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Fytoterapia

Nové poznatky o metabolizme
a bezpečnosti arbutínu
Mgr. Ivana Miláčková
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, SAV, Bratislava
Arbutín je účinná zložka čajovín obsiahnutá v listoch medvedice lekárskej používaná ako podporná liečba pri bakteriálnych zápaloch
močových ciest. Arbutín sa pridáva aj do kozmetických prípravkov na bielenie hyperpigmentovanej kože. Používanie tejto zložky by sa
malo zvážiť v dôsledku nových toxikologických štúdií arbutínu a jeho aglykónu hydrochinónu.
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New knowledges about metabolism and safety of arbutin
Arbutin is an effective component of tea mixtures containing the leaves of bearberry which is used as the helping treatment of bacterial urinary inflammations. Arbutin is added into the cosmetics for whitening of hyperpigmentated skin as well. The using of arbutin is
important to consider due to the new toxicological studies of arbutin and its aglycone hydroquinone.
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Úvod
Vedci už dlhší čas skúmajú metabolizmus
arbutínu s jeho potenciálnymi toxickými účinkami na človeka. Arbutín je glukozid, konkrétne
hydrochinón-β-D-glukopyranozid, obsiahnutý
vo väčšom množstve v listoch medvedice lekárskej (Arctostaphylos uva-ursi; čeľaď: Ericaceae), ale
nachádza sa aj v ďalších rastlinách ako v brokolici, slivkách, vo viniči, v káve a mnohých ďalších.
Je obsiahnutý aj v listoch brusnice obyčajnej
(Vaccinium vitis-idaea; čeľaď: Ericaceae), ale nenachádza sa v jej plodoch! Arbutín má dezinfekčné účinky na močové cesty a bieliace účinky
na ľudskú kožu. V ľudovej terapeutickej praxi sa
užívajú listy medvedice lekárskej ako čajovina pri
bakteriálnych zápaloch močového ústrojenstva
a samotná látka arbutín sa pridáva do kozmetických prípravkov na bielenie hyperpigmentovanej
kože. Je niekoľko nových štúdií o tom, že vplyvom
bakteriálnej mikroflóry v črevách a na koži sa štiepi
glykozidová väzba arbutínu a uvoľňuje sa aglykón
hydrochinón a glukóza. Hydrochinón podobne
ako ostatné chinóny, respektíve naftochinóny, je
potenciálne cytotoxický. V roku 1990 organizácia v USA Food and Drug Administrations (FDA)
navrhla zákaz predaja a konzumácie medvedice
lekárskej a prípravkov s jej obsahom (Chemical
Information Rewiew Document for Arbutin 2006).

vatín. V káve (0,00001 %; 3), v slivkách (0,0015 %; 3)
je obsah arbutínu relatívne nízky, v listoch medvedice lekárskej (Arctostaphylos uva-ursi; čeľaď:
Ericaceae) je obsah arbutínu v priemere 8 % (16),
v listoch príbuznej brusnice obyčajnej (Vaccinium
vitis-idaea; čeľaď: Ericaceae) je v priemere 4 % arbutínu (7), no v plodoch brusnice je nulový obsah
arbutínu (19). Medvedica lekárska sa pre účinok
arbutínu používa ako fytoterapeutikum pri liečbe urinárnych infekcií vo forme záparu (čaju) zo
sušených listov alebo celej vňate. Pôsobí antibakteriálne najmä proti účinkom metabolitu arbutínu
hydrochinónu, ale aj proti účinkom fenolových
kyselín a trieslovín (9). Arbutín je aj účinný inhibítor enzýmu tyrozináza, ktorý je zahrnutý v syntéze melanínu, tmavého pigmentu kože. Preto
našiel uplatnenie v kozmetických prípravkoch
na zosvetlenie hyperpigmentovanej epidermy.
Používa sa viac ako 50 rokov v mnohých krajinách

vrátane Slovenska. No s jeho používaním sa objavili nežiaduce účinky ako exogénna ochronóza,
toxické účinky na kostnú dreň a karcinogenéza pri
nadmernom používaní (13, 12, 20, 10).
Arbutín je glukozid, kde glukóza je naviazaná cez glykozidovú väzbu k hydrochinónu.
Glukozidy sa v tele metabolizujú odštiepením
glykozidovej väzby enzýmami glykozidázy, prítomnými v eukaryotických i prokaryotických
bunkách. Arbutín sa štiepi na hydrochinón a glukózu (obrázok č. 1).
Hydrochinón je redukovaný chinón. V tele
prebiehajú premeny hydrochinónov na chinóny
a opačne pomocou špecializovaných oxidoreduktáz s možným medzistupňom vzniku semichinónového radikálu, ktorý redukuje kyslík na
superoxidový reaktívny radikál. Tento cyklus sa
môže viackrát opakovať s paralelným nárastom
oxidačného stresu. Chinóny a naftochinóny môžu

Obrázok. Hydrolytické glykolytické štiepenie arbutínu na hydrochinón a glukózu
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Problematika
Arbutín (hydrochinón-β-D-glukopyranozid;
obrázok) sa nachádza v mnohých rastlinách.
Vo veľkom množstve je arbutín zastúpený v listoch, kôre a plodoch rastlín z čeľade Ericaceae,
Asteraceae, Rosaceae (3). Známe sú niektoré koncentrácie obsahu arbutínu v sušine rastlín či poží-
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Fytoterapia
so svojimi ketónovými skupinami ľahko reagovať
s tiolovými či amínovými skupinami proteínov za
vzniku tzv. Schiffových báz, teda dochádza k alkylácii týchto skupín a modifikácii proteínov (14).
Výsledkom je cytotoxický účinok chinónov vplyvom
oxidačného stresu a modifikácie proteínov. Chinóny
či naftochinóny (odvodené najčastejšie od 1, 4-dioxobenzénu či 1,4-dioxonaftalénu) sú dlho známe
svojimi kancerostatickými, antibakteriálnymi, antimalarickými a antifungálnymi účinkami (7, 15, 18, 11).
Chinóny sú však široko rozšírené v biologických
tkanivách. Boli izolované stovky chinónov z tkanív.
Majú mnohé fyziologické účinky. Niektoré chinóny
(napríklad ubichinón) hrajú dôležitú rolu v mitochondriálnom prenose elektrónov z vysokoenergetických zdrojov získaných hlavne z potravy na
získavanie energie pre bunku v procese oxidatívnej
fosforylácie. Iné chinóny sú zahrnuté v ochrannej
funkcii buniek proti rastu baktérií, húb a parazitov.
Pre ich cytotoxické účinky sú predmetom výskumu ako nových protirakovinových liečiv. Niekoľko
chinónov slúži v praxi ako fungicídy s predpokladaným mechanizmom účinku disrupcie elektrónového transportného systému húb v dôsledku
súťaženia chinónov s ubichinónom o jeho funkcie.
Podobný mechanizmus sa predpokladá pri antimalarickom účinku chinónov na plazmódiá, parazity
spôsobujúce ochorenie malária (14).
Hydrochinón sa nachádza prirodzene v niektorých rastlinách, ale produkuje sa aj komerčne.
Používa sa ako vyvíjacie činidlo fotografií, ako antioxidant pre tuky a oleje, ako inhibítor polymerizácie a v niektorých krajinách sa stále používa ako
prísada do kozmetických prípravkov na zosvetlenie
kože. Pri jeho používaní sa vyskytli mnohé nežiaduce účinky. Závažným dôvodom jeho obmedzenia
v kozmetickom priemysle je, že môže spôsobovať
leukémiu, inhibuje totiž enzým topoizomerázu II.
(5). Hydrochinón je aj hlavný metabolit známej kancerogénnej látky benzénu. Hydrochinón sa zakázal
používať v kozmetických prípravkoch v Európskej
únii od roku 2001 a organizácia v USA Food and
Drug Administration (FDA) navrhla jeho zákaz používania v prípravkoch, ktoré nie sú viazané na
lekársky predpis v auguste 2006 (10).
Arbutín je stabilný proti kyslému prostrediu
žalúdka, a teda po perorálnom podaní dosahuje tenké a hrubé črevo. Dokázalo sa, že niekoľko
bakteriálnych kmeňov získaných z ľudských fekálií
prítomných v hrubom čreve ako súčasť ľudskej
bakteriálnej mikroflóry štiepia glykozidickú väzbu
arbutínu a uvoľňuje sa glukóza a hydrochinón (2).
Po konzumácii jedál s obsahom arbutínu dochádzalo k signifikantnému nárastu hydrochinónu
a jeho konjugovaných metabolitov v plazme
a moči (3). Iná skupina vedcov potvrdila štiepe-

nie arbutínu prostredníctvom črevných baktérií
získaných z ľudských fekálií a potvrdili cytotoxický
efekt hydrochinónu na bunkovú kultúru hepatómu
HepG2 pozorovanom po expozícii 24 hodín už pri
koncentrácii 250 µM oproti kontrole, v ktorých zistili
zvýšenú produkciu reaktívnych foriem kyslíka (8).
Dokázalo sa, že hydrochinón v koncentrácii
nad 30 µM spôsobuje zníženie viability bunkových kultúr melanocytov, a to je ešte výraznejšie
po expozícii netoxickej dávky UVA žiarenia: 3 J/
cm2 v porovnaní s arbutínom, kde k zníženiu viability dochádzalo pri koncentrácii nad 100 µM.
Vystavenie buniek UVA a pridaním danej koncentrácie hydrochinónu došlo k signifikantnému
nárastu reaktívnych foriem kyslíka (21). Takisto ako
bakteriálne kmene v hrubom čreve štiepia arbutín
na hydrochinón a glukózu, tak sa in vitro dokázala
táto schopnosť v hlavných bakteriálnych kmeňoch
mikroflóry kože: Staphylococcus epidermidis and
Staphylococcus aureus (1). Po hydrolýze sa uvoľňuje
viac toxický hydrochinón, ktorý má takisto vyššiu
inhibíciu na enzým tyrozinázu ako arbutín.

Záver a diskusia
Stále je tu nedostatok dát o klinickej bezpečnosti a toxicite na používanie listov z medvedice
lekárskej (EMA/HMPC/573462/2009 Rev.1). Je
však mnoho nových štúdií, ktoré ponúkajú nové
poznatky o metabolizme arbutínu, dotvárajúce
obraz jeho toxikológie a nastoľujú otázky o opätovnom prehodnotení jeho užívania. Štúdie dokazujú štiepenie arbutínu bakteriálnou mikroflórou
v gastrointestinálnom trakte či na pokožke na
glukózu a hydrochinón, ktorého toxicita v in vitro
aj in vivo štúdiách je známa. Je potrebné tieto
štúdie naďalej sledovať. Organizácia FDA navrhla
zákaz používania potravinových či liečebných
prípravkov s obsahom medvedice lekárskej v USA,
v mnohých iných krajinách i v štátoch EÚ, a teda
i na Slovensku je zakázané používať kozmetické
prípravky s obsahom hydrochinónu. Rovnako by
sa malo na Slovensku dôkladne zvážiť zakázanie
perorálneho používania listovej drogy z medvedice lekárskej i kozmetických prípravkov s obsahom
arbutínu. Plody brusnice neobsahujú arbutín,
teda sú z tohto hľadiska bezpečné.
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