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Streszczenie
Organicznepołączeniasiarkireprezentująlicznągrupęzwiązków,do którejnależąrównież
witaminy i pochodne aminokwasów siarkowych. Biotyna i tiamina należą do witamin grupy
Bi jakokoenzymyodgrywająkluczowąrolęw przemianachenergetycznych,w procesachneurofizjologicznych,odpowiedzi immunologicznej i in. Obiewitaminywystępują zarównow produktachpochodzeniazwierzęcego,jaki roślinnego.Hipowitaminoza jestspotykana rzadko,tj.
przy wyraźnych zaniedbaniach żywieniowych, długotrwałym żywieniu pozajelitowym, kuracji
sulfonamidami czy antybiotykami. Zapotrzebowanie na biotynę wynosi 30 µg na dobę, natomiastna tiaminęjestproporcjonalnedo ilościspożywanejenergii(0,4-0,6na 1000kcal).
Tauryna należy do pochodnych cysteiny i, w przeciwieństwie do witamin, jest wytwarzana przeznaszorganizm.Największestężenieosiągaw mięśniachszkieletowych,nerkach,wątrobiei mózgu.Regulujestężeniejonówwapniaw komórkach,jestneuroprzekaźnikiemi neuromodulatorem, odpowiada za osmoregulację, uczestniczy w tworzeniu kwasów żółciowych,
modulujeprzebiegreakcjizapalnej.
Niedobórbiotyny,tiaminyi taurynyw pożywieniusportowcówjestprzyczynąnagromadzenia w mięśniach kwasów pirogronowego i mlekowego oraz zwiększonej wrażliwość na stres
oksydacyjny. Wpływa to na funkcje układów mięśniowego i nerwowego oraz ogranicza zdolnośćdo wykonywaniaintensywnychwysiłkówfizycznych.Biotyna,tiamina i tauryna sąskładnikaminapojówtypu„vitamindrink”lub„energydrink”.Tauryna jestobecniejednymz bardziej
popularnychśrodkówwspomagających,stosowanychw celuosłabieniauszkodzeńkomórkowych, ograniczenia zmęczenia mięśni, wzrostu siły skurczu włókien mięśniowych i poprawy
koncentracjipodczaswysiłkufizycznego.Wartykule,napodstawieprzeglądudostępnegopiśmiennictwa,jakrównieżdoświadczeńwłasnychautorów,przedstawionozastosowaniewybranychzwiązkówsiarkowychwsporcie.
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Therearemultiplesulphurorganiccompoundsincludingvitaminsandsulphuraminoacid
derivatives.BiotinandthiaminebelongtoBvitaminsand,ascoenzymes,theyplaya keyrole
inenergetictransformations,neurophysiologicalprocesses,immunereactions,etc.Bothvitaminsarefoundbothinanimalandplantproducts.Hypovitaminosisisrarelydeveloped,usually due to malnutrition, prolonged parenteral nutrition and sulfonamide or antibiotic treatment.
Humanbodydemandforbiotinand 30µgper 24hourswhilethedemandforthiamineisproportionaltotheamountofconsumedenergy(0,4-0,6per 1000kcal).
Taurineisa cysteinederivativeand,unlikevitamins,itisproducedbyourbodies.Thehighestconcentrationoftaurineisintheskeletalmuscles,kidneys,liverandbrain.Taurineregulatescalciumionconcentrationincells,actsasa neurotransmitteranda neuromodulator,isresponsibleforosmoregulation,participatesinbileacidformationandmodulatesthecourseofinflammatoryresponses.
Thedeficiencyofbiotin,thiamineandtaurineinathletes’dietresultsinpyruvateandlactate accumulation in muscles and an increased sensitivity to oxidative stress. This affects the
functionofthemuscularandnervoussystemsandlimitstheabilitytophysicaleffortperformance.Biotin,thiamineandtaurinearethecomponentsofthesocalled”vitamindrinks”or”energy
drinks”.Taurineisnowoneofthemostpopularadjuvantagentsusedtomitigatecellulardamage, muscle fibre contractions and concentration improvement during physical exertion. The
paperpresentstheapplicationofselectedsulphurcompounds,basedontheavailableliterature
andtheauthors’ownexperience.
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Wstęp

Background

Siarka w związkach organicznych tworzy wiele rozmaitych połączeń i grup funkcyjnych. Poza grupą tiolową (sulfhydrylową -SH), obecną w kwasie dihydroliponowym, glutationie lub ergotioneinie, siarka występuje
także w sulfidach (biotyna i tiamina) lub kwasie sulfonowym (tauryna) (Ryc. 1). W takich połączeniach siarka nie bierze bezpośredniego udziału w reakcjach, ale
decyduje o strukturze i tym samym o wyjątkowych własnościach biochemicznych wymienionych związków.
W artykule, na podstawie przeglądu dostępnego
piśmiennictwa, jak również doświadczeń własnych autorów, przedstawiono zastosowania wybranych związków siarkowych w sporcie.

Sulphur, in its organic compounds, forms multiple
bindings and functional groups. Apart from the thiol
group, (sulfhydryl -SH), present in the dihydrolipoic
acid, glutathione or ergothioneine, sulphur is also
present in sulphides (biotin and thiamine) or sulfonic
acid (taurine) (Fig. 1). In these bindings, sulphur does
not directly participate in chemical reactions, but determines the structure, and thus, the unique biochemical properties of the above mentioned compounds.
The paper presents the application of selected
sulphur compounds, based on the available literature
abd the authors’ own experince.

Biotyna i tiamina

Biotin and thiamine

Biotyna (witamina B7) i tiamina (witamina B1) strukturalnie należą do związków heterocyklicznych, funkcjonalnie zaś do witamin grupy B. Biotyna zbudowana jest z dwóch zespolonych ze sobą pierścieni (tiofenowego i imidazolowego), z dołączonym do nich łańcuchem kwasu walerianowego. Tiamina zbudowana jest z pierścienia tiazolowego i pirymidynowego,
które połączone są mostkiem metinowym. Obie witaminy należą do witamin rozpuszczalnych w wodzie
i odgrywają istotną rolę w podstawowych procesach
przemiany materii. Często niewielkie zmiany w strukturze tych witamin prowadzą do powstania związków
o przeciwstawnej aktywności, tzw. antywitamin [1,2].
aturalnie występującą formą biotyny jest biocytyna, która pod wpływem enzymu biotynidazy, obecnego w soku trzustkowym, ulega rozkładowi. Biotynida-

Biotin (vitamin B7) and thiamine (vitamin B1) structurally belong to heterocyclic compounds and functionally, to B vitamins. Biotin is composed of two rings
(thiophene and imidazole), fused with the valeric acid
ring. Thiamine structure contains a thiazole ring and
a pyrimidine ring linked by a methylene bridge. Both
vitamins are water soluble and play an important role
in metabolic processes. Often even slight changes in
the structure of these vitamins result in formation of
compounds with an opposing effect, namely antivitamins [1,2].
Biocitin is a natural form of biotin which is decomposed under influence of biotinidase enzyme,
present in pancreas juice. Biotinidase is also involved
in blood biotin transport and kidney resorption. Generally, biotin content in the human body is about

Ryc. 1. Wzory strukturalne biotyny (wit. B7), tiaminy (wit. B1) i tauryny
Fig.1.Structuralformulasofbiotin(vitaminB7),thiamine(vitaminB1)andtaurine
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za bierze także udział w transporcie biotyny we krwi
i we wchłanianiu zwrotnym w nerkach. Ogólna zawartość biotyny w organizmie wynosi około 2 mg, jej nadmiar ulega częściowym przemianom i jako sulfotlenek
jest wydalany z moczem [3].
Biotyna pełni rolę koenzymu czterech karboksylaz,
uczestnicząc w syntezie i metabolizmie kwasów tłuszczowych, glukoneogenezie oraz przemianach aminokwasów rozgałęzionych (ang. branched-chain amino
acids, BCAA). Do enzymów biotynozależnych, występujących w organizmie człowieka, zalicza się: karboksylazę pirogronianową, karboksylazę acetylo-CoA,
karboksylazę propionylo-CoA i karboksylazę β-metylokrotonylo-CoA. Pierwsza z nich katalizuje przemianę
pirogronianu do szczawiooctanu, uczestnicząc w szlaku metabolicznym glukoneogenezy. Zatem niedobór
biotyny i spadek aktywności tego enzymu może prowadzić do kwasicy metabolicznej mleczanowej oraz
zaburzeń regulacji glikemii. Druga z wymienionych karboksylaz katalizuje przemianę acetylo-CoA do malonylo-CoA, który jest ważnym substratem w syntezie kwasów tłuszczowych. Trzecia z nich katalizuje propionylo-CoA do metylomalonylo-CoA, który wchodzi w cykl
kwasu cytrynowego. Ostatnia karboksylaza katalizuje
przemianę b-metylokrotonylo-CoA do b-metyloglutarylo-CoA, który jest prekursorem kwasu malonowego,
produktu wyjściowego w biosyntezie steroidów [3,4].
Biotyna uczestniczy w stabilizacji struktury chromatyny poprzez biotynylację histonów, wpływa na procesy naprawy DNA i ekspresję genów, m.in. receptora insuliny [4]. Wpływa także na funkcje układu immunologicznego, a wraz z witaminą K uczestniczy w procesie krzepnięcia krwi [6].
Zapotrzebowanie na biotynę zdrowego dorosłego
człowieka kształtuje się na poziomie 30 µg na dobę.
Biotyna jest obecna w produktach zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. W dużych ilościach
występuje w wątrobie, nerkach, mleku i żółtku jaja
oraz produktach zbożowych. Niedobory biotyny spotyka się u pacjentów przewlekle leczonych metodą całkowitego żywienia pozajelitowego lub poddawanych
długotrwałej kuracji sulfonamidami czy antybiotykami,
które hamują wzrost bakterii produkujących tę witaminę w organizmie, u osób z ciężkim niedożywieniem
białkowo-kalorycznym, żywionych nieodpowiednią
dietą, zwłaszcza zawierającą dużą ilość surowego
białka jaj, w którym występuje antagonista biotyny
– awidyna. Niedobór biotyny objawia się przygnębieniem, bólami mięśni, brakiem łaknienia, nudnościami
i stanami zapalnymi skóry [3,4].
Tiamina wchłania się w jelicie cienkim w wyniku
aktywnego transportu i jest przekształcana w aktywny
difosforan tiaminy. Duże dawki tiaminy powodują
szybkie wysycenie tkanek i jej wydalenie z moczem.
W komórkach niektórych zwierząt stwierdzono obecność enzymu tiaminazy, który rozkłada tiaminę do pochodnych tiazolu i pirymidyny [2].
Difosforan tiaminy jest koenzymem trzech kompleksów wieloenzymatycznych, katalizujących reakcje dekarboksylacji: dehydrogenazy pirogronianowej (w przemianie węglowodanowej), dehydrogenazy b-ketoglutarowej (w cyklu kwasu cytrynowego) i dehydrogenazy
ketokwasów (w przemianie leucyny, izoleucyny i waliny
– BCAA). Difosforan tiaminy jest również koenzymem
transketolazy w szlaku pentozofosforanowym, stanowiącym źródło rybozy niezbędnej do syntezy kwasów
nukleinowych, NADPH i procesach neurofizjologicz-

2 mg. Its excess is transformed and excreted with
urine as sulfoxide [3].
Biotin plays the role of a four carboxylase enzyme
being involved in the synthesis and metabolism of
fatty acids, glucogenesis and transformation of
branched-chain amino acids (BCAA). The biotin-dependent enzymes, present in the human organism,
include: pyruvate carboxylase, acethyl CoA carboxylase, proprionyl CoA carboxylase and b-methylcrotonyl CoA carboxylase. Pyruvate carboxylase catalyses pyruvate transformation to oxalacetate being
involved in glucogenesis metabolic pathway. Thus
biotin deficiency and the decrease in this enzyme
activity may lead to metabolic lactate acidosis and
glycaemia regulation disorders. Acethyl CoA carboxylase catalyses acethyl CoA transformation to malonyl CoA which is an important substrate in fatty acid
synthesis. Proprionyl CoA carboxylase catalyses propionyl-CoA to methylomalonyl-CoA which is involved
in citric acid cycle. b-methyl-crotonyl CoA carboxylase catalyses b-methyl-crotonyl-CoA transformation
to b-methyl-glutaryl-CoA which is the precursor of
malonic acid, the output product of steroid biosynthesis [3,4].
Biotin is involved in chromatin structure stabilization through histone biotinylation, it influences the
processes of DNA repair and expression of genes
including insulin receptor [4]. It also affects immune
system function and, together with vitamin K, participated in blood coagulation process [6].
The demand for biotin in healthy adults is, on average, 30 µg for a 24-hour period. Biotin is present
both in plant and animal products. Large amounts of
biotin are found in the liver, kidneys, milk and egg
yolk and cereals. Biotin deficiency is common in patients with chronic illnesses, undergoing parenteral
nutrition or sustained sulphonamide or antibiotic
treatment, inhibiting the growth of bacteria responsible for production of this vitamin in the body and in
patients with severe protein-calorie malnutrition,
caused by excessive consumption of raw egg whites
containing avidin, which is biotin antagonist. Biotin
deficiency symptoms include depression, muscle
pains, lack of appetite, nausea and inflammatory skin
conditions [3,4].
Thiamine is absorbed in the small intestine due to
active transport and transformed into active thiamine
diphosphate. Excessive consumption of thiamine
leads to quick tissue saturation and thiamine excretion
with urine. In the cells of certain animals thiaminase
was found, responsible for thiamine decomposition to
thiazole and pyrimidine derivatives [2].
Thiamine diphosphate is a coenzyme of three
multienzyme complexes catalysing decarboxylation
reactions: pyruvate dehydrogenase (in carbohydrate
transformation) b-ketoglutarate dehydrogenase (in citric acid cycle) and ketoacid dehydrogenase (in leucine, izoleucine and valine BCAA transformation).
Thiamine diphosphate is also transkelotase coenzyme
in pentose phosphate pathway being the source of
ribose, necessary for nucleic acid (NADPH) synthesis and neurological processes. Thiamine triphosphate is involved in nervous impulse transmission,
responsible for phosphorylation and simultaneous
activation of membrane chloride channels [7,8].
Thiamine consumption should be proportional to
energetic demand for thiamine, namely the amount
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nych. Natomiast trifosforan tiaminy uczestniczy w przewodnictwie impulsów nerwowych, fosforylując kanał
chlorkowy w błonie i jednocześnie go aktywując [7,8].
Spożycie tiaminy powinno być proporcjonalne
do zapotrzebowania energetycznego, a dokładnie
do ilości spożywanych węglowodanów. Zalecana ilość
to 0,4 mg na 1000 kcal. Zapotrzebowanie na tiaminę
zwiększa się u osób nadużywających alkoholu, kawy,
herbaty, palących papierosy oraz po zabiegach i stanach stresowych. Przy spożyciu diety pozbawionej
tiaminy, zapasy ustrojowe mogą wyczerpać się w ciągu 2 tygodni lub nawet szybciej. Najwięcej tiaminy dostarczają produkty zbożowe (ok. 37%), mięso, wędliny i ryby (ok. 30%) oraz ziemniaki (13%) [2,8].
Niedobory tiaminy powodują nagromadzenie
w mięśniach kwasów pirogronowego i mlekowego, co
wpływa na funkcje zarówno układu mięśniowego, jak
i nerwowego. Objawia się to osłabieniem siły mięśniowej kończyn dolnych, silnymi bólami mięśniowymi oraz
wzmożoną pobudliwością, osłabieniem pamięci i depresją. Objawy awitaminozy rozwijają się tym szybciej,
im więcej cukrowców pobieranych jest z pożywieniem,
przy równoczesnym niedoborze tiaminy. W przypadku
bardzo dużych niedoborów tiaminy występuje choroba
beri-beri [1,2].

of consumed carbohydrates. It is recommended to
consume 0,4 mg of thiamine per 1000 kcal. The demand for thiamine increases in individuals consuming excessive amounts of alcohol, coffee and tea or
smoking tobacco, due to medical procedures or
stress conditions. The diet low in thiamine leads to its
deficiency within two weeks or even sooner. Thiamine is mainly found in cereals (about 37%), meat,
smoked meat and fish (about 30%) and potatoes
(13%) [2,8].
Thiamine deficiency results in formation of pyruvate and lactate in muscles, affecting the function
of the muscular and nervous systems. The symptoms include muscle strength impairment in the lower
limbs, acute muscle pain, excessive excitability,
memory impairment and depression. The symptoms
of avitaminosis develop quicker with higher consumption of carbohydrates and thiamine deficiency.
Very high thiamine deficiency leads to beri-beri
disease [1,2].

Suplementacja biotyny i tiaminy

Thiamine and biotin supplementation

Wysiłek fizyczny zwiększa zapotrzebowanie organizmu na energię i białka, tym samym zwiększa zapotrzebowanie na związki regulujące przemianę węglowodanów, lipidów, białek i aminokwasów, takich jak
biotyna i tiamina. Czy istnieje potrzeba zwiększonej
podaży tych witamin u sportowców? Anyanwu i wsp.
[9] na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzili, że intensywny wysiłek fizyczny wywołuje 30% spadek stężenia biotyny. Obniżeniu poziomu biotyny we
krwi towarzyszył spadek pojemności antyoksydacyjnej i zwiększona wrażliwość na stres oksydacyjny
w okresie restytucji. Na podstawie tych badań, autorzy
zaproponowali suplementację biotyny u sportowców,
ale przy pełnej kontroli stężenia biotyny i wskaźników
stresu oksydacyjnego. Niestety sam pomiar biotyny
we krwi nie jest czułym wskaźnikiem niedostatecznego jej spożycia. Z dotychczasowych badań wynika, że
najbardziej miarodajny wskaźnik stanu odżywiania
biotyną stanowi zmniejszone wydalanie biotyny lub
kwasu 3-hydroksyizowalerianowego z moczem [10].
Nadal brak dostatecznych danych, na podstawie
których można ustalić zapotrzebowanie na biotynę dla
osób aktywnych fizycznie. Wiadomo, że dawki do 200
mg nie wywołują szkodliwych objawów ubocznych.
Preparaty witaminowe obecne na rynku zawierają od
40-50 µg witaminy B7, to jest o około 10 µg więcej niż
zalecane normy dla osób dorosłych [10]. W preparatach rekomendowanych sportowcom zawartość biotyny w 100 ml napoju waha się w bardzo dużych granicach od 12 µg do 80 µg.
W przypadku tiaminy zaobserwowano, że niska
podaż tej witaminy przy spożyciu diety wysokowęglowodanowej jest przyczyną wzrostu we krwi mleczanu
i pirogronianu, a w konsekwencji – wystąpienia kwasicy mleczanowej [7]. Van der Beek i wsp. [11] zaobserwowali 12% obniżenie VO2max, 7% wzrost stężenia
mleczanu i 9% spadek siły po 11 tygodniach stosowania diety z niską zawartością tiaminy, ryboflawiny (wit.
B12) i pirydoksyny (wit. B6).

Physical exertion increases body demand for
energy, protein and thus, for the compounds regulating transformation of carbohydrates, lipids, proteins
and amino acids, such as biotin and thiamine.
A question may be posed whether athletes need
greater amounts of these vitamins. Anyanwuet al. [9],
based on their study results have found that increased physical exertion results in a 30% decrease
in biotin concentration. A decrease in blood biotin
level was associated with a decrease in antioxidant
capacity and increased sensitivity to oxidative stress
during the restitution period. The authors proposed
biotin supplementation in athletes, however with fully
controlled biotin concentration and oxidative stress
indicators. Regrettably, a sole measurement of blood
biotin level is not a sensitive index of biotin consumption. The so far conducted studies suggest that
a decreased biotin or 3-hydroxy-izo-valeric acid urine
excretion is a more reliable indicator of biotin concentration [10].
We still lack adequate data, allowing us to determine the demand for biotin in physically active
individuals. We know that doses up to 200 mg do not
produce any adverse side effects. Vitamin preparations, which are currently in the market, contain
from 40 to 50 µg of vitamin B7, which is about 10 µg
more than the doses recommended for adult individuals [10]. In the preparations recommended for
athletes, the content of biotin in 100 ml of beverage
is from 12 µg to 80 µg.
It has been noted that low supply of thiamine,
combined with high carbohydrate consumption,
causes the increase in blood lactate and pyruvate
levels, and in consequence – lactate acidosis [7]. Van
der Beek et al. [11] have found a 12% decrease in
VO2max, 7% decrease in lactate concentration and 9%
decrease in strength following 11 weeks of the diet
low in thiamine, riboflavin (vitamin B12) and pyridoxin
(vitamin B6).
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W przeciwieństwie do biotyny, stosunkowo łatwo
można określić zawartość tiaminy w organizmie. Przyjętym wskaźnikiem poziomu tiaminy jest aktywność
transketolazy, oznaczana w hemolizatach krwinek
czerwonych. Prawidłową aktywność transketolazy
w erytrocytach uzyskuje się po spożyciu 0,5 mg, a niekiedy 0,6-0,8 mg/1000 kcal [7].
W normalnych warunkach aktywność fizyczna nie
wpływa znacząco na zapotrzebowanie na tiaminę,
jednak u sportowców wyczynowych zapotrzebowanie
to może się zwiększać. Według Woolf’a i Manore [12],
suplementy tiaminy, ryboflawiny i pirydoksyny powinni
aplikować sobie sportowcy stosujący diety restrykcyjne. W preparatach witaminowych typu „vitamin drink”
lub „sport drink” znajduje się zazwyczaj chlorowodorek lub jednoazotan tiaminy w ilości 0,16-1,5 mg
w 100 ml napoju. W niektórych krajach wytwarzana
jest tiolowa forma tiaminy [8]. W ostatnich latach zaczęto stosować lipofilną pochodną tiaminy – benfotiaminę, która zwiększa aktywność transketolazy nawet 3-4-krotnie [13].

Unlike biotin, thiamine content is relatively easy to
determine. Transketolase activity, assayed in red
blood cell hemolysates, is an approved indicator of
thiamine level. Normal erythrocyte transketolase
activity can be obtained after consumption of 0.5 mg,
and sometimes 0.6-0.8 mg doses/1000 kcal [7]. Under normal conditions, physical activity does not significantly affect the demand for thiamine, however
this demand may increase in athletes. According to
Woolf and Manore [12], the supplements of thiamine,
riboflavin and pyridoxine should be used by the
athletes being on restrictive diets. The preparations
of ”vitamin drink” or ”sport drink” type usually contain
hydrochloride or thiamine mononitrate in the amounts
of 0.16-1.5 mg in 100 ml of beverage. In some countries, thiamine thiol forms are produced [8]. Recently,
a lipophil thiamine derivative – benfotiamine, increasing transketolase activity even 3-4 times has been
produced [13].

Tauryna

Taurine

Tauryna (kwas 2-aminoetylosulfonowy) jest końcowym produktem degradacji aminokwasu siarkowego
cysteiny. W przeciwieństwie do aminokwasów nie posiada grupy karboksylowej, lecz grupę sulfonową. Tauryna może być wbudowywana do białek, ale nie stwierdzono występowania w komórkach aminoacylo-tRNA
specyficznego dla tauryny. Stanowi 3% puli wolnych
aminokwasów w osoczu. W pozostałych tkankach jej
zawartość jest wyższa i wynosi odpowiednio: 53% (mięśnie), 50% (nerka), 25% (wątroba), 19% (mózg) wolnych aminokwasów. Metaboliczne funkcje tauryny obejmują: trawienie tłuszczy, detoksykację, osmoregulację,
regulację poziomu jonów wapnia i sodu, stabilizację
błon komórkowych, neuro- i immunomodulację [14].
Tauryna w układzie pokarmowym tworzy kwasy
taurocholowe oraz bierze udział w trawieniu tłuszczy
i absorpcji witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.
W wątrobie chroni komórki przed ksenobiotykami, jak
tetrachlorek węgla i hydrazyna. W mięśniach szkieletowych i mięśniu sercowym uczestniczy w regulacji poziomu wapnia, osmoregulacji, ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym, pobieraniu i zużywaniu glukozy. W ośrodkowym układzie nerwowym pełni rolę neuroprzekaźnika, jest agonistą receptorów GABA, poprawia funkcje poznawcze i pomaga w nauce poprzez
zwiększenie metabolizmu komórek glejowych i pośrednio wszystkich neuronów [15,14,16].
Tauryna wykazuje także aktywność przeciwzapalną, redukując poziom H2O2 i HClO, tworząc chloraminę tauryny, która wykazuje większe właściwości immunomodulacyjne niż sama tauryna. Chloramina tauryny hamuje wytwarzanie czynników prozapalnych IL-1b i TNFa, zmniejsza wytwarzanie tlenku azotu przez
obniżenie poziomu transkrypcji genu syntazy tlenku
azotu (iNOS) oraz translacji mRNA/iNOS, zapobiega
kumulacji prostaglandyny E2 (PGE2), hamuje wytwarzanie anionorodników ponadtlenkowych (O2•—). Aktywność immunomodulacyjna chloraminy tauryny wynika także z jej zdolności do obniżania aktywności
czynników transkrypcyjnych NF-B i AP-1, regulujących ekspresję genów cytokin prozapalnych [15,16].
Tauryna jest syntetyzowana z cysteiny, która częściowo pochodzi z przemiany metioniny. W pierwszym

Taurine (2-aminoetyl-sulfonic acid) is the end
product of cysteine sulphur amino acid degradation.
Unlike amino acids, it does not have a carboxyl group
yet it has a sulfo group. Taurine may be built in proteins, but no taurine-specific aminoacyl-tRNA has
been found in cells. It constitutes 3% of free amino
acid pool in the plasma. In the remaining tissues its
content is higher and amounts to 53% (muscles), 50%
(kidney), 25% (liver), 19% (brain) of free amino acids.
Metabolic functions of taurine include: fat digestion,
detoxication, osmoregulation, regulation of calcium
and sodium ions, cell membrane stabilisation, neuroand immunomodulation [14].
In the digestive system, taurine forms taurochol
acids and is involved in fat digestion and fat soluble
vitamin absorption. In the liver, it protects cells against
xenobiotics, such as carbon tetrachloride and hydrazine. In skeletal muscles and the myocardium, it is
involved in calcium level regulation, osmoregulation,
cell protection against oxidative stress, uptake and
use of glucose. In the Central Nervous System, it acts
as a neurotransmitter, is a GABA receptor agonist,
improves cognitive function and facilitates acquisition
of knowledge through increased glial cell metabolism
and, indirectly, all neurons [15,14,16].
Taurine also has an anti-inflammatory effect as it
reduces H2O2 and HClO levels forming taurine
chloramine, which has better immunomodulation properties than taurine itself. Taurine chloramine inhibits
pro-inflammatory IL-1b and TNFa factor production
through nitrogen oxide synthase (iNOS) gene transcription and mRNA/iNOS translation, prevents
prostaglandin E2 (PGE2) accumulation and inhibits
production of superoxide anion radicals (O2•—).
Taurine chloramine immunomodulation also results in
taurine reduction potential for NF-B and AP-1 transcription factors, regulating expression of pro-inflammatory cytokine genes [15,16].
Taurine is synthesised from cysteine, which partly
originates from methionine transformation. During
the first stage, L-cysteine is transformed into L-cysteinosulfonic acid through cysteine dioxygenase. Next,
decarboxylation occurs with a carbon, catalysed by
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etapie L-cysteina jest przekształcana w kwas L-cysteinosulfonowy przez dioksygenazę cysteinową. Następnie zachodzi dekarboksylacja przy węglu a, katalizowana przez dekarboksylazę kwasu L-cysteinosulfonowego. Powstała hipotauryna jest utleniana z udziałem
dehydrogenazy hipotaurynowej do tauryny. W syntezie tauryny uczestniczą witaminy z grupy B, tj. kobalamina (B12), kwas foliowy (B9) i fosforan pirydoksalu
(B6), będące koenzymami dekarboksylaz katalizujących kilka etapów procesu (Ryc. 2). Głównym organem odpowiedzialnym za syntezę tauryny jest wątroba, natomiast nerki i mózg charakteryzują się stosunkowo dużą zdolnością do przemiany kwasu L-cysteinosulfonowego w hipotaurynę, w porównaniu z szybkością procesu oksygenacji cysteiny. Regulacja syntezy tauryny zachodzi na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Na tempo syntezy tauryny ma także wpływ profil
hormonów płciowych [15,16]. Całkowita zawartość
tauryny w organizmie wynosi około 70 mg [17].
Endogenne wytwarzanie tauryny nie zaspokaja
w pełni potrzeb organizmu człowieka i dlatego konieczne jest dostarczanie tauryny z pokarmem. Szczególnie bogatym źródłem tauryny są produkty zwierzęce, a zwłaszcza ryby i owoce morza. Wchłanianie tauryny z przewodu pokarmowego odbywa się głównie
w jelicie cienkim, w którym jest także wchłaniana tau-

L-cystein-sulfonic acid decarboxylase. The obtained
hypotaurine is oxidised through dehydrogenase to
taurine. B vitamins, namely cyanocobalamin (B12),
folic acid (B9) and pyridoxal phosphate (B6) are
involved in taurine synthesis as decarboxylase
coenzymes, catalysing several stages of the process
(Fig. 2). Liver is the main organ responsible for taurine synthesis while the kidneys and the brain are
characterised by a relatively high capacity for L-cystein-sulfonic acid transformation into hypotaurine,
as compared to the rate of cysteine oxygenation process. Taurine synthesis is regulated through feedback. the rate of taurine synthesis is also influenced
by sex hormone profile [15,16]. The total amount of
taurine in the human body is about 70 mg [17].
Endogenous taurine production does not fully
satisfy human body demand for taurine, therefore it is
necessary to supply taurine with food. Taurine is
mainly found in animal products, particularly fish and
seafood. Taurine absorption from the digestive tract
occurs mainly in the small intestine where taurine is
also absorbed from decomposition of this amino acid
conjugates with bile acids. In humans, taurine is also
absorbed through active transport with TauT transporter involved and, to a lesser extent, through simple or facilitated diffusion.

Ryc. 2. Schemat syntezy tauryny z metioniny i cysteiny [15]
Fig.2.Theschemeoftaurinesynthesisfrommethionineandcysteine[15]
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ryna pochodząca z rozpadu koniugatów tego aminokwasu z kwasami żółciowymi. U człowieka tauryna jest
wchłaniana głównie na zasadzie transportu aktywnego
z udziałem transportera TauT, w mniejszym stopniu
na zasadzie dyfuzji prostej czy ułatwionej. Transporter
TauT należy do rodziny transporterów zależnych
od Na+ i Cl– i oprócz tauryny przenosi także alaninę i hipotaurynę [16]. W badaniach na hodowlach komórek
mięśniowych wykazano, że transport tauryny jest zależny od poziomu kortyzolu i aktywności insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF-1) [18].

TauT transporter belongs to the Na+ and Cl– – dependent transporter, and apart from taurine, it also
transports alanine and hypotaurine [16]. The study
on muscle cell culture has found that taurine transport depends on cortisol and the activity of insulinlike growth factor (IGF-1) [18].

Suplementacja tauryny

Taurine supplementation

Wielu stanom i procesom patologicznym towarzyszy spadek stężenia tauryny w tkankach. W licznych
badaniach, w tym także klinicznych, wykazano, że
suplementacja tauryny w ilości od 2 do 6 g dziennie
(do 4 tygodni) odwraca albo przynajmniej zmniejsza
zmiany związane z przebiegiem choroby. Tauryna
jest wykorzystywana, z różnym powodzeniem, w leczeniu schorzeń układu krążenia, uszkodzenia siatkówki, hipercholesterolemii, cukrzycy, epilepsji, chorobie Alzheimera, uszkodzeniu wątroby i in. [15,16].
Istnieje niewiele danych na temat zmian poziomu
tauryny pod wpływem wysiłku fizycznego. Do tej pory
wykazano, że jednorazowe krótkotrwałe wysiłki o dużej
intensywności (sprint, ćwiczenia siłowe) oraz wysiłki
długotrwałe (wytrzymałościowe) wywołują spadek tauryny w mięśniach [14,19-23]. Natomiast pod wpływem
powtarzanego wysiłku (treningu wytrzymałościowego)
zawartość tauryny w mięśniach zwiększa się i jest istotnie wyższa w porównaniu do osób nietrenujących [24].
Stosowanie preparatów tauryny u osób aktywnych fizycznie ma na celu utrzymanie jej wysokiego
poziomu we krwi i mięśniach, osłabienie uszkodzeń
komórkowych wywołanych przez reaktywne formy
tlenu (efekt antyoksydacyjny), obniżenie poziomu
mleczanu i ograniczenia zmęczenia mięśni, poprawę
transportu jonów wapnia i wzrostu siły skurczu włókien mięśniowych, poprawę energetyki komórki i tym
samym efektywności treningu sportowego [23,2528]. Obecność kofeiny wzmacnia antyoksydacyjny
i energetyczny efekt działania tauryny [27,29,30]. Zaobserwowano także, że podanie tauryny przed wywołaniem reakcji zapalnej zapobiega powstawaniu
zmian prozapalnych lub zmniejsza ich natężenie
[31]. Nie potwierdzono wpływu egzogennej tauryny
na poprawę pamięci i zdolności uczenia się [32].
Obecnie tauryna jest popularnym środkiem wspomagającym, stanowi składnik napojów energetyzujących i odżywek dla sportowców. Stężenie tauryny w 100
ml napoju typu „vitamin drink” wynosi około 25 mg, natomiast w napojach typu „energy drink” jest znacznie
wyższe i wynosi około 1 g. Po doustnym podaniu 50 mg
tauryny/kg mies. osiąga maksymalne stężenie w osoczu w ciągu ok. 90 minut, natomiast wykonywanie wysiłku opóźnia jej wchłanianie o 20 minut [33]. Suplementacja tauryny zwiększa jej stężenie w osoczu, ale nie
w mięśniach, co poddaje w wątpliwość oddziaływanie
egzogennej tauryny na metabolizm mięśni szkieletowych [34]. Dotychczas jedynie Zhang i wsp. [35] podjęli
próbę oceny skuteczności ergogenicznej suplementacji
tauryny (7 dni, 6 g/d). Autorzy zaobserwowali, że zmiany stężenia tauryny we krwi dodatnio korelują z czasem
wysiłku i wartością VO2max w teście o wzrastającej intensywności do odmowy.

Multiple conditions and processes are accompanied
by taurine decrease in the tissues. Numerous studies,
including clinical ones, have shown that taurine
supplementation in the 2 to 6 g daily doses (up to 4
weeks) reverses or at least compromises pathological
changes. Taurine is used, with different effects, in the
treatment of circulatory system disorders, retinal damage, hypercholesterolemia, diabetes, epilepsy, Alzheimer’s disease, liver damage, etc. [15,16].
There is a wealth of data on the changes in taurine level due to physical exertion. So far, it has been
proved that a single exercise of short duration and
high intensity (sprint, fitness) and exercise of long
duration (endurance exercise) result in the decrease of
taurine levels in muscles [14,19-23]. Conversely,
repeated exercise (endurance training) results in the
increase of taurine content in muscles, which is then
significantly higher than in non-training individuals [24].
The aim of using preparations containing taurine
by physically active individuals is to maintain high levels of taurine in the blood and muscles, mitigate
cellular damage due to reactive oxygen species
(ROS) (antioxidatnt effect), lactate level decrease
and fatigue mitigation, improvement in ion transport
and muscle fibre contraction, improvement in cell energetics and thus sports training effectiveness [23,25-28].
The content of caffeine increases the antioxidant and
energetic effect of taurine [27,29,30]. Taurine was also
found to prevent or compromise pro-inflammatory changes prior to inflammatory reaction [31]. The effect of
exogenous taurine on memory and cognitive function
improvement has not been confirmed so far [32].
Presently, taurine is a popular dietary supplement
and is found in energy beverages and nutrients for
athletes. Taurine content in 100 ml of so called “vitamin drinks” is about 25 mg, and in “energy drinks”
– about is much higher and amounts approximately
1 g. After oral administration of 50 mg taurine/kg
monthly, it reaches its maximal plasma level within 90
minutes while physical exertion delays taurine
absorption by 20 minutes [33]. Taurine supplementation increases its content in the plasma, but not in
the muscles, which raises doubts about the effect of
exogenous taurine on skeletal muscle metabolism
[34]. Up to now, only Zhang et al. [35] made an
attempt to assess the efficacy of ergogenous taurine
supplementation (7 days, 6 g/daily). The authors have
noted that changes in blood taurine content positively
correlate with exercise time and VO2max value during
the refusal test.
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