
Kreatyna 
 
Pomysł: 
Kreatyna jest związkiem organicznym dobrze znanym. Jest ona używana jako suplement diety 
przez sportowców, który pozwala na zwiększenie masy mięśniowej i wydajności. Jest również 
stosowana u osób cierpiących na atropie mięśniowe oraz ma potencjał, aby wspierać walkę z 
niektórymi schorzeniami powiązanymi z wiekiem 1–3. Jednak jej rola nie ogranicza się do mięśni. 
Obecnie wciąż trwają studia nad funkcją tego związku w układzie nerwowym 4. Oczywiście z 
punktu widzenia pacjentów cierpiących na SLA (stwardnienie zanikowe boczne - sclerosis lateralis 
amyotrophica), najbardziej interesującym aspektem jest wpływ tego związku na choroby powiązane 
z układem nerwowym. Istnieje kilka dowodów, że w istocie kreatyna może pozytywnie wpłynąć na 
procesy chorobowe powiązane z neuronami. Badania przedkliniczne wykazały, że związek ten ma 
właściwości neuroprotekcyjne i potencjalnie ma szansę stać się elementem terapii 4. Testy na 
gryzoniach udowodniły neuroochronne właściwości kreatyny w przypadkach niedokrwienia, stresu 
oksydacyjnego, chorobie Huntingtona, Alzheimera i Parkinsona, ekscytotoksyczności oraz 
urazowych uszkodzeniach mózgu 5–11. Dodatkowo eksperymenty na mysich modelach SLA, w 
których zwierzętom podawano kreatynę, wykazały że aplikacja tego związku poprawiła ich 
zdolności motoryczne i przeżywalność w stosunku do grupy kontrolnej, dając jednocześnie nadzieję 
na podobne wyniki u pacjentów 12.  
 
Mechanizm działania: 
Uważa się, że mitochondria mogą stanowić punkt zapalny niektórych chorób neurodegeneracyjnych 
takich jak SLA. Zaburzenia w ich funkcjonowaniu mogą prowadzić do stresu oksydacyjnego, 
niedoborów ATP i ostatecznie powodować śmierć komórkową 13–15. Kreatyna i elementy 
komórkowe z nią powiązane stanowią zawiły system buforujący i łączący miejsca produkcji energii 
(mitochondria) z miejscami jej odbioru. Buforowanie, a więc i stabilizowanie 
wewnątrzkomórkowych procesów energetycznych, może stanowić mechanizm ochronny tych 
organelli, a więc i komórek 12,16,17. W czasie innego badania zaobserwowano również, że kreatyna 
miała bezpośredni wpływ na receptory glutaminowe typu NMDA (receptor N-metylo-D-
asparaginowy). Może to wpływać na stres ekscytotoksyczny, który jest zależny od jonów 
wapniowych przepływających przez te receptory 8.  
 
Próby kliniczne: 
Przeprowadzono kilka prób klinicznych z kreatyną, które odbyły się w Stanach Zjednoczonych 18. 
Większa część z nich, gdzie stosowano samą kreatyną (dawki do 10 mg), nie wykazała korzyści ze 
stosowania tego specyfiku, ani jeśli chodzi o postępy choroby, ani o długość życia 19–23. W 
przypadku jednej próby z kreatyną w wyższych dawkach (15 mg) zaobserwowano znaczące 
zmniejszenie sygnału kwasu glutaminowego (związanego z ekscytotoksycznością) o 17% u 
pacjentów przyjmujących tę substancję. Jednak trzeba zaznaczyć, że w badaniu wzięło udział 
jedynie sześć osób 24. W artykułach, które wspominały o efektach ubocznych, nadmieniano iż nie 
były obserwowane poważne efekty uboczne tych terapii. 
Alternatywą dla samej kreatyny, której efekt może być zbyt mały, aby wpłynąć na przebieg 
choroby, mogą być jej kombinacje z innymi lekami. Pierwsza taka próba dotyczyła dwóch leków: 
Minocykliny (antybiotyk należący do tetracyklin) oraz Celecoxibu. W obu grupach brało udział po 
60 pacjentów. Pacjenci dostawali Minocyklinę (100 mg) z kreatyną (10 mg) dwa razy dziennie lub 
Celecoxib (400 mg) z kreatyną (10 mg), również dwa razy dziennie przez pół roku. Pacjentów 
porównywano do danych historycznych. Co podkreślali autorzy artykułu opisującego wyniki tych 
badań, ta próba kliniczna nie została zaprojektowana, aby zbadać efektywność mieszanek danych 
leków w leczeniu SLA, ale porównać je ze sobą. W badaniu lepiej wypadła mieszanka 
Celecoxib/kreatyna (mierzone za pomocą ALSFRS-R - ALS functional rating scale - skala oceny 
czynnościowej stosowana w ALS). Dopiero kolejne badania będą mogły potwierdzić, czy 
rzeczywiście istnieje skuteczność terapeutyczna tych leków stosowanych razem. W przypadku 



zanotowanych efektów ubocznych największe znaczenie miały te związane z przewodem 
pokarmowym (zaparcia, biegunki, nudności), układem mięśniowo-szkieletowym (upadki, bóle 
mięśni) oraz dermatologiczne (suchość skóry, wysypki). Niektórzy pacjenci skarżyli się również na 
zmęczenie, depresję oraz podwyższony poziom kreatyny w serum 25. 
Przeprowadzono również inną próbę, gdzie porównywano kreatynę (30 mg) oraz Tamoxifen (40 lub 
80 mg). Zakończyła się ona w lutym 2013 roku. Wyniki zostały opublikowane na stronie 
internetowej zawierającej informację o tym badaniu, jednak nie podano wyników analizy 
statystycznej porównującej zaprezentowane dane z kontrolą (na przykład grupą placebo lub danymi 
historycznymi), na podstawie której można by wnioskować o efektywności danej terapii 18.  
W 2016 roku rozpoczęła się kolejna próba kliniczna, która poza kreatyną uwzględnia w terapii 
wiele innych związków, w tym białka soji, antyoksydanty, triglycerydy, koenzym Q10, 
aminokwasy, witaminy i minerały. Terapia nosi nazwę reżim Lunasin (Lunasin Regimen). Próba 
odbywa się w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Rekrutacja nie jest już prowadzona (stan na lipiec 
2016 roku). Wyniki otrzymane od osób przechodzących terapię zostaną porównane do danych 
historycznych 18.  
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