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Wykorzystanie odpadowego wieprzowego rdzenia krêgowego
jako cennego Ÿród³a substancji aktywnych biologicznie
Streszczenie — Rdzeñ krêgowy zwierz¹t rzeŸnych jest uci¹¿liwym odpadem przemys³u miêsnego. Wchodz¹ce w ich sk³ad bia³ka strukturalne mog¹ byæ u¿yte jako potencjalne Ÿród³o strukturalnie zmodyfikowanych biopolimerów indukuj¹cych neurodegeneracyjne przemiany oœrodkowego
uk³adu nerwowego ssaków, w tym cz³owieka. Bia³ka prionowe stanowi¹ jednak du¿e zagro¿enie.
Zaproponowano zastosowanie procesu enzymatycznego trawienia wieprzowego rdzenia krêgowego w celu otrzymywania hydrolizatów zawieraj¹cych niskocz¹steczkowe peptydy. Peptydy te
nie tworz¹ trwa³ych struktur trzeciorzêdowych, a ich preparaty mog¹ byæ skutecznie oczyszczone,
co pozwala na usuniêcie niepo¿¹danych substancji biologicznych. G³ównym sk³adnikiem rdzenia
krêgowego ssaków s¹ bia³ka mieliny, strukturalne biopolimery izoluj¹ce i chroni¹ce komórki nerwowe. Du¿e podobieñstwo sekwencji bia³ek mielinowych wieprzowych i ludzkich pozwala na zastosowanie hydrolizatów wieprzowych rdzeni nerwowych jako preparatów do indukcji tolerancji
pokarmowej w stwardnieniu rozsianym. Pilotowe badania na modelach zwierzêcych potwierdzaj¹ potencjaln¹ skutecznoœæ terapeutyczn¹ otrzymanych preparatów.
S³owa kluczowe: wieprzowy rdzeñ krêgowy, cholesterol, bia³ka mieliny, hydrolizaty bia³kowe,
tolerancja pokarmowa, stwardnienie rozsiane.
USE OF PIG SPINAL CORD WASTE AS A VALUABLE SOURCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE
SUBSTANCES
Summary — Animal spinal cords are a big problem in the production of meat on a large scale. The
problem makes the structural proteins that constitute a treat as a potential source of structurally
modified biopolymers that induce neurodegeneration of central nervous system of mammals,
including humans. The use of the process of enzymatic digestion of the pig spinal cord to hydrolysates containing low molecular weight peptides were proposed. Peptides included in these hydrolysates do not form permanent tertiary structures, and their preparations can be effectively cleaned
from unwanted biological contaminants. The main components of the mammalian spinal cord are
of myelin proteins, biopolymers that insulate and protect nerve cells. Very similar amino acid
sequences of pig and human myelin proteins helped propose the use of cores pig spinal cord as
preparations for food tolerance induction in the treatment of multiple sclerosis. Pilot studies in animals models confirmed the potential therapeutic efficacy of the preparation obtained.
Keywords: pig spinal cord, cholesterol, myelin proteins, protein hydrolysates, oral tolerance, multiple sclerosis.

Przemys³ spo¿ywczy obok produktów konsumpcyjnych wytwarza równie¿ odpady naturalnych surowców,
których sk³adowanie i/lub utylizacja jest kosztowna.
Odpady te s¹ konglomeratami zwi¹zków organicznych,
których nawet czêœciowe przetworzenie mo¿e owocowaæ
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rzystania np. jako komponenty ¿ywnoœci funkcjonalnej
lub kosmetyków bioaktywnych.
Rdzeñ krêgowy zwierz¹t rzeŸnych w przemyœle
miêsnym stanowi k³opotliwy odpad. Od dawna próbowano wykorzystaæ ten odpad jako Ÿród³o cennych zwi¹zków. G³ównym sk³adnikiem rdzenia s¹ tkanki uk³adu
nerwowego. Œciany komórek uk³adu nerwowego zawieraj¹ du¿y procent cholesterolu. Przed laty w³aœnie z rdzenia krêgowego zwierz¹t rzeŸnych izolowano cholesterol
na potrzeby przemys³u farmaceutycznego i kosmetycznego [1], jednak pojawiaj¹ce siê nowe i tañsze metody
jego otrzymywania spowodowa³y odejœcie od tej techno-
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logii. Rdzeñ by³ równie¿ wykorzystywany jako Ÿród³o
bia³ka do wytwarzania paszy dla zwierz¹t. Niestety,
prawdopodobnie nieprawid³owa termiczna obróbka
prowadzi³a do przekszta³cania niektórych bia³ek (Priony
PrP-C) w strukturalne formy patologiczne (PrP-Sc),
indukuj¹ce u skarmianych zwierz¹t agregacjê naturalnie
wystêpuj¹cych bia³ek prionowych. Skutkowa³o to
gwa³town¹ neurodegeneracj¹, okreœlan¹ jako choroba
szalonych krów (u ludzi okreœlana jako choroba Creutzfeldta-Jakoba). Poniewa¿ metody oczyszczania tak preparowanych bia³ek nie gwarantuj¹ usuniêcia patologicznie przekszta³conych bia³ek prionowych PrP-Sc, to tkanki uk³adu nerwowego w przemyœle spo¿ywczym traktowane s¹ jako odpad, który poddaje siê kosztownej utylizacji.
Odpowiedzialne za przekazywanie bodŸców komórki nerwowe rdzenia krêgowego chronione s¹ przez specyficzne bia³ka o ogólnej nazwie mielina. Okazuje siê, ¿e
szereg chorób autoimmunologicznych uk³adu nerwowego, w tym stwardnienie rozsiane, polega na rozpoznawaniu przez uk³ad odpornoœciowy bia³ek mieliny jako
bia³ka obce. We wspó³pracy Instytutu Chemii Przemys³owej (IChP) z Instytutem Medycyny Doœwiadczalnej
i Klinicznej (IMDiK) PAN zaproponowaliœmy aby preparat stanowi¹cy hydrolizat wieprzowego rdzenia krêgowego zastosowaæ jako Ÿród³o antygenów mieliny, który
podawany doustnie powinien wywo³ywaæ tzw. „tolerancjê pokarmow¹”, tzn. specyficzne odczulanie uk³adu
odpornoœciowego na antygeny podawane doustnie (jako
pokarm) [2]. W IChP opracowano technologiê otrzymywania odpowiedniego preparatu.
Komórki nerwowe s¹ odpowiedzialne miêdzy innymi za przekazywanie bodŸców nerwowych z obwodu do

oœrodkowego uk³adu nerwowego. W³ókna nerwowe s¹
zasadniczym elementem tego systemu przekaŸnikowego. W³ókno nerwowe to wypustki komórki nerwowej,
koñcz¹ce siê w pewnej odleg³oœci od cia³a neuronu. Czasami d³ugoœæ takich w³ókien siêga kilkudziesiêciu centymetrów. Czêœæ w³ókien o szczególnej roli w funkcjonowaniu organizmu, posiada os³onkê, która utworzona jest
z lipidowo-bia³kowej substancji zwanej mielin¹. Takie
w³ókna nazywamy mielinowymi albo rdzennymi. G³ównymi sk³adnikami mieliny s¹ trzy bia³ka, zasadowe
bia³ko mieliny (MBP od ang. myelin basic protein) (schemat A), mielinowe bia³ko oligodendrocytów (MOG od
ang. myelin oligodendrocyte glycoprotein) (schemat B), oraz
bia³ka proteolipidu (PLP od ang. myelin proteolipid protein) (schemat C). Oœrodkowy uk³ad nerwowy (mózg
i rdzeñ) s¹ oddzielone od obwodowego uk³adu krwionoœnego komórkami tworz¹cymi tak zwan¹ barierê
krew-mózg (BBB od ang. blood-brain barrier). Bariera ta
jest odpowiedzialna za selekcjonowanie substancji wnikaj¹cych do oœrodkowego uk³adu nerwowego. Oddzielenie oœrodkowego uk³adu nerwowego od reszty organizmu powoduje, ¿e dla uk³adu odpornoœciowego funkcjonuj¹cego na obwodzie, bia³ka znajduj¹ce siê po drugiej
stronie BBB staj¹ siê w czêœci obce. Patologiczne rozszczelnienie tej bariery powoduje wnikanie przeciwcia³
do oœrodkowego uk³adu nerwowego. Tam nastêpuje rozpoznanie fragmentów bia³ek mieliny jako struktur bia³ek
obcych (antygeny) i rozpoczyna siê proces autodestrukcyjnego trawienia bia³ek mielinowych. Uk³ad odpornoœciowy czêsto rozpoznaje jako antygen fragment peptydowy jednego z bia³ek mieliny (najczêœciej MBP), ale w miarê rozwoju choroby, powstaj¹ przeciwcia³a do coraz
wiêkszej liczby peptydowych sekwencji bia³ek mieliny.

Schemat A. Porównanie aminokwasowych sekwencji bia³kowych ludzkiego [3] i wieprzowego [4] zasadowego bia³ka mieliny
(MBP); w obydwu sekwencjach arginina w pozycji 241 jest zmetylowana
Scheme A. Comparison of the amino acid protein sequences of the human [3] and pig [4] myelin basic proteins (MBP), in both
sequences of arginine residue in position 241 is methylated
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10
MGNHAGKREL
----------

20
NAEKASTNSE
----------

30
TNRGESEKKR
----------

40
NLGELSRTTS
----------

50
EDNEVFGEAD
----------

60
ANQNNGTSSQ
----------

70
DTAVTDSKRT
----------

80
ADPKNAWQDA
----------

90
HPADPGSRPH
----------

100
LIRLFSRDAP
----------

110
GREDNTFKDR
----------

120
PSESDELQTI
----------

130
QEDSAATSES
----------

140
LDVMASQKRP
Ac-ASQKRP

150
SQRHGSKYLA
SQRHGSKYLA

160
TASTMDHARH
SASTMDHARH

170
GFLPRHRDTG
GFLPRHRDTG

180
ILDSIGRFFG
I-DSLGRFFG

190
GDRGAPKRGS
ADRGAPKRGS

200
GKDSHHPART
GKDGHHAART

210
AHYGSLPQKSTHYGSLPQKAQ

220
HGRTQDENPV
HGRPQDENPV

230
VHFFKNIVTP
VHFFKNIVTP

240
RTPPPSQGKG
RTPPPSQGKG

250
RGLSLSRFSW
RGLSLSRFSW

260
GAEGQRPGFG
GAEGQRPGFG

270
YGGRASDYKS
YGGRAPDYKP

280
AHKGFKGV-DA
AHKGLKGAQDA

290
QGTLSKIFKL
QGTLSKIFKL

300
GGRDSRSGSP
GGRDSRSGSP

304
MARR
MARR
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Schemat B. Podobieñstwo sekwencji glikoproteiny oligodendrocytów mieliny (MOG) ludzkiej [5] z sekwencj¹ wieprzow¹ [6];
zbie¿noœæ wynosi 96 %
Scheme B. The similarity of myelin oligodendrocyte glycoprotein (MOG) amino acid sequences of the human [5] and pig [6]; overlap in 96 %
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Wieprz

10
MASLSRPSLP
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30
LLQVSSSYAG
LQLSSSS_AG

40
QFRVIGPRHP
QFRVIGPGHP
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IRALVGDEVE

60
LPCRISPGKN
LPCRISPGKN
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ATGMEVGWYR
ATGMEVGWYR

80
PPFSRVVHLY
PPFSRVVHLY

90
RNGKDQDGDQ
RNGKDQDEEQ

100
APEYRGRTEL
APEYRGRTEL

110
LKDAIGEGKV
LKETIGEGKV

120
TLRIRNVRFS
TLRIRHVRFS

130
DEGGFTCFFR
DEGGFTCFFR

140
DHSYQEEAAM
DHSYGEEAAM

150
ELKVEDPFYW
ELKVEDPFYW

160
VSPGVLVLLA
INPGVLVLIA

170
VLPVLLLQIT
VLPVLLLQIT

180
VGLIFLCLQY
VGLVFLCLQR

190
RLRGKLRAEI
RLRGKLRAEI

200
ENLHRTFDPH
ENLHRTFDPH

210
FLRVPCWKIT
FLRVPCWKIT

220
LFVIVPVLGP
LFVIVPVLGP

230
LVALIICYNW
LVALIICYNW

240
LHRRLAGQFL
LHRRLAGQFL

247
EELRNPF
EELRGSS

Schemat C. Ca³kowita zbie¿noœæ ludzkich [7] i wieprzowych [8] sekwencji aminokwasów bia³ka proteolipidu (PLP)
Scheme C. Complete overlap the human [7] and pig [8] amino acid sequence of proteolipid proteins (PLP)
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80
VIYGTASFFF
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FYTTGAVRQI
FYTTGAVRQI
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FGDYKTTICG
FGDYKTTICG
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KGLSATVTGG
KGLSATVTGG

130
QKGRGSRGQH
QKGRGSRGQH

140
QAHSLERVCH
QAHSLERVCH
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CLGKWLGHPD
CLGKWLGHPD

160
KFVGITYALT
KFVGITYALT

170
VVWLLVFACS
VVWLLVFACS

180
AVPVYIYFNT
AVPVYIYFNT

190
WTTCQSIAFP
WTTCQSIAFP

200
SKTSASIGSL
SKTSASIGSL

210
CADARMYGVL
CADARMYGVL

220
PWNAFPGKVC
PWNAFPGKVC

230
GSNLLSICKT
GSNLLSICKT

240
AEFQMTFHLF
AEFQMTFHLF

250
IAAFVGAAAT
IAAFVGAAAT

260
LVSLLTFMIA
LVSLLTFMIA

270
ATYNFAVLKL
ATYNFAVLKL

277
MGRGTKF
MGRGTKF

W³ókna nerwowe pozbawione ochrony mielinowej przestaj¹ funkcjonowaæ prawid³owo, nastêpuj¹ przerwy w
przewodzeniu sygna³ów i/lub deformacja tych sygna³ów.
Skutkiem s¹ objawy choroby stwardnienia rozsianego
(SM od ³ac. sclerosis multiplex), w tym dystrofie miêœniowe oraz bóle. Niestety, do chwili obecnej nie opracowano
skutecznej metody leczenia stwardnienia rozsianego.
Wiêkszoœæ stosowanych terapii jedynie zmniejsza objawy i spowalnia postêp choroby [9]. Opieraj¹ siê one na
modyfikacji odpowiedzi odpornoœciowej. Powszechnie
znany jest interferon beta [10], ale jego stosowanie jest
ograniczone i drogie.
Obni¿enie ogólnej odpornoœci organizmu i zwi¹zane
z tym niebezpieczeñstwa, jakimi s¹ podatnoœæ na infekcje
i nowotworzenie, stanowi¹ g³ówne zastrze¿enia przy
stosowaniu zwi¹zków nieselektywnie ingeruj¹cych w

uk³ad odpornoœciowy. Rozwi¹zaniem mo¿e byæ zastosowanie metody pozwalaj¹cej na specyficzne obni¿enie
odpornoœci na antygeny pochodz¹ce z bia³ek mieliny, np.
indukcja tolerancji pokarmowej na fragment bia³ek mieliny.
Tolerancja pokarmowa zosta³a po raz pierwszy opisana przez Wellsa i Osborna ju¿ w roku 1911 (wg [11]).
Spektakularne efekty tolerancji pokarmowej pokaza³ w
roku 1946 Chase, który podaj¹c drog¹ pokarmow¹ œwinkom morskim 2,4-dinitrochlorobenzen ca³kowicie zapobieg³ alergicznym efektom skórnym powodowanym
przez ten silny uczulacz. Wytworzenie specyficznego
systemu tolerancji pokarmowej wynika z koniecznoœci
rozpoznawania przez organizm makrocz¹stek pochodz¹cych z pokarmu od inwazyjnych toksyn bakteryjnych
lub bia³ek wirusów. Makrocz¹steczki z czêœciowo stra-
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wionego pokarmu mog¹ przenikaæ przez b³ony œluzowe,
dostawaæ siê do krwi, a wraz z ni¹ do narz¹dów limfatycznych i tkanek obwodowych. Dlatego te¿ jednym z
elementów bariery jelito–krew jest system „prezentacji”
substancji pokarmowych i indukowanie sygna³u odczulaj¹cego na antygeny pochodz¹ce z pokarmu [12]. Tolerancjê pokarmow¹ mog¹ indukowaæ wszystkie bia³ka
i ich fragmenty oraz hapteny (ma³ocz¹steczkowe zwi¹zki
organiczne oddzia³uj¹ce z bia³kami). Poniewa¿ w indukcji tolerancji pokarmowej uczestnicz¹ limfocyty T, które
rozpoznaj¹ jedynie fragmenty peptydowe, to polisacharydy i lipidy nie wywo³uj¹ tego efektu.
Zastosowanie tolerancji pokarmowej w leczeniu
stwardnienia rozsianego zaproponowa³ Al-Sabbagh i
wspó³pr. [13]. Podawanie wyizolowanego, ca³ego wo³owego MBP w modelu zwierzêcym stwardnienia rozsianego skutecznie obni¿a³o objawy choroby. Chocia¿ pilotowe badania kliniczne potwierdzi³y za³o¿enia badawcze [14], zarzucono badania aplikacyjne. Prawdopodobnie jednym z powodów zakoñczenia badañ by³a mniejsza, w porównaniu z aplikacj¹ u zwierz¹t, skutecznoœæ
terapii. Zasadniczym powodem by³ jednak wybuch
„choroby wœciek³ych krów” i odejœcie od stosowania
bia³kowych preparatów zwierzêcych, szczególnie pochodzenia wo³owego, jako potencjalnego Ÿród³a bia³ek prionowych. Wierz¹c w skutecznoœæ stosowania tolerancji
pokarmowej w selektywnym obni¿eniu odpowiedzi immunologicznej na antygeny mieliny, zaproponowaliœmy
diametralnie inne rozwi¹zanie. Jako Ÿród³o antygenów
bia³ek mielinowych zaproponowaliœmy niskocz¹steczkowe, peptydowe hydrolizaty wieprzowego rdzenia krêgowego [2]. Wybór rdzenia wieprzowego podyktowany
by³ faktem, ¿e nie zidentyfikowano u œwini bia³ek prionowych o toksycznej strukturze PrP-Sc. Ponadto analiza
sekwencyjna bia³ek mieliny wskazuje na du¿¹ zbie¿noœæ
sekwencyjn¹ odpowiednich bia³ek MBP, MOG i PLP.
Wieprzowe bia³ko MBP jest krótsze o 134-aminokwasowy fragment N-koñcowy od ludzkiego MBP, jednak¿e
wspólna czêœæ C-koñcowa, z której pochodzi wiêkszoœæ
antygenów identyfikowanych w stwardnieniu rozsianym, ró¿ni siê zaledwie kilkoma resztami aminokwasów.
Bia³ko PLP, które równie¿ jest czêstym Ÿród³em antygenów w stwardnieniu rozsianym jest ca³kowicie identyczne u œwini i u cz³owieka. Zbie¿noœæ sekwencji ludzkiego i
wieprzowego bia³ka MOG wynosi a¿ 96 %. Istnieje wiêc
du¿e prawdopodobieñstwo zbie¿noœci sekwencyjnej
mo¿liwych antygenów generowanych z rdzenia wieprzowego z antygenami mieliny cz³owieka. Drug¹ zasadnicz¹ zmian¹ by³o odejœcie od stosowania „czystych”
preparatów bia³kowych na rzecz hydrolizatów rdzenia,
tkanki oœrodkowego uk³adu nerwowego zawieraj¹cego
wszystkie bia³ka potencjalnie rozpoznawane przez komórki uk³adu odpornoœciowego. Stwardnienie rozsiane
jest chorob¹ autoimmunologiczn¹ o bardzo niejednorodnym wachlarzu rozpoznawanych antygenów. Dodatkowo, czêsto w miarê rozwoju choroby zakres antygenów
siê rozszerza. Dlatego te¿ stosowanie w miarê szerokiej
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gamy antygenów w tolerancji pokarmowej daje wiêksze
prawdopodobieñstwo pe³nego odczulenia. Jedn¹ z kluczowych modyfikacji by³o zast¹pienie ca³ych, jednorodnych bia³ek, mieszanin¹ hydrolizatów. Naturalne bia³ka
stanowi¹ du¿e przestrzenne makrocz¹steczki, które
wyj¹tkowo trudno jest oczyœciæ z tworz¹cych z nimi
kompleksy innych bia³ek. Te wspó³wystêpuj¹ce drobne
zanieczyszczenia niezidentyfikowanych bia³ek mog¹
stanowiæ potencjalne zagro¿enie, dlatego te¿ odchodzi
siê od preparatów bia³kowych pochodzenia zwierzêcego. Hydrolizaty bia³ek s¹ natomiast mieszanin¹ krótkich
peptydów, które s¹ pozbawione trwa³ej struktury i dlatego ³atwo jest je rozdzieliæ i oczyœciæ usuwaj¹c niezhydrolizowane bia³ka. Stosowanie hydrolizatów ma jeszcze
dodatkow¹ zaletê. Cz¹steczkami odpowiedzialnymi za
indukcjê przekraczania bariery jelitowej i indukuj¹cymi
tolerancjê pokarmow¹ s¹ niskocz¹steczkowe fragmenty
bia³kowe. Zaburzenie prawid³owego trawienia jest jednym z czêstych objawów stwardnienia rozsianego, skutkiem czego hydroliza podawanego bia³ka mo¿e byæ w

a)

b)

c)

Rys. 1. Obrazy z transmisyjnego mikroskopu elektronowego
(TEM) mieliny szczurzego nerwu wzrokowego: a) zwierzê
zdrowe, b) zwierzê z wywo³anym EAE, c) zwierzê z wywo³anym EAE, po 120-dniowym podawaniu doustnym hydrolizatu
wieprzowego rdzenia krêgowego
Fig. 1. The transmission electron microscope (TEM) images of
rat oftalmic nerve myelin: a) the healthy animal, b) the animal
with induced EAE, c) the animal with induced EAE after 120
days of oral treatment with pig spinal cord hydrolyzate

POLIMERY 2012, 57, nr 5

368
2,00
zwierzêta nieleczone
hydrolizatem
zwierzêta leczone
hydrolizatem

ocena stanu klinicznego

1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50

celowany dodatek do ¿ywnoœci dla ludzi chorych na
stwardnienie rozsiane. Stwardnienie rozsiane jest chorob¹ przewlek³¹ wymagaj¹c¹ sta³ego podawania substancji
leczniczych. Istotne jest zatem równie¿ to, ¿e koszt wytwarzania hydrolizatu wieprzowego rdzenia krêgowego
jest niski. W zale¿noœci od skutecznoœci ostatecznego
preparatu bierze siê pod uwagê jego stosowanie jako
zasadniczej substancji terapeutycznej lub preparatu
wspomagaj¹cego inne metody farmakologiczne.
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Rys. 2. Wp³yw skarmiania szczurów hydrolizatem wieprzowego rdzenia krêgowego na stan kliniczny szczurów z wywo³anym EAE [18]
Fig. 2. Effect of feeding with pig spinal cord hydrolysates on the
clinical condition of rats with induced EAE [18]

ró¿nym stopniu skuteczna u poszczególnych pacjentów.
Odpowiednie trawienie bia³ek rdzenia daje pewnoœæ, ¿e
do jelita dotr¹ odpowiednie fragmenty peptydowe niezale¿nie od stanu pacjenta. Aby zast¹piæ naturalne trawienie, zastosowano trawienie pepsyn¹. Odpowiednio dobrane warunki pozwoli³y na optymalizacjê hydrolizy, w
wyniku której otrzymuje siê mieszaninê zawieraj¹c¹
g³ównie peptydy o masie cz¹steczkowej do 10 000 [15].
Otrzymane preparaty hydrolizatów przebadano na
skutecznoœæ zapobiegania i/lub odwracania objawów
alergicznego zapalenia oœrodkowego uk³adu nerwowego (EAE od ang. experimental allergic encephalopathy) w
modelu zwierzêcym (szczury Lewis). Fizjologicznymi
objawami EAE jest utrata masy cia³a oraz zaburzenia ruchowe zwierzêcia. G³ównym objawem mikroskopowym
EAE s¹ zaburzenia w strukturze mielinowej os³ony nerwów (por. rys. 1a i 1b). Okaza³o siê, ¿e w wyniku d³ugotrwa³ego podawania hydrolizatu wieprzowego rdzenia
krêgowego zwierzêtom z EAE uzyskano ogóln¹ poprawê stanu klinicznego tych zwierz¹t (rys. 2) [16, 17]. Mikroskopowa analiza wykaza³a nie tylko zahamowanie
destrukcji mieliny [16, 17], ale równie¿ jej regeneracjê
(rys. 1c) [19, 20]. Dzieje siê tak prawdopodobnie na skutek aktywnego obni¿enia proliferacji splenocytów oraz
poziomu interferonu g zarówno we krwi obwodowej, jak
i w oœrodkowym uk³adzie nerwowym [16].
Obecnie prowadzone s¹ prace nad opracowaniem odpowiedniej dawki i formy do przeprowadzenia odpowiednich badañ przedklinicznych, a nastêpnie zastosowania u ludzi. Ostatecznym celem i nadziej¹ prowadzonych prac jest otrzymanie preparatu do stosowania jako
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