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Rola niacyny
w prawidłowym
funkcjonowaniu
ośrodkowego układu
nerwowego
Niacyna
Niacyna, czyli kwas nikotynowy (kwa 3-pirydoksylokarboksylowy – NA), to rozpuszczalna w wodzie i alkoholu substancja, nazywana też witaminą
B3 lub PP. Terminem tym określa się zwyczajowo
również amid kwasu nikotynowego (nikotynamid
– NAM) (ryc. 1). Obie cząsteczki uczestniczą w syntezie koenzymu dinukleotydu nikotynoamidoadenylowego (NAD+) oraz fosforanu dinukleotydu nikotynoamidoadenylowego (NADP+). Dinukleotyd
nikotynoamidoadenylowy, jego ester fosforanowy
oraz różne pochodne obu związków biorą udział
w procesach oddychania komórkowego, są akceptorami elektronów i protonów w procesach utleniania komórkowego oraz pełnią rolę koenzymów
oksydoreduktaz. Niacyna bierze udział w metabolizmie węglowodanów, kwasów tłuszczowych i aminokwasów. Dinukleotyd nikotynoamidoadenylowy
jest substratem dla enzymów PARP (polimerazy poli
ADP-rybozy), które odgrywają istotną rolę w detekcji uszkodzeń DNA i jego naprawie oraz w stabilizacji genomu.

za ta jest mało wydajna; do powstania 1 mg niacyny potrzeba 60 mg tryptofanu oraz obecności innych witamin, takich jak ryboflawina, pirydoksyna
i tiamina. Zalecane dzienne spożycie niacyny
wynosi 2-12 mg dla dzieci, 14 mg dla kobiet, 16 mg
dla mężczyzn oraz 17-18 mg dla kobiet w ciąży lub
karmiących. Pokarmy bogate w niacynę to: drożdże, mięso, drób, ryby (tuńczyk, łosoś), warzywa
strączkowe, nasiona, zielone warzywa liściaste,
kawa i herbata.
Niedobór niacyny
Rola niacyny w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego została odkryta podczas badań nad
przyczyną pelagry. Nazwa tego schorzenia pochodzi z łaciny: pelle agra, czyli szorstka skóra. Inna nazwa niacyny – witamina PP – pochodzi od angielskiego terminu pellagra preventing factor. Po raz
pierwszy pelagra została opisana w Hiszpanii przez
Gaspara Casala, który zauważył jej związek z dietą
bogatą w sprowadzaną z Ameryki kukurydzę (zawierającą trudno przyswajalne związki tryptofanu
i niacyny), a ubogą w mięso. Choroba zwana była
też rumieniem lombardzkim – ze względu na jej endemiczne występowanie w północnych Włoszech,
w Lombardii. Na południu Stanów Zjednoczonych,
gdzie ze względu na niskie dochody kukurydza
była głównym produktem spożywczym, epidemia

Niacyna nie jest typową witaminą (egzogennym,
organicznym związkiem chemicznym dostarczanym z pokarmem), ponieważ może być syntetyzowana w ludzkim organizmie z tryptofanu. Jednak
tryptofan jest aminokwasem egzogennym, a synte-
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pelagry panowała na początku XX wieku. Co ciekawe, w sąsiednim Meksyku, gdzie kukurydza również była podstawą diety, moczenie i gotowanie
ziaren w roztworze zawierającym związki wapnia
zwiększało biodostępność niacyny i zapobiegało
pelagrze. Klasyczne objawy tej choroby, dotyczące
układu pokarmowego, skóry i układu nerwowego
(3D: diarrhoea, dermatitis, dementia), zostały przedstawione w tabeli nr 1.

kojenie potrzeb żywieniowych w polskich gospodarstwach domowych zbyt niskie spożycie niacyny (64-86 proc. zalecanego spożycia) stwierdzono
w 10 na 18 analizowanych grup mężczyzn i kobiet
w różnym wieku. Podaż niższą od zalecanej stwierdzono również u 37 proc. uczennic warszawskiego
gimnazjum sportowego. Podobne dane pochodziły z innych krajów Europy, zwłaszcza Środkowej
i Wschodniej.

Tabela 1. Objawy pelagry

Najczęstszym objawem niepożądanym stosowania niacyny jest tzw. flushing, czyli zaczerwienienie, uczucie gorąca, mrowienie i swędzenie skóry
na twarzy, klatce piersiowej oraz ramionach, spowodowane rozszerzeniem naczyń krwionośnych.
Podczas wielokrotnego podawania szybko rozwija
się efekt tolerancji. W trakcie terapii niacyną mogą
pojawić się też objawy nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia) oraz – rzadko – inne działania niepożądane.

Układ
pokarmowy
Brak apetytu
Biegunka
Zaparcia
Zapalenie jamy
ustnej
Dyskomfort
brzuszny

Skóra
Rumień lub osutka
hiperkeratotyczna,
głównie na twarzy,
klatce piersiowej
oraz grzbietowej
powierzchni dłoni
i stóp (miejsca eksponowane na światło słoneczne)
Zaczerwienienie
języka

Układ
nerwowy
Drażliwość
Apatia
Bóle głowy
Obniżony nastrój
Zaburzenia pamięci i uwagi
Zaburzenia
świadomości
Objawy
piramidowe

Niacyna w chorobach układu krążenia/dyslipidemii
Niacyna jest powszechnie stosowana w terapii
dyslipidemii. Zmniejsza stężenie cholesterolu LDL,
trójglicerydów oraz lipoproteiny, zwiększa natomiast poziom cholesterolu HDL. Wieloletnia obserwacja ponad 8000 mężczyzn po przebytym zawale
mięśnia sercowego wykazała w grupie pacjentów
przyjmujących 3 g niacyny na dobę obniżenie stężenia cholesterolu, 27-procentowe zmniejszenie
ryzyka ponownego zawału oraz 26-procentową
redukcję prawdopodobieństwa wystąpienia udaru
i przejściowego ataku niedokrwiennego. Zgodnie
z wytycznymi postępowania w hipercholesterolemii, opublikowanymi w czasopiśmie Circulation
w 2002 r., kwas nikotynowy jest zalecany w terapii
dyslipidemii, zwłaszcza u pacjentów z niskim stężeniem cholesterolu HDL. Według zaleceń American Heart Association/American Stroke Association
niacyna jest wskazana w profilaktyce udaru niedokrwiennego oraz przejściowego niedokrwienia mózgu u osób z niskim stężeniem cholesterolu HDL.
Ze względu na zmniejszenie ryzyka wystąpienia
chorób naczyniowych mózgu witamina może odgrywać rolę w profilaktyce otępienia naczyniopochodnego.

Przyczyny niedoboru niacyny
Niedobór niacyny oraz pelagra są spowodowane
najczęściej zbyt niską zawartością niacyny i/lub
tryptofanu w diecie, zwłaszcza opartej na kukurydzy i ubogiej w mięso. Mogą one występować
u osób z jadłowstrętem psychicznym, otyłością,
przewlekle nadużywających alkoholu oraz z zaburzeniami wchłaniania wywołanymi chorobami układu pokarmowego (m.in. choroba Crohna, megaduodenum, choroba Hartnupów). Do innych przyczyn
niedoboru należą: długotrwałe stosowanie leków
przeciwgruźliczych, izoniazydów, które są analogami strukturalnymi niacyny, zwiększone zapotrzebowanie na witaminę spowodowane zwiększeniem
ilości procesów energetycznych, np. wskutek spożywania dużej ilości cukru, oraz nadmierne zużycie
tryptofanu do produkcji serotoniny u pacjentów
z rakowiakiem. Zapotrzebowanie na niacynę jest
zwiększone podczas przyjmowania leków immunosupresyjnych, m.in. azatiopryny i merkaptopuryny,
przeciwnowotworowych (fluorouracyl) oraz karbidopy (stosowanej w leczeniu choroby Parkinsona).
Do niedoborów może dochodzić również u pacjentów dializowanych, z chorobą nowotworową oraz
w przebiegu infekcji wirusem HIV.

Niacyna w chorobach układu nerwowego
Niacyna wspomaga prawidłowe funkcjonowanie
układu nerwowego oraz utrzymanie prawidłowej
sprawności umysłowej (np. wpływa funkcje komó-

Niedobory tej witaminy mogą również występować
w populacji ogólnej. W pracy analizującej zaspo-
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ludzi z chorobą Parkinsona. W badaniu otwartym
porównywano również skuteczność doustnej i dożylnej formy dinukleotydu nikotynoamidoadenylowego u 885 pacjentów z chorobą Parkinsona. U blisko 80 proc. z nich stwierdzono zmniejszenie stopnia niesprawności, niezależnie od formy preparatu.
Wakade i wsp. przeanalizowali ekspresję receptora
niacyny GPR109A w leukocytach, stężenie witaminy i jej metabolitów, badanie polisomnograficzne
i jakość snu u pacjentów z chorobą Parkinsona
oraz w grupie kontrolnej. Stwierdzono nadmierną
ekspresję GPR109A, niższe stężenie niacyny oraz
niższą jakość snu u pacjentów z chorobą Parkinsona. Ci sami autorzy opisali przypadek 65-letniego
chorego, którego stan neurologiczny oceniany był
przy pomocy Ujednoliconej Skali Oceny Choroby Parkinsona, kwestionariusza jakości życia oraz
skali trzykrotnie oceniającej jakość snu: przed zastosowaniem niacyny, po 45 dniach suplementacji
250 mg na dobę oraz 90 dni po zaprzestaniu podawania witaminy. Poprawa wynosiła od kilkunastu
do kilkudziesięciu procent w poszczególnych podskalach.

rek nerwowych, które odpowiadają za koncentrację, zdolność uczenia się i pamięć). Przyczynia się
również do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Otępienie jest obecnie istotnym problemem neuroepidemiologicznym, dotyczy 14 proc. populacji powyżej 71. roku życia. Jego najczęstsze przyczyny to
choroba Alzheimera (70 proc.) i otępienie naczyniopochodne (18 proc.). Ze względu na występowanie
zaburzeń neuropsychiatrycznych, w tym otępienia,
u pacjentów z niedoborem niacyny przeprowadzono szereg badań oceniających jej rolę w profilaktyce i terapii zaburzeń funkcji poznawczych oraz
chorób neurodegeneracyjnych. Skuteczność podawania tej witaminy analizowano w grupie ludzi
z zaburzeniami funkcji poznawczych oraz chorobami neurodegeneracyjnymi.
W latach 1993-2002 Morris i wsp. przeprowadzili
prospektywne badania oceniające związek zawartości niacyny w diecie z ryzykiem choroby Alzheimera u osób po 65. roku życia. W grupie ponad
3700 uczestników analizowano spożycie niacyny
oraz co trzy lata przeprowadzano testy funkcji poznawczych. Wyniki pracy opublikowano w 2004 r.
w Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry.
Wyższa zawartość niacyny w pokarmie wiązała się
z niższym ryzykiem wystąpienia choroby Alzheimera, a także związanego z wiekiem pogorszenia
funkcji poznawczych. Birkmayer przez 8-12 tygodni podawał dinukleotyd nikotynoamidoadenylowy (NADH) pacjentom z prawdopodobną chorobą
Alzheimera i stwierdził poprawę w skalach MMSE
(krótka ocena stanu psychicznego) oraz Global Deterioration Scale. Przeprowadzono też randomizowane, podwójnie zaślepione badanie, z kontrolą
placebo, z zastosowaniem dinukleotydu nikotynoamidoadenylowego u pacjentów z prawdopodobną chorobą Alzheimera. Po sześciu miesiącach
u tych otrzymujących doustnie 10 mg NADH autorzy stwierdzili wyższą punktację w skali oceny
otępienia Mattisa, zwłaszcza w zakresie fluencji
słownej oraz funkcji wzrokowo-przestrzennych
w porównaniu do grupy otrzymującej placebo.
Hellebrand i wsp. przedstawili w 1996 r. na łamach
czasopisma Neurology wyniki badania porównującego dietę 342 pacjentów z chorobą Parkinsona
z tak samo liczną grupą zdrowych osób żyjących
w sąsiedztwie. Na podstawie kwestionariusza oceniającego zwyczaje żywieniowe stwierdzono istotnie statystycznie niższą zawartość niacyny w diecie

Podsumowanie
Niacyna odgrywa istotną rolę w metabolizmie węglowodanów, kwasów tłuszczowych i aminokwasów, stabilizacji genomu komórkowego oraz jest
niezbędna do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Jej niedobór wywołuje szereg objawów chorobowych ze stronu układu nerwowego,
pokarmowego oraz skóry. Występuje u osób z nieprawidłowo zbilansowaną dietą, w wielu przewlekłych chorobach, podczas terapii różnymi lekami,
ale także w znacznym procencie w populacji osób
zdrowych. Ze względu na częstość sytuacji klinicznych mogących prowadzić do niedoboru niacyny
korzystne może być podawanie zawierających ją
suplementów diety.
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