
Lunazyna skuteczniejsza od 
najpopularniejszych leków przeciwzapalnych! 
 

Eksperyment niezależnych badaczy amerykańskich porównał w pełni randomizowanym 

badaniu przeciwzapalne działanie lunazyny z najczęściej obecnie stosowanym na całym świecie 

niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym ibuprofenem (NLPZ). 

 

Raport z badań przeprowadzonych w 2018 roku na jednym z najstarszych i najbardziej 

renomowanych amerykańskich uniwersytetów Wake Forest University w Winston-Salem, w Karolinie 

Północnej - wywołuje coraz większe echa w świecie medycznym. 

 

Ufundowany w 1834 roku – Wake Forest University, którego szczytnym motto jest: „Dla Ludzkości”- 

dzięki ogromnym dotacjom prywatnym (tylko w 2018 roku – uwaga! 1,32 miliarda dolarów!) słynie 

od lat z eksperymentów naukowych, niezależnych np. od wszechwładnego lobby farmaceutycznego 

(czytaj więcej: >>LINK<<). 

 

Międzynarodowy zespół naukowców w składzie: dr Mina Rizk, dr Navid Khalighinejad, dr Nivine El-

Refai, dr Zhimin Feng, dr Kristin A. Williams oraz dr Andre Mickel powiększył naszą wiedzę o odkrycie, 

iż na całą unikalną konstrukcję aminokwasową lunazyny składa się m.in. tripeptyd Arg-Gly-Asp 

(RGD), czyli znana nam poniekąd - z niezmiernie rzadko, ale spotykanych też w kolagenie - sekwencja 

arginina+glicyna+ kwas asparginowy. RGD przenoszone w lunazynie do wnętrza komórek w linii MQ 

- może hamować aktywację szlaku NF-κB oraz hamować uwalnianie cytokin zapalnych z 

aktywowanych ludzkich makrofagów. Do znanych dobrze właściwości epigenetycznych lunazyny – 

badanie to dodaje kolejny dowód na zmniejszanie przez nią transkrypcji genów o właściwościach 

prozapalnych.  

  

Wyniki eksperymentu w Winston-Salem pokazały, iż lunazyna zmniejsza produkcję cytokin 

prozapalnych (IL-1, IL-6, TNF-a) a zwiększa produkcję cytokin przeciwzapalnych (IL-10), podczas gdy 

ibuprofen w tym badaniu nie wykazał znaczącego wpływu na biomarkery stanów zapalnych 

znaczone w makrofagach komórek linii MQ aktywowanych przez atak endotoksyn. 

 

Prowadzone są kolejne badania kliniczne w celu dowiedzenia, że lunazyna może być 

bezpieczniejszą*, a przede wszystkim bardziej skuteczną alternatywą dla powszechnie stosowanego 

ibuprofenu jako środka przeciwzapalnego. 

 

*Ibuprofen – skutki uboczne, działania niepożądane - mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-

jelitowe, głównie ból brzucha, niestrawność, nudności, zgaga i dyskomfort w nadbrzuszu. Rzadziej 

występuje biegunka, zaparcia, wymioty i zapalenie błony śluzowej żołądka. 

 

Dla zainteresowanych oryginalnym raportem – jego pełna, opublikowana wersja >>LINK<<  

 

 

 


