BERBERINE
L E Í R Á S
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BE R BERI N

A berberin különféle növényfajok kivonatából nyerhető vegyület. Anti-diabetikus hatása miatt
alkalmazott kiegészítő, mely néhány gyógyszerkészítmény hatásosságával vetekszik.
A L A P V E T Ő E L Ő N Y E I / H ATÁ S A I / T É N Y E K É S I N F O R M Á C I Ó K
A berberin többféle növény extraktumából kinyerhető, a tradicionális kínai gyógyászat által használt,
alkaloid. Antiinflammatorikus, anti-diabetikus hatása
miatt használt táplálék kiegészítő. Képes javítani a
bélrendszer egészségét és csökkenteni a koleszterin-szintet valamint képes csökkenteni a máj glükóz
produkcióját. Humán vizsgálatok és állatmodelleken
végzett kutatás bizonyította, hogy 1500 mg berberin, három 500 mg-os dózisban bevéve ugyan olyan
hatásos, mint a kettes típusú cukorbetegség kezelésére használt 1500 mg metformin vagy 4 mg glibeclamide. A hatékonyság meghatározásához a kettes
típusú cukorbetegségben jellemző biomarkerek
szintjének csökkenését vették figyelembe.

A berberin fő hatásmechanizmusa felelős részben
az anti-diabetikus, részben az antiinflammatorikus
hatásokért. Berberin aktiválni képes az ún. AMP-aktivált protein-kináz (Adenosine Monophosphate-Activated Protein Kinase (AMPK)) és gátolni a protein-tirozin foszfatáz 1B (PTP1B) enzimek működését.
Berberin nagy valószínűséggel lép interakcióba
gyógyszerekkel, egyes kölcsönhatások súlyosak
lehetnek.

JÓ T U D N I
Ne téveszd össze: Piperine (fekete
bors, extraktuma), Berberol (márkanév),
Berberribine (metabolit)

A berberin szinegrizálhat antidepresszánsokkal és
segíthet testzsír csökkentésében. Utóbbi, lehetséges pozitív hatások igazolásához még további bizonyítékokra van szükség, annak érdekében, hogy
a berberin kifejezetten ilyen esetekben is ajánlható
legyen.
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VEDD FIGYELEMBE
AMPK enzimen kifejtett hatása miatt a berberin normoglikémiás hatású (csak a megemelkedett vércukorszintet csökkenti). Mindemellett a berberin hatására csökkent vércukorszintet más hypoglikémiás
szerek tovább csökkenthetik.
Nagy dózisú berberin akut bevétele a belekből való
gyenge felszínódási ráta miatt görcsöket és hasmenést okozhat. Ezért a berberint egy napon belül
több dózisban érdemes bevenni.
A berberin gátolja a CYP2D6, CYP2C9 és CYP3A4
enzimek működését, mely más gyógyszerekkel való
interakcióhoz vezethet. Egyes keresztreakciók súlyosak lehetnek.
Berberin interakcióba lép P-glycoprotein-nel
Berberin interakcióba lép organikus anion transzporter proteinekel, mely limitálhatja a metformin
szöveti felszívódását
Berberin interakcióba léphet makrolid antibiotikumokkal, mint az azithromycin és a clarithromycin a
szív hERG ioncsatornáinál, mely veszélyes, kardiotoxikus hatást válthat ki

E G Y Ü T T A L K A L M A Z H AT Ó
P-glycoprotein (P-Gp) enzimgátlók növelik az
abszorpciós rátát (Máriatövissel együtt alkalmazva;
Stephania tetrandra egyelőre csak ígéretes)
Sodium caprate (fokozza a felszívódást, a P-Glycoproteintől függetlenül)
Atrogin-1 gátló (elméletileg visszafordítja a sovány
testtömeg degradációját, mely az AMPK aktivációval
hozható kapcsolatba)
N E M A L K A L M A Z H AT Ó E G Y Ü T T
Foszfodiészteráz-gátlókkal (csökkentheti, de nem
szűnteti meg az emelkedett cAMP szintet, melyet
foszfodiészteráz-gátlók eredményeznek, és csökkenthetik azok zsírégető hatását)
FIGYELMEZETETÉS
Ismertek keresztreakciói gyógyszerek metabolizmusában résztvevő enzimekkel. Interakcióba léphet
makrolid antibiotikumokkal, mint az azithromycin és
a clarithromycin a szív hERG ioncsatornáinál, mely
veszélyes kardiotoxikus hatást válthat ki.
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B E R B E R I N - L E H E T S É G E S M E L L É K H ATÁ S O K
É S K E R E S Z T R E A KC I Ó K M Á S GYÓ GYS Z E R E K K E L
LEGFONTOSABB FIGYELMEZTETÉSEK
ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK
1 . A berberin hatására lecsökkent vércukorszintet más
vércukorszint csökkentő szerek tovább csökkenthetik.
2. Az egy nagy dózisban bevett berberin hasgörcsöket és hasmenést okozhat. Ezért a berberin ajánlott
dózisát egy napon belül több kisebb adagban, arányosan elosztva, étkezés alkalmával vagy röviddel azt
követően érdemes bevenni. Pl.: a napi 900-2000 mg,
három vagy négy adagra bontva.
3. Berberint TILOS az alábbi gyógyszerekkel együttesen alkalmazni:
3 .1 . A berberin gátolja a CYP1A1, CYP2D6, CYP2C9 és
CYP3A4 enzimek működését. Ezért tilos olyan gyógyszerekkel együttesen alkalmazni, melyek lebontásában
ezen enzimek részt vesznek.
3 . 2 . Makrolid antibiotikumokkal (pl.: Azithromycin,
Clarithromycin)
3 . 3 . Foszfodiészteráz-gátlókkal
3 . 4 . Antikoaguláns szerekkel (véralvadságátlók,
pl.: warfarin)
3 . 5 . Tiopentál vagy tolbutamid tartalmú készítményekkel
3 . 6 . Ciklosporin tartalmú immunszupresszáns
gyógyszerrel (pl.: Sandimmun, Sandimmun neoral)
3 .7. pszichiátriai megbetegedések kezelésére
használt gyógyszerekkel (pl.: antidepresszánsok)
4. Berberint ne használja az alábbi kondíciók egyikének fennállása esetén se:
4 .1 . ha máj-, vese-, vagy szívbetegséget állapítottak meg Önnél
4 . 2 . emésztőrendszeri megbetegedés esetén
4 . 3 . terhesség és szoptatás alatt
5. Berberint használata kizárólag felnőttek számára
javasolható.
Javasoljuk, hogy a Berberin bármilyen egyéb gyógyszerrel való együttes alkalmazását megelőzően konzultáljon kezelőorvosával és gyógyszerészével! Amennyiben bármilyen, a Berberin használatával összefüggő
mellékhatást tapasztal haladéktalanul függessze fel a
termék alkalmazását!

RÖVID INDOKLÁS
• 14 vizsgálat (összesen 1068 diabéteszes beteg részvételével) meta-analízisében 0.5-1.5 gramm berberint
alkalmaztak 12 héten át standard hypoglikémiás kezelés mellett vagy anélkül. E vizsgálatokban a gasztrointesztinális panaszokról (hasmenés, hasgörcs, szorulás)
és abdominális diszkomfortról számoltak be egyes
esetekben, melyek a napi dózis csökkentésekor vagy
több kisebb adagban való bevételekor megszűntek.
(Dong, Wang et al. 2012)
• CYP1A1 gátlása ellenére, berberin alacsony toxikus
potenciállal rendelkezik. (Vrzal, Zdarilova et al. 2005,
Imanshahidi and Hosseinzadeh 2008)
• In vitro eredmények alapján a berberin interakcióba
léphet makrolid antibiotikumokkal (pl.: azithromycin),
mely következtében a szív káliumion csatornáinak
működésében zavar léphet fel. Berberin és makrolid
antibiotikumok egyidejű alkalmazás esetén hosszú
QT szindróma alakulhat ki, toxikus hatása lehet a szívre. (Zhi, Feng et al. 2015) A legtöbb ember számára a
berberin használata biztonságosnak tekinthető, noha
makrolid antibiotikumokkal (pl.: Azithromycin és Clarithromycin) egyidőben nem alkalmazható.
• Laboratóriumi állatmodellben közvetlenül a vázizomba injektálva 5 mg/kg dózisban izomatrófiát indukálhat az atrogin-1 expressziójának fokozása által.
(Wang, Liu et al. 2010) Ilyen hatás klinikai vizsgálatokból nem ismert.
• Részleges CYP3A4 enzim gátló tulajdonsága miatt,
ciklosporin tartalmú immunszupresszáns gyógyszerrel (pl.: Sandimmun, Sandimmun neoral) való egyidejű
használata nem javasolt. (Wu, Li et al. 2005, Xin, Wu
et al. 2006) Berberinnel egyidejű használata alatt dózisát csökkenteni kell, mert ciklosporin mellékhatásait
felerősítheti.
• Nem szabad együtt alkalmazni warfarin és tiopentál
vagy tolbutamide tartalmú készítményekkel. (Imanshahidi and Hosseinzadeh 2008)
• Leválasztja az albuminhoz kötött bilirubint, mely a
széklet zöldre való színeződését eredményezheti.
Semmiképp sem alkalmazható újszülöttkori sárgaság
vagy terhesség és szoptatási periódus alatt. (Chan
1993, Imanshahidi and Hosseinzadeh 2008)
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H O G YA N A L K A L M A Z A N D Ó ?
A JÁNLOTT DÓZIS, AKTÍV
M E N N Y I S É G , TOVÁ B B I R É S Z L E T E K

BIZONYÍTÉK EREJE

A berberin standard napi dózisa 900-2000 mg,
három vagy négy adagra bontva.
Berberint étkezés alkalmával vagy röviddel azt
követően érdemes bevenni, kihasználva az étkezést
követő vércukor- és vérlipid-csúcsot
Túl sok berberin egyszerre történő bevétele gyomorrontáshoz, görcsökhöz, hasmenéshez vezethet.

Jelentős mennyiségű kutatás, megismételt
kettős vak klinikai vizsgálatok.

H U M Á N H ATÁ S M ÁT R I X

Kontol nélküli vagy megfigyelésre
alapuló tanulmány.

Több tanulmány, melyek közül legalább
kettő kettős vak és placebo kontrollált.
Egy kettős vak vizsgálat vagy több kohortot
alkalmazó tanulmány.

A Humán Hatás Mátrix humán vizsgálatok eredményeit összegezve (kizárva az állatmodelleken végzett és az in vitro vizsgálatokat) megmutatja milyen
hatásai vannak a berberinnek a szervezetedre és
azok milyen erősek.
Minden a Humán Hatás Mátrixban szereplő állításra
vonatkozó szakirodalmi hivatkozás megtalálható
a 8. oldaltól kezdődő részletes leírásokban.
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BIZONYÍTÉK
ERERJE

VIZSGÁLT
PARAMÉTER

HATÁS
NAGYSÁGA

KUTATÁSI
EREDMÉNYEK
EGYETÉRTÉSE/
EGYBECSENGÉSE

MEGJEGYZÉSEK

Nagyon magas

Erős

HbA1c

Nagyon magas

Erős

Vércukorszint

A vércukorszint csökkentésére használt
berberin, a legfrissebb meta-analízisek
alapján, az orálisan alkalmazható
hypoglikémiás szerek, mint a Metformin
vagy a Glibeclamide hatékonyságával
mérhető össze. Úgy tűnik a berberin az
egyik leghatékonyabb téplálékkiegészítő
a vércukorszint csökkentésére.
A HbA1c szintjének csökkenése
cukorbetegségben a berberin szupplementációjával összefüggésben,
1000-1500 mg napi dózis mellett,
szignifikánsan meghaladta a placebo
által kiváltott mértéket. Ez a csökkenés
az egyik legszignifikánsabb hatás, mely
táplálékkiegészítővel kapcsolatos.

Nagyon magas

Figyelemre méltó

Koleszterin

A vér koleszterin -0.55 mmol/L -rel
csökkent, mely nem túl jelentős. A
csökkenés azonban figyelemfelkeltő,
amennyiben a mechanizmus
PCSK9 gátláson kerezstül valósul
meg jól alkalmazhatóvá válhat
koleszterincsökkentőkkel.

Nagyon magas

Csekély

HDL-C

0.07 mmol/L mértékben javult az érték
a meta-analízis alapján. Nem jelentős
hatás.
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BIZONYÍTÉK ERERJE

VIZSGÁLT
PARAMÉTER

HATÁS
NAGYSÁGA

KUTATÁSI
EREDMÉNYEK
EGYETÉRTÉSE/
EGYBECSENGÉSE

MEGJEGYZÉSEK

Csökkenés mértéke a meta-analízis
alapján -0.48 mmol/L, mely nem túl
jelentős.

Nagyon magas

Csekély

Afta

Az LDL-C szint csökkenése berberin
használatakor életmódváltással
egyidőben alkalmazva -0.58 mmol/L
cukorbetegségben szenvedők esetén,
mely jelentős, de nem túl erős hatás.
Nem alkoholos eredetű zsírmáj
megbetegedésben szenvedők esetén
a berberin életmódváltással párosítva
nem mutatott jelentősebb hatást, mint az
életmódváltás önmagában.

Nagyon magas

Csekély

Trigliceridek

Nagyon magas

Csekély

LDL-C

Nagyon magas

Csekély

Insulin

Éhgyomri inzulin szint csökkenés a
meta-analízis alapján: az átlagos standard
eltérés -0.50 mU/L, mely nem túl jelentős.

Külsőleg alkalmazva csökkentette az
afta méretét, de nem hasonlították össze
más kezelési eljárással.
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BIZONYÍTÉK
ERERJE

VIZSGÁLT
PARAMÉTER

HATÁS
NAGYSÁGA

KUTATÁSI
EREDMÉNYEK
EGYETÉRTÉSE/
EGYBECSENGÉSE

MEGJEGYZÉSEK

Kardiomiopátiában szenvedő betegek
esetén enyhe hatás, bizonytalan
a berberin hatása önmagában az
életminőségre.

Nagyon magas

Minor

Vérnyomás

Egy nem alkoholos eredetű zsírmáj
megbetegedésben szenvedő betegeket
vizsgáló tanulmányban enyhén nőtt
a HOMA-IR (Homeostasis Model
Assessment Insulin Resistance, Inzulin
rezisztencia index) érték amennyiben a
berberin alkalmazása életmódváltással
párosult.

Nagyon magas

Minor

Életminőség

Alacsony

Csekély

Inzulin érzékenység

Nagyon magas

Csekély

Terhelhetőség

(szívbetegek esetén)

Pozitív hatás, de potenciálja
nem jelentős.

Egy tanulmányban mutattak be enyhe
szisztólés vérnyomás csökkenést
metabolikus szindrómában szenvedő
betegek esetén. A betegek ez esetben
három hónapon át, naponta háromszor
0.5 g berberint kaptak.
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BE R BERI N

T U D O M Á N Y O S K U TATÁ S O K
1 SZÁRMAZÁSA ÉS STRUKTÚRÁ JA
1 .1 . S Z Á R M A Z Á S A
A berberin (2,3-methylenedioxy-9,10-dimethoxy-protoberberin) tradícionálisan az Ayurveda-ban és a hagyományos kínai orvoslásban anti-mikrobiális szerként, protozoa paraziták ellen és hasmenés esetén
(közvetetten, a berberin tartalmú növények felhasználásával) alkalmazott vegyület. [1]

kérben vagy 4.2% a szárban és a kéregben [8].
A Berberis nemzettségbe tartozó berberint szintetizáló faj a B. vulgaris (1,24%), petiolaris (0,43%) továbbá a thunbergii, aquifolium és asiatica [1]. Szintén
ebbe a családba tartozó berberint előállító növények a Caulis mahoniae [8] és a Mahonia aquifolium
(Oregon Grape).
(Ranunculaceae család) Coptis Chinensis (Chinese
Goldenthread) [1,9], magasabb koncentrációban a
Coptis teeta-ban (8-9% a rizómában; Huang-Lian
vagy ‚Coptidis Rhizoma’)[8] Goldenseal (Hydrastis
canadensis) szintén ebbe a családba tartozó, 0,56.0 % berberin tartlamú növény [1,10].

Hatásosnak bizonyult többféle baktériumcsoporttal
szemben, mint a Giardia, Shigella vagy Salmonella;
potenciálisan hatékony sztafilokokkusz, streptococcus és clostridium ellen [1,2]. Hatása kiterjed egyes
protozoák ellen, mint a Giardia lamblia, Trichomonas
vaginalis, Leishmania donovani és malária [3,4,5].
Érdekes módon a kevésbé tiszta extraktumok erősebb protozoa ellenes potenciállal bírnak, mint a
tiszta berberin izolátum. Feltehetően egyéb, a növényben megtalálható molekuláknak a berberinnel
szinergisztikus vagy additív hatásai miatt [6].

(Menispermaceae család) Tinospora cordifolia szárában (Guduchi)[1][11]
(Rutaceae család) Phellodendron amurense (Amur
Cork Tree, Huang Bai)[1]

Berberint többféle családba tartozó növényekből
izolálták, mint pl.: Papaveraceae, Berberidaceae,
Fumariaceae, Menispermaceae, Ranunculaceae,
Rutaceae és Annonaceae [7]

A berberin gyakori alkaloid, mely több növénycsaládban is megtalálható. E növények többsége a
hagyományos orvoslásban tradícionálisan emésztőszervi vagy vércukorhoz/diabéteszhez kapcsolódó problémák esetén kerültek alkalmazásra

(Berberidaceae család) Berberis Aristata (Tree Turmeric vagy Indian Barberry) [1] 5% berberin a gyö-

Értékelésből kizárt tanulmányok
Egyéb gyógyhatású készítményekkel együtt alkalmazott berberin
Specifikusan Policosanol-lal vagy vörös élesztős kivonattal együtt
alkalmazott berberin.
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1.2. STRUKTÚRA
A berberin izokinolin alkaloidként ismert, teljes nevén 2,3-methylenedioxy-9,10-dimethoxy-protoberberin [11]. Moláris tömege 336.36122g/mol, izoláltan
élénk sárga színű.[12]

Dihydroberberine a berberinhez viszonyítva kevéssé vizsgált, azonban in vitro az AMPK enzimet hatékonyabban képes aktiválni, mint a berberin, mely fő
hatását ezen az enzimen fejti ki (vagy csupán berberinné alakult bizonyos esetekben).

1 . 3 / B E R B E R I N KO M P L E X E K
Berberin 1:1 arányú komplexet alkothat baicalinnal
(flavonoid) és részben wogonoside-dal [13], mely
a hagyományos kínai orvoslásban a Radix Scutellariae (Baicalin) és a Rhizoma Coptidis (Berberin)
keverékében jelenik meg egyes terápiákban. Az
elképzelés szerint ezen (és más Berberin–glycyrrhizin) komplexek fokozzák a felszívódás sebességét
és a zsírokban való oldhatóságot [13].

A CPU86017-ként ismert szintetikus berberin származék (p-chlorobenzyltetrahydroberberine chloride
vagy Raisanberine) új, kardioprotektív gyógyszerként tűnt fel [18, 19].

Berberinben jelen lévő az ammónium ionnak köszönhetően más, a hagyományos kínai orvoslásban
jelenlévő főzetekben megtalálható összetevőkkel
is komplexet képes alkotni, melyek más tulajdonságokkal és abszorpciós jellemzőkkel bírhatnak, mint
a berberin önmagában.
1 . 4 . R O KO N S T R U K T Ú R Á K
A rokon protoberberin vegyület, a Dihydroberberine a berberinhez hasonló hatásokkal bír kisebb
dózisban (tehát, nagyobb hatékonyságú). 560 mg/
kg berberinnek hasonló hatása volt, mint 100 mg/
kg Dihydroberberinnek a glükóz toleranciára és a
testzsír mennyiségére egy, magas zsírtartalmú tápon tartott patkányokon végzett vizsgálatban [14]. E
tanulmányban a dihydroberberin detektálható volt
a vérplazmában (kalkulált biológiai hasznosíthatóság 2,85%), míg ugyanebben a dózisban a berberin
nem volt mérhető. Megjegyzendő azonban, hogy
a berberin savas környzetben, például a gyomorban könnyen átalakul [15]. A kutatók ezt követően
szintetizálták a 8,8-dimethyldihydroberberine-t, mint
gyógyszerészeti alternatívát [15].
Dihydroberberine természetben is előfordul egyen
növényekben (például Arcangelisia flava[16] és
Coptidis Chinensis[17]).

2 FA R M A KO LÓ G I A
2 .1 . A B S Z O R P C I Ó
A berberin általános biológiai hasznosíthatósága
meglehetősen alacsony, kevesebb mint 5% [20,21]
míg patkányok esetén csupán 0.68% [22]. Vizsgálatokban ennek ellenére az 1000-1500 mg berberint
eredményesen alkalmazták, de a felszívódás hatékonyságának fokozásával elméletileg csökkenthető
a berberin hatásainak kiváltásához szükséges dózis
mennyisége.
A berberin a P-glycoprotein mediátla efflux mechanizmussal szívódik fel a bélrendszerben és a májban
[23,24, 25]. Azonban bélrendszerben a P-Glycoprotein transzoporter felelős azért is, hogy a berberin
90 százaléka nem abszorbeálódik. Bizonyították
továbbá, hogy a berberin indukálni képes a P-Glycoprotein transzporter aktivitását a béltraktusban
[26,27], mely más a P-Glycoproteinhez kapcsoltan
transzportálódó anyagok csökkent abszorpciójához
is vezet, ilyen például a Ciprofloxacin (igazolták 2550 mg/kg berberinnel patkányban; a 4-8 mg/kg humán ekvivalense) [28].
Berberin analóg alkalmazása esetén (IMB-Y53),
mely P-Glycoproteintől függetlenül szívódik fel,
megmutatták, hogy a fokozott hatóanyag felvétel
további anti-diabetikus hatásokhoz vezetett [29]. A
berberin együttes alkalmazása más P-Gylcoprotein gátlóval (Milk Thistle,[30] Ketoconazole,[31] vagy
d-α-tocopheryl polyethylene glycol 1000 succinate
(TPGS)[22]) fokozza a berberin biológiai hasznosíthatóságát.
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Szájon át bevéve a berberin alacsony abszorpciós
rátája a P-Glycoprotein rendszer jelenléte (, mely
visszaszállítja a berberint a bél üregébe) és annak
berberin általi aktiváltásga miatt van (saját maga
szállítását fokozza). A felszívódás mértéke azonban
nagy mértékben fokozódik P-Glycoprotein gátlók
hatására, mint például a Máriatövisből származó
Silymarin. A felszívódást szintén fokozza a Sodium
Caprate, egy közepes láncú zsírsav, mely bélfal lumenjét alkotó sejtek sejtkapcsoló struktúráira hatvan reverzibilisen fokozza a paracelluláris permeabilitást [32]. A Sodium Carpate in vivo nem okozott
a bélfalban ártalmas struktúrális változásokat berberinnel együttesen alkalmazva [33,34]. Sodium
Carpate 28 százalékkal fokozta a berberin biológiai
hasznosíthatóságát (100 mg/kg berberin 50 mg/kg
Sodium carpate-tal vagy anélkül[34]), mely tovább
volt fokozható 100 mg/kg Sodium Caprate-tal. [35]
Sodium Caprate, a kaprinsav észtere (Decanoic sav,
tej zsírtartalmának 2-3 százaléka és a kókuszolaj 10
százaléka) fokozza az abszorpciót a bélfal lumenjét
alkotó sejtek sejtkapcsoló struktúráinak “meglazításával”, teret nyitva a passzív diffúziónak. Elméletileg
lehetséges, de nem bizonyított, hogy kaprinsav tartalmú élelmiszerrel együttesen bevett berberin abszorpciója is fokozódik (a kókuszolaj 10 százalékos
kaprinsav tartalmát figyelembe véve, 5.5 g kókuszolaj szükséges 70 kg súlyú embernek).
A gyenge abszorpciós ráta miatt a nagy dózisok (1
g) szorulást okozhatnak [36]. Szorulást okozó és
egyéb a vastagbélben jelentkező hatása miatt 400
mg mérsékelheti a hasmenést, négy, 100 mg-os dózisban [37].
Nagy dózis a lassú bélrendszeri felszívódás miatt
mellékhatásokhoz vezethet, a vastagbélben felhalmozódó nagy mennyiség miatt.
2.2. DISZTRIBÚCIÓ
Berberin 1:1 arányban jól kötődik a borjú és a humán
szérum albuminhoz (ez egyetlen kötőhelyre utal) és
valamelyest nagyobb affinitással, mint a Pamatine.
Berberin valószínűleg képes hozzákötődni a hemoglibin β-Trp37 egységéhez.

2 . 3 . M E TA B O L I Z M U S
A berberin négy lehetséges metabolitra bomolhat
úgymint Thalifendine, Jatrorrhizine, Berberrubine
és Demethyleneberberine. A Berberruine kétféle
izomerben lehet jelen [40,41]. A berberin Thalifendine-né történő metabolizmusában két enzim, a CYP2D6 és a CYP1A2 vesznek részt 25.21 és 72.07
százalékos aránnyal (CYP3A4 részvétele szinte
jelentéktelen ebben, 2.72%). A CYP3A4 az említett
két ezimmel egyött, azonos arányban vesz részt a
berberin Demethyleneberberine-né történő metabolizálásában. [41]
Egy molekuláris vizsgálat eredményei alapján a
CYP2E1, CYP2A6 és a CYP2B6 nem lép reakcióba
berberinnel, míg a CYP2C19, CYP2C9 és CYP3A5
csak nagyon kis mértékben [41]. In vitro is sikerült
bizonyítni, hogy CYP2C9 és a CYP2C19 nem vesz
részt a berberin metabolizmusában.
A metabolitok közül a berberrubine izomerek bizonyultak a legpotensebb AMPK aktivátoroknak és
ezek fejtettek ki LDL receptor upreguláló hatást is
de a hatás a berberinhez viszonytva rövidebb ideig
tartott [40,41]. Ez volt igazolható az inzulin receptorok esetén is [41].
Patkányokban mind a négymetabolit mérhető volt a
vérszérumból 40 mg/kg berberin lenyelését követően [42]. Három órával a berberin lenyelését követően, a májból mért berberin koncentráció alapján,
a berberin nagy része még nem metabolizálódott
csupán a Thalifendine koncentrációja nőtt meg kis
mértékben a többi metabolithoz képest. [43]
A berberin humán és patkány bélrendszerből származó baktériumokkal történő inkubációját követően
nem volt megfigyelhető mértékő berberin metabolizmus és más vizsgált metabolitok sem emésztődtek tovább. Feltételezhetően a bélben megtalálható, emésztést segítő baktériumok nem vesznek
részt a berberin metabolizmusában. [42]
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2 . 4 . K I V Á L A S Z TÁ S
A három napon át, naponta szájon át bevett 900
mg berberin háromféle metabolitként jelentkezett
a vizeletben. A fő metabolit (feltételezhetően a Jatrorrhizine-3-Sulfate) 15-125-szörös mennyiségben
fordult elő, mint a másik két metabolit (Demethyleneberberine-2-sulfate és Thalifendine-10-sulfate, Berberrubine nem volt mérhető a vizeletből).
[44] Egy későbbi vizsgálatban megfigyelték, hogy
napi 900 mg (3X300 mg) alkalmazása két napon át
Jatrorrhizine-glükuronid ( jatrorrhizine-3-O-β-D-glucuronide) megjelenését eredményezi a vizeletben
továbbá megjelent a Thalifendine-glükuronid (thalifendine-10-O-β-D-glucuronide), Berberrubine-glükuronid (berberrubine-9-O-β-D-glucuronide), és
Demethyleneberberine-glükuronid (demethyleneberberine-2,3-di-O-β-D-glucuronide).[43]
Egy további metabolit volt még megtalálható, a columbamine-2-O-β-D-glucuronide [43]. A Jatrorrhizine and Columbamine megtalálható egy másik növényben, a Enantia chlorantha-ban is. [45]
2 . 5 . E N Z I M AT I K U S I N T E R A K C I Ó K
In vitro a Berberin gátolja CYP3A4 enzim működését (IC50 = 48.9+/-9µM (16.4+/-3.0µg/mL)).[46]
Humán vizsgálatokba a háromszor 300 mg berberin
(900 mg) a midazolam hatékonyságának megfelelő
mértékben gátolta CYP3A4 működését (AUC csökkenés 40%). A Cyclosporin A -val foglalkozó (CYP3A4 gátlást alkalmazó) tanulmányok mutatták meg
a CYP3A4 humán jelentőségét [48,49].
Több olyan növénnyel kapcsolatban is bizonyítottak
CYP3A4 gátló hatását, melyeket berberin kinyerésére használnak, például Goldenseal[50][51] és Berberis Vulgaris[52]. E hatás feltételezhetően a növények berberin tartalma miatt jelentkezik.
Berberin in vitro gátolja a CYP1A2 (IC50 73.2+/5.5µM; 24.6+/-1.8µg/mL) és CYP2D6 (7.4+/-0.36µM;
2.49+/-0.12µg/mL) enzimek működését és valószínűsíthetően CYP2D6 működését is. [46] Egy későbbi tanulmány igazolta 900 mg berberin (3X3000
mg) CYP2D6 gátló hatását, mely szintén gátolta CY-

P2C9 enzim aktivációját. Ez a tanulmány nem igazolta a berberin CYP1A2 gátló hatását [47].
A berberin in vitro megakadályozta többféle CYP
mRNS transzlációját diabéteszes egér modellben és
normalizálta a megemelkedett CYP3A11, CYP4A10
és CYP4A14 szinteket. Berberin továbbá visszaszorította CYP2E1 aktivitását in vitro. [53]
3 MOLEKULÁRIS CÉLPONTOK: AMPK
AMP-aktivált protein-kináz (AMPK) tápanyagellátottságot érzékelni képes ezim, mely elsődleges
célpontja az anti-diabetikus gyógyszereknek (metformin [55]) és központi szerepe van a berberin hatásának kialakításában. A berberin ugyanis dózis és
idő függő módon aktiválja az AMPK enzimet.
A berberin AMPK-t indukáló hatása mögött egy lehetséges celluláris mechanizmus a mitokondriális
elektron transzport lánc egyes komplexének gátlása lehet [14], mely hatást szintén megfigyeltek olyan
anti-diabetikus szereknél, mint a Metformin és a Rosiglitazone. 15 umol/L berberin 50 százalékban gátolta a mitokondriális légzési láncot. [14].
PGC-1α genetikai módszerekkel történó overexpresszálása mérsékeli az AMPK aktivációt [58], a közvetlen gátlószerrel, Compound C-vel egyetemben
[59]. A Protein Kinase C zeta (PKCζ) gátlása szintén meggátolja a berberin indukálta glükózfelvételt.
Abban az esetben ha PKCζ mRNS transzlációját
lecsendesítették (siRNS), mely 50 százalékos enzimaktivitás csökkenéshez vezetett a berberin kiváltotta glükózfelvétel 42+/-24 százalékkal visszaesett.
Az AMPK aktiváció fokozódása in vivo is mérhető
volt amennyiben patkányoknak 5 mg/kg berberint
adtak. [60]
HepG2 májsejtekben a berberin kiváltotta AMPK
aktiváció gátolta mind a koleszterin, mint a triglicerid szintézist (IC50 = 15ug/mL) [61]. Ezen változások
hasonlóak a korábban, azonos időponokban látott
LDL-C receptor upreguláló hatásokkal [62]. Ez
azapján feltételezhető, hogy kiváltódásuk hasonló
mechanizmusra vezethető vissza [61].
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Berberinnek az agyszövetbe való injektálása csökkentette a Malonyl-CoA aktivitást (mely AMPK gátlása esetén fokozódott). Tehát az idegszövetben is
megtörténhet az AMPK aktivációja. [60]
Az AMPK aktiváció kiterjed adipocitákra (zsirsejtekre), harántcsikolt izomzatra, májsejtekre is.
4. TELOMÉRÁK
Egy molekulának a DNS 3’ telomerjére való kapcsolódási képessége a telomeráz enzimmel való
interferációhoz, az enzim gátlásához vezethet. Igy
hipotetikusan lehetséges új rákellenes megkozelites kidolgozasa vagy az elethossz, elettartam megnovelese. [65]
E molekulák többnyire aromás csoportot tartalmaznak és poláris töltéssel rendelkeznek. [66,67]. Berberin képes e specifikus helyre kötődni 1:1 sztöchometrikus arányban viszonylag nagy affinitással [68],
mely nagyobb affinitású berberin származékok előállitásához vezetett [69, 70]. Kötési tulajdonságokról
bővebben itt [71].
A berberin telomeráz enzim gátló képessége 35
mM-os koncentrációban 50 százalékos. 100 ug/ml
koncentreációban képes csökkenteni a humán telomeráz reverz transzkriptáz expresszióját in vitro
(SiHa, HeLa rákos sejtvonalakon). [72, 73]
5.NEUROLÓGIA
5 .1 . F A R M A K O K I N E T I K A
Berbeine képes átlépni a vér-agy gáton és eléri az
agyszövetet dózis és idő függő módon.
5 . 2 . A D R E N E R G N E U R OT R A N S Z M I S S Z I Ó
Berberinnek nagyobb affinitása van poszt-szinaptikus Alpha-1-Adrenerg receptorokhoz, mint a preszinaptikus A2A receptorokhoz [75]. Valószinusithetően e repctorok parciális és kompetitiv agonistája
[76], mely tulajdonság nem kizarólag a berberinre,
de molekulacsaládjára is igaz [77]. Berberin képes interakcióba lépni Beta-2-Adrenerg receptorral is [78].
5 mg/kg berberin akut adminisztaciója képes megemelni az agyban mérhető norepinephrine szintjét
31 százalékkal. 15 napig folytatott kezlés képes volt

fenntartani e hatást (29%), azonban a megemelt dózis (10 mg/kg) mérsékeltebb emelkedést eredményezett (12 %, statisytikailag nem szignifikáns) [79].
Orálisan adagolt 20 mg/kg berberin egerekben
megemelte a noradrenalin szintjét a hippocampuszban (10.8 %) és a frontális kéregben (26.1%). [80]
Berberin gátolja a monoamin-oxidáz enzimet
(MAO-A, IC50 = 126µM; MAO-B, IC50=98.2-98.4µM)
[81,82]. E hatások meglehetősen gyengék és biológiai szempontból feltehetően nem relevánsak,
noha a berberin metabolitja (Jatrorrhizine) nagyobb
potenciállal fejt ki ilyen hatást (MAO-A = 6 µM és
MAO-B = 62µM) [81]
5.3. SZEROTONERG NEUROTRNASZMISZSZIÓ
Egérben 5 mg/kb berberin akut adminisztrációja
megemeli az agyi szerotnin szintjét 47 százalékkal,
krónikusan (15 napon át) adva 19 százalékos emelkedés mérhető, azonban 10 mg/kg-os dózis esetén
ezen emelkedés 53 százalékos [79]. Orálisan adagolt 20 mg/kb berberin ebérben megemelte a szerotonin szintet a hippokampszban (22.8%), a frontális kéregben (23.6%) de a striatumban nem.
5 . 4 . D O PAM IN ER N EUR OTR AN S Z MIS S Z IÓ
Berberin gátolja a tyrosine-hydroxylase enzim műküdését in vitro [83]. Ezen enzim felelős az L-Tyrosine-nak L-DOPA-vá szintetizálásáért, mely a dopamin prekurzora.
5 mg/kg berberin akut adminisztraciója az agyi dopamin szintet 31 százalékkal emelte meg egérben,
mely krónikus (15 napos) adagolás esetén 53 százalékra emelkedett. Dopamin szintje 10 mg/kg krónikus adagolása esetén nem emelkedett tovább. [79]
Orálisan adagolt 20 mg/kg berberin egérben nem
volt hatással a dopamin mennyiségére a striatumban, a frontális kéregben és a hippocampuszban.
5 . 5 . M E M Ó R I A É S TA N U L Á S
11 héten át adott 100 mg/kg dózisú berberin patkányokban képes volt a gyrus dentatus szinaptikus
kapcsolatainak megerősítésére (hosszú távú potenciácó, LTP) [84], mely mechanizmus diabéteszben
hajlamos kisebb mértékben jelentkezni [85,86].
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E tanulmány nem számolt be sejtszám megváltozásáról vagy apoptózisról a hipokampuszban [84], annak ellenére, hogy a diabétesz indukálta memória
csökkenést összefüggésbe hozzák neurokok apoptózisáva ezen agyterületen [87]. Azonban javulás
mutatkozott a berberin kezelt csoportnál, a diabéteszes csoporthoz viszonytva a térbeli tájékozódást
mérő tesztben [84].
Krónikusan, 30 napon át, napi két adagra elosztott
25-100 mg/kg berberin (teljes dózis 50-200 mg/kg)
képes volt mérsékelni a diabétesszel következtésben kialakuló memória vesztést diabéteszes patkányokban. E megfigyelést elősorban a berberin anti-oxidáns hatásának tulajdonítják és nem az AMPK
enzimaktivációnak (hasonló hatást mutatott a Metformin és nagy dózisú C-vitamin is) [88].
5.6. DEPRESSZIÓ
Egér vizsgálatban (injekcióval beadott) 5 mg/kg
berberin csökkentette az immobilitással töltött időt
a kényszerített úszás tesztben, mely a depresszió
ellenes szerek egyik vizsgálati módszere [79]. Berberin szintén hatásos volt Reserpin-indukálta depressziós vizsgálatban és fokozta anti-depresszáns
hatását az imipramine-nak, a tranylcypromine-nak, a
fluoxetine-nek és a venlafaxine-nak de ilyen hatás
nem jelentkezett trazodone vagy mianserine mellett
[79]. 10 mg/kg fluoxetine (,mely egy SSRI) és 5 mg/kg
berberin eltörölte a kényszerített úszás tesztben az
immobilitást [79] és a berberin (5mg/kg) olyan hatékony volt, mint 10mg/kg imipramine [79].
Depresszió ellenes hatások egérben 10-20 mg/kg
berberin orális adminisztrációját követően jelentkeztek, de 100 mg/kg (, mely 8mg/kg humán dózisnak
felel meg) nagyságú dózis hatástalannak bizonyult;
önmagában alulmúlta de együtt adva felelrősítette
20 mg/kg desipramine hatását.
Különös módon e anti-depresszáns jellegű hatások elmosódta amennyiben 750 mg/kg L-Arginine-nel (nitrogén-monoxid szubsztrát) és Viagra-val
(nitrogén-monoxid mennyisége megnő hatására az
agyban) közösen alkalmazták, neurális nitrogén-monoxid szintáz (nitrogén monoxid előállításáért felelős
enzim) gátló jelenlétében azonban e hatások felerősödtek [79,89].

Az anti-depresszáns jellegű hatások megjelenése
mögött szigma receptor aktiváció áll. Sigma-1 receptor (σ1R) aktiváció fokozta a depresszió szerű magatartás csökkenését, míg gátlása eltörölte az anti-depresszáns hatásokat [79,78].
Berberin ismert sigma-1 receptor modulátor, mely
egy relatíve új, lehetséges célpontja a depresszió
kezelésének [90]. Sigma receptorok az intracelluláris receptorok csoportjába tartoznak (endoplazmatikus retikulum (ER) felszínén expresszálódnak [91]) és
aktivációjuk a glutamaterg szignalizációra lehet hatással. Kalcium szignalizácót képesek befolyásolni
[93]. A sigma-1 receptorok (hallucinogén) liganduma
pl. a N,N-dimethyltryptamine (DMT) [94] (nem keverendő össze: Hordenine, N,N-dimethyltyramine).
5 .7. S Z E D Á C I Ó
2-5 mg/kg berberin nem befolyásolja a mozgékonyságot (lokomóciót), 20 mg/kg (injekció formájában)
egérben azonban már igen [79] (e hatás orális adminisztráció esetén nem jelentkezik [80]). E nagy
düzisú, injekció fomrájában beadott berberin elnyújtotta a phenobarbitol-lal kiváltott alvást (kisebb dózisok hatástalanok voltak). [79]
5.8.ANALGÉZIA
A berberin fájdalomcsillapító hatását vizsgáló tanulmányban krónikusan (7 napon át) kezelték az állatokat 10 mg/kg dózisú berberin injekciókkal. Berberin
mérsékelte a fájdalom érzékelést a tail-flick tesztben (az imipramine 10 mg/kg-os dózisánál hatékonyabban). [79]
5 . 9. A L Z H E I M E R - KÓ R
Berberin képes gátolni az Acetylcholinesterase
(AChE, IC50 = 0.37-0.58µM) és a butyrylcholinesterase (BChE, IC50 = 3.44µM) enzimeket
[95][96][97].
Szoftveres analízis (PANTHER) megmutatta, hogy
berberin célpontja lehet az Amyloid-β (A4) precursor proteinnek [99], további 11 lehetséges célpontot
azonosított az Alzheimer-kórhoz kötődő amyloid
szekretáló útvonalon és 17 célpontot az Alzheimer-kórhoz kötődő presenilin útvonalon. [98]
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In vitro (APPNL-H4 sejtvonalon) 5 µM koncentrációban a berberin képes volt redukálni a β-Amyloid
szintet 47.1+/-11.5 százalékkal [99]. Emellett stimulálta az α-szekretoros aktivitást (311.9+/-7.9%) és downregulálta a β-szekretázt (55.5+/-11.1%). [99] A β-szekretázt downregulációja valószínűleg a berberin által
kiváltott ERK1/2 aktiváció következménye.
Egy patkányokat alkalmazó vizsgálatban a14 napig
tartó 20mg/kg dózisú berberin kezelés mérsékelte
a szkopolamin kiváltotta tanulási deficitet [101].
5 .1 0 . N E U R O P R O T E K C I Ó
Berberin előkezelés dózis függő módon fokozta a
CoCl2 oxidatív toxinnal szembeni ellenállóképességet és hasonló protektív hatást fejtett ki ischemia-reperfúziós károsodás ellen patkány állatmodellben.
De a berberin önmagában nem okoz cititoxicitást
idegsejtekben 10 µM koncentrációig. [102,103]
Ezzel szemben a 6-OHDA által indukált citotoxicitást
a berberin dózis függő móndon felerősítette és ez
történt abban az esetben is ha berberin utókezelés történt a CoCl2-vel kezelt sejttenyészeten. [83,
102,104] Ezen esetekben berberin citotoxicitást fokozó hatása feltételezhetően a mitokondriumra gyakorolt hatása miatt következik be. [14, 105]
A Parkinzon-kór állatmodelljében használt 6-OHDA
kezelés után krónikusan alkalmazott 30 mg/kg berberin esetén kevesebb túlélő sejtet találtak a substantia nigrában. Ezen, általában izokinolin származékokra
jellemző hatás (tetrahydropapaveroline, salsolinol) 5
mg/kg dózisnál nem jelentkezett. [104, 106]
5 .1 1 . F Ü G G Ő S É G
A morfin függőség állatmodelljében a berberin
(50mg/kg, injekciók fomrájában) részben visszfogta a BDNF, CRF és TH mRNS-ek expressziójának
redukálódását, melyek a mofrin függő állatokat
szorongás- és depresszió-szerű magatartásra hajlamosíthatják. [107] 50 mg/kg berberin 10 mg/kg Flouxetinnel egyenlő mértékben csökkentette az állatok
szorongás- és depresszió-szerű magatartását. [107]

6 . S Z Í V É S É R R E N D S Z E R I H ATÁ S O K
6 .1 . S Z Í V I Z O M S Z Ö V E T
Berberin képes lehet mérsékelni a szívizomszövetet
ért iszkémiás-reperfúziós károsodás mértékét [108].
E protektívhatás a struktúrájában hasonlü Coptisine
és Palmatine [110, 111] esetében is jeletkezett. A berberin hatása ebbe az esetben is az AMPK aktiválódásra vezethetpő vissza.
A feltételezett mechanizmus szerint a berberin itt
a relaxin-1 gén promóteréhez kapcsolódik, mely
mérsékelni képes a relaxin expresszió STAT3 általi
downregulációját. Berberin tehát dúózis függő módon fokozza a rexaxin expresszióját. [112, 113, 114]
Képes lehet a kardiális fibrózis enyhítésére, azonban erre kevés bizonyíték utal. A berberin emellett
muszakrinos (M2) acetilkolin receptor agonista aktivitást is muatott. [115]
Cardiomyopátiában szenvedő betegek standard
terápiáját 1.2-2 g berberinnel kiegészítve a szívműködés (bal kamra ejekciós frakciója megnőtt) és az
életminőség javulását tapasztalták [117]. Berberin
protekítv hatást tudott kifejteni a szív akut sérülése
esetén [118].
6.2. TRIGLICERIDEK
Az LDL receptor (, mely az LDL-koleszterin vérből
való felvételéért felelős, ezáltal csökkentve a vérben mérhető szintjét) degradációját és szintézisét a
bererin két külön mechanizmuson keresztül képes
befolyásolni.
Berberin 25 százalékkal csökkentette hiperkoleszterinémiában szenvedő 3 beteg LDL-koleszterin
szintjét három hónapig tartó alkalmazást követően
[62]. Berberin ez esetben ERK szignalizációs útvonalra hatva fejti ki hatását az LDL receptorra [121].
Továbbá, berberin LDL-koleszterint csökkentő hatásában szerepet játszik feltételezhetően PCSK9 enzim is [119, 122, 123].
Berberin képes lehet a lipid szintézis gátlására,
mindamellett, hogy fő hatását AMPK enzimre gyakorolva éri el. [124]
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Berbein 16 és 23 százalékkal csökkentette a vér triglicerid szintjét [125, 126]. E triglicerid szint csökkentő
hatást meta-analízisek is megerősítetteék diabéteszes betegek esetén [128]. Valamint csökkentette az
LDL-C és megemelte a HDL-C értékeket [127].
6.3. VÉRÁRAMLÁS
Berberin vazorelaxáns hatását is leírták állatokon
[129, 130] és humán alanyokon végzett vizsgálatokban is [131].
Vazorelaxációs hatása mögött több feltételezett
mechanizmus áll. Hatást gyakorolhat az endotél
sejtekre vagy az érfal sima izom sejtjeire [132]. Vazorelaxációs hatása mögött ACE enzim gátlás vagy
1-adrenergic receptor blokkolás állhat [134, 75]. Ephedrinnel és hisztaminnal kiváltott aorta kontrakciót
reverzibilisen meggátolta [135].
6 . 4 . V É R A LV A D Á S , V É R L E M E Z K É K
Berbein gátolja a tromboxán szintézist és fokozza
a trombolízist [131,136, 137]. Feltételezhetően alfa-2-adrenoreceptoron agonistájaként viselkedik és
gátolja a kalcium ionok felvételét.
6.5. ATEROSZKLERÓZIS (ÉRELMESZESEDÉS)
10-50 µM Berberin gátolj a az AEBP1 protein aktivitását [139]. Ennek hatására LOX-1 és CD36 receptorok
expressziója lecsökken és mérséklődik az oxidált
LDL felvétele [139]. Az oxidált LDL influx gátlásának
következtében az ICAM-1 és VCAM-1 adhéziós faktorok mennyisége is csökken.
A berberin AMPK aktiváló hatása kritikus jelentőségű az érelmeszesedésre kifejetett hatás tekintetében. AMPK-t nem expresszáló patkányok esetén
a berberin jótékony hatásai nem jelentkeztek. [141]
7. Z S Í R S Ú LY É S E L H Í Z Á S
7.1.ZSÍRSEJT SZABÁLYOZÓ MECHANIZMUS
In vitro 1-10µM berberin fokozta preadipociták proliferációját és részben megakadályozta a differenciációt, míg 3T3-L1 adipocita sejtvonalon 1,25-5 µM
gátolta a proliferációt és a differenciációt is. [142,143]
Differenciációt követően a sejtek LPL, C/EBPα és
PPARγ2 tartalma szignifikánsan kevesebb volt és a
leptin, adiponectin szekráció lecsökkent. [144]

Noha berberin fő hatását AMPK enzimre gyakolova fejti ki, közvetetten (az ún. unfolded protein response-on keresztül) képes serkenteni CHOP enzim
működését is, mely a PPARγ és C/EBPα mennyiség
redukálódásához vezethet. A WNT/β-Catenin útvonal ebben feltehetően nem játszik szerepet.
Érett, nem differenciálódó adipocitákban a berbein
1.25-10µM koncentrációban gátolja PPARγ-t (70-80
százalékban) [143]. E gátló hatást PPARα-ra is képes
kifejteni de csak mérsékeltebben (40-60 százalékban). [143]
Diabétesz laboratóriumi állatmodelljéből származó
sejtekben csökkentette a TNF-α koncentrációját
(-39%) és megnövelte a PPARδ and PPARα mennyiségét, hasonlóan a Fenofibrate-hoz séa a Rosiglitazone-hoz. [148]
Berberin anti-lipolitikus hatást is kifejthet. [149] A
berberin nincs közvetlen hatással a cAMP szintre
de a PDE cAMP stimuláló hatása berberin jelenléte
mellett lecsökken (de nem szűnik meg) és más vegyületek gátló hatását is mérsékelheti függetlenül
az AMPK-ra gyakorlot hatástól. E anti-lipolitikus hatás 3T3-LI apidociták esetén is leírták [150].
Azonban a bererin indukálhat pro-lipolitikus HSL
(homron szenzitív lipán) enzim aktivitást, szintén
AMPK független módon.
7. 2 . G L Ü K Ó Z Z A L K A P C S O L AT O S
MECHANIZMUSOK
Az inzulin szenzitivitás illetően az adiponectin-nek
és az adipokine-nek érzékenyítő szerepe van. Diabéteszben mennyiségük általában alacsonyabb,
főként a nagy molekulatömegű, akítv formáé.
[151,152,153]. Berberin (2-4 µM) hatása AMPK-n az
AMPKα1 alegységen valósul meg, mely serkenti az
adiponectin akítv formájának létrejöttét, az adiponectin multimerizációt. [154] Maga az adioponectin
is képes AMPK aktiválására, mely az adiponectin
önmagát szabályozó, visszacsatoló mechanizmusa.
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Berberin fokozza a zsírsejtek glükóz felvételét. 25
µM koncentrációban 15 µM 2,4-thiazolidinedione
(TDZ) hatékonyságával megegyezően [156]. E tanulmány mutatta be, hogy a berberin szinergizálni
képes TDZ-vel és Metforminnal is. Hatékonyabbnak
bizonyult a glükóz felvétel serkentését tekintve az
Astragalus membranaceus-ból származó poliszacharidoknál. [157]

8 . G L Ü K Ó Z M E TA B O L I Z M U S T É R I N T Ő
V I Z S G Á L AT O K

Az adipociták fokozott glükóz felvételét a berberin
AMPK aktiváláson keresztül éri el [158], azonban
L929 fibroblaszt sejtek esetén, melyek kizárólag
GLUT1 (glükóz traszporter 1) glükóz uniportert expresszálnak ez a glükóz felvétel fokozó hatás AMPKtól függetlenül jött létre. Berberin képes volt fokozni
GLUT1 transzporter működését, részben p38 MAPK
és ERK függő módon. [159] GLUT1 aktiváló hatást
adipocitákban más tanulmány is megerősíti, másodlagosan az AMPK aktiváció mellett. [160]

Diabéteszben a szukróz-izomaltáz enzim komplex
mRNS szintje emelkedett szintet mutat, melyet patkány állatmodellben sikerült 62 százalékkal visszaszorítani 35 napos 100-200 mg/kg dózisú berberin
kezelést követően. Hasonló hatást a maltáz enzimet
illetően is megfigyeltek [167,168]

Berberin feltételezhetően gátolja PTP1B enzim működését és fenntartja az inzulin hatását. 1.25-2.5
µM berberin koncentráció mellett inzulin receptor
foszforiláció fokozódott, a protein szint emelkedése
nem volt tapsztalható. [158, 161]

Diabéteszben a laktáz enzim szintje szintén emelkedett, melyet 125 mg/kg dózisú berberin képes volt
mérsékelni de nem tudott normalizálni patkány állatmodellben. [167]

Berberin részben normalizálni képes a palmatate
által kiváltott, inzulin receptorhoz kötött glükóz felévétel csökkenést [162, 163,164].
7. 3 .V I Z S G Á L AT O K
Metabolikus szindrómában szenvedő betegek testömegindexe 12 héten át napi háromszor 300 mg
(900mg/nap) berberin hatására átalgosan 13 százalékkal csökkent (31.5+/-3.6 to 27.4+/-2.4), derékbőségük 5.5 százalékkal csökkent. [144].
Elhízott, más tekintetben egészséges személyek
12 héten át, napi háromszor 500 mg (1500 mg/nap)
berberin alkalmazása mellett 2,26 kg testsúlyt veszítettek. A 12 hét alatt nem végeztek testedzést és az
étrendjüket sem válroztatták meg. [126]
Nem alkoholos zsírmáj megbetegedésben szenvedők 16 héten át naponta háromszor 500 mg berberin
és életvitel módosítás mellett szignifikánsan nagyobb
testtömeg index csökkenést értek el, mint a kizárólag
életvitel módosítást alkalmazó csoport. [165]

8 .1 . A B S Z O R P C I Ó
Berberin akut módon csak kis mértékben csökkenti
a glükózfelvételt [20, 166] A diszacharidokat hidrolizáló enzim, a szukráz aktivitását koncentráció függő
módon képes gátolni. [20,167, 169]

Egyes vizsgálatok rámuattnak arra, hogy a berberin
a maltáz enzim működését limitálhatja in vitro [20,
168].

A keményító emésztésért felelős alfa-amiláz enzim
tekintetében valószínűsíthetően nem-kompetitív
gátlást képes kifejteni a berberin [170].
A maltáz enzim downregulációja feltételezhetően
részben PKA aktivitás függő [168].
8 . 2 . V I Z S G Á L AT O K
A berberin hypoglikémiás hatását elősként 1988ban írták le egy diabéteszes betegnél, aki a berberint hasmenés elleni céllal kapta. [171]
A berberint és a kettes ítpusú cukorbetegséget illetően végzetek egy meta-analízist.[128]
E meta-analízis 14 tanulmány adatait értékelve, mely
vizsgálatokban összene 1068 beteg vett részt 2007
és 2011 között bemutatta, hogy naponta 0.5-1.5 g berberin alkalmazása 12 héten át életmódváltással együtt
javította a betegek éhgyomri és posztprandriális vércukor és HbA1C értékeit. Emellett hatással volt a lipid
metabolizmusra és az éhgyomri inzulin szintre.
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Hét klinikai vizsgálatban, melyekben összesen 448
beteg vett részt, más, orálisan alkalmazandó hypoglikémiás szerekkel (pl.: Metformin, glipizide és rosiglitazone) vetették össze a berberin hatásosságát.
E vizsgálatok adatainak heterogenitása miatt nem
lehetett azokat meta-analízisben összevetni, de a
berberin és más készítmények hatásossága között
szignifikáns különbség nem mutatkozott. [128]
A hatból négy vizsgálat esetén a berberint más hypoglikémiás szerrel együtt alkalmazták és leírták
a berberin jótékony hatását, hozzáadott értékét a
kezeléshez. Azoknál a betegeknél, akik a berberint
hypoglikémiás szerrel együtt kapták nagyobb mértékben javultak az éhgyomri és posztprandriális vérsukor és HbA1c értékek, mint a kizárólag vércukorszint csökkentőkkel kezelt betegek esetében. [128]
Napi 900 mg berberin, 12 héten át, három 300
mg-os dózisra osztva a metabolikus szindrómában
szenvedő betegek vércukor, HbA1C, éhgyomri inzulin és inzulin rezisztencia (HOMA-R) értékein is képes volt javítani. [144]
Kettes típusú cukorbetegségben szenvedő betegek
esetén, egy hónapon át, napi 1 gramm berberin alkalmazásával 20 százalékkal csökkenthető volt az
éhgyomri és 26 százalékkal a posztprandriális vércukorszint és 12 százalékkal csökken a HbA1c értékük. [36] Egy további vizsgálatban a fenti értékek
mellett a trigliceridek szintje 17,6 százalékkal csökkent [173].
Nem alkoholos zsírmáj megbetegedésben szenvedők 16 héten át naponta háromszor 500 mg berberin és életvitel módosítás mellett jobb inzulin rezisztencia (HOMA-IR) és glükóz tolerancia értékeket
mutattak, mint a kizárólag életmódbeli váltást alkalmazó csoport. [165] E hatása Pioglitazone hatékonyságával megegyező volt. Hasonló eredményeket
írtak le metabolikus szindrómában szenvedő betegek esetén is. [174]
Összehasonlító vizsgálatok eredményei szerint napi
1 gramm berberin ugyan olyan hatásos egyes értékek (pl.: éhgyomri vércukorszint, inzulin, HbA1c és
trigliceridek) javulását tekintve, mint a 1.5 g Metformin és a 4mg Rosiglitazone

9 V Á Z I Z O M Z AT É S F I Z I K A I
TELJESÍTŐKÉPESSÉG
9 .1 . G L Ü K Ó Z Z A L K A P C S O L AT O S
MECHANIZMUSOK
Berberin a vézizomzat glükóz felvételét részben
AMPK mediálta szignálon keresztül serkenti [176,177]
AMPK aktiváció növelheti a mitkondriumok biogenezisét a vázizmokban, mely hatást berberin is képes kiváltani. E szignalizációs láncnak egyik fontos
intermedier eleme a SIRT-1. A berberin PTP1B gátló
hatása szintén detektálható a vázizom sejtjeiben.
[158,161]
Berberin akkor is glükóz felvételre serkenti az izomszövetet ha az maga inzulin rezisztens vagy inzulin
szenzitív. A berberin és az inzlin közötti szinergisztikus kapcsolat csak abban az esetben alakul ki ha
az izomszövet inzulin rezisztens. Az inzulin szenzitív
sejteket e hatás alig érinti. [59,179]
Berberin által indukált PKC függő inzulin receptor
upregulációt L6 patkány sejtvonalban írták le [180].
Berberin tehát képes az inzulin receptor expresszióját és szignalizációját fokozni (PTP1B gátláson keresztül). PKC és alegysége PKCζ alapvető szerepet
játszik az inzlin szignalizáció potenciációjában és
fenttartásában,
9.2. PROLIFERÁCIÓHOZ ÉS
DIFFERENCIÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ
MECHANIZMUSOK
Berberin (5mg/kg, injekció formájában) az izmokat
felépító fehérjék atfófiájához vezetet egérben, e hatás AMPK-n keresztül jelentezett, mely fokozta atrogin-1 működését.[58,181]
Az atrogin-1 fehérje szintjének megemelkedése
mitokondriális stresszre is visszavezethető lehet,
ugyanis PGC-1 overexpresszió megakadályozta a
berberin indukálta Atrogin-1 felszabadulást. [58]
1 0 . C S O N T M E TA B O L I Z M U S
1 0 .1 . K A L C I T R I O L
Naponta háromszor 500 mg berbeint, 12 héten át kapó
túlsúlyos, más szempontból egészséges személyek
szérium kalcitriol szintje nem szignifikáns mértékben
emelkedett meg. Elképzelhető, hogy csupán évszakos
kalcitriol szint ingadozást sikerült detektálni.[126]
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10.2. ÍZÜLETI GYULLADÁS
In vitro szinoviociták proliiferációját a berberin képes volt meggátolni a G0/G1 fázisban. [182] Kondrocitákban a berberin mérsékelte az MMP koncentrációt (,melynek szerepe van az oszteoartritiszben
[183]) és fokozta TIMP-1 mennyiségét. [184]
Patkány állatmodellben a berberin injekció anti-inflammatorikus hatást mutaott [184],azonban orálisan alkalmazva e hatás feltételezhetően nem áll fenn.
11 GYULLADÁS ÉS IMMUNOLÓGIA
1 1 .1 . G Y U L L A D Á S
( Á LTA L Á N O S S Á G B A N )
Szájon át bevett berberin képes volt dózis-függő
módon csökkenteni a szérum 8-isoprostan tartalmát, mely a beadott pro-inflammatorikus LPS hatására alakult ki. [119] LPS indukálta TNF-α, IFN-γ és
IL-1α proinflammatorikus biomarkerek szinjének
emelkedést szintén képes volt mérsékelni. Továbbá
a dextrán szulfát náttriummal és TNBS-sel kiváltott
gyulladásos folyamatokat is csillapította.
Berbern 100 µM koncenterációig nem lép interakcióba a COX1 és COX2 ciklooxigenáz enzimekkel.
[188]
1 1 . 2 . M A K R O FÁG O K
In vitro LPS kezelt makrofágok nitrogén-monoxidot
release-e kis mértékben csökkent 30 µM-nál több
berberin hatására. [189]
Berberin (10-50 µM) gátolja az AEBP1 fehérje aktivitását, mely megadadályozza az oxidált LDL makrofágok általi felvételét dózis függő módon. [139] Berberin 75 µM koncentráció alatt nem mutatott toxicitást.
[190]
AEBP1 gátlás a LOX-1 és CD36 expressziójának
csökkenséhez, ezáltal kevesebb oxidált LDL felvételhez vezet. CD68 és ABCA1 működését nem befolyásolja a berberin, SR-BI (SRB1) azonban igen [139,
191]
Oxidált LDL felvételt gátló hatásának következtében
az MMP9 szekréciót és NF-kB aktivitást is képes lehet gátolni. [190]

1 1 . 3 . T- S E J T E K
In vitro kis mértékben fokozta a T-sejtek proliferációját, azonban adott koncentráció felett (10-20 mg/ml)
immunszupresszánsként hatott. [185]
Berberin feltételezhetően a JAK3 szelekítv inhibítora (JAK2-re kisebb mértékben, JAK1-re nem fejt ki
hatást). [192] (A JAK3/STAT szignalizációs útvonal felelős egyes citokin mediált gyulladásos folyamatok
megindításáért. [193, 194])
Berberin JAK3-on keresztül képes IL-2 szignalizációt gátolni, in vitro 3 µM Berberin mellett JAK3 aktivitás lényegében nem detektálható. [192]
11.4. VIROLÓGIA
25 µM berberin a PR/8/34 (Influenza A) és WS/33
(H1N1) virológiai törzsek makrofágokon belüli replikációjának mértékét csökkentette, mely hatás A549
epitél sejtek esetén is jelentkezett. [195]
1 2 I N T R AC E L LU L Á R I S I N T E R A KC I Ó K
1 2 .1 . E N D O P L A Z M AT I K U S R E T I K U L U M
Az endoplazmatikus retikulum (ER) a sejtmag környezetében található sejtszervecske, melynek
szerepe van az intracelluláris kálcium homeosztázisban, oxidációs folyamatokban, a celluláris streszszválaszban, fehérjék végleges szerkezetének kialakításában [196]
Többféle rákos sejtvonalban a berberin különbözp
koncentrációkban apoptózist indukált az ER stressz
válasz mellet [197, 198, 199, 200, 201].
Más sejttípusokban a berberin mérsékelte a gyulladáshoz köthető ER stresszválaszt [202, 203, 204] és
csökkentette GRP78/BiP aktiválódását és caspase-3
szintjét.
12.2. LIPIDPEROXIDÁCIÓ
Ex vivo lipidperoxidációs assay-ben a berberin
meggátolta a peroxi-szabadgyök keletkezését [187]
Csökkent lipid peroxidáció a hasnyálmirigy β-sejtjeiben is orálisan alkalmazott 150-300 mg/kg berberin
esetén [205]
1 3 . I N T E R A KC I Ó H O R M O N O K K A L
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1 3 .1 .T E S Z T O S Z T E R O N
A berberin CYP3A4-re és CYP1A2-re kifejtett hatása
miatt elméletileg képes lehet a keringő tesztoszteron szintjének megemelésére. Ez jelen pillanatban
azonban csak feltételezés![46]
13.2. ÖSZTROGÉN
Ösztrogén reszponzív MCF-7 rákos sejtek inkubációja Tamoxifennel és berberinnel apoptotikus
sejthalálhoz vezetett. A két vegyület szinergisztikus
interakciójának hátterében ösztogén receptor agonizmus állhat azonban a pontos folyamatok nem ismertek.[206]
13.3. LEPTIN
Metabolikus szindrómában szenvedő betegekben
12 héten át, napi háromszor 300 mg berberin kezelés hatására a keringő leptin szintje lecsökkent
és nem szignifikáns módon megnőtt az adiponectin
szint. [144]
13.4. GLP-1
A glucagon-like peptide 1 (GLP-1) peptid hormon vércuorszint csökkentő hatása részben az inzulin szekrációra, β-sejtekre gyakorolt hatásának köszönhető
[207,208, 209].
Diabéteszes patkány állatmodellben 120 mg/kg
berberin 5 hetes alkalmazását követően, megemelkedett GLP-1 és inzulin szintet detektáltak posztprandriálisan. Továbbá a β-sejtek száma is megemelkedett. [210]
14. RÁK
1 4 .1 . Á LTA L Á N O S M E C H A N I Z M U S O K
Berberin több olyan célponton is kifejtheti hatását,
melyeknek rák kezelésében lehet szerepe. Berberin képes közvetlenül a DNS egyes szakaszaihoz
kötni, mely a sejtciklus megállását idézi elő in vitro
[12]. Valamint szerepe lehet a berberin által kiváltott
GADD153 upregulációnak is a rákos sejtek apoptózisában [199]. Apoptotikus hatás az ún. death-domain-associated protein downregulációjának következtében is előfordulhat [211]
Osztódó rákos sejtek esetén a szintetizálódó DNS-

sel interferál a berberin két enzim, a dihydrofolate
reduktáz és thymidylate szintáz gátlása által. [212]
Rákos sejtek anti-apoptotikus fehérjéinek (pl.: Mcl1) szupressziója által is képes fokozni a berberin a
rákos sejtek elhalását. [213] Valamint képes a nucleophosmin chaperon fehérje downregulációján vagy
a humán telomeráz reverz transzkriptáz gátlásán
keresztül a telomeráz aktivitásra hatást gyakorolni
[214, 215] Ill. feltételezhetően közvetlenül is képes
kapcsolódni a teloméra DNS szakaszához. [71]
További lehetséges rák ellenes hatása a berberinnek a JAK3 szelektív gátlásán keresztül valósulhat
meg, azonban e hatás csak JAK3 overexpresszáló
rákso sejtvonalon mutatkozott meg. [192]
1 4 . 2 . P R O L I F E R ÁC I Ó É S A N G I O G E N E ZIS
Berberin in vitro rákos sejtvonalakon antiproliferatív
hatást muatott, apoptózist indukált. [12] E hatások a
HER2/PI3K/AKT útvonalon, a JNK/p38 redox/ROS
útvonalon és NF-kB-n keresztül valósultak meg a
sejtvonal típusától függően. [12]
Berberin direkt hatása a tumorsejtek angiogenezisére nem ismert. Mcl-1 protein működését azonban
képes részlegesen gátolni in vitro, mely proteinnek
szerepe lehet az angiogenezisben. [213]
1 4 . 3 . M I G R Á C I Ó É S M E TA S Z TÁ Z I S
In vitro rákos sejtek migrációját mérsékelte a berberin és gátolta az alábbi proteinek működését: NF-κB,
MMP-2, and MMP-9. [216, 217]
Metasztázisos melanóma egér modelljében a berberin injektálása meggátolta a tumorsejt-csoportok
kialakulását mátrix metalloproteázik downregulációján keresztül. [217]
1 4 . 4 . AU TO FÁG I A
Az autofágia (a sejtek önemésztése) alapvető sejttani folyamat, mely során a sejt lebontja a feleslegesség vált makromolekuláit, organellumait. Az autofágia során így anyagokat és energiát szolgáltat
önmaga számára. [218] Az autofágia kapcsolat a
rákos elfajulással igen összetett, az autofágia ké-
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pességének elvesztése önmagában előidézheti e
kóros állapotot azonban paradox módon a már kialakult tumor fennmaradását az autofágia elő is segítheti. [218]
In vitro a berberin humán rákos májsejtek autofágiáját indukálta Beclin-1 aktiválásán és mTOR gátlásán
keresztül. [219] Szintén autofágiát indukált egér xenograft állatmodellben, tüdőkarcinóma sejtekben.
[220]
14.5. TERÁPIÁS POTNECIÁLJA, MINT
A DJ U VÁ N S
Berberin fokozta a Doxorubicin (kemoterápiás
ágens) citotoxicitását, mely a két ágens közötti szinergizmusra utal. [221, 222] Patkány állatmodellben
a Doxorubicin hepatoxoticitását csökkentette és
28 százalékkal mérsékelve a májsejtek nekrózisát.
[223]
14.6. AGY
Berberin in vitro 5µM-100µM koncentrációban meggátolta a p53 expresszáló humán neuroblastoma
sejtek növekedését. A p53 KO sejtek sokkal kevésbé votak szenzitívek a berberin hatására. [224]
Glioblastoma sejtekben a berberin in vitro szintén
apoptózist indukált az apoptózis ún. Intrinsic, mitokondriális útján. [225]
1 4 .7. M E L L R Á K
In vitro a berberin az emlőből származó rákos sejtek
apoptózisát serkentette 25µM-os koncentrációban
az apoptózis kaszpáz-függő útvonalán keresztül.
[226]
14.8. MÁJ
HepG2 és metasztázisos májsejtekben (MHCC97-L),
valamint HONE1 és HK1 karcinóma sejtvonalakon
apoptózist indukált. [219]
Berberin dózis függő módon felerősíti az autolizoszómás és autofagoszómák festődését, feltételezhetően a mitokondrium memebránjában található
Beclin-1 indukció révén, mely kaszpáz-függő sejthalálhoz vezet. [219, 227, 228] Berberin az mTOR útvonal dózis-függő inaktivációját szintén kiváltotta. [219]

14.9. SZÁ JÜREG
Berberin 1-100 µM koncentrációban gátolja COX-2
aktiválódást OC2 és KB sejtvonalakban, AP-1 protein gátlása által. Berberin nem lép kapcsolatba közvetlenül COX-1 és COX-2-vel.
[188]
1 4 .1 0 . PA J Z S M I R I G Y
In vitro berberin gátolja a pajzsmirigyből származó
rákos sejtek növekedését 8505C és TPC1 sejtvonalakban. [229] Dózis függő módon csökkentette a
proliferációt és apoptózist indukált G2/M (8505C) és
G0/G1 (TPC1) fázisában a sejtciklusnak. [229]
1 4 .1 1 . V A S TA G B É L
Két rákos és egy egészséges vastagbél sejtvonalban (HT-29, IMCE és YAMC) a berberin 50-100 µM
koncentárcióban visszafogta a rákos sejtek növekedését, apoptózist indukált. [230]
Egészséges vastagbélből származó sejttenyészetben 200µM koncentrációjú berberin váltott ki apoptózist. A sejthalál kaszpáz független módon ment
végbe, a mitokondriumból apoptózist indukáló
faktorok szabadultak fel, melyek akkumulálódtak a
sejtmagban.[230]
1 4 .1 2 . P R O S Z TATA
P55 expresszáló prosztatarák sejtvonal növekedését in vitro 30-100µM berberin meggátolta, e hatás
gyengébben jelentkezett p53-t nem expresszáló
(PC-3) sejteken. Ezért feltételezhetően berberin
p53-függő módon indukál sejthalált. [231]
Egy további vizsgálat PC-3 sejtvonalon azonban azt
mutatta, hogy a berberin kaszpáz-függő apoptózist
képes indukálni. [232]
1 4 .1 3 . I M M U N R E N D S Z E R É S A R Á K
Humán limfóma sejtvonalban (U937) in vitro 5075µM berberin koncentráció mellett kaszpáz-függő
apoptotikus aktivitást mutatott. [233] Humán HL-60
leukémiás sejtvonalban szintén apoptotikus aktivitást figyeltek meg 30 µM berberin koncentráció
fölött, a reaktív oxigéngyökök megemelkedett képződésével egyidőben. [234]
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1 5 . M Á J M Ű KÖ D É S
1 5 .1 . G L Ü K Ó Z A N YA G C S E R E
A májban zajló glükoneogenezis (glükóz szintézise
nem szénhidrát természetű előanyagokból) draszikusan megnő diabétesz állapotában, mely az éhgyomri vércukorszint tartósan emelkedett szintjéhez idézi elő. Nagy dózisú, 5 héten át alkalmazott
berberin a diabétesz patkány modelljében csökkentette a PEPCK és G6Pase enzimek aktivitását (mérsékelte a glükoneogenezist). Ez valószínűsíthetően
összefüggésben van FOXO1 transzkripciós faktor
aktivitásának normalizálódásával. [33, 235]
In vitro, humán májsejtek inzulin receptorainak száma megnőtt berberin hatására PKC és dózis-függő
módon. [173, 180] Csökkent ez endoplazmatikus retikulumhoz kötődő celluláris stressz, janult az inzulin
szignalizáció. [203]
1 5 . 2 . L I P I D E K É S KO L E S Z T E R I N
Gyulladás következtében lecsökkent LDL receptor
expresszó májsejteken 30mg/kg berberin 4 héten
keresztüli alkalmazásával fenntarthatóvá vált patkány állatmodellben. [119]
In vitro berberin képes növelni az LDL receptor expressziót és ezzel egyidejűleg a PCSK9 expressziót
csökkenteni [236, 237]. Berberin valószűsíthetően
PCSK9 promóter régiójával lép interakcióba és képes gátolni az enzim kofaktorát (HNF1α). [236]
Berberin csökkenti a koleszterin szintézisében
szerepet játszó enzimek transzkripcióját serkentő
SREBP2 enzim expresszióját májsejtekben.
Zsírmáj kezelésében a berberinnek a SREBP1 és ChREBP enzimek aktivitásra kifejtett hatása miatt lehet
szerepe. [235]
Nem alkoholos zsírmáj megbetegedésben szenvedő betegeknek 16 héten át naponta háromszor 500
mg berberin és életvitel módosítás alkalmazásáva
szignifikánsan alacsonyabb lett a koleszterinszinjtük, mint a pioglitazone-t és életvitel módosítást
vagy csak életvitel módosítást alkalmazó betegeknek. A vér LDL és HDL koleszterin szintje e három
csoporton belül nem különbözött. [165] Hasonló
triglicerid csökkentő hatást írtak le metabolikus
szindrómában szenvedő betegek esetén is. [174]

15.3. FIBRÓZIS
Igen kevés vizsgálat született, mely a berberinnek a
májfibrózisra gyakorolt hatását vizsgálná. Patkányban 200 mg/kg berberin protektívnek mutatkozott a
CCL4 indukálta toxicitással szemben. [238]
In vitro 10-20ug/mL Berberin gátolta a máj csillagsejtjeinek (hepatic stellate cells) proliferációját. P21
és p27 indukcióján és FOXO01 gátlásán keresztül.
Egy további tanulmányban krónikusan adagol 200400 mg/kg berberin szintén hepatoprotektív hatást
mutatott. [239]
Rágcsálóban CCL4 injektálással, epevezeték elkötéssel vagy alkohollal indukált májfibrózisban
120mg/kg dózisban, 7 héten keresztül adott berberin mindhárom esetben protektívnek bizonyult.
20mg/kg Tauroursodeoxycholic sav és Silymarin
(Silibinin) kezeléshez viszonyítva jobb volt protektivitása CCL4 injektálás és az epevezeték elkötés
esetén. [240]
15.4. MÁJENZIMEK
Streptozotocin idukálta diabéteszes állatmodellben
és a CCL4 injekció hatására megemelkedett májenzimek szintjét a berberin képes mérsékelni. [235,
238, 239]
Nem alkoholos zsírmáj megbetegedésben szenvedő betegeket vizsgáló klinikai vizsgálatban 500 mg,
16 héten át alkalmazott berberin kezelés életmódváltással együttesen képes volt csökkenteni az AST
(aszpartát-transzamináz) és ALT (alanin-transzamináz) enzimek szintjét. [165]
1 5 . 5 . N E M A L KO H O LO S Z S Í R M Á J
MEGBETEGEDÉS
Berberin enyhítette a nem alkoholos zsírmáj megbetegedést (Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD),
fokozta a máj triglicerid felvételét magas szírtartalmú tápon tartott patkányok esetén. E hatás az MTTP
(microsomal triglyceride transfer protein ) transzfer
protein metilációjának részleges megszűnése miatt
jött létre. [241] MTTP az ApoB tartalmú lipoproteinek,
mint a VDLD és LDL létrehozásában és szállításában
vesz részt.[242]
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A korábban több helyen részleteiben említett, nem
alkoholos zsírmáj megbetegedésben szenvedő betegeket vizsgáló klinikai vizsgálatban az életmódváltás kiegészítve berberinnel a máj zsírtartalmának
17.4 százalékos csökkenéséhez vezetett.

1 7.1 . S Z Á J Ü R E G
Aftás (aphthous stomatitis) betegek által alkalmazott
berberin tartalmú zselatinos oldat 6 nap alkalmazást
követően csökkentette a fájdalmat, fekély méretét
és az exudációt. [253]

16 BÉLRENDSZER
1 6 .1 . I N T E R A K C I Ó G L Ü K Ó Z
M E TA B O L I Z M U S S A L
Patkányokon végzett vizsgálatban berberin fokozta a proglükagon mRNS expressziót és ennek következtében a GLP-1 szekréciót a bélrendszerben.
[243]

1 7. 2 . H A S N YÁ L M I R I G Y
150-300 mg/kg berberin diabéteszes patkányokban
16 hét alatt normalizálta az inzulin koncentrációt a
vérben és a β-sejtek számát a hasnyálmirigyben.
E hatás 4mg/kg Rosiglitazone alkalmazásával volt
megegyező. [205]

16.2.HASMENÉS
Hasmenés elleni hatása feltételezhetően az enterotoxin elleni védekezőmechanizmus következménye
ill. Lehetséges a belek motilitását csökkentő hatása
is. [244, 245]
1 6 . 3 . F E K É LY E S VA STAG B É LGY U L L A DÁ S
A fekélyes vastagbélgyulladás krónikus, visszatérő
gyulladása a béltraktusnak, mely a bélnyárkahártya
immunrendszerének diszregulációjával jár együtt (a
Chron-betegségtől teljesen független). [246, 247]
A berberin TNBS (2,6,4-trinitrobenzenesulfonic acid)
felhasználásával kiváltott vastagbélgyulladást képes volt mérsékelni, protektív hatást kifejteni laboratóriumi állatmodellben. [187, 248, 249, 250]
Dextrán-szulfáttal kiváltott bélgyulladást szintén
képes volt rágcsálókban 100 mg/kg berberin 5 napon át tartó alkalmazása mérsékelni. Közel a kontol
szintjére normalizálta a TNF-α, IFN-γ, KC, és IL-17
protein szinteket. [186]. Hasonló rehabilitív hatást
mértek 10-40 mg/kg berberin 10 napos elkalmazása
melett. [251]
16.4. BÉL MIKROFLÓRA
Csupán egyetlen tanulmány mért változásokat a bél
mikrobiótájában. [252]
17 EGYÉB SZERVEK,
SZERVRENDSZEREK

0.5mM lipotoxicitást okozó Palmitate hatását berberin dózis-függő módon ellensúlyozta in vitro. [254]
Hasonló, lipotoxicitás és inzulin receptor downreguláció ellen védő hatást is leírtak. [150, 255]
In vitro, egészséges HIT-T15 hasnyálmirigy β-sejtek
és βTC3 sejtek glükóz stimulálta inzulin szekrécióját
berberin nem szignifikáns módon fokozta, Azonban
HIT-T15 és MIN6 sejtvonalak esetén e berberin hatás szignifikánsan jelentkezett. [254, 256, 257, 258]
MIN6 sejtvonal berberinnel történő inkubációja ellentmondó eredményekre vezetett. Később derült
fény arra, hogy berberin legátolta a c-AMP stimulálta
inzulin szekréciót. [150]
Berberin képes AMPK aktiválására a hasnyálmirigy
sejtjeiben, mely nem gátolja a glükóz stimulálta inzulin szekréciót. E gátló hatás cAMP-n keresztül fejti
ki. [150] cAMP szintje a PKA aktivitás hatására emelkedik meg, mely a β-sejtek kálcium influx-szára és
az intracelluláris kálcium felszabadulásra érzékeny.
[259, 260, 261]. E mechanizmusok AMPK függetlenek, esetlegesen származhatnak berberinnek
GPR40 agonista hatásából. [262]
1 7. 3 . T Ü D Ő K
Berberint összefüggésbe hozták a tracheák relaxációjával tengerimalac állatmodellben. [263]
1 7. 4 . V E S É K
Diabéteszes, magas zsírtartalmú táppal etetett patkányokban 50-200mg/kg Berberin csökkentette a
vese-testsúly arányt és egyes hisztológiai paramétereket is javított. Protektívhatása 1mg/kg Enalapril-lal
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és 2mg/kg Simvastatin-nal volt összemérhető. [264,
265] A magas zsírtartalmú táp vesekárostíó hatása
elleni védőhatás diabéteszes egérben 100-200 mg/
kg berberin 8 hetes alkalmazása mellett jeletkezett.
[266] Megfigyelték extracelluláris mátrixra gyakorolt
hatását. [267, 268, 269]
TGF-β1 (és fibronektin) mennyisége magas vércukorsznt esetén a a vesékben megnő és diabéteszes
nefropátia előjele lehet [270, 271]. 30 µM berberin képes volt megakadályozni a glükóz indukálta
TGF-β1 és fibronektin megjelenését, 90 µM berberin a referencia szerként alkalmazott N,N-dimethylsphingosine hatásával többé-kevésbé megegyezett. [272]
Sphingosine Kinase 1 (SPK1) sphingosine 1-phosphate (S1P) létrejöttét katalizálja, mely enzim igen aktív diabéteszes beteg veséiben. [273, 274] In vivo
krónikusan alkalmazott berberin SPK1 gátló hatást
fejetett ki. [275] Közvetlenül azonban nem az enzimmel lép interakcióba, a hatás valószínűleg AP-1
gátláson keresztül jön létre. [272]
Másik lehetséges vesevédő mechanizmus az aldóz
reduktáz gátláson és antioxidáns mechanizmusokon keresztül valósulhat meg. [276, 277] Berbein
kezelés mellett nem jelentkezik az aldóz reduktáz
receptor fokozott kifejeződése, az antioxidáns enzimek mennnyisége normalizálódik (szuperoxid-dizmutázhoz és MDA (malondialdehyde, lipid peroxidáció indikátora)). [278]
E vesét védő hatások feltételezhetően nem csupán
diabéteszes megbetegedés esetén állnak fenn.
[279]
Feltételezték a berberin vesekő mennyiséget csökkentő hatását [279, 280]. Berberinnek 5-20 mg/kg
dózisban enyhe vizelethajtó hatása lehet, hatására
megnő a vizelet nátrium és kálium és csökken a kálcium tartalma. [279] Egészséges személyek által 12
héten át,naponta háromszor bevett 500 mg (1500
mg/nap) berberin nem mutatott semmilyen toxikus
hatást a vesére nézve. [126]

1 7. 5 . B Ő R
A bőr felületére felvitt berberin csökkenti a fagygyúmirigyek szekrécióját, felületaktív anyagként
működik, fokozz a bőr permeabilitását poláris anyagokra nézve. [281, 282] Erős napsütés hatására a
bőrre felvitt berberin szabadgyökökre bomolhat
ezért ez esetben közvetlen napfénynek a bőrt nem
szabad kitenni. [283]
1 7. 6 . H E R É K
Berberin szintetikus származékát (CPU86017-RS)
vizsgálták két esetben, de magát a berberint nem.
[290, 291]
18. EGYÉB TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK
1 8 .1 . P O L I C I S Z TÁ S O V Á R I U M
SZINDRÓMA
A policisztás ovárium szindróma (PCOS) gyakran
jár együtt inzulin rezisztenciával. A PCOS kezelését
gyakorta kiegészítik az inzulinra érzékenyítő gyógyszerrel, a Metforminnal. Egy klinikai vizsgálatban a
standard (antiandrogén és ösztorgén) terápia kiegészítőjeként alkalmaztak Metformint vagy berberint
(mindkettőt 1500 mg/nap dózisban, három egyforma
mennyiségre osztva) 3 hónapon keresztül. A berberin kiegészítő kezelést kapó csoport derékbősége
szignifikánsan csökkent (de a testsúly nem változott
szignifikáns mértékben). Az inzulin rezisztencia, vércukor, inzulin értékeket tekintve a Metformin és berberin kezelt csoport között nem adódott azonban
mindkettő hatásosabb volt a placebonál. [292]
1 8 . 2 . M AG A S V É R C U KO R S Z I N T T E L
JÁRÓ MÁ JBETEGSÉGEK
Előzetes eredmények alapján a berberin biztonságosan és hatékonyan csökkentette a májcirrózisban
vagy hepatitiszben szenvedők triglicerid értékét.
[293] Egy további tanulmányban két hónapon át
szedett napi 1 gramm berberin magas vércukorszintű Hepatitisz-C és Hepatitisz-B fertőzött személyek
esetén csökkentette az éhgyomri vércukor és triglicerid szintet, mérsékelte az ALT és AST májenzimek
szintjét. [173]
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1 9. E GY É B I N T E R A KC I Ó K
1 9 .1 . M E T F O R M I N
A metforin egy vércukorszint csökkentő gyógyszer, mely hatását AMPK aktiválásán keresztül fejti ki a berberinhez hasonló hatékonysággal. Egy
meta-analízis alapján a berberin és metformin hatékonysága közel azonos lehet a diabétesz kezelésében. [128]. A két vegyület hatásmechanizmusa
azonban nem minden tekintetben egyezik meg.
A metfroin és a berberin fokozhatják egymás hatékonyságát és együttesen képesek fokozni a miotubulusok glükóz felvételét. [294] E hatás adipociták
esetén gyengén jelentkezett. [156]
Metformin és berberin egyaránt interakcióba léphetnek az organikus kation transzporter 1 és 2-vel.
Berberin gátolja e transzport proteinek működését,
melynek alapvető szerepe van a metformin keringésből való felvételében. E hatás elméletileg limitálhatja a metformin hatékonyságát. [295]
1 9. 2 . KO L E S Z T E R I N C S Ö K K E N TŐ K
Berberin az LDL receptor upregulációja által 25 százalékkal csökkentette a magas koleszterin szintet.
[62] Mérsékelte PCSK9 (LDL receptor expressziót
gátló fehérje) kifejeződését, ezáltal csökkentve a
magas koleszterinszint által közvetetten fokozott
PCSK9 expresszió mellékhatásait. [123, 296] (Koleszterinszint csökkentő készítmények hatását is
limitálhatja a PCSK9 aktivitása. [297, 298, 299])
Egyes koleszterinszint csökkentő készítmények és
a berberin együttes alklmazása valószínűleg felerősítik egymás hatását. [300]
19.3. POLICLOSANOL ÉS VÖRÖS
ÉLESZTŐ(S RIZS) EXTRAKTUM (RED
YEAST EXTRACT)
Berberin (általában 500 mg) vörös élesztő(s rizs)
kivonattal (3 mg) és Policosanol-lal (10 mg) együtt
alkalmazva elősegítette a metabolikus szindrómában szenvedők tessúly- és vérnyomáscsökkenését.
Valamint csökkent inzulin rezisztanciájuk, koleszterin és LDL szintjük és javult a keringésük. [125, 301,
302, 303, 304,305,311].

Egy összehasonlító tanulmány szerint e kombinációban a berberin fejti ki a fő hatást és nincs szinergisztikus interakció [125].
19.4.
SODIUM
C A P R AT E
( N ÁT R I U M - K A P R ÁT )
Nátrium-kaprát (másnéven decanoic acid), a kókuszolajban található zsírsav fokozza a berberin felszívódását patkányokban. [33,34] Együttes alkalmazás
nem károsította a bél nyálkahártyáját.
19.5. BERBEROL
A berberol két növény a Berberis aristata (588 mg)
és a Silybum marianum (máriatövis) (105 mg) keveréke. A keverék Silymarin tartalma gátolja a P-Glycoprotein működését, ezáltal javítja a berberin alapvetően gyenge abszorpcióját. [24, 30, 306]
Ezen abszorpció fokozó hatás a humán alkalmazást
illetően azonban kérdéses. Továbbá a Berberol márkanéva alatt forgalomba hozott készítmény szabadalmi joga a tanulmány egyik szerzőjének birtokában van. [30]
Berberolt 22, kettes típusú diabéteszben szenvedő
személyen tesztelték. 90 napos használatot követően a HbA1c, koleszterin, LDL-C és a triglicerid értékek csökkentek, az inzulin rezisztencia mérséklődött. [30]
1 9 . 6 . E R -X I A N
Az Er-Xian oldat több növény keverékéből áll öszsze, melyek közül három az oldatban kötelezően
előfordul: Phellodendri Chinensis kérge, Curculiginis rizómája és Epimedii Folium. [307] A menopausa
rágcsálómodelljében a fenti növények aktív komponensei hozzájárultak a csontállomány megőrzéséhez. [307]
20. BIZTONSÁGOSSÁG ÁS
TOX I KO LÓ G I A
2 0 .1 . Á LTA L Á N O S Á G B A N
14 vizsgálat (összesen 1068 diabéteszes beteg
részvételével) meta-analízisában 0.5-1.5 gramm
berberint alkalmaztak 12 héten át standard hypogli-
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kémiás kezelés mellett vagy anélkül. E vizsgálatokban a gasztrointesztinális panaszokról (hasmenés,
hasgörcs, szorulás) és abdominális diszkomfortról
számoltak be egyes esetekben, melyek a napi dózis csökkentésekor vagy több kisebb adagban való
bevételekor megszűntek. [128]
CYP1A1 gátlása ellenére, berberin alacsony toxikus
potenciállal rendelkezik. [137, 308]
In vitro berberin interakcióba léphet makrolid antibiotikumokkal (pl.: azithromycin), mely következtében
a szív káliumion csatornáinak működésében zavar
léphet fel. Berberin és makrolid antibiotikumok egyidejű alkalmazás esetén megnyúlt QT szindróma alakulhat ki, toxikus hatása lehet a szívre. [309]
Laboratóriumi állatmodellben közvetlenül a vázizomba injektálva 5mg/kg dózisban izomatrófiát
indukálhat az atrogin-1 expressziójának fokozása által. [58] (Bővebben lásd a 9. fejezetben.) Ilyen hatás
humán vizsgálatokból nem ismert.

2 0 . 2 . E L L E N J A V A L L AT
Részleges CYP3A4 enzim gátló tulajdonsága miatt,
Cyclosporin A immunszupresszáns gyógyszerrel
való egyidejű használata nem javasolt. Berberin
növeli Cyclosporin A biológiai hasznosíthatóságát,
ezért berberinnel egyidejű használata alatt dózisát
csökkenteni kell. [48, 49]
Nem szabad együtt alkalmazni Warfarinnal és
thiopental vagy tolbutamide tartalmú készítményekkel.[137]
Makrolid antibiotikumokkal (pl.: azithromycin és clarithromycin) tilos egyidejűleg alkalmazni, használatuk szívproblémákhoz vezethet. [309]
Leválasztja az albuminhoz kötött bilirubint, mely a
széklet zöldre való színeződését eredményezheti.
Semmiképp sem alkalmazható újszülöttkori sárgaság vagy terhesség esetén. [137, 310]

A legtöbb ember számára a berberin használata biztonságosnak mondható, noha makrolid antibiotikumokkal egyidőben nem alkalmazható.
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