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Heparyna pod kontrolą
Naukowcy z Wydziału Chemii UJ pracują nad nowymi substancjami skutecznie 
i  bezpiecznie usuwającymi heparynę wcześniej wprowadzoną do krwiobiegu 
człowieka.

Proces krzepnięcia krwi jest podstawowym sposobem, w jaki nasz organizm zabez-
piecza się przed utratą krwi i wtargnięciem niepożądanych drobnoustrojów do cia-
ła człowieka. Jednak zdarzają się sytuacje, w  których dla bezpieczeństwa pacjenta, 
zdolność krzepnięcia krwi musi być na jakiś czas obniżona. Najczęściej ma to miejsce 
w czasie zabiegów operacyjnych, szczególnie tych wymagających zastosowania krą-
żenia pozaustrojowego, w przypadku leczenia zawałów serca czy u osób unierucho-
mionych z powodu choroby. Wtedy pacjentowi podawana jest heparyna. Powinna 
ona być też stosowana profilaktycznie przez osoby zdrowe, np. przed długotrwałymi 
lotami samolotem.

Antidotum heparyny

Pomimo wielu zalet heparyny, jej stosowa-
nie, zwłaszcza długotrwałe, może mieć też 
poważne negatywne konsekwencje zdro-
wotne. Związane jest to m.in. z możliwością 
jej przedawkowania, które może doprowa-
dzić do zagrażających życiu krwotoków. 
Dlatego zawsze należy mieć w  gotowości 

związek neutralizujący przeciwskrzepowe działanie heparyny. Stąd konieczne jest 
poszukiwanie takich związków, które będą skutecznie eliminować heparynę, a przede 
wszystkim będą bezpieczne. 

Biopolimery

Próbę ich otrzymania podjęli naukowcy z  UJ. 
W  warunkach laboratoryjnych wykazali oni, że 
odpowiednio zmodyfikowane wielocukry (poli-
sacharydy) pochodzenia naturalnego, mogą neu-
tralizować heparynę. We współpracy z  grupami 
badawczymi z  Collegium Medicum i  Uniwersy-
tetu Medycznego w  Białymstoku potwierdzono 
również ich skuteczność u  zwierząt. Jak dotąd 
badane były polimery oparte na chitozanie, po-
lisacharydzie otrzymywanym z  chityny, natural-
nym składniku pancerzy skorupiaków i owadów, 
oraz dekstranie, biopolimerze produkowanym 
przez bakterie. Obydwa te związki są znane 
i  szeroko stosowane w  medycynie. Doniesienia 
o  badaniach naukowców spotkały się z  żywym 
zainteresowaniem świata nauki i były szeroko ko-
mentowane w międzynarodowych mediach, np. 
sciencedaily.com czy medicalnewstoday.com.

„Nowe leki, które powstaną na bazie tych związ-
ków będą mogły zastąpić obecnie stosowaną 
protaminę (która jest silnym alergenem, stoso-
wanym tylko w  sytuacjach mających na celu ra-
towanie życia) oraz stać się bazą dla zupełnie nowej grupy substancji bioaktywnych, o bardzo szerokim zastosowaniu” – mówi Kamil 
Kamiński, doktorant z  Zespołu Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów UJ. Więcej na temat badań przeczytasz na stronie: 
www.neutralizacja-heparyny.pl. 
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Informacja o zespole badawczym znajduje się na str. 98
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Pracownia Wydziału Chemii UJ, gdzie odbywają się badania na nowym antidotum 
heparyny, fot. Spheresis

Biopolimery – to produkowane 
przez organizmy żywe substancje 
chemiczne, składające się z  wie-
lokrotnie powtarzających się tych 
samych części. Przykładem są poli-
sacharydy (wielocukry), zbudowane 
z cukrów prostych.

cz. III > Nowe terapie, nowe leki
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