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ČO  JE EKTOÍN

1. Úvod

 Ektoín® je produkt  s  bielkovinovými molekulami tzv. extrémolytmi. Sú to malé ochranné 
molekuly  mikroorganizmov,  ktoré  žijú  v extrémnych  podmienkach:  veľmi  nízke teploty  – 
napríklad  vody  Antarktídy  alebo  vysoké  teploty  –  v púštnych  oblastiach.  Nazývame  ich 
extrémofilné  mikroorganizmy  -  baktérie.  Vyvíja  ich  a produkuje  spoločnosť  bitop  AG 
(Witten,  Nemecko)  a  sú  určené  na  terapiu  respiračných  chorôb,  alergických 
a dermatologických stavov.. 

Ektoín predstavuje široko použiteľnú a dobre znášanú prírodnú ochrannú molekulu, ktorá 
pôsobí proti rozmanitým škodlivým faktorom prostredia, akými sú napríklad teplo, sucho 
alebo UV žiarenie. 

Tento veľmi účinný spôsob ochrany buniek s protizápalovým účinkom je dokázaný 
v mnohých klinických štúdiách, ako v podmienkach in vitro ( v „skúmavke“)  tak aj in vivo  
(na „živých organizmoch).

Chemický názov Ektoín; (4S)-2-metyl-1,4,5,6-tetra-hydropyrimidín-4-
karboxylová kyselina

Molekulový vzorec C6H10N2O2

Štruktúra

Molekulová hmotnosť 142,16 g/mol

Bod topenia 280 °C (rozpad)

Vlastnosti Ektoín je bezfarebná kryštalická a slabo hygroskopická pevná 
látka. Je veľmi stabilný v širokom rozpätí pH (1-9) a pri 
vysokých teplotách (6h pri 190 °C).

Skladovanie Ak chcete dosiahnuť optimálnu životnosť, produkt skladujte v 
pevne uzavretej nádobe a na suchom mieste pri teplote 
15 – 25 °C

Životnosť > 4 roky
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Ektoín je derivát nízko molekulárnej cyklickej amino kyseliny, ktorú produkuje mnoho 
rozličných extrémofilných mikroorganizmov. Ektoín patrí do triedy kompatibilných 
rozpustných látok tiež nazývaných extrémolyty (osmolyty z extrémofilov), po prvýkrát bol 
izolovaný Galinským a kolegami z baktérie Ectothiorhodospira halochloris nájdenej vo 
Wadi Natrun, Egypt [ 1 ]. 

Tieto nízko molekulárne zlúčeniny sú akumulované v extrémofilných mikroorganizmoch ako 
odpoveď na zvýšené extracelulárne koncentrácie solí, ale taktiež ako odpoveď na iné zmeny 
prostredia, napr. zvýšená teplota. Toto je jedna z dômyselných stratégií, ktoré si tieto 
organizmy vyvinuli na zvládnutie náročných podmienok okolitého prostredia.

Extrémolyty minimalizujú rozkladanie bielkovinových molekúl, ktoré sa zvyčajne 
objavujú v stave vodnej záťaže. Uvedené mechanizmy sú kompatibilné s intracelulárnym 
prostredím pri vysokých  koncentráciách. Extrémolyty majú široké rozpätie využitia, a to 
kvôli ich schopnosti chrániť biologické makromolekuly a bunky pred zničením vonkajšími 
činiteľmi.

Je jedným z prvých extrémolytov vyvinutý pre široké použitie. Je využívaný na ochranu 
buniek v dermatologických krémoch,  ako stabilizátor proteínov a buniek. Neskôr sa jeho 
použitie rozšírilo aj na ochranu slizníc.

Spôsob účinku na molekulárnej úrovni

Ektoín stabilizuje biomolekuly prostredníctvom fyzikálnych mechanizmov nazývaných 
„prednostné vylúčenie“ [ 2 ]. Podľa tejto teórie stabilizujúce účinky osmolytov ako ektoín 
na proteíny vyplývajú z ich účinku na vodné rozpúšťadlo, čo vedie k prednostnému vylúčeniu 
osmolytu z povrchu proteínu, a tým k prednostnej hydratácii proteínu.

Keďže plocha povrchu globulárnych proteínov v ich prirodzenom stave je menšia než 
v denaturovanom stave, rovnováha je zmenená vzhľadom na prirodzený stav, čoho 
výsledkom je stabilizácia prirodzenej štruktúry.

Účinok je založený na niekoľkých mechanizmoch:

1. Priestorové vylúčenie z povrchu proteínu: zohráva dôležitú úlohu len v prípadoch, 
kedy je ochranná molekula podstatne väčšia než voda.

2. Nárast povrchového napätia vody prostredníctvom pôsobenia ochrannej molekuly: 
Podľa Gibbsovho absorpčného izotermu má uvedené za následok vylúčenie ektoínu 
z vody – makromolekulové rozhranie.

3.  Prednostná hydratácia kvôli solvofobickému účinku: Solvofobicita je následkom 
zvýšených hydrofobických interakcií spôsobených rozpustnými molekulami, ktoré 
zosilnia štruktúru vody. Podľa tohto konceptu osmofobického efektu je odpudivosť 
medzi amidovým hlavným reťazcom proteínu a osmolytom spôsobená vplyvom 
osomolytu na štruktúru vody.

Osmolyt podporuje formovanie molekúl vody v zhlukoch. Táto hypotéza vylúčenia 
prispieva k stabilizačnému účinku ektoínu na zmeny v okolitej štruktúre vody.
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Ektoín je v rozpore s látkami ako chlorid sodný, ktorý je silno kozmotrópna látka (formujúca 
štruktúru vody). Skúmanie funkcie kyslíkových radikálov čistej vody, chloridu sodného 
a ektoínu dokázali stabilizačný účinok ektoínu na štruktúru vody (Obrázok 1).

Obrázok 1: Účinok ektoínu na štruktúru vody

A. Funkcia radiálnej distribúcie čistej vody vykazuje maximum pri približne 0,3 nm 
, čo demonštruje priama interakcia dvoch susediacich molekúl vody. Menšie 

maximum pri 0,45 nm  a 0,7 nm demonštruje interakcie dvoch susediacich 
molekúl vody. Pridanie NaCl do vody vedie k zvýšeniu maxima. Na rozdiel od 
toho roztok obsahujúci ektoín zvyšuje maximum, a tak zlepšuje tetrahedryckú 
štruktúru vody [3].

B. Tetrahedrycká štruktúra vody ukazuje interakcie medzi molekulami vody pri 0,3 nm 
 a 0,45 nm v danej štruktúre.

C. Komplex tvorený ektoínom a molekulami vody.

Chlorid sodný zmenšuje interakcie medzi molekulami vody. Ničí štruktúru vody, a preto je 
chaotrópny.
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Na rozdiel od uvedeného roztok obsahujúci ektoín zvyšuje množstvo susedných molekúl 
vody. Tak ektoín zlepšuje interakcie voda - voda. Ektoín stabilizuje tetrahedryckú štruktúru 
vody.

Molekulárna dynamická stimulácia poskytuje ďalší náhľad na schopnosti ektoínu štruktúrovať 
vodu [4]. V tejto počítačovej stimulácii bol rozptyl vody z vodných sfér enormne limitovaný 
a zmenšený pridaním molekúl ektoínu do sféry. Dokonca aj 5-násobne dlhšie trvajúca 
simulácia preukázala stabilnú formu štruktúry vody zodpovedajúcu vlastnostiam ektoínu, 
ktoré sú nadradené v porovnaní s vodou samotnou a výrazné v porovnaní s vodným glycerol 
komplexom.

Pre vysvetlenie tohto fenoménu bola vypočítaná celková potencionálna energia (Epot ). 
Hodnota Epot zmesi voda - ektoín bola menšia než hodnota molekúl vody per se, čo poukazuje 
na silné organizačné a komplexné vlastnosti ektoínu. Okrem toho hodnota Epot sféry voda 
-ektoín zostala konštantná aj počas stimulácií trvajúcich dlhší čas.

Tieto výsledky taktiež vysvetľujú stabilizačný efekt ektoínu na proteíny. Udržanie 
prirodzeného stavu proteínu je proces riadený entropiou, čoho výsledkom je vylúčenie 
hydrofóbnych podielov z kontaktu s vodou. Stabilizácia štruktúry vody vedie k zvýšeniu 
hydrofóbnych interakcií, a tak stabilizuje celú proteínovú štruktúru.

Kvôli vylúčeniu ektoínu z hydratačnej schránky biopolymérov je okolo týchto biomolekúl 
vytvarovaný ochranný a stabilizačný kryt, ktorý sa označuje ako Ectoin® Hydro Complex 
(Obrázok 2).

Obrázok 2: Stabilizácia biomolekúl prostredníctvom ektoínu podľa preferovaného modulu 
vylučovania

A. Proteín vo vode: počet molekúl vody na povrchu proteínu je nízky.
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B. Proteín v roztoku voda – ektoín: počet molekúl vody je vyšší vplyvom tvorby 
ektoínovo-vodných komplexov, zároveň je prítomný vyšší výskyt hydrofóbnych 
interakcií, a preto dochádza k silnejšej stabilizácii proteínového výsledku.

Formovanie ektoinových vodných komplexov a následne aj kozmotrópneho účinku ektoínu 
na štruktúru vody, ako je znázornené vyššie, môže stabilizovať monolipidové, ako aj 
dvojlipidové membrány, ktoré možno považovať za model bunkových membrán.

Ako to znázorňuje Obrázok 3, dvojlipidová membrána je vo vode stabilizovaná hydrofóbnymi 
interakciami apolárneho lipidového chvosta a hydrofilnými interakciami polárnych lipidových 
hlavových skupín vo vodnom prostredí. V ektoínovom roztoku ektoínové vodné komplexy 
zvyšujú počet hydrofilných interakcií, čoho výsledkom je zvýšená mobilita lipidov a zároveň 
fluidita dvojlipidových membrán.

Obrázok 3: Stabilizácia membrány a nárast fluidity vplyvom ektoínu

A. Dvojvrstvová lipidová membrána vo vodnom prostredí: dvojvrstvy sú stabilizované 
hydrofilnými interakciami medzi hlavovými skupinami.

B. Dvojvrstvová lipidová membrána vo vodno-ektoínovom roztoku: ektoínové vodné 
komplexy spôsobujú nárast interakcií skupín hláv s vodou a nárast fluidity membrány.

6



Účinok ektoínu na fluiditu lipidových membrán bol preukázaný v nedávnej minulosti 
prostredníctvom meraní rovnováhy filmového modelu monovrstvy lipidov (Obrázok 4).

Zvyšovaním povrchového tlaku na DPPC monovrstvu vo vodnom prostredí môžeme pri 
vyššom tlaku pozorovať formovanie rigidných a dobre tvarovaných domén. Tieto rigidné 
domény sú omnoho menšie v ektoínových roztokoch. V danom prípad platí, že čím vyššia je 
koncentrácia ektoínu, tým menšie sú príslušné rigidné domény. Účinok sa dá pozorovať už pri 
najnižšej testovanej koncentrácii (1 mM).

Obrázok 4: Fluorescenčné štúdie meraní filmovej rovnováhy

DPPC (Dipalmitoylglycerofosfatidylcholín) monovrstva pri rôznych povrchových tlakoch 
a ektoínových koncentráciách. Rigidné domény sa javia ako čierne, fluidné ako svetlé. 
Bez ektoínu a povrchového tlaku 10 mN/m je lipidová vrstva tvorená takmer kompletne 
rigidnými doménami. Za predpokladu prítomnosti ektoínu je viditeľných viac fluidných 
domén. Tento účinok narastá spolu s narastajúcou koncentráciou ektoínu [5].

Fyzikálny stav membrány ovplyvňuje biológiu bunky a jej správanie v odpovedi na externé 
impulzy. Nárast fluidity membrány môže napríklad indukovať odpoveď génov reagujúcich 
na stres a génov chrániacich bunky, ako napr. heat-shock proteíny (proteíny tepelného šoku) 
a redukovať prebiehajúce zápalové procesy [1, 6]. Modifikácia distribúcie membránových 
proteínov vo fluidnejšej membráne taktiež mení ich aktivitu.
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Napríklad integríny a selektíny potrebujú špecifickú hustotu a dĺžku, aby boli výkonné 
pri priľnutí reaktívnych leukocytov, kým lipooxygenázy musia byť pripevnené k membráne, 
aby katalyzovali uvoľnenie pro-zápalových signálnych leukotriénov. Aktivácia Toll-like 
receptorov pri signáloch, ako napr. lipopolysacharidy (LPS) a tumor nekrotizujúci faktor 
(TNF)-α, si vyžaduje vytvorenie multimérových komplexov. Niekoľko experimentov ukázalo, 
že fyziologicky relevantná fluidita membrány mení ich funkčnosť [7 – 9].

Zvýšenie fluidity membrány môže redukovať symptómy choroby a v konečnom dôsledku aj 
urýchľovať samotné liečenie. Toto je rozhodujúce pre účinné uzatváranie rán [10] a bolo 
navrhnuté ako mechanizmus pre veľmi skoré účinky kortikosteroidov pri liečbe astmy [11] 
a priaznivé účinky diétneho tlmivého etanolu a polynenasýtených mastných kyselín na 
zápalové choroby, ako napr. psoriáza, alergia, astma a zápalové črevné choroby [12, 13].

Extracelulárne membránové komponenty (transmembránové proteíny, lipidy, extracelulárna 
matrix) sú stabilizované ektoínom v ich prirodzenej forme. Bez ochranných mechanizmov 
môže externý a interný nepriaznivý činiteľ vyvolávať ochorenie a spôsobiť nárast záťaže na 
bunkové membrány. Bunky, ktoré sú v priamom kontakte s prostredím, ako skvamózne 
epitelové bunky, napr. koža, horné dýchacie cesty, pľúca a zažívací trakt, sú čiastočne 
ohrozené. Vonkajšia záťaž vedie k poškodeniu membrány, čo spôsobuje stratu vody 
a zápalové reakcie v tkanive.

Ectoin® Hydro Complex chráni bunky pred dehydratáciou akumulovaním vody. Molekuly 
vody sú viazané účinnejšie blízko pri membráne a formujú stabilizačný a ochranný komplex. 
Vplyv externých imisií na bunky je zmenšovaný stabilizačným efektom Ectoin® Hydro 
Complex. Tento chráni bunky pred zápalom spôsobeným záťažovými faktormi prostredia, 
akým sú napr. dehydratácia, UV žiarenie, tenzidy alebo vzduchové častice.

Ectoin® Hydro Complex chráni membránu a predchádza uvoľneniu mediátorov stresu (napr. 
ceramidy), ktoré sprostredkujú zápalové procesy.
Z toho dôvodu môže byť zápal limitovaný (Obrázok 5).
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Obrázok 5: Predchádzanie uvoľneniu mediátorov stresu (napr. ceramidy) účinkom ektoínu

A. Bez ektoínu: externé stresové faktory (ako UV žiarenie) spôsobujú poškodenie 
membrán, stratu vody a uvoľnenie stresových mediátorov, ktoré fungujú ako druhí 
poslovia zápalových reakcií.

B. S ektoínom: Ectoin® Hydro Complex chráni membránu pred externými stresovými 
faktormi; predchádza uvoľneniu stresových mediátorov. 

Všeobecné ochranné a hydratačné vlastnosti ektoínu voči rozličným externým stresovým 
faktorom predstavujú základný mechanizmus vývoja nášho zdravotníckeho systému. 

4. Efektívnosť a účinnosť

4.1 Modelové systémy

Rozličné experimenty s modelovými systémami alebo bunkovými kultúrami preukazujú 
protektívny a stabilizačný účinok komplexu Ectoin® Hydro Complex.
4.1.1 Ochrana lipidových membrán

Bunkové membrány pozostávajú z dvojitej lipidovej vrstvy, ktorá obsahuje integrované proteíny 
a povrchové proteíny. Membrány obsahujú špecifické iónové kanály transportné systémy a receptory, 
ktoré sú zodpovedné za prenos signálu. Samotná životnosť buniek je vysoko spojená s efektivitou 
týchto systémov. Externé faktory ako teplota, voľné radikály, pH, UV žiarenie a tenzidy môžu narušiť 
rovnováhu uvedených systémov alebo priamo poškodiť membránu.

V prieskume červených krviniek ektoín vykazoval značný protektívny a stabilizačný účinok 
na bunkové membrány [14]. Tento prieskum skúma denaturizačný účinok rozličných látok 
na erytrocyty. Poškodenie samotnej membrány v konečnom dôsledku vedie k uvoľneniu hemoglobínu 
a následne k sčervenaniu príslušného média v okolí, pričom túto reakciu možno zmerať fotometricky. 
Erytrocyty boli v tomto prípade ošetrené 1% ektoínom alebo lecitínom ako pozitívna kontrola po 
jednej hodine a následne boli vystavené účinku rozličných tenzidov.

Ektoín chráni bunkové membrány proti všetkým druhom škodlivých tenzidov, ktoré boli 
použité v uvedených testoch. Táto látka je dokonca účinnejšia ako látka, ktorá sa používa ako 
pozitívna kontrola – lecitín (O-fosfatidylcholín), ktorého stabilizačné účinky sú v súčasnosti 
veľmi dobre známe (Obrázok 6).
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Obrázok 6: Stabilizačný účinok ektoínu na membránu.

Protektívny účinok ektoínu na membránu ľudských erytrocytov proti pôsobeniu dodecyl 
sulfátu sodného (H50 = 29,63 ppm), kokamidopropyl betaínu (H50 = 41,45 ppm), 
alkylpolyglukozidu (H50 = 131,76 ppm), lauryl éter sulfátu sodného (H50 = 26,45 ppm) 
a benzalkónium chloridu (H50 = 35,49 ppm). Obrázok ukazuje relatívny rozdiel lýzy buniek 
ako funkcie koncentrácie protektívneho ektoínu proti neošetrenej kontrole v percentách. 
Neošetrená kontrola bola stanovená ako o. Príslušný test bol prevedený celkovo 5-krát [15].

Graf a jeho kolegovia skúmali koncentráciu a časovú závislosť uvedeného účinku prípravku 
Ectoin® na stabilizáciu membrány [4]. Pozorovanie dospelo k záveru, že čím vyššia je 
koncentrácia ektoínu, tým vyšší je aj jeho protektívny účinok proti poškodeniu membrány. 
Prolongovaná inkubácia viedla k zvýšeniu stability membrány o 30 % po 6 hodinách a o 60 % 
po 24 hodinách. Z toho vyplýva, že čím dlhšie sú bunky ošetrované ektoínom, tým vyšší je 
jeho ochranný účinok. 

4.1.2 Pokles zápalového procesu spôsobeného externými znečisťujúcimi látkami

Stabilizujúci komplex Ectoin® Hydro Complex tiež znižuje výskyt zápalových procesov 
spôsobených externými znečisťujúcimi faktormi ako UV žiarenie [14, 16, 17]. UVA žiarením 
indukovaný prenos signálu je spustený uvoľnením ceramidov (druhý posol) v bunkových 
membránach, pričom tento jav možno merať na základe aktivácie AP-2 a tvorby molekúl 
ICAM-1 (Obrázok 7).
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Obrázok 7: Model UVA-indukovanej reakcie v ľudských keratinocytoch [17]

Ľudské keratinocyty boli vopred ošetrené 1 mM ektoínu počas 24 hodín a následne zaťažené 
UVA žiarením (30 J/cm2). Následne sme zmerali uvoľnenie konkrétnych faktorov zápalu 
(AP-2, ICAM-1, ceramidy). Predbežné ošetrenie ľudských keratinocytov ektoínom viedlo 
k zreteľnému poklesu uvoľňovania molekúl druhých poslov (Obrázok 8), AP-2 aktivácii, ako 
aj k nižšej miere expresie molekúl ICAM-1. Z toho vyplýva, že prípravok Ectoin® Hydro 
Complex zmierňuje zápalové procesy spôsobené UVA žiarením. Uvoľňovanie ceramidov 
predstavuje všeobecný mechanizmus zápalového procesu a možno ho aplikovať napr. aj 
v prípade zápalu pľúcnych buniek. 
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Obrázok 8: Účinok ektoínu na uvoľňovanie druhých poslov

UVA žiarením indukované uvoľňovanie ceramidov (ceramid sa odštepuje z membránového 
sfingomyelínu) v ng. Bunky boli predbežne ošetrené 1 mM ektoínu alebo neboli ošetrené 
vôbec. Samotný pokus bol prevedený celkovo 3-krát. Ektoín redukoval uvoľnenie ceramidu 
po pôsobení UVA žiarenia [14].

4.2 Ektoín v dermatológii

4.2.1 Ochrana pred UV žiarením

UV žiarenie a oxidačný stres sú schopné spôsobovať mutácie v bunkovej, ako aj 
mitochondriálnej DNA. Tento jav môže v konečnom dôsledku viesť až k apoptóze buniek, 
môže redukovať ich životaschopnosť alebo môže dokonca spôsobovať rakovinu. V danom 
experimente bol na UV záťažovom modeli skúmaný protektívny účinok ektoínu na molekulu 
DNA v keratinocytoch. Ľudské keratinocyty boli predbežne inkubované v 0,014% roztoku 
ektoínu a následne ožiarené 5 J/cm2 UVA žiarením. UVA žiarením indukované poškodenie 
molekuly DNA bolo následne hodnotené prostredníctvom testu Comet.

Predbežné ošetrenie roztokom ektoínu redukuje rozsah UVA žiarením indukovaného 
poškodenia molekuly DNA [18]. Ektoín chráni bunky kože proti poškodeniu, ktoré spôsobuje 
žiarenie UVA.

Sférická mitochondriálna DNA je lokalizovaná v blízkosti vnútornej mitochondriálnej 
membrány a môže byť predmetom zvýšeného externého zaťaženia bunky, čo môže 
v konečnom dôsledku viesť k vzniku mutácií mitochondriálnej DNA. Z toho dôvodu bol 
samotný ochranný účinok ektoínu v prípade poškodenia mitochondriálnej DNA náležite 
preskúmaný. Ľudské fibroblasty boli v tomto pokuse vopred ošetrené 1 mM ektoínu počas 24 
hodín a následne zaťažené žiarením UVA o sile 8 J/cm2 celkovo 3-krát denne 4 po sebe 
nasledujúce dni počas celkového intervalu 3 týždňov. Spoločný podiel delécií 
v mitochondriálnej DNA bol následne vyhodnotený pomocou PCR.

Predbežné ošetrenie keratinocytov 1 mM ektoínu bolo dostatočné na úplne zastavenie UVA 
žiarením indukovanej mutagenézy mitochondriálnej DNA.

UV žiarenie má schopnosť poškodzovať celé bunky, ako aj proteíny a nukleové kyseliny, a to 
priamo alebo prostredníctvom voľných radikálov. Ak rozsah poškodenia presiahne istú 
hranicu, nastáva navodenie programovanej smrti bunky alebo apoptózy. Keratinocyty so 
špeciálnymi vlastnosťami, tzv. slnečné bunky, sa tvoria v ľudskej epidermis ako výsledok 
pôsobenia UV žiarenia. V rámci tohto výskumu sme pátrali potom, či predbežné ošetrenie (24 
hodín) pomocou 4% komplexu Ectoin® bude mať adekvátny inhibičný účinok na UV 
žiarením indukované slnečné bunky v orgánovo typickom kožnom ekvivalente ( Skinethic®).

Experiment preukázal, že medzi podávaním dávky ožiarenia a počtom slnečných buniek 
existuje zrejmý vzťah [15]. Predbežné ošetrenie krémom Ectoin® redukuje počet 
popáleninových buniek v porovnaní s placebom. 
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4.2.2 Ochrana imunitného systému kože

Langerhansove bunky predstavujú jednu z kľúčových zložiek imunitného systému ľudskej 
kože. Sú mimoriadne citlivé na externé záťažové faktory, akým je napr. UV žiarenie. Z toho 
dôvodu je efektívna ochrana týchto buniek mimoriadne dôležitá. Predlaktie každého účastníka 
bolo ošetrené krémom Ectoin® alebo placebom a následne ožarované UV žiarením počas 14 
týždňov. Na konci experimentu bol stanovený počet Langerhansových buniek [15]. 
V dôsledku pôsobenia UV žiarenia došlo k značnej redukcii počtu Langerhansových buniek 
(~ 50 %). Predbežné ošetrenie placebom nemalo žiaden protektívny účinok proti UV žiarením 
indukovanej redukcii počtu Langerhansových buniek. Na druhej strane ošetrenie 0,3 % 
a 0,5 % krémom Ectoin® viedlo k zreteľne vyššej a preukázateľnejšej ochrane pred poklesom 
počtu Langerhansových buniek. 

4.2.3 Ochrana prirodzenej bariéry ľudskej kože

V rámci preukázania protektívneho účinku bariéry ľudskej kože v súvislosti s krémami 
Ectoin® sme preskúmali vplyv jednotlivých zlúčením s odlišným obsahom produktu Ectoin® 

na transepidermálnu stratu vody (TEWL). Celkovo sa v tomto záujme vykonalo päť 
nezávislých štúdií s produktom Ectoin® s rozličnými koncentráciami (1-5 %) na celkovom 
počte 70 pacientov. Transepidermálna strata vody u ľudí s citlivou pokožkou a u jedincov 
s atopickou pokožkou bola signifikantne nižšia v dôsledku zloženia krému Ectoin®.

Obrázok 9: Vplyv produktu Ectoin® na transepidermálnu stratu vody (TEWL)

Koža na predlaktí 20 dobrovoľníkov sa v tomto prípade podráždila dodecyl sulfátom sodným 
(SDS). Hodnota TEWL sa následne zmerala pomocou Tewametra. Po prvom meraní (t0) sa na 
kožu predlaktia náhodne aplikovali testované produkty, a to dvakrát denne počas 7 dní, 
pričom jedna oblasť ostala neošetrená a slúžila ako kontrolná. Obrázok ukazuje nárast TEWL 
vo vzťahu k počiatočnej hodnote (t0), *p<0,05 vs. neliečená plocha, +p<0,05 vs. neliečená 
plocha, placebo. 

4.2.4 Zlepšenie celkového stavu kože
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Účinok komplexu Ectoin® Hydro Complex na hrubosť a šupinatosť kože bol skúmaný 
v rámci troch nezávislých štúdií s odlišnými koncentráciami prípravku Ectoin® (2% a 5% 
Ectoin®). Ectoin® redukoval hrubosť kože až o 86 % po 3 až 4 týždňoch liečby a zároveň 
znižoval mieru šupinatosti kože o 70 % po 3 až 4 týždňoch terapie. Okrem uvedeného bola 
koža 20 testovaných osôb zaťažená účinkom SDS, pričom následne sme merali rozsah 
vzniknutého erytému. Po 7 dňoch terapie placebom a krémom Ectoin® sme určili mieru 
redukcie vzniknutého erytému (Obrázok 10).

Obrázok 10: Redukcia erytému po 7 dňoch terapie prípravkom Ectoin®  

Erytém bol indukovaný na predlaktí u 20 dobrovoľníkov prostredníctvom SDS náplasťového 
testu a následne bol vyhodnocovaný chromatometricky. Po prvom meraní (t0) sa na predlaktie 
dvakrát denne a počas 7 dní náhodne nanášali testované produkty, pričom jedna oblasť ostala 
bez ošetrenia ako kontrolná. Obrázok ukazuje rozsah erytému vo vzťahu k počiatočnej 
hodnote (t0).

Erytém bol redukovaný o 23 % po 7 dňoch terapie a 4% krémom Ectoin®.

4.2.5 Klinické hodnotenie: psoriáza

Ďalšia observačná štúdia s 94 pacientmi preukázala dobrú účinnosť 5% krému Ectoin® 

v terapii psoriázy [19]. Účinnosť bola stanovená ako veľmi dobrá alebo dobrá u väčšiny 
lekárov a pacientov vo viac ako v polovici prípadov. Zároveň došlo k ústupu symptómov ako 
suchosť kože, šupinatosť a pruritus (Obrázok 11).
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Obrázok 11: Zlepšenie symptómov psoriázy

94 pacientov s chronickou psoriasis vulgaris bolo liečených 5% krémom Ectoin® približne 
počas 8 týždňov. Na začiatku po 4 týždňoch a po 8 týždňoch boli symptómy ochorenia 
hodnotené lekárom na stupnici 1-7 (žiadne až vážne). Obrázok ukazuje mieru zlepšenia 
oblastí s léziou u pacientov s ukončeným sledovaním (N = 24).

4.3 Dlhodobý hydratačný účinok ektoínu

4.3.1 Zlepšenie hydratácie kože

Ľudská koža a iné epitélie ako nosová sliznica a očný epitel disponujú komplexným 
regulačným systémom epidermálnej tekutiny. Rovnováha týchto systémov sa dá pomerne 
ľahko narušiť vplyvom externých faktorov, ako sú tenzidy, vysoká alebo nízka teplota alebo 
nízka vlhkosť vzduchu. Uvedené tak spôsobuje vysušenie pokožky alebo sliznice. Podarilo sa 
preukázať, že Ectoin® zvyšuje hydratáciu kože až o 39 %. Príslušné výsledky tiež ukazujú, že 
Ectoin® udržuje zreteľne vyšší stupeň hydratácie pokožky, ako je tomu v prípade neošetrenej 
alebo placebom ošetrenej pokožky, a to aj po 24 hodinách. Ectoin® chráni kožu pred rýchlou 
dehydratáciou po priamej aplikácii hygroskopického silikónového gélu. Hydratáciu kože je 
možné uchovať dlhšiu dobu jednoduchou topickou aplikáciou prípravku Ectoin® [4].

V ďalších sériách experimentov sa hodnotil dlhodobý zvlhčujúci účinok prípravku Ectoin®. 
Samotný test sa previedol na predlaktí dobrovoľníkov. Počas testovania na túto oblasť 
aplikoval 0,5% a 1% Ectoin® dvakrát denne počas 12 dní. Hydratácia kože sa následne merala 
od dňa č. 8 do dňa č. 12. Na 12. deň sa aplikácia prípravku Ectoin® prerušila na 7 dní 
a následne sa zisťoval stav hydratácie kože na deň č. 19. Po 8 dňoch aplikácie došlo 
k zreteľnému nárastu miery hydratácie až o 200 % v porovnaní kožou, ktorá bola liečená 
placebom, pričom tento stav ostal konštantný až do konca testovacieho intervalu. Napriek 
tomu, že topická aplikácia bola prerušená na 12. deň, aktuálny stav hydratácie sa zachoval 
počas ďalších 7 dní, čo ešte viac zvýrazňuje značný dlhodobý zvlhčujúci účinok prípravku 
Ectoin® (Obrázok 12).
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Obrázok 12: Hydratačný účinok komplexu Ectoin® Hydro Complex na kožu

A) Koža predlaktia 5 dobrovoľníkov je ošetrovaná prípravkom Ectoin® s koncentráciou 0, 
0,5 % alebo 1 % celkovo dvakrát denne počas 12 dní. Medzi 8. a 12. dňom sa miera 
hydratácie kože určuje pomocou korneometrie.

B) Po 12. dni sa celá terapia preruší a miera hydratácie kože sa následne meria na 19. deň. 

Prípravok Ectoin® má dlhodobý hydratačný účinok na bunky kože [4].

4.4 Ektoín na inhaláciu pri liečbe symptómov postihnutia dýchacieho systému

4.4.1 Ochrana pred nanočasticami indukovaným neutrofilovým zápalom pľúc

Nanočastice, ktoré pochádzajú z pracovného alebo životného prostredia, (čiastočková hmota: 
PM) môžu indukovať zápalový proces v dýchacích cestách. Účinok inhalácie PM bol 
skúmaný v rámci rozsiahlych štúdií u ľudí a zvierat, pričom tento výskum zahŕňal astmu, 
COPD, rakovinu pľúc, kardiovaskulárne problémy a predčasné úmrtia [20]. Veľkosť samotnej 
častice je v tomto prípade hlavným faktorom určujúcim lokalitu v respiračnom trakte, v ktorej 
čiastočka uviazne po jej predošlej inhalácii. Označenie PM2,5 sa používa na popis čiastočiek 
s veľkosťou 2,5 μm alebo menšie.

Vzhľadom na rozmer čiastočiek môžu tieto penetrovať do najhlbších častí pľúc. Vzhľadom 
na to, že tomuto typu expozície sa spravidla v priemyselných spoločnostiach nedá vyhnúť, je 
dôležité pristúpiť k individuálnej preventívnej stratégii s cieľom vyhnúť sa sekundárnym 
ochoreniam, ktoré vyplývajú zo vzniku zápalu.  

Keďže komplex Ectoin® Hydro Complex preukázateľne redukuje účinok záťaže na bunky, 
skúmalo sa, či je tento prípravok schopný predchádzať zápalom pľúc, ktoré sú indukované 
prítomnosťou nanočastíc [21].

Ektoín podávaný spoločne alebo pred aplikovaním nanočastíc redukoval v závislosti od dávky 
neutrofilný zápal v pľúcach [21]. Podávanie ektoínu inhibovalo nanočasticami indukovanú 
signálnu dráhu, ktorá je zodpovedná za pro-zápalové reakcie v epitelových bunkách pľúc 
potkanov v podmienkach in vitro, ako aj in vivo.
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Zvieratá, ktoré boli liečené intratracheálne roztokom ektoínu ešte pred inhaláciou PM, 
vykazovali nižšiu mieru expresie interleukínu IL-8, ďalej menej neutrofilov v pľúcach, 
redukovanú moduláciu cytokínového profilu a nižšiu mieru aktivácie MAP-kinázy (Obrázok 
13).

Tieto závery boli doložené a rozšírené v experimentoch s kultúrami ľudských buniek 
bronchiálneho epitelu, v ktorých ektoín inhiboval nanočasticami spúšťanú bunkovú signálnu 
dráhu a indukciu IL-8.

Obrázok 13: Protektívny účinok ektoínu proti nanočasticami indukovanému zápalu pľúc

Ektoín redukuje v závislosti na dávke uhlíkovými nanočasticami (CNP) indukovaný zápal 
v podmienkach in vivo. Parametre bronchoalveolárnej laváže (% neutrofilov a cinc-1) z 344 
potkanov Fischer, ktorým bolo intratracheálne instilované 0,4 mL CNP za prítomnosti alebo 
bez prítomnosti ektoínu, sú uvedené nižšie. Účinky ektoínu v rozličných dávkach CNP po 48 
hodinách. Zvieratám (n = 5) bol jedenkrát instilovaný fosfátový pufračný roztok (PBS) 
(sham) alebo 0,5 alebo 2,5 mg/kg telesnej hmotnosti CNP samostatne (pevné tyčinky). 
Zatienené tyčinky indikovali instiláciu CNP spoločne s 1 mM ektoínu.
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4.4.2 Ochrana pred indukovanou astmatickou reakciou

V rámci priemyselných krajín existuje mimoriadne rýchly nárast alergických foriem astmy 
a iných atopických ochorení. Ochranný film, ktorý tvorí komplex Ectoin® Hydro Complex 
môže predchádzať kontaktu alergénu s bunkami a týmto spôsobom pomáhať minimalizovať 
výskyt zápalových reakcií spôsobených alergénmi. 

V rámci príslušnej štúdie sa skúmalo, či má intratracheálna terapia ektoínom ochranný účinok 
na experimentálnu alergénom indukovanú včasnú odpoveď (EAR), oneskorenú 
hyperreaktivitu dýchacích ciest (AHR) a zápal u senzibilizovaných hnedých nórskych 
potkanov, ktoré pôsobili ako modelový systém astmy u ľudí [22]. Výsledky tejto štúdie sú 
uvedené na Obrázku 14 a Obrázku 15.

Obrázok 14: Funkcia pľúc pred a počas ovalbumínovej interakcie (včasná alergická reakcia)

Maximálny nárast odolnosti nad počiatočné hodnoty pred provokačným bodom (*p<0,05; 
**p<0,01). Ektoín má pozitívny vplyv na nárast odolnosti, ktorý je spôsobený interakciou 
ovalbumínu a spôsobuje pokles príslušnej odolnosti, ktorý možno zreteľne porovnať 
s pozitívnou kontrolnou skupinou a užívaným liečivom Montelukast (n>16 na skupinu).

Ektoín preukázal značný a zrejmý terapeutický účinok v prípade EAR, AHR a v prípade 
zápalových odpovedí v tomto zvieracom modelovom systéme astmy. Na porovnanie možno 
uviesť, že ektoín vykazoval rovnakú alebo mierne vyššiu inhibíciu ako montelukast iba pri 
1/30 alebo 1/6 dávke montelukastu (pri 1 alebo 5 mg/kg).

Tieto závery podporujú potenciálnu profilaktickú a terapeutickú užitočnosť inhalovaného 
ektoínu pri alergických a/alebo astmatických stavoch respiračného traktu.
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Obrázok 15: Test hyperreaktivity v neskorej alergickej fáze (24 hodín po interakcii 
ovalbumínu)

Inhalačná dávka ACh (μg) na tvorbu 50 % nárastu odolnosti (ED50) (*p<0,05; **p<0,01). 
Efektívna dávka (ED50; ED100; inhalačná ACh dávka) nutná na zvýšenie odolnosti o 50 % sa 
môže zvýšiť ektoínom (n>16 na skupinu).

5. Bezpečnosť a znášanlivosť

5.1. Toxikologické údaje

Doteraz sa previedlo niekoľko štúdií týkajúcich sa toxikologických vlastností ektoínu. 
Príslušné výskumy boli vykonané podľa rozličných medzinárodných smerníc (OECD alebo 
ISO). V rámci zhrnutia možno uviesť, že ektoín nemá žiaden toxikologický potenciál 
v testovaných koncentráciách, ktoré je možné aplikovať v prípade ľudí. 

5.2 Nežiaduce účinky

V súčasnosti neboli pozorované žiadne nežiaduce účinky v žiadnom z vykonaných klinických 
testov. Dokonca ani citlivé osoby ako pacienti s atopickou dermatitídou neuvádzali žiadne 
negatívne vedľajšie účinky. Prípravok Ectoin® sa používa v kozmetike a v zdravotníctve už 
niekoľko rokov. Táto široká škála použitia príslušnými zákazníkmi v rámci starostlivosti 
o kožu rovnako neodhalila žiadne nežiaduce účinky. 

5.3 Bezpečnostné opatrenia

Tehotenstvo a dojčiace matky

V prípade hodnotenia bezpečnosti a účinnosti tohto prípravku u tehotných žien alebo 
dojčiacich matiek neboli vykonané žiadne relevantné štúdie. Nie je preto známe, či sa ektoín 
vylučuje do materského mlieka, no súčasné štúdie naznačujú, že tento dej je pomerne 
nepravdepodobný. Napriek tomu je nutné v prípade podávania ektoínu dojčiacim matkám 
postupovať nanajvýš opatrne. 
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Použitie v pediatrii 

Bezpečnosť a účinnosť ektoínu u detských pacientov nebola nijakým spôsobom stanovená. 
Produkty pre starostlivosť o pokožku (napr. slnečné krémy) pre deti s obsahom ektoínu sa 
v súčasnosti predávajú bez oznámenia prípadných nežiaducich účinkov. 

Hypersenzitivita

V súčasnosti nie sú známe žiadne formy hypersenzitívnych reakcií v súvislosti s užívaním 
ektoínu. Napriek tomu je možné, že hypersenzitívne reakcie sa môžu za istých okolností 
objaviť. Preto je podávanie ektoínu kontraindikované u pacientov so známou precitlivenosťou 
na ektoín. 
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