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WST¢P
Zieleƒ jest dominujàcym kolorem wegetacji
przez znacznà cz´Êç okresu wzrostu. Charakterystyczny zielony kolor roÊlin to efekt barwnika
chlorofilu, który w znacznych iloÊciach obecny
jest w liÊciach roÊlin. Chlorofil nazwano
„P∏ynnym S∏oƒcem”, poniewa˝ absorbuje energi´ s∏onecznà. Jest takie powiedzenie, które
brzmi: „Zielone wn´trze, czyste wn´trze”.
˚yjàce organizmy nale˝àce do Królestwa roÊlin
zbudowane sà z ró˝nych typów komórek, które
mo˝na podzieliç na dwie ogromne grupy: pierwsza
jest odpowiedzialna za wszystkie czynnoÊci metaboliczne roÊliny, podczas gdy druga jest metabolicznie nieaktywna i s∏u˝y raczej do przewodzenia
p∏ynów przez roÊlin´ lub jako mechaniczna podpora. Metabolicznie aktywne komórki (komórki
mià˝szowe) zawierajà wszystkie biochemicznie
wa˝ne organelle komórkowe. Plastydy to charakterystyczne dla komórek roÊlinnych organelle – a dok∏adniej, stanowià rodzin´ organelli majàcà za prekursora proplastydy, z których rozwijajà si´: chloroplasty, chromoplasty, amyloplasty i etioplasty.
Chloroplasty, zawierajàce aparat fotosyntetyczny, sà zazwyczaj zielone. Znajdujà si´ g∏ów-

nie w komórkach liÊci, lecz sà równie˝ obecne
we wszystkich innych zielonych tkankach.
Wszystkie chloroplasty zawierajà barwnik chlorofil. Jego nazwa pochodzi od staro˝ytnych wy‚
razów greckich: chlorós = zielony i phyllon = liÊç.
Barwniki sà chemicznymi zwiàzkami, które odbijajà tylko pewnà d∏ugoÊç fali Êwiat∏a widzialnego. Sprawia to, ˝e wydajà si´ „kolorowe”.
Kwiaty, koralowce, a nawet skóra zwierzàt zawiera barwnik, który nadaje im w∏asne barwy.
Wa˝niejsza, ni˝ odbicie Êwiat∏a jest zdolnoÊç pigmentów do poch∏aniania fal o pewnych d∏ugoÊciach. W fazie jasnej fotosyntezy wyró˝nia si´
trzy podstawowe klasy barwników: chlorofile –
zielonkawe pigmenty; karotenoidy – zwykle
czerwone, pomaraƒczowe lub ˝ó∏te barwniki;
zaliczamy tutaj dobrze znany karoten, który nadaje kolor marchewce; fikobiliny – rozpuszczalne w wodzie barwniki, obecne w cytoplazmie
lub w stromie chloroplastu; wyst´pujà tylko u sinic (Cyanobacteria) i krasnorostów (Rhodophyta).
Wszystkie te pigmenty to chromoproteidy (kompleksy barwnik-bia∏ko), posiadajàce komponent´ bia∏kowà i niebia∏kowà (prostetycznà).
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CHLOROFIL
STRUKTURA CHEMICZNA

dynacyjnymi – w roÊlinach, w których zawartoÊç
tego jonu jest wysoka, oko∏o 6% ca∏kowitej iloÊci
Mg2+ jest zwiàzana z chlorofilem. Tylakoid – stabilizowany przez Mg2+ – jest wa˝ny dla skutecznoÊci fotosyntezy, zezwalajàc na wystàpienie fazy
przejÊcia. Prawdopodobnie najwi´ksze iloÊci Mg2+
sà pobierane przez chloroplasty podczas indukowanego Êwiat∏em rozwoju z proplastydu do chloroplastu czy te˝ tioplastu do chloroplastu. Wówczas synteza chlorofilu i biogeneza stosu b∏on tylakoidu absolutnie wymaga dwuwartoÊciowych
kationów. Zagadnienie, czy Mg2+ jest zdolny przechodziç do i poza chloroplasty po fazie poczàtkowego rozwoju, by∏o przedmiotem wielu sprzecznych doniesieƒ. Deshaies i wsp. (1984) odkryli, ˝e
Mg2+ przemieszcza∏ si´ z i do chloroplastów, wyizolowanych z m∏odych roÊlin grochu, lecz Gupta
i Berkowitz (1989), u˝ywajàc chloroplastów starego szpinaku, nie byli w stanie powtórzyç tych
wyników. Deshaies i in. oÊwiadczyli w swoim referacie, ˝e chloroplasty starego grochu wykazywa∏y mniej znaczàce zmiany w zawartoÊci Mg2+,
ni˝ te u˝ywane do stworzenia ich konkluzji. Byç
mo˝e wzgl´dny odsetek niedojrza∏ych chloroplastów obecnych w preparatach móg∏by wyjaÊniç te
obserwacje.
Stan metaboliczny chloroplastów zmienia si´
w zale˝noÊci od pory dnia. Podczas dnia chloroplast aktywnie zbiera energi´ Êwietlnà i przekszta∏ca jà w energi´ chemicznà. Pod wp∏ywem
Êwiat∏a dochodzi do zmian w sk∏adzie chemicznym stromy, co wywo∏uje aktywacj´ wciàgni´tych w to procesów metabolicznych. Jony H+
usuwane sà ze stromy (zarówno do cytoplazmy,
jak i lumenu), prowadzàc do alkalicznego pH.
W procesie elektroneutralizacji jony Mg2+ (wraz
z jonami K+) sà usuwane z lumenu do stromy, by
zrównowa˝yç przep∏yw jonów H+. Ostatecznie,
grupy tiolowe enzymów sà redukowane w wyniku zmian stanu redox sk∏adników stromy. Przyk∏adem enzymów, aktywowanych w odpowiedzi
na te zmiany sà: 1,6-bifosfataza fruktozy, bifosfataza sediheptulozy i karboksylaza rybulozo-1,5-bifosforanowa. JeÊli enzymy te zostanà pobudzone podczas ciemnoÊci, móg∏by wystàpiç
nieekonomiczny obieg produktów i substratów.

Chlorofil, grupa prostetyczna specjalnej klasy
fitochromoproteidów, jest zielonkawym barwnikiem. W chemii organicznej, chlorina jest du˝ym
heterocyklicznym pierÊcieniem aromatycznym,
sk∏adajàcym si´ – w rdzeniu – z czterech pierÊcieni pirolowych (zwanych A, B, C, D), zespolonych mostkami metinowymi. Do struktury chloriny doczepia si´ pierÊcieƒ E, tworzàc ostatecznie makrocyklicznà czàsteczk´ phorbine.
W naturze wyst´pujà dwa wa˝ne chromoproteidy zawierajàce w swojej strukturze pirol. Sà
to: phorbine – obecna w królestwie roÊlin, b´dàca
makrocyklicznà czàsteczkà z 5 pierÊcieniami
aromatycznymi i jonem magnezu (Mg2+) w centrum oraz porfiryna – obecna w królestwie zwierzàt czàsteczka makrocykliczna, sk∏adajàca si´
z 4 pierÊcieni aromatycznych, majàcych w centrum jon ˝elaza (Fe2+). Phorbine jest cz´Êcià
struktury chlorofilu, podczas gdy porfiryna jest
cz´Êcià struktury hemoglobiny z krwi. Phorbine
posiada ró˝ne ∏aƒcuchy boczne, zawierajàc zwykle d∏ugi ∏aƒcuch fitolowy. Do tej grupy prostetycznej jest do∏àczony swoisty ∏aƒcuch bia∏kowy.
W 1915 roku dr Richard Willstatter zdoby∏ nagrod´ Nobla za odkrycie chemicznej struktury
chlorofilu – siatki atomów w´gla, wodoru, azotu
i tlenu, otaczajàcej pojedynczy atom magnezu.
Pi´tnaÊcie lat póêniej, w 1930 roku dr Hans Fisher
otrzyma∏ nagrod´ Nobla za rozwik∏anie struktury
chemicznej hemoglobiny. By∏ zdziwiony odkryciem, ˝e przypomina∏a budow´ chemicznà chlorofilu. Hemoglobina (sk∏adajàca si´ z hemu i globiny) jest barwnikiem nadajàcym erytrocytom
ich czerwony kolor, podobnie jak chlorofil jest
pigmentem, który nadaje roÊlinom zielonà barw´.
Gdy dr Fisher oddzieli∏ hem od zwiàzanej z nim
czàsteczki bia∏kowej, zaobserwowa∏ g∏ównà ró˝nic´ pomi´dzy nim a chlorofilem. W przypadku
hemu centralnym jonem jest Fe2+, zwiàzany
z porfirynà, a w przypadku czàsteczki chlorofilu
centralnym jonem jest Mg2+, przyczepiony do
phorbine. W czàsteczce chlorofilu Mg2+ jest po∏àczony z uk∏adem porfirynowym wiàzaniami koor-
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niebieskiego i czerwonego. Jednak, nadal istnieje
ogromne pasmo widma, pomi´dzy 500-600 nm,
w zakresie którego jest poch∏aniane bardzo ma∏o
Êwiat∏a. Jest to Êwiat∏o w zakresie widma zielonego, a poniewa˝ jest ono odbijane, jest to przyczyna, dlaczego roÊliny wydajà si´ zielone. Chlorofil
tak silnie poch∏ania Êwiat∏o, ˝e mo˝e maskowaç
inne, mniej intensywne barwy. Wi´kszoÊç z tych
bardziej delikatnych kolorów (z czàsteczek takich
jak karoten czy kwercetyna) jest widocznych dopiero jesienià, gdy w liÊciach rozk∏adana jest czàsteczka chlorofilu - wtedy zielony kolor blaknie,
niejako ods∏aniajàc pomaraƒczowe i czerwone karotenoidy. Trzecia powszechna postaç chlorofilu
zwana chlorofilem „c”, wyst´puje tylko u cz∏onków fotosyntetyzujacej Chromisty (Chromista), jak
równie˝ Dinoflagellates.
G∏ównym procesem z udzia∏em chlorofilu jest
fotosynteza, wa˝ny biochemiczny proces, podczas którego roÊliny, algi, protistans oraz niektóre
bakterie przekszta∏cajà energi´ s∏onecznà w energi´ chemicznà, u˝ywanà do przeprowadzenia reakcji syntezy, takich jak wytwarzanie cukrów czy
wiàzanie azotu do aminokwasów. Ostatecznie,
prawie wszystkie ˝yjàce organizmy zale˝à od
energii wytwarzanej w procesie fotosyntezy,
sprawiajàc, ˝e jest on niezb´dny do zachowania
˝ycia na ziemi. Jest równie˝ odpowiedzialny za
wytwarzanie tlenu, stanowiàcego znacznà cz´Êç
atmosfery ziemskiej.
Najwi´kszy wk∏ad w poznanie mechanizmów
fotosyntezy majà nast´pujàcy naukowcy: najs∏ynniejszy angielski chemik Joseph Priestley;
francuski chemik Antonie Lavoisier; holenderski
fizyk Jan Ingenhousz; dwaj chemicy pracujàcy
w Genewie – Jean Senebier, szwajcarski pastor
i Theodore de Saussure; niemiecki chirurg, Julius Robert Mayer, który rozpozna∏, ˝e roÊliny
przekszta∏cajà energi´ s∏onecznà w chemicznà.

Mo˝na wyró˝niç dwie klasy enzymów, które
w stromie chloroplastu wchodzà podczas fazy
Êwietlnej w reakcje z Mg2+. Po pierwsze, enzymy
w procesie glikolitycznym najcz´Êciej oddzia∏ujà
z dwoma atomami magnezu. Pierwszy atom jest
allosterycznym modulatorem aktywnoÊci enzymów, podczas gdy drugi tworzy aktywnà cz´Êç
czàsteczki enzymu i bezpoÊrednio bierze udzia∏
w reakcji katalitycznej. Do drugiej klasy enzymów
nale˝à te, w których Mg2+ tworzy kompleksy
z nukleotydami di- i trifosforanów (ADP i ATP),
a chemiczne zmiany pociàgajà za sobà transfer
fosforylowy. Mg2+ mogà równie˝ odgrywaç rol´
w utrzymaniu struktury tych enzymów (np. enolaza).
Poczàtkowo zak∏adano, ˝e chlorofil jest pojedynczym sk∏adnikiem, lecz w 1864 roku Stokes
wykaza∏ metodà spektroskopii, ˝e chlorofil jest
mieszaninà. W 1912 roku Willstatter i wsp.
przedstawili, ˝e chlorofil jest mieszaninà dwóch
sk∏adników, rozpuszczalnych w t∏uszczach: chlorofilu a i chlorofilu b.
Obecnie wiadomo, ˝e istnieje kilka typów chlorofilu, z najwa˝niejszym chlorofilem a. Wed∏ug
danych z literatury tworzy on kompleksy chlorofilowo-bia∏kowe, okreÊlane jako CP1, CP47
i CP43. Jest to czàsteczka, która umo˝liwia proces
fotosyntezy poprzez transport pobudzonych elektronów na czàsteczki, które wytworzà cukry.
Wszystkie roÊliny, algi i sinice, w których zachodzi
proces fotosyntezy, zawierajà chlorofil a. Chlorofil ten jest obecny we wszystkich fotosyntetyzujàcych organizmach eukariotycznych, a ze wzgl´du
na jego g∏ównà rol´ w centrum reakcji, jest niezb´dny w procesie fotosyntezy. Drugim rodzajem
chlorofilu jest chlorofil b, który pojawia si´ tylko
w „zielonych algach” i w roÊlinach. Te dwa typy
chlorofilu tylko nieznacznie ró˝nià si´ w sk∏adzie
bocznego ∏aƒcucha (w „a” jest to – CH3, w „b”
jest to – CHO). Obie formy chlorofilu sà bardzo
skutecznymi fotoreceptorami, poniewa˝ zawierajà sieç wyst´pujàcych na przemian wiàzaƒ pojedynczych i podwójnych. Te dwa rodzaje chlorofilu uzupe∏niajà si´ wzajemnie w poch∏anianiu
Êwiat∏a s∏onecznego. RoÊliny mogà uzyskaç ca∏kowite zapotrzebowanie na energi´ z zakresu pasma

MOLEKULARNE KOMPLEKSY
CHLOROFILU
Chlorofil i chlorofiliny sà w stanie tworzyç
mocne kompleksy z pewnymi substancjami chemicznymi, o których wiadomo lub przypuszcza
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zablokowujàc absorpcj´ aflatoksyn i innych
sk∏adników rakotwórczych z ˝ywnoÊci. Gdy
chlorofilina jest podawana razem z karcinogenem, tworzy z nim odwracalny kompleks. W∏aÊciwoÊci te potwierdzajà wyniki badaƒ naukowych. Wykazano równie˝, ˝e podobne cechy demonstrowa∏ równie˝ chlorofil wobec wszystkich
testowanych karcinogenów. Mo˝liwym mechanizmem wyjaÊniajàcym „przechwytujàce” w∏aÊciwoÊci chlorofiliny jest tworzenie z∏o˝onych,
niekowalencyjnych wiàzaƒ pomi´dzy karcinogenem a chlorofilinà. Im silniejsze tworzenie
kompleksów, tym mniejsze iloÊci chlorofiliny sà
potrzebne do przechwycenia karcinogenu. Tworzenie kompleksu jest mo˝liwe dzi´ki hydrofobowym interakcjom na powierzchni chlorofiliny
i sk∏adnika. Innym sposobem ukazania „przechwytujàcego” dzia∏ania chlorofilu i jego pochodnych jest pu∏apka czàsteczkowa, która
sprawia, ˝e karcinogen staje si´ niezdolny do
atakowania komórek. Pu∏apka zmniejsza dost´pnoÊç karcinogenu do organizmu, który
w mniejszym stopniu jest nara˝ony na dzia∏anie
substancji rakotwórczych. W jednym szczegó∏owym badaniu na pstràgu t´czowym (Salmo gairdneri) wydawa∏o si´, ˝e chlorofil pe∏ni∏ swoje
funkcje tylko wtedy, gdy by∏ obecny w diecie
w tym samym czasie, co substancja rakotwórcza. Wydaje si´, ˝e mechanizm „przechwytujàcego” sk∏adnika chlorofilu b´dzie mo˝na wykorzystaç u ludzi.
Aflatoksyna B1 (AFB1) to wàtrobowy karcinogen, wytwarzany przez pewne gatunki grzybów.
Jest obecna w spleÊnia∏ych ziarnach i roÊlinach
stràczkowych, takich jak kukurydza, orzeszki
ziemne, soja. W ciep∏ych, wilgotnych regionach
z nieodpowiednimi warunkami magazynowania
ziaren, wysoka zawartoÊç AFB1 w ˝ywnoÊci jest
zwiàzana ze zwi´kszonym ryzykiem rozwoju raka wàtroby. W wàtrobie, AFB1 jest metabolizowana do karcinogenu, który jest w stanie zwiàzaç si´ z DNA i wywo∏aç mutacj´. W modelach
zwierz´cych podawanie chlorofilu jednoczeÊnie
z ekspozycjà na pokarmowà AFB1 w znaczàcy
sposób zmniejsza∏o liczb´ uszkodzeƒ DNA w wàtrobach pstràgów t´czowych i szczurów, induko-

si´, ˝e sà przyczynà raka. Sà to m. in. poliaromatyczne w´glowodory (obecne w dymie tytoniowym), niektóre heterocykliczne aminy (znajdujàce si´ w gotowanym mi´sie) i aflatoksyna B1
(AFB1). Mocne zwiàzanie chlorofilu lub chlorofiliny z tymi potencjalnymi karcinogenami mo˝e
zaburzaç ich wch∏anianie z przewodu pokarmowego i zmniejszaç iloÊç, która dosi´gnie wra˝liwe tkanki.
Chlorofiliny sà jednymi z najsilniejszych antyoksydantów, jakie kiedykolwiek badano. Udowodniono, ˝e chlorofilina mo˝e in vitro neutralizowaç kilka fizycznie istotnych oksydantów,
a niektóre wyniki badaƒ na zwierz´tach sugerujà, ˝e suplementacja chlorofilu mo˝e zmniejszaç
uszkodzenie oksydatywne indukowane chemicznymi czynnikami rakotwórczymi i promieniowaniem.

CHLOROFILE, CHLOROFILINY
A PREWENCJA NOWOTWORÓW
Eksperymentalne badania wykaza∏y, ˝e chlorofilina wykazuje równie˝ aktywnoÊç przeciwnowotworowà. Wiadomo, ˝e zanim niektóre
substancje chemiczne (zwane równie˝ prokarcinogenami) zainicjujà rozwój raka, muszà najpierw zostaç zmetabolizowane do aktywnych
karcinogenów, które sà w stanie uszkodziç DNA
czy inne specyficzne moleku∏y we wra˝liwych
tkankach. Do aktywacji niektórych prokarcinogenów wymagane sà pewne enzymy z rodziny
cytochromu P450, dlatego ich zahamowanie
mo˝e zmniejszyç ryzyko wystàpienia niektórych
typów chemicznie indukowanych nowotworów.
Badania in vitro wskazujà, ˝e chlorofilina mo˝e
obni˝aç aktywnoÊç enzymów cytochromu P450.
Faza II biotransformacji pobudza eliminacj´ potencjalnie szkodliwych toksyn i karcinogenów
z organizmu. Wed∏ug nielicznych wyników badaƒ na zwierz´tach chlorofilina mo˝e zwi´kszaç
aktywnoÊç enzymu fazy II – reduktazy chinonu.
Inne prawdopodobne wyjaÊnienie mechanizmu przeciwnowotworowego niektórych pochodnych chlorofilu jest takie, ˝e dzia∏ajà one
jak substancje „przechwytujàce” (interceptory),
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sam w sobie mo˝e wywo∏aç raka wàtroby bez
obecnoÊci substancji rakotwórczych, jak równie˝
mo˝e u∏atwiç metalom ci´˝kim wywo∏anie toksycznych skutków.

wanych AFB1 oraz w zale˝noÊci od dawki chlorofilu hamowa∏o rozwój raka wàtroby u pstràgów.

CHLOROFILINY
A PROCES DETOKSYKACJI

Okr´˝nica jest kana∏em Êciekowym naszego
organizmu. JeÊli nie jest oczyszczana, „odpady”
z ca∏ego organizmu nie zostanà usuni´te. Tkanki organizmu nie pozb´dà si´ produktów ubocznych, jeÊli nie pracuje okr´˝nica. Uk∏ady fizjologiczne sà po∏àczone. Gdy okr´˝nica zostaje
opró˝niona, organizm zaczyna „wyciàgaç” toksyny ze wszystkich mo˝liwych miejsc. Zanieczyszczenia z okr´˝nicy mogà „przeciekaç” i zanieczyszczaç inne narzàdy. Mo˝na wtedy leczyç
te narzàdy naturalnymi metodami – ale tylko
z cz´Êciowym efektem – poniewa˝ sà one stale
zaka˝ane lub podra˝niane przez trucizny
z okr´˝nicy. „Zaczopowana” okr´˝nica tworzy
uchy∏ki, które sà wpukleniami w Êcianie okr´˝nicy, zawierajàcymi materia∏ ka∏owy. Zbyt d∏ugo
zalegajàcy materia∏ ka∏owy zaczyna „przeciekaç”
do organizmu i wywo∏uje stan, nazywany autointoksykacjà. Kieszonki jelitowe „przepuszczajà” rop´, krew i substancje ka∏owà z powrotem do
strumienia krwi. Gdy organizm jest zatruty, komórki nie mogà otrzymywaç sk∏adników od˝ywczych z krwi, poniewa˝ otaczajàcy komórki p∏yn
Êródmià˝szowy jest zatykany przez „odpady”
z wolno p∏ynàcej limfy. Wewn´trzne zatrucie
wywo∏uje równie˝ depresj´ i niezdrowe myÊli.
Jest to b∏´dne ko∏o. Wi´kszoÊç osób, zamiast
oczyÊciç swoje jelita, w celu ukrycia swojego nieprzyjemnego zapachu, u˝ywa kadzide∏, odÊwie˝aczy powietrza, dezodorantów, proszku do stóp,
p∏ynów i odÊwie˝aczy do ust, past do z´bów, perfum i wody koloƒskiej. JeÊli okr´˝nica nie zostanie oczyszczona, inne narzàdy nie mogà pozbyç
si´ swoich produktów ubocznych. JeÊli osoba nie
oczyÊci jelit, to pomimo usuni´cia blaszek mia˝d˝ycowych z naczyƒ – pojawià si´ one ponownie
w organizmie. Dopóki nie zostanie oczyszczona
okr´˝nica, naczynia nigdy nie odzyskajà pe∏nego
zdrowia.
G∏ównym zadaniem nerek jest zachowanie na
sta∏ym poziomie obj´toÊci i sk∏adu p∏ynu ze-

Chlorofiliny odgrywajà równie˝ wa˝nà rol´
w odtruwaniu Êrodowiska wewn´trznego organizmu, w celu zachowania zdrowia i ˝ycia. Wewn´trzna detoksykacja oznacza wszystkie procesy,
które neutralizujà, przekszta∏cajà czy usuwajà toksyny z organizmu poprzez jeden lub wi´cej nast´pujàcych uk∏adów:
• oddechowy
• pokarmowy
• moczowy
• skóra, gruczo∏y potowe, ∏ojowe i ∏zy
• limfatyczny
Wàtroba – jeden z najwa˝niejszych narzàdów
w organizmie, który bierze udzia∏ w odtruwaniu
czy usuwaniu substancji obcych lub toksyn. Zadaniem glutationu, najbardziej bogatego w grupy sulfhydrylowe w organizmie, jest chelatowanie i detoksykacja metali ci´˝kich. Wykazano, ˝e
rt´ç i o∏ów tworzà kompleksy z glutationem,
które sà usuwane z organizmu g∏ównie za pomocà ˝ó∏ci, zmniejszajàc tym samym iloÊç dost´pnego glutationu. Metionina jest g∏ównym
êród∏em siarki w cysteinie. Hepatocyty (komórki
wàtrobowe) z trudem pobierajà cystein´, natomiast metionina jest pobierana ∏atwiej i nast´pnie przekszta∏cana do S-adenozylometioniny,
homocysteiny, cystationiny i cysteiny. Komórki
wàtrobowe wykorzystujà metionin´ do wzrostu
i proliferacji. Uzale˝nienie wzrostu raka lub guzów od obecnoÊci metioniny jest sztucznym warunkiem, spowodowanym przez wczeÊniejszà
niewydolnoÊç mechanizmów transsulfuracji
i transmetylacji. Zatem, jeÊli dost´pnoÊç metioniny jest obni˝ona, nie tylko dojdzie do zaburzenia zdolnoÊci odtruwajàcych wàtrob´, lecz równie˝ b´dzie mniej dost´pnego glutationu do
tworzenia kompleksów z obcymi substancjami.
Wyniki badaƒ wskazujà, ˝e niedobór metioniny
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da komórka w organizmie ma kontakt z p∏ynem
Êródmià˝szowym, który sk∏ada si´ zarówno
z substancji pochodzàcych z krwi, jak i z komórki. Oko∏o 90% wody i ma∏ych moleku∏ wchodzàcych do p∏ynu Êródmià˝szowego z krwi jest
z powrotem wch∏aniane przez lokalne naczynia
krwionoÊne. Pozosta∏e 10% wody, ma∏ych moleku∏, bia∏ko, inne obecne w p∏ynie Êródmià˝szowym du˝e czàsteczki zbierajà si´ w sieç cienkich
naczyƒ, tworzàc limf´. W naszym organizmie
znajduje si´ 3 razy wi´cej limfy ni˝ krwi. Limfa
poprzez drobne kanaliki od˝ywia nawet komórki kostne. Kiedy produkty uboczne przemiany
materii opuszczajà komórki organizmu, to zabierane sà przez krew i limf´.

wnàtrzkomórkowego. Muszà to zrobiç wbrew
zmieniajàcemu si´ na zewnàtrz Êrodowisku
i dostarczanym p∏ynom. Cz´Êcià tego zadania –
ale tylko cz´Êcià – jest usuwanie z organizmu
niektórych produktów ubocznych przemiany
materii, których komórki nie mogà ju˝ dalej roz∏o˝yç. Zatem, g∏ównym zadanie nerek nie jest
wydalanie, ale regulowanie. Nerki w mniejszym
stopniu kontrolujà wod´ wewnàtrzkomórkowà,
poniewa˝ jeÊli nerki wykonujà swojà prac´
w odpowiedni sposób, ka˝da komórka (w du˝ej
mierze jednostka autonomiczna) weêmie lub
odrzuci z p∏ynu zewnàtrzkomórkowego to, co
potrzebuje lub nie. Nerki zachowujà to wszystko, czego w danym momencie potrzebujemy,
nawet wi´cej – pozwalajà nam na swobod´ nadmiaru. Tak jest, pozwalajà nam przyjàç wi´cej,
ni˝ potrzebujemy z koniecznoÊci – np. wody
i soli i wydzielajà dok∏adnie tyle, ile nie jest
w danej chwili wymagane. Ostatecznie, nerki
chronià obj´toÊç p∏ynów w naszym organizmie,
jak równie˝ ich sk∏ad. Wed∏ug niektórych ocen
sk∏adamy si´ prawie 3/4 z wody, tak wi´c w dosyç
prosty sposób – wa˝àc si´ ka˝dego dnia – mo˝na oceniç precyzj´, z jakà nerki osiàgajà ten wynik. Pomimo ró˝nic w diecie, çwiczeƒ czy spo˝ycia p∏ynów, liczby pozostajà sta∏e. Nerki wykonujà swoje zadania z dok∏adnoÊcià do 1%, nigdy
nie gorszà ni˝ 5%, nawet w ró˝norodnych warunkach. JeÊli nerki nagle zawodzà, Êmierç nast´puje po kilku dniach, m.in. dlatego, ˝e niektóre nagromadzone produkty przemiany materii sà toksyczne dla serca, które przestaje pracowaç. Bardziej interesujàcy jest sposób, w jaki
nerki mogà przystosowaç si´, by zwolniç destrukcj´ wywo∏anà dysfunkcjà, tak ˝e mo˝na
prze˝yç nawet przy 5% ca∏kowitej funkcji nerek.
Nerka ma wi´kszà pojemnoÊç rezerwowà w obliczu choroby ni˝ np. serce czy p∏uca.

Naczynia limfatyczne ∏àczà si´ w wi´ksze
przewody, które z powrotem uchodzà do strumienia krwi. Naczynia te sà u∏o˝one wzd∏u˝
tkanki mi´Êniowej, która pompuje przez nie
limf´. Uk∏ad limfatyczny zbiera toksyny ze
wszystkich komórek organizmu, dlatego jego
prawid∏owe funkcjonowanie jest niezwykle
wa˝ne dla zdrowia ca∏ego organizmu. Tak jak
powietrze dooko∏a nas jest w ciàg∏ym ruchu, tak
równie˝ limfa otaczajàca komórki jest w sta∏ym
ruchu. Komórki sà w stanie lepiej funkcjonowaç, majàc dooko∏a Êwie˝à limf´ wype∏nionà
w∏aÊciwym st´˝eniem wodoru, tlenu, glukozy
i wszystkich innych sk∏adników od˝ywczych.
Zastawki, otwierajàce si´ tylko w jednym kierunku, znajdujà si´ we wszystkich kana∏ach
limfatycznych. W du˝ych naczyniach zastawki
mo˝na spotkaç co kilka milimetrów, w mniejszych sà u∏o˝one znacznie g´Êciej. Kiedy naczynia limfatyczne wype∏niajà si´ limfà, mi´Ênie
g∏adkie w Êcianie naczynia automatycznie si´
kurczà.
Ponadto, ka˝dy segment naczynia limfatycznego pomi´dzy nast´pujàcymi po sobie zastawkami dzia∏a jak oddzielna automatyczna pompa.
Tzn., wype∏nienie segmentu wywo∏uje skurcz
i p∏yn jest przepompowywany przez zastawk´ do
nast´pnego segmentu limfatycznego. Limfa wype∏nia kolejny segment i kilka sekund póêniej,
on równie˝ kurczy si´. Proces ten jest kontynu-

Uk∏ad limfatyczny – woda stanowi ok. 5060% ca∏kowitej masy cia∏a. 1/3 p∏ynów naszego
organizmu to p∏yn zewnàtrzkomórkowy. Krew
to tylko ok. 9% wszystkich p∏ynów organizmu,
a 62% to p∏yn wewnàtrzkomórkowy. Oznacza to,
˝e ok. 27% naszych p∏ynów stanowi limfa. Ka˝-

6

NUTRITION & HEALTH

Styczeƒ 2007

Dlaczego tak wa˝ne jest zapewnienie
dobrze funkcjonujàcego systemu
oczyszczajàcego organizm?

owany wzd∏u˝ ca∏ego uk∏adu limfatycznego, a˝
wreszcie p∏yn z przewodu piersiowego wpada
z powrotem do strumienia krwi do ˝y∏y g∏ównej
prawej na wysokoÊci dolnej cz´Êci obojczyka.
Gdy Êwie˝e dostawy substancji od˝ywczych zastàpià produkty uboczne komórek – toksyny,
bakterie, wirusy, trucizny, produkty rozpadu –
komórki sà zdrowsze i my równie˝. Usuni´cie
bia∏ek z przestrzeni Êródmià˝szowej jest absolutnie niezb´dnà funkcjà, bez której moglibyÊmy
umrzeç w ciàgu 24 godzin. Okr´˝nica jest g∏ównym narzàdem, poprzez który z limfy sà usuwane substancje Êluzowate.
Gdy system limfatyczny zape∏nia si´ substancjami Êluzowatymi, powstaje takie ciÊnienie,
które jest odczuwalne przez ca∏y organizm. Zaczyna si´ napi´ciem w mi´Êniach, które ze
wzrostem ciÊnienia stajà si´ bolesne. Jednà
z funkcji goràczki jest rozrzedzenie limfy, poprawiajàc jej zdolnoÊç do przep∏ywu przez Êciany
okr´˝nicy. JeÊli okr´˝nica nie mo˝e poradziç sobie z niezb´dnym tempem oczyszczania limfy,
wtedy zamiast niej organizm u˝ywa do tej pracy wàtroby. Toksyny pobrane przez wàtrob´ sà
wydzielane jako elementy ˝ó∏ci. Gdy wyp∏yw
˝ó∏ci staje si´ nadmierny, wtedy ˝ó∏ç cofa si´ do
˝o∏àdka, wywo∏ujàc md∏oÊci. Wi´kszoÊç traw
jest oczyszczaczami limfy, z tego to powodu chore zwierz´ta jedzà traw´. Mo˝emy sobie uÊwiadomiç, jakie mogà pojawiç si´ problemy, kiedy
okr´˝nica jest zablokowana. Gdy si´ to stanie,
produkty uboczne wracajà do uk∏adu limfatycznego. JeÊli sytuacja ta trwa przez d∏u˝szy czas,
produkty uboczne cofajà si´ do tkanek i mo˝e
pojawiç si´ choroba. Proces ten mo˝e wp∏ywaç
na ka˝dà cz´Êç organizmu, poniewa˝ system
limfatyczny obs∏uguje wszystkie komórki organizmu.
Mo˝emy pozbyç si´ toksyn równie˝ poprzez
pocenie si´, np. podczas çwiczeƒ. Nasze zatoki
i skóra równie˝ mogà byç dodatkowym narz´dziem eliminacyjnym, za pomocà którego nadmiar Êluzu czy toksyn mo˝e byç uwolniony, odpowiednio poprzez przekrwienie zatok czy wysypki skórne.

Codziennie jesteÊmy nara˝eni na toksyny i to
nie tylko ze êróde∏ zewn´trznych, lecz równie˝
z wewn´trznych. Tak wi´c, mo˝emy stwierdziç,
˝e zewn´trzne (egzogenne) i wewn´trzne (endogenne) êród∏a zatruwajà lub zanieczyszczajà
nasz organizm. Stan homeostazy oznacza, ˝e
nasz organizm pozostaje w równowadze wewn´trznej. Ta równowaga zostaje zaburzona,
kiedy spo˝ywamy wi´cej, ni˝ mo˝emy wykorzystaç lub spo˝ywamy okreÊlone substancje, które
sà toksyczne. ToksycznoÊç substancji mo˝e zale˝eç od dawki, cz´stotliwoÊci podania czy si∏y
toksyny. Substancja ta mo˝e wywo∏aç natychmiastowy lub szybki poczàtek objawów, tak jak
czyni to wiele pestycydów i niektóre leki; mo˝liwe jest równie˝ – i zdarza si´ to o wiele cz´Êciej,
˝e negatywny wp∏yw ujawni si´ dopiero po d∏u˝szym okresie, tak jak np. ekspozycja na azbest
prowadzi do raka p∏uc.

Co to jest toksyna?
W zasadzie jest to ka˝da substancja, która wywo∏uje podra˝nienie i/lub powa˝ne skutki w organizmie, zaburzajàc nasze biochemiczne czy
narzàdowe funkcje. Mo˝e to wynikaç z leków,
które majà dzia∏ania niepo˝àdane czy z wzorów
fizjologicznych, które sà inne od naszych zwyk∏ych funkcji. Wolne rodniki wywo∏ujà stan zapalny, przyspieszony proces starzenia i zwyrodnienie tkanek organizmu. Negatywne „etery”,
psychiczne i duchowe wp∏ywy, wzorce myÊli
i negatywne emocje – równie˝ mogà byç toksynami – zarówno jako stresory, jak i poprzez
zmian´ normalnej fizjologii organizmu i prawdopodobnie wywo∏anie swoistych objawów.
W XXI. wieku toksycznoÊç jest znacznie wi´kszym zmartwieniem, ni˝ kiedykolwiek dotàd.
Codziennie jesteÊmy nara˝eni na coraz nowsze
i silniejsze substancje chemiczne, zanieczyszczenie powietrza i wody, promieniowanie i energi´
nuklearnà. Po∏ykamy nowe chemikalia, u˝ywa-
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i tkanek, hamujàc normalne funkcje na poziomie komórkowym, narzàdowym i ca∏ego organizmu. Rozmaite drobnoustroje, grzyby i paso˝yty równie˝ wytwarzajà metaboliczne produkty uboczne, z którymi musimy sobie poradziç.
Nasze myÊli i emocje oraz stres sam w sobie generuje zwi´kszonà toksycznoÊç biochemicznà.
W∏aÊciwy poziom eliminacji tych toksyn jest
niezb´dny dla zdrowia. Najwyraêniej, prawid∏owo funkcjonujàcy organizm zosta∏ stworzony do
utrzymywania toksyn na pewnym poziomie;
problem jest z nadmiernym przyjmowaniem czy
wytwarzaniem toksyn lub zaburzeniem procesów eliminacji.
Do najbardziej powszechnych objawów zatrucia zalicza si´: bóle g∏owy, uczucie zm´czenia,
dolegliwoÊci ze strony b∏on Êluzowych, zaburzenia trawienia, objawy alergiczne oraz nadwra˝liwoÊç na chemiczne, zapachowe i syntetyczne
czynniki Êrodowiska.
Odtruwanie pociàga za sobà zmiany w sposobie od˝ywiania i stylu ˝ycia, poniewa˝ metody te
obni˝ajà iloÊç przyjmowanych toksyn i poprawiajà ich eliminacj´. Unikanie substancji chemicznych ró˝nego pochodzenia, przetworzonej
˝ywnoÊci, cukru, kawy, alkoholu, tytoniu i leków
minimalizuje obcià˝enie toksynami. Kolejne
kroki w procesie detoksykacyjnym to picie odpowiednich iloÊci wody, zwi´kszenie b∏onnika poprzez w∏àczenie do diety wi´kszych iloÊci owoców i warzyw czy stosowanie naturalnych suplementów diety.

my du˝e iloÊci ró˝nych leków, spo˝ywamy wi´cej
cukru i rafinowanej ˝ywnoÊci oraz sami nadu˝ywamy ró˝nych Êrodków stymulujàcych i uspokajajàcych. W efekcie wzrasta równie˝ iloÊç wielu
chorób. Nowotwory i choroby sercowo-naczyniowe to dwie najwa˝niejsze z nich. Kolejne to:
zapalenie stawów, alergie, oty∏oÊç i wiele problemów skórnych. Ponadto, szeroki zakres objawów, takich jak bóle g∏owy, uczucie zm´czenia,
kaszel, problemy ˝o∏àdkowo-jelitowe czy wynikajàce z os∏abienia odpornoÊci, równie˝ mo˝na
powiàzaç z zatruciem organizmu.
Najcz´stsze mechanizmy ekspozycji na czynniki toksyczne: inhalacje (palenie, zanieczyszczenie powietrza, wype∏nienia amalgamatowe
z´bów), droga doustna (pozosta∏oÊci chemiczne
w ˝ywnoÊci, substancje chemiczne w wodzie, leki), injekcje (szczepionki, tatua˝e), absorpcja
(substancje chemiczne z materia∏ów syntetycznych, farb, plastików, pestycydy i nawozy chemiczne, rozpylane na trawnikach) i napromieniowanie (zdj´cie rentgenowskie, elektrownie
jàdrowe, przeprowadzanie prób nuklearnych, telefony i nadajniki komórkowe, monitory komputera i telewizyjne, urzàdzenia mikrofalowe,
sieç wysokiego napi´cia, transmisja radiowa
i satelitarna). Wi´kszoÊç leków, sztuczne dodatki do ˝ywnoÊci i alergeny mogà tworzyç toksyczne elementy w organizmie. W rzeczywistoÊci,
ka˝da substancja w okreÊlonych warunkach mo˝e byç toksyczna.
Nasz organizm wytwarza toksyny równie˝
podczas swoich normalnych, codziennych funkcji. AktywnoÊç biologiczna, komórkowa i fizyczna wytwarza substancje, które powinny zostaç
usuni´te. Wolne rodniki sà biochemicznymi
toksynami. Inne sà wynikiem fermentacji, procesów gnilnych i je∏czenia nie strawionego pokarmu, jak równie˝ odwodnienia i zaburzeƒ od˝ywiania. Ta endogenna toksycznoÊç mo˝e byç
równie˝ efektem dzia∏ania egzogennych toksyn,
które powodujà niedo˝ywienie i zaburzenia trawienia w wyniku uszkodzenia uk∏adu nerwowego, immunologicznego i enzymatycznego.
Kiedy substancje te nie sà usuwane, mogà wywo∏aç podra˝nienie lub zapalenie komórek

CHLOROFILINY
WEWN¢TRZNY DEZODORANT
Chlorofiliny mogà byç stosowane jako wewn´trzny dezodorant. Badania naukowe przeprowadzone w latach 40. i 50. XX w. ujawni∏y, ˝e
chlorofil stosowany powierzchniowo wykazywa∏
w∏aÊciwoÊci dezodorujàce na brzydko pachnàce
rany. Na podstawie tych obserwacji, klinicyÊci
zacz´li stosowaç chlorofil w postaci doustnej
u pacjentów z kolonostomià i ileostomià w celu
kontroli fekalnego zapachu. Opublikowane opisy
kilku przypadków wskazujà, ˝e doustne przyj-
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dyfikacja prowadzi do zmniejszenia toksycznoÊci
pewnych bakteryjnych produktów metabolicznych. RównoczeÊnie, chlorofilina sprzyja lub pobudza proliferacj´ prawid∏owych komórek, co
w efekcie przyspiesza proces gojenia si´ ran. Ponadto, za w∏aÊciwoÊci kontrolujàce woƒ odpowiedzialne jest dzia∏anie bakteriostatyczne chlorofiliny. Wzgl´dnie mniejszà rol´ w tym procesie
odgrywa adsorpcja wonnych sk∏adników.

mowanie chlorofilu zmniejszy∏o subiektywne
oceny woni moczu i ka∏u u osób nie kontrolujàcych czynnoÊci fizjologicznych.

CHLOROFILINA
A PROCES GOJENIA RAN
Przeprowadzone w latach 40. badania wskazywa∏y, ˝e roztwór chlorofiliny spowalnia∏ wzrost
niektórych gatunków bakterii beztlenowych
in vitro i przyspiesza∏ gojenie ran u zwierzàt eksperymentalnych. Na ich podstawie zacz´to stosowaç zewn´trznie maÊci i roztwory chlorofilu
w leczeniu trudno gojàcych si´ ran u ludzi. Na
podstawie serii du˝ych niekontrolowanych badaƒ u pacjentów z trudno gojàcymi si´ ranami,
takimi jak owrzodzenia w przebiegu ˝ylaków
i odle˝yn donoszono, ˝e zewn´trznie stosowany
chlorofil przyspiesza∏ proces gojenia bardziej
skutecznie, ni˝ inne powszechnie u˝ywane leki.
W póênych latach 50. chlorofilina by∏a dodawana do maÊci zawierajàcej papain´ i mocznik,
u˝ywanych do chemicznego opracowania ran
w celu zmniejszenia miejscowego zapalenia,
przyspieszenia gojenia i kontrolowania nieprzyjemnego zapachu.
Chlorofilina sodowo-miedziowa jest czynnikiem przyspieszajàcym proces gojenia o ustalonym ju˝ historycznym znaczeniu. Wydaje si´, ˝e
g∏ównà zaletà chlorofiliny jest fakt, ˝e jest substancjà antykoagulacyjnà i przeciwzapalnà, poniewa˝ zezwala na przed∏u˝one u˝ycie sk∏adników proteolitycznych – papainy i mocznika, które mogà z drugiej strony wywo∏ywaç zapalenie
i hemaglutynacj´ kapilar. Korzystne wyniki badaƒ klinicznych prawdopodobnie sà spowodowane faktem, ˝e maÊç proteolityczna (zawierajàca papain´, mocznik i chlorofilin´) gruntownie
oczyszcza ran´ ze wszystkich martwiczych tkanek, a nast´pnie utrzymuje optymalne krà˝enie
i drena˝, zezwalajàc na pe∏nà dost´pnoÊç do tkanek hematologicznych i od˝ywczych elementów.
Smith sugeruje, ˝e kluczem do korzystnych
w∏aÊciwoÊci chlorofiliny jest metaboliczny antagonizm, za pomocà którego sà modyfikowane
wzrost i aktywnoÊç zaka˝ajàcych bakterii. Mo-

CHLOROFILINA
A SUPLEMENTY DIETY
Liquid Chlorophyll jako suplement diety zawiera chlorofilin´ (sól sodowo-miedziowà chlorofilu), uzyskanà z lucerny siewnej, która jest
skoncentrowanym êród∏em chlorofilu „a” i „b”.
Lucerna siewna jest jednà z najbardziej badanych roÊlin i jednym z najlepszych êróde∏ bia∏ka, chlorofilu, karotenu, witaminy A (retinolu),
D (kalcyferolu), E (tokoferoli), B6 (pirydoksyny), K (filochinonów) i kilku enzymów trawiennych. Dzi´ki g∏´bokiemu systemowi korzeniowemu, który zezwala na dobrà absorpcj´
sk∏adników mineralnych, lucerna jest dobrym
êród∏em wapnia, magnezu, fosforu, ˝elaza, potasu i pierwiastków Êladowych. Kultury Êrodkowo-europejskie przez d∏ugi okres czasu u˝ywa∏y lucerny jako paszy dla koni, zapewniajàcych
zwi´kszonà szybkoÊç i si∏´ zwierzàt. Nazwali jà
„Alfalfa”, co oznacza – ojciec wszystkich pokarmów”. Lucerna by∏a u˝ywana przez wieki przez
ludzi ca∏ego Êwiata w celu ogólnego wsparcia
i odm∏odzenia. Badania sugerujà, ˝e mo˝e
unieczynniaç w wàtrobie i jelicie cienkim chemiczne kancerogeny pokarmowe, zanim b´dà
mia∏y szans´ wyrzàdziç jakàkolwiek szkod´ organizmowi. Pomaga usunàç toksyny i neutralizowaç kwasy. Bogata w chlorofil i sk∏adniki od˝ywcze, alkalizuje i odtruwa organizm, zw∏aszcza wàtrob´.
Nale˝y zaznaczyç, ˝e chlorofilina to mieszanina sodowo-miedziowych soli, uzyskiwanych
z chlorofilu. Podczas syntezy chlorofiliny, atom
magnezu, znajdujàcy si´ w centrum pierÊcienia,
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nà, optymalizuje i utrzymuje dobry stan zdrowia.
SpoÊród innych jej zalet mo˝na jeszcze wymieniç
wiele innych, np.: wzmacnia komórki przed atakami bakterii, przyÊpiesza gojenie ran, jest pomocna w leczeniu wrzodów ˝o∏àdkowych oraz
u∏atwia regularne wypró˝nianie si´.
Naturalny chlorofil nie jest toksyczny. Dzia∏anie toksyczne nie jest te˝ przypisywane chlorofilinie, pomimo ˝e ju˝ od ponad pi´çdziesi´ciu lat
jest stosowana u ludzi. Przyjmowana doustnie
chlorofilina mo˝e spowodowaç zielone zabarwienia moczu lub ka∏u, a tak˝e ˝ó∏te lub czarne zabarwienie j´zyka. Sporadycznie donoszono o biegunce przy doustnym podawaniu. Mo˝e równie˝
byç przyczynà fa∏szywie dodatniego wyniku testu na krew utajonà. Nie nale˝y stosowaç produktu w czasie cià˝y oraz karmienia piersià, poniewa˝ bezpieczeƒstwo chlorofilu czy chlorofiliny nie by∏o testowane na tej grupie osób. U myszy chlorofilina ∏agodzi∏a niektóre dzia∏ania
uboczne cyklofosfamidu. Nie zanotowano przypadków przedawkowania.

jest zast´powany atomem miedzi a ∏aƒcuch fitolowy zostaje usuni´ty. W przeciwieƒstwie do
rozpuszczalnego w t∏uszczach chlorofilu, chlorofilina jest rozpuszczalna w wodzie. Naukowcy
nie sà pewni, jaka iloÊç chlorofilu (i czy w ogóle) przedostaje si´ do krwioobiegu. Z drugiej
strony czàsteczki chlorofiliny sà w stanie „podró˝owaç” po ca∏ym organizmie, poniewa˝ atom
magnezu zosta∏ zastàpiony atomem miedzi.
Miedê, podobnie jak ˝elazo, jest noÊnikiem tlenu. W rzeczywistoÊci, czàsteczka chlorofiliny
jest praktycznie identyczna z czàsteczkà hemu,
obecnà w naszej krwi.
Chlorofilina posiada silne alkalizujàce w∏aÊciwoÊci na poziomie przewodu pokarmowego, mo˝e przynosiç korzyÊci pacjentom cierpiàcym na
reumatoidalne zapalenie stawów, pomaga usunàç nieprzyjemny zapach cia∏a i nieÊwie˝y oddech, ∏agodzi ból gard∏a, poprawia krà˝enie krwi,
zmniejsza niestrawnoÊç oraz uczucie zm´czenia.
Posiada silne antybakteryjne i przeciwzapalne
dzia∏anie, wzmacnia odpowiedê immunologicz-
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