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Streszczenie 
Rak jelita grubego (RJG) jest czwartym najczęściej rozpoznawanym rakiem 
u kobiet i trzecim u mężczyzn. Każdego roku stwierdza się ponad milion nowych 
zachorowań i ponad sześćset tysięcy zgonów z powodu RJG. Do czynników 
ryzyka RJG zalicza się niezdrowy styl życia, predyspozycje genetyczne 
(stwierdzane w około 25% przypadków zachorowań) oraz choroby zapalne jelit. 
Wśród pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i chorobą 
Leśniowskiego-Crohna występuje podwyższone ryzyko zachorowania na RJG. 
Wiele badań wykazało ochronne działanie niesteroidowych leków przeciw-
zapalnych, w tym mesalazyny, w chemoprewencji raka jelita grubego. Badania 
wykazały, że regularne przyjmowanie mesalazyny - dzięki jej wielo-
kierunkowemu działaniu - powodowało redukcję rozwoju polipów jelita grubego 
i transformacji nowotworowej komórek jelita grubego. Przeciwzapalne 
mechanizmy działania mesalazyny polegają na modulowaniu produkcji cytokin 
zapalnych, hamowaniu cyklooksygenazy oraz odziaływaniu na szlaki sygnałowe 
z udziałem czynnika transkrypcyjnego NF-κB i receptorów PPARδ. 
W konsekwencji mesalazyna hamuje, bądź przynajmniej opóźnia, procesy 
nowotworzenia. 
 

Słowa kluczowe: mesalazyna, chemoprewencja, nowotworzenie, rak jelita 
grubego 
 
 

Abstract 
Colorectal cancer (CRC) is the fourth most commonly diagnosed cancer 
in females and the third in males. Every year there are more than a million new 
cases of colorectal cancer and more than six hundred thousand patients die. 
The risk factors of colorectal cancer include unhealthy lifestyle, genetic 
predisposition (found in about 25% of cases) and chronic colon inflammation 
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i.e., ulcerative colitis and Crohn's disease. Many studies suggested the protective 
effect of nonsteroidal anti-inflammatory drugs, including mesalazine, on the 
chemoprevention of colorectal cancer. Studies have shown that the regular 
intake of mesalazine reduces the risk of developing colorectal polyps and cancer 
by its multidirectional action. Anti-inflammatory mechanisms include 
the modulation of inflammatory cytokine production, COX inhibition and 
impact on NF-κB and PPARδ pathways. Consequently, mesalazine inhibits, or 
at least delays, the processes of carcinogenesis. 
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Wstęp 
 

Rak jelita grubego (RJG) jest jednym z najczęstszych nowotworów 
występujących u ludzi. Wśród kobiet zachorowalność na RJG znajduje się na 
czwartym miejscu po raku piersi, płuca i trzonu macicy, natomiast wśród 
mężczyzn zachorowalność na RJG jest na trzecim miejscu po nowotworach płuc 
i prostaty. W statystykach obserwuje się ciągły wzrost zachorowalności na RJG 
zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Najwyższą częstość 
zachorowań notuje się w Australii, Nowej Zelandii, Europie i Ameryce 
Północnej. W 2008 roku, na świecie rozpoznano RJG u 663 tysięcy mężczyzn 
i 570 tysięcy kobiet. W tym samym roku na RJG zmarło łącznie ponad 
600 tysięcy ludzi. Jedną z ważnych przyczyn zachorowalności jest prowadzenie 
niezdrowego stylu życia, wliczając w to m.in. palenie tytoniu, brak aktywności 
fizycznej i niewłaściwą dietę. W Polsce w 2012 roku RJG rozpoznano u 16 600 
osób, podczas gdy w tym samym roku zmarły 10 863 osoby [1-3].  

Zróżnicowanie częstości występowania RJG w poszczególnych regionach 
świata wskazuje na ważną rolę czynników środowiskowych zwiększających 
ryzyko rozwoju tego nowotworu. Należy do nich dieta z niedostateczną 
zawartości błonnika, małą ilością spożywanych owoców i warzyw, natomiast 
wysokim poziomie tłuszczów zwierzęcych i dużej ilości czerwonego mięsa. 
Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi RJG są także nadwaga i otyłość, alkohol, 
brak aktywności fizycznej czy palenie tytoniu [4].  

W około 25% przypadków RJG dominującą rolę odgrywają predyspozycje 
genetyczne. Występują one jako zespoły uwarunkowane genetycznie, 
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przebiegające bez polipowatości bądź jako zespoły polipowatości 
gruczolakowatej. Zespoły te związane są z dysfunkcjami białek naprawy DNA, 
szczególnie białek usuwających błędnie sparowane zasady w DNA [5]. 
Zwiększone ryzyko zachorowań na RJG występuje także w grupie pacjentów 
chorujących na nieswoiste choroby zapalne jelit (choroba Leśniowskiego-
Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita). U tych osób ryzyko zachorowania na 
RJG jest prawie sześć razy większe w porównaniu do populacji ogólnej, dlatego 
bardzo ważną rolę odgrywają działania chemoprewencyjne. Wykazano, że 
terapia niektórymi lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych 
(NLPZ), zwłaszcza mesalazyną, powoduje znaczny spadek zachorowalności na 
RJG w grupie chorych na nieswoiste choroby zapalne jelit [6]. 

 

Procesy zapalne w jelicie grubym 
 

Stan zapalny jest wieloetapowym procesem o ostrym lub przewlekłym 
przebiegu, charakteryzującym się migracją, adhezją i chemotaksją komórek, 
pojawieniem się mediatorów stanu zapalnego oraz agregacją płytek i reakcjami 
hemostatycznymi. We wczesnej fazie zapalenia dochodzi do uwolnienia 
z komórek fagocytarnych cytokin prozapalnych, takich jak interleukiny IL-1 α/β, 
IL-6, IL-8 czy czynnik martwicy guza α (ang. tumor necrosis factor α - TNFα) 
[7, 8]. Endotoksyny zlokalizowane w obrębie zapalenia oddziałują na 
granulocyty, makrofagi i płytki krwi. Aktywacja fosfolipazy A2 oraz kaskady 
kwasu arachidonowego skutkuje syntezą prostaglandyn, leukotrienów, 
tromboksanu. Powstawanie prostaglandyn zachodzi także przy udziale enzymów 
proteolitycznych uwalnianych z eozynofili i neutrofili. W wyniku działania 
bodźców zapalnych TNFα wytwarzany jest przez neutrofile, makrofagi 
i komórki Kupffera [9, 10]. TNFα aktywuje granulocyty, indukuje syntezę 
białek ostrej fazy oraz stymuluje angiogenezę. W wyniku działania na receptory 
komórek efektorowych, TNFα prowadzi do uwalniania IL-1 i IL-6. Interleukiny 
te są zaliczane do mediatorów zapalenia przewlekłego, podobnie jak 
prostaglandyny, białka ostrej fazy i białka szoku termicznego [11, 12]. 

W przewlekłym stanie zapalnym w ścianie jelita dochodzi do rozwoju 
obfitego nacieku zapalnego, składającego się głównie z makrofagów, neutrofili 
i komórek plazmatycznych. Wykazano, że w chorobie Leśniowskiego-Crohna 
dominuje aktywacja limfocytów Th1, które uwalniają TNFα, IL-2, -6, -8. 
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Komórki Th1 uczestniczą w odpowiedzi komórkowej, w której biorą udział 
limfocyty T cytotoksyczne, makrofagi i komórki NK (ang. natural killer - NK) 
[13]. We wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego wykazano z kolei aktywację 
zarówno komórek Th1, jak i Th2. Stwierdzono, że uszkodzenie śluzówki jelita 
w przebiegu nieswoistych chorób zapalnych jelit występuje jako skutek 
wzajemnych oddziaływań pomiędzy komórkami układu immunologicznego 
a innymi typami komórek. Klasycznym przykładem takich interakcji jest 
zdolność IL-1 i TNFα, dwóch cytokin wytwarzanych głównie przez makrofagi, 
do aktywacji i utrzymywania procesu zapalnego poprzez aktywację szlaków 
NF-κB (ang. nuclear factor kappa) i MAPK (ang. mitogen-activated protein 

kinases) w różnych typach komórek. Wskutek długotrwałego, nawracającego 
stanu zapalnego o charakterze przewlekłym dochodzi do włóknienia i destrukcji 
śluzówki jelita grubego, co stanowi ważny czynnik w rozwoju RJG [14, 15]. 

 

Niesteroidowe leki przeciwzapalne  
 

Niesteroidowe leki przeciwzapalne należą do powszechnie stosowanych 
na całym świecie środków farmaceutycznych. NLPZ stosowane są w łagodzeniu 
bólu różnego pochodzenia o małym lub średnim nasileniu (bóle pooperacyjne, 
bóle menstruacyjne, bóle zębów oraz w przebiegu migreny), a także w zmniej-
szaniu objawów ostrego zapalenia: gorączki, obrzęku i zaczerwienienia. 
Wykorzystywane są również w przewlekłych stanach zapalnych, w tym 
w leczeniu chorób układu mięśniowo-szkieletowego (reumatoidalnego zapalenia 
stawów, choroby zwyrodnieniowej stawów, zesztywniającego zapalenia stawów 
kręgosłupa oraz ostrego napadu dny moczanowej) [16]. 

NLPZ stanowią heterogenną grupę związków wykazujących działanie 
przeciwzapalne, przeciwgorączkowe i przeciwbólowe. Właściwości te wynikają 
ze zdolności do hamowania biosyntezy prostanoidów poprzez szlak 
cyklooksygenazy [17]. Badania wykazały również, że poza podstawowym 
mechanizmem działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych opierającym 
się na hamowaniu COX (ang. cyclooxygenase), NLPZ wykazują także zdolność 
do hamowania fosfolipazy A2 [18, 19], która katalizuje pierwszy etap 
biosyntezy eikozanoidów, tj. uwalnianie kwasu arachidonowego z błonowych 
fosfolipidów [20, 21]. Hamowanie fosfolipazy A2 może wynikać z bezpośred-
niej interakcji między cząsteczką związku i enzymem lub z biofizycznych zmian 
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właściwości błony komórkowej, gdzie wykazuje aktywność fosfolipaza A2 [22]. 
Klasyfikacja NLPZ opiera się na różnych kryteriach, w tym właściwościach 
chemicznych i selektywności do cyklooksygenazy. Leki te podzielone są na 
kilka klas chemicznych ‒ pochodne kwasu salicylowego, kwasów arylo-
octowych, arylopropionowych, enolowych, heterocykliczne diarylopochodne. 
NLPZ na ogół są słabymi kwasami organicznymi o właściwościach 
hydrofobowych, co w obrębie tkanek ułatwia ich wnikanie w miejscu 
występowania stanu zapalnego [23]. Różnorodność chemiczna NLPZ wpływa na 
ich parametry farmakokinetyczne. Jednakże, można wyróżnić pewne ogólne 
właściwości charakterystyczne dla wszystkich niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych. Po podaniu doustnym większość NLPZ ulega szybkiemu 
wchłanianiu i wiązaniu w znacznym stopniu z białkami osocza, zwłaszcza 
albuminami. Detoksykacja NLPZ, zachodząca w wątrobie, obejmuje reakcje 
utleniania i hydroksylacji katalizowane przez monooksygenazy z udziałem 
cytochromu P450 oraz glukuronidację przy udziale UDP-glukuronylo-
transferazy. Okres półtrwania leków z grupy NLPZ jest bardzo różny 
(od 2 - 3 godzin w przypadku ibuprofenu do nawet 60 godzin dla leków 
z grupy oksykamów), a główną drogą ich eliminacji z ustroju jest wydalanie 
z moczem [23, 24]. 

 
3.1. Charakterystyka mesalazyny 

 

Mesalazyna (mesalamina, kwas 5-aminosalicylowy, 5-ASA), należąca do 
niesteroidowych leków przeciwzapalnych, jest aminową pochodną kwasu 
salicylowego o masie molowej 153,14 g/mol (Ryc. 1). Mesalazyna jest 
aktywnym składnikiem sulfasalazyny stosowanej pierwotnie w leczeniu 
zapalenia stawów. Sulfasalazyna stanowi połączenie 5-ASA i sulfapirydyny, 
będącej sulfonamidem o działaniu bakteriobójczym. Oba komponenty połączone 
są za pomocą wiązania azowego. Sulfapirydynie przypisuje się większość 
działań niepożądanych wywoływanych przez sulfasalazynę. W latach 90. XX 
wieku wykazano po raz pierwszy chemoprewencyjną skuteczność działania 
mesalazyny [2, 25].  
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Ryc. 1. Wzór chemiczny mesalazyny. 
Fig. 1. Chemical structure of mesalazine. 
 
3.2. Metabolizm mesalazyny 
 

Mesalazyna podlega intensywnym przemianom metabolicznym poprzez 
N-acetylację, z wytworzeniem kwasu N-acetylo-5-aminosalicylowego 
(Nac-5-ASA), który traci aktywność przeciwzapalną. Średnie stężenie 
Nac-5-ASA w osoczu czy w moczu może przewyższać nawet dwukrotnie 
stężenie mesalazyny w obrębie jelita. Obecnie nie wiadomo, czy kluczową rolę 
w N-acetylacji mesalazyny odgrywa N-acetylotransferaza typu 1 (NAT1) 
i N-acetylotransferaza typu 2 (NAT2). Jednakże, izoenzym NAT2 wykazuje 
wyższy poziom ekspresji w jelicie i wątrobie. Osobnicza zmienność acetylacji 
wynikająca z polimorfizmu genu Nat decyduje o tempie metabolizowania 
5-ASA do nieaktywnej pochodnej [26]. 

Mesalazyna stosowana jest w postaci tabletek dojelitowych i czopków 
doodbytniczych, co umożliwia kontrolowane uwalnianie substancji czynnej, tj. 
kwasu 5-aminosalicylowego w przewodzie pokarmowym. Substancja czynna 
może występować również w połączeniu z sulfapirydyną, co ma miejsce 
w przypadku sulfasalazyny bądź 4-aminobenzoilo-β-alaniny (balsalazyd). 
Olsalazyna stanowi połączone ze sobą wiązaniem azowym dwie cząsteczki 
5-ASA. Koniugaty 5-ASA zostają rozszczepione w okrężnicy przez bakteryjną 
azoreduktazę (Ryc. 2). Stosowanie 5-ASA w formie koniugatu znacznie 
zmniejsza wchłanianie leku w jelicie cienkim, co umożliwia uzyskanie 
odpowiednio wysokiego stężenia w końcowym odcinku jelita krętego 
i okrężnicy. Około 20-30% 5-ASA z preparatów mesalazyny jest wchłaniane 
w jelicie cienkim, gdzie ulega N-acetylacji w komórkach nabłonkowych jelita 
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oraz w wątrobie. W jelicie grubym wchłania się około 25% mesalazyny, 
a pozostała część jest wydalana z kałem w postaci niezmienionej [27, 28].  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryc. 2. Enzymatyczny rozkład sulfasalazyny, olsalazyny i balsalazydu do postaci 
aktywnej mesalazyny i odpowiednich metabolitów, katalizowany przez bakteryjną 
azoreduktazę (na podstawie [27, 28] zmodyfikowany) 
Fig. 2. Enzymatic degradation of sulfasalazine, olsalazine and balsalazide into active 
mesalazine and metabolites catalyzed by bacterial azoreductase - modified from [27, 28] 

 
4. Chemoprewencja raka jelita grubego 

 

Chemoprewencja to zastosowanie leków lub substancji pochodzenia 
naturalnego w celu zapobiegania powstawaniu nowotworów. Znanych jest 
obecnie ponad 200 związków mogących wykazywać działanie chemo-
prewencyjne, choć ich skuteczność stanowi nadal przedmiot badań. Wiadomo 
jednak, że do związków obniżających ryzyko zachorowania na RJG zaliczamy: 
kwas foliowy, kwas ursodeoksycholowy, selen, statyny, wapń, witaminę D3 
i niesteroidowe leki przeciwzapalne. Ważną grupę związków chemo-
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prewencyjnych, o dość dobrze poznanym mechanizmie działania, stanowią 
NLPZ, w tym mesalazyna [2]. 

Mechanizm działania mesalazyny jest wielokierunkowy. Skuteczność 
kliniczna mesalazyny polega na wywieraniu przeciwzapalnego działania 
w obrębie okrężnicy. Dokładne mechanizmy molekularne nie zostały dotąd 
poznane, jednak przypuszcza się, że chemoprewencyjny efekt mesalazyny 
związany jest z blokowaniem syntezy prostaglandyn poprzez hamowanie 
szlaków cyklooksygenazy. Poza tym, mesalazyna hamuje aktywność białka 
NF-κB, będącego kluczowym czynnikiem transkrypcyjnym dla cytokin 
prozapalnych oraz hamuje uwalnianie cytokin prozapalnych, takich jak 
interleukiny IL-1, IL-6, IL-12 oraz TNFα. Mesalazyna hamuje także aktywację 
komórek NK, limfocytów T, makrofagów i monocytów. Stwierdzono również 
korelację stężenia mesalazyny ze wzrostem wskaźnika apoptozy komórek i 
hamowaniem produkcji wolnych rodników, co wpływa na zmniejszenie ilości 
uszkodzeń DNA wywoływanych stresem oksydacyjnym [27, 29].  

Cyklooksygenaza (ang. cyclooxygenase - COX) jest enzymem 
pośredniczącym w syntezie prostanoidów (właściwa nazwa to syntaza 
cyklicznego nadtlenku prostaglandynowego, PGHS – ang. prostaglandin 

endoperoxide H synthase). W efekcie działania COX syntetyzowane są 
prostaglandyny (PG), prostacykliny (PGI2) i tromboksany (TX). COX jest 
białkiem posiadającym dwie aktywności enzymatyczne - cyklooksygenazy 
i peroksydazy. Katalizuje dwie pierwsze reakcje w szlaku prowadzącym do 
powstania PG, PGI2 oraz TX. Substratem dla COX jest przede wszystkim kwas 
arachidonowy (ang. arachidonic acid - AA) oraz inne nienasycone kwasy 
tłuszczowe takie jak α-linolenowy, dihomo-γ-linolenowy, eikozapentaenowy. 
Nienasycone kwasy tłuszczowe zostają uwolnione z błon komórkowych dzięki 
aktywności fosfolipazy A2 lub przy udziale fosfolipaz C i D [30, 31]. 

Kwas arachidonowy jest nienasyconym kwasem tłuszczowym i substratem 
niezbędnym w syntezie prostanoidów przy udziale COX. Pierwszym krokiem 
jest cyklizacja AA do 15-hydroksynadtlenku i przyłączenie dwóch cząsteczek 
tlenu w pozycjach 9 i 11. W efekcie powstaje prostaglandyna PGG2. Etap ten 
realizowany jest dzięki jednej z dwóch aktywności enzymu tj. aktywności 
cykloooksygenazowej. W drugim etapie zachodzi redukcja otrzymanej PGG2 do 
prostaglandyny H (PGH2), dzięki aktywności peroksydazowej COX. Synteza 
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PGG2 i redukcja do PGH2 jest początkiem szlaku reakcji, w wyniku których 
syntetyzowane są związki zawierające, jako centralny szkielet, kwas prostanowy 
(Ryc. 3) [30, 31].  

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku odkryto 
dwie izoformy enzymu COX. Izoforma COX-1, tzw. konstytutywna, występuje 
w większości komórek i odpowiada za syntezę PG w warunkach 
fizjologicznych. Celem syntezy PG przez COX-1 jest kontrola różnych 
procesów, m.in. właściwego przepływu nerkowego, agregacji płytek krwi oraz 
ochrona błony śluzowej żołądka. Izoforma COX-2, tzw. indukowana, bierze 
udział głównie w rozwoju stanów zapalnych. Fizjologiczną aktywność COX-2 
wykazano w mózgu, rdzeniu kręgowym oraz w narządach wewnętrznych płodu. 
Odkryto również trzecią izoformę cyklooksygenazy – COX-3, której obecność 
stwierdzono w ośrodkowym układzie nerwowym [30, 32]. 

Izoforma COX-2 odgrywa szczególną rolę w karcynogenezie. W obrębie 
zmian nowotworowych jelita grubego potwierdzono wzmożoną aktywność 
izoformy indukowanej COX-2, w porównaniu do prawidłowej śluzówki jelita. 
Wczesne obserwacje w tym zakresie uzyskano w badaniach, w których 
porównywano poziom PG w nowotworach jelita grubego z materiałem 
pochodzącym z komórek prawidłowego jelita. Stwierdzono 2,5-krotnie większe 
stężenie PG, w szczególności PGE2, w zmienionych nowotworowo komórkach, 
podczas gdy poziom PGE2 w prawidłowych komórkach pozostawał na stałym, 
niskim poziomie. Badania pokazują również, że proces angiogenezy, czyli 
rozrost istniejących naczyń krwionośnych, wymaga aktywności COX-2. [31]  

Komórki wykazujące nadekspresję COX-2 produkują duże ilości czynnika 
wzrostu śródbłonka naczyniowego (ang. vascular endothelial growth factor - 
VEGF). Nadekspresja COX-2 i PGE2 obserwowana jest też w komórkach 
polipów obecnych w jelicie grubym. W badaniach wykorzystujących model 
zwierzęcy, eksperymentalne usunięcie obu alleli genu kodującego COX-2 
skutkowało redukcją liczby polipów u myszy. PGE2 wpływa również na 
nasilenie procesów angiogenezy. Świadczy to o roli COX-2 i syntetyzowanej 
przez nią PGE2 w patogenezie raka jelita grubego. Badania in-vitro wykazały, że 
produkty COX-2 nasilają ekspresję czynnika wzrostu VEGF, będącego jednym 
z głównych mediatorów angiogenezy [6, 33]. 
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Ryc. 3. Schemat biosyntezy i przemian prostanoidów. AA – kwas arachidonowy, PGD2, 
PGE2, PGF2, PGG2, PGH2- prostaglandyny, PGI2 - prostacyklina, TXA2 - tromboksan 
(na podstawie [30, 31] zmodyfikowany). 
Fig. 3. Schematic representation of prostanoid biosynthesis and transformation. 
AA - arachidonic acid, PGD2, PGE2, PGF2, PGG2, PGH2 - prostaglandins PGI2 - 
prostacyclin, TXA2 – thromboxan - modified from [30, 31]. 
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Mechanizm chemoprewencyjnego działania mesalazyny polega na 
hamowaniu COX-2, a przez to obniżaniu stężenia PGE2. Jednak, zablokowanie 
samej syntezy PG nie jest w stanie całkowicie zahamować złożonego 
mechanizmu procesu zapalnego i nowotworzenia komórek nabłonka jelita 
grubego. Hamowanie COX-2 prowadzi do kumulacji kwasu arachidonowego 
w nabłonku jelita grubego i do zwiększenia ilości ceramidów w komórkach, co 
z kolei aktywuje szlaki kaspaz. Konsekwencją tej łańcuchowej zależności jest 
nasilenie procesów apoptozy [6]. 

Ważnym elementem chemoprewencyjnej roli mesalazyny jest pośrednie 
hamowanie aktywności czynnika transkrypcyjnego NF-κB. Funkcją NF-κB jest 
udział w aktywacji białek antyapoptotycznych, do których należą inhibitory 
apoptozy, takie jak: c-IAP1, c-IAP2, XIAP (ang. inhibitor of apoptosis proteins - 
IAP), a także inhibitory związane z receptorem TNF i homologi białka Bcl-2 
(produkt protoonkogenu Bcl – 2, ang. B-cell leukemia/lymphoma-2). Wykazano, 
że czynnik NF-κB jest aktywny w komórkach nowotworowych, w tym także 
w przypadku RJG, gdzie odpowiada za hamowanie procesów apoptozy [34]. 

Najczęściej występująca forma NF-κB składa się z podjednostki p50 
(NF-κB1) o masie 50 kDa i podjednostki p65 (RelA) o masie 65 kDa. Obie 
podjednostki mogą tworzyć również homo- i heterodimery z innymi 
podjednostkami np. p52 (NF-κB2). W większości prawidłowych komórek 
czynnik NF-κB występuje w cytoplazmie w formie nieaktywnego kompleksu 
podjednostek p50 i p65 z inhibitorem z rodziny białek IκB (ang. inhibitor κB). 
Wśród tych białek można wyróżnić IκBα, IκBβ oraz IκBε [35]. W aktywacji 
NF-κB bierze udział kompleks kinaz serynowo-treoninowych IKK (ang. IκB 

kinase). Odpowiada on za fosforylację białek inhibitorowych IκB wchodzących 
w skład cytoplazmatycznego kompleksu NF-κB. W wyniku fosforylacji 
następuje degradacja białek inhibitorowych IκB na drodze ubikwitylacji 
i proteolitycznego rozkładu przez proteasom 26S. Wskutek odłączenia inhibitora 
IκB następuje aktywacja NF-κB i jego translokacja do jądra komórkowego. 
Transkrypcja genów zależnych od NF-κB i prowadzi między innymi do syntezy 
białek antyapoptotycznych [34, 35]. Aktywacja NF-κB może być wynikiem 
bezpośredniej, dodatkowej fosforylacji zaktywowanego uprzednio przez 
kompleks kinaz IKK dimeru p50 i p65 NF-κB. Fosforylację tę katalizuje kinaza 
PKC-ζ (ang. protein kinase C-ζ; PKC-ζ). Ufosforylowanie aktywnej części 
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NF-κB stanowi dodatkowy mechanizm stymulujący jego translokację do jądra 
komórkowego i nie ma wpływu na degradację inhibitorów IκB. [35]. 

Kluczowym zadaniem w regulacji procesów apoptozy i proliferacji 
komórek nabłonka jelita grubego jest niedopuszczenie do aktywacji czynnika 
transkrypcyjnego NF-κB. Zatem, najbardziej pożądanym celem w molekular-
nym szlaku aktywacji NF-κB jest zablokowanie aktywności kinaz serynowo-
treoninowych IKK. Wykazano, że NLPZ, w tym mesalazyna, mogą modulować 
aktywność kinaz IKK i w konsekwencji aktywność NF-κB [6]. Receptory 
aktywowane przez proliferatory peroksysomów (ang. peroxisome proliferator-

activated receptors - PPAR) są białkami należącymi do nadrodziny jądrowych 
receptorów hormonów, umożliwiających komórce odpowiedź na bodźce 
zewnątrzkomórkowe. PPAR są czynnikami transkrypcyjnymi, zatem modulują 
poziom ekspresji poszczególnych genów. Regulują one takie procesy, jak 
metabolizm kwasów tłuszczowych oraz utrzymują homeostazę glukozową 
organizmu. Odgrywają również ważną rolę w różnicowaniu i proliferacji 
komórek [36]. Wykazano, że ligandy zdolne do łączenia się z PPAR i ich 
aktywacji, szczególnie formy PPARγ i PPARα, wpływają na różnicowanie 
i indukcję apoptozy komórek nowotworowych. Dzięki temu ligandy te są 
potencjalnymi lekami w terapii przeciwnowotworowej oraz chemoprewencyjnej 
RJG. Najbardziej aktywnymi ligandami endogennymi są nienasycone kwasy 
tłuszczowe, takie jak kwas linolowy, linolenowy i arachidonowy oraz związki 
będące metabolitami tych kwasów. Największe powinowactwo wykazują one 
w stosunku do izoformy PPARα. Stwierdzono, że ligandami dla PPARα 
i PPARγ mogą być także egzogenne związki, m.in. niektóre NLPZ, w tym 
mesalazyna. Dzięki temu, mesalazyna może wykazywać pośrednio działanie 
antyproliferacyjne i pobudzające różnicowanie komórek. Aktywacja PPARγ 
przez mesalazynę skutkuje hamowaniem odpowiedzi zapalnej zależnej od COX-
2. Dowiedziono, że ligandy PPARγ z grupy NLPZ wpływają także na obniżenie 
stężenia VEGF oraz TNF-α, dzięki czemu mogą hamować angiogenezę [37].  

Mutacja genu APC (ang. adenomatous polyposis coli - APC) należy do 
zmian genetycznych mogących prowadzić do rozwoju raka jelita grubego. 
W modelu przedstawionym przez Fearona i Vogelsteina w 1990 roku wykazano, 
że zmutowany gen APC jest wczesnym czynnikiem prowadzącym do sekwencji 
zdarzeń: prawidłowa błona śluzowa - gruczolak - gruczolakorak [38]. 



Andrzej Wasilewski, Adam I. Cygankiewicz 133

Supresorowy gen APC zlokalizowany jest na długim ramieniu chromosomu 5 
w regionie q21 i składa się z 21 eksonów, przy czym ekson 15 obejmuje ponad 
70% całej sekwencji genu APC. Produktem genu APC jest białko o masie 
300 kDa, złożone z 2843 aminokwasów. Białko APC uczestniczy w tworzeniu 
kompleksu z kinazą syntazy glikogenu 3β (ang. glycogen synthase kinase 3β - 
GSK3β) i kinazą kazeinową 1α (ang. casein kinase1α- CK1α). Kompleks 
ten odpowiada za regulację poziomu β-kateniny, będącej głównym białkiem 
w szlaku kontroli proliferacji Wnt/β-katenina (ang. wingless-type glycoprotein - 
Wnt). Dowiedziono, że zaburzenia w funkcjonowaniu β-kateniny i kompleksu 
APC występują u pacjentów z rodzinną polipowatością jelita grubego oraz są 
związane z konwersją gruczolaków do postaci złośliwej i występowaniem RJG 
na tle chorób zapalnych [39, 40]. Szlak sygnałowy Wnt/β-katenina odgrywa 
istotną rolę w regulacji wzrostu i różnicowania komórek. Poziom 
ufosforylowania β-kateniny decyduje o jej aktywności. Fosforylacja β-kateniny 
w N-końcowej domenie może mieć miejsce na reszcie seryny 45 (S45) 
i katalizowana jest przez kinazę kazeinową oraz na resztach seryny 33 i 37 
(S33 i S37) oraz treoniny 41 (T41) fosforylowanych przez kinazę GSK3β. 
C-końcowa aktywacja β-kateniny dokonywana jest przez fosforylację reszty 
tyrozyny 654 (Y654) oraz reszt seryny552 i 675 (S552 i S675) [41]. Szlak 
sygnałowy Wnt/β-katenina inicjowany jest przez związanie białka Wnt przez 
receptory Frizzeled (Fzd) i LRP (ang. low density lipoprotein receptor-related 

protein - LRP) obecne w błonie komórkowej. Prowadzi to do inaktywacji kinazy 
GSK3β i zablokowania fosforylacji β-kateniny, wskutek czego następuje 
kumulowanie β-kateniny w komórce. β-katenina aktywuje wówczas czynnik 
transkrypcyjny TCF/LEF (ang. T cell factor/lymphocyte enhance factor), który 
wzmaga proliferację komórek w wyniku aktywacji transkrypcji docelowych 
genów kodujących białka takie jak c_Myc i cyklina D1. Stała aktywacja 
czynników transkrypcyjnych TCF/LEF związana jest z wczesną karcynogenezą 
w jelicie grubym [42]. Zadaniem szlaku sygnałowego Wnt/β-katenina jest 
ochrona komórek przed podziałem, jeśli nie są one do niego całkowicie 
przygotowane. Zaburzenie tego szlaku powoduje zatem nieuprawniony podział 
komórek, czego konsekwencją są błędy w materiale genetycznym. Ryzyko 
zaburzeń w funkcjonowaniu białka APC jest bardzo wysokie w przypadku 
dziedzicznej predyspozycji dotyczącej mutacji jednego z alleli genu APC. Brak 
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funkcjonalności szlaku Wnt/β-katenina prowadzi do niekontrolowanej 
proliferacji i powoduje powstawanie w jelicie kilku tysięcy polipów, co 
zwiększa ryzyko zachorowania na RJG na podłożu rodzinnej polipowatości 
jelita grubego. Wykazano, że chemoprewencyjne działanie NLPZ, w tym także 
mesalazyny, polegające na indukowaniu fosforylacji β-kateniny ogranicza 
proliferację i zapobiega utracie kontroli nad podziałami komórkowymi [6, 39].  
 

Podsumowanie 
 

Dotychczasowe badania nad związkami o działaniu chemoprewencyjnym 
nie pozwalają na wskazanie konkretnego, optymalnego preparatu do stosowania 
w profilaktyce raka jelita grubego. Jednak w grupie pacjentów z nieswoistymi 
chorobami zapalnymi jelit wykazano, że regularne przyjmowanie mesalazyny 
skutecznie obniża ryzyko zachorowania na raka jelita grubego. Podstawowym 
mechanizmem działania mesalazyny jest hamowanie szlaku cyklooksygenazy, 
co prowadzi do zmniejszenia syntezy prostaglandyn i leukotrienów. Poprzez 
hamowanie czynnika transkrypcyjnego NF-κB, szlaku Wnt/β-katenina oraz 
PPARδ mesalazyna prowadzi do nasilenia procesów apoptozy w nabłonku jelita 
grubego. Mesalazyna jest lekiem efektywnym dzięki czemu możliwym do 
stosowania w przewlekłym leczeniu. 
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