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Nattokinaza
jest enzymem �brynolitycznym, który naturalnie występuje w natto, czyli sfermentowa-
nej soi przy użyciu Bacillus subtilis [1]. Jak się okazuje, natto jest spożywane w krajach 
azjatyckich od ponad dwóch tysięcy lat i uważane jest za kluczowy składnik diety, który 
w znacznym stopniu przyczynia się do długowieczności populacji Japonii. Niedawne 
badania wykazały, że wysokie spożycie natto wiąże się z obniżonym ryzykiem całkowitej 
śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych, aw szczególności ze zmniejszonym 
ryzykiem zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca [2]. Nattokinaza, czyli jeden z 
najbardziej kluczowych bioaktywnych związków zawartych w sfermentowanej soi zosta-
ła odkryta dopiero w 1987 roku [1, 3]. Od tego momentu, liczne przeprowadzone 
dotychczas badania laboratoryjne, jak również kliniczne konsekwentnie wskazują na jej 
silne działanie przeciwzakrzepowe, które odgrywa ważną rolę w prewencji i leczeniu 
chorób układu sercowo-naczyniowego. Nattokinaza to proteaza alkaliczna złożona z 275 
reszt aminokwasowych o masie cząsteczkowej około 28 kDa. Obecnie dobrze wiadomo, 
że poza potencjałem przeciwzakrzepowym i �brynolitycznym, nattokinaza wykazuje 
również właściwości przeciwnadciśnieniowe, przeciwmiażdżycowe, przeciwpłytkowe, 
neuroprotekcyjne oraz obniżające stężenie lipidów we krwi, dzięki czemu korzystnie 
wpływa na zdrowie sercowo-naczyniowe.

Właściwości biologiczne nattokinazy:

 Przeciwzakrzepowe – nattokinaza nie tylko bezpośrednio i skutecznie degraduje 
�brynę, lecz także zwiększa uwalnianie tPA (tkankowego aktywatora plazminogenu) 
oraz stymuluje wytwarzanie plazminy [1, 3]. Ponadto, nasila produkcję substancji 
rozpuszczających skrzepy krwi, takich jak urokinaza, w wyniku przekształcenia prouroki-
nazy do urokinazy. Stwierdzono, że nattokinaza jest również zdolna do hamowania 
powstawania tromboksanu, czego rezultatem jest blokowanie agregacji płytek krwi bez 
wywoływania efektu ubocznego w postaci krwawienia. Dotychczas opublikowane bada-
nia z udziałem zdrowych ludzi wskazują, że doustne podawanie nattokinazy w dawce 
100 mg powoduje stopniowe zwiększenie aktywności �brynolitycznej osocza, na co 
wskazuje skrócony czas �brynolizy skrzepu euglobulin (ELT) oraz wzrost wytwarzania 
tPA [4]. W jednym z badań zaobserwowano, że po dwóch miesiącach podawania natto-
kinazy, stężenia �brynogenu oraz czynnika VII i VIII w osoczu zostały znacząco obniżone, 
co wskazuje na obiecujące korzyści sercowo-naczyniowe [5]. Nawet po podaniu 
pojedynczej dawki nattokinazy w ilości 2000 FU (jednostek degradacji �bryny), poziom 
produktów degradacji �bryny (FDP) we krwi był znacząco podwyższony 4 godziny po 
doustnym przyjęciu substancji, co potwierdza efekt trombolityczny i antykoagulacyjny 
[6]. Nattokinaza powoduje silną degradację wszystkich trzech łańcuchów �brynogenu, a 
w połączeniu z heparyną zwiększa swoją aktywność �brynolityczną i przeciwzakrzepo-
wą, dlatego może mieć korzystne zastosowanie u pacjentów hemodializowanych z 
powodu przewlekłej choroby nerek [7]. Wykazano również, że nattokinaza w kombinacji 
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z deksametazonem wywiera silne działanie przeciwzakrzepowe przy praktycznie niskim 
ryzyku wystąpienia krwotoku [8]. Suplementacja nattokinazą była także związana z 
wydłużeniem czasu zamknięcia w układzie kolagen-epinefryna (C-EPI CT) oraz czasu 
częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT) u osób z umiarkowaną hipercholestero-
lemią, co oznacza, że wpływa ona na hemostazę [9]. W świetle aktualnych doniesień 
naukowych, nattokinaza wydaje się być skutecznym środkiem przeciwzakrzepowym w 
celu zmniejszenia ryzyka rozwoju zakrzepicy i chorób układu sercowo-naczyniowego u 
ludzi.

 Przeciwnadciśnieniowe – rezultaty dotychczasowych badań sugerują, że nattokina-
za może odgrywać ważną rolę w zapobieganiu i wspomaganiu leczenia nadciśnienia 
tętniczego [1]. W jednym z badań wykazano, iż doustne podawanie nattokinazy w 
dawce 2000 FU przez 8 tygodni spowodowało zmniejszenie zarówno wartości skurczo-
wego, jak i rozkurczowego ciśnienia tętniczego (odpowiednio − 5,55 i − 2,84 mmHg, p  
<0,05) u pacjentów z nadciśnieniem I stopnia [10]. Zaś ostatnie badanie z udziałem 79 
osób z nadciśnieniem tętniczym pokazało, że doustne stosowanie 100 mg nattokinazy 
przez okres dwóch miesięcy było związane z korzystnymi zmianami wartości skurczowe-
go i rozkurczowego ciśnienia tętniczego zarówno u kobiet, jak i mężczyzn [11]. Ponadto, 
w populacji kobiet otrzymujących nattokinazę zauważono zmniejszenie czynnika von 
Willebranda, który odgrywa ważną rolę w krzepnięciu krwi. Biorąc pod uwagę istotne 
skutki uboczne związane z długotrwałym stosowaniem leków przeciwnadciśnienio-
wych, suplementacja nattokinazy może być obiecującą alternatywą w leczeniu nadci-
śnienia u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

 Przeciwmiażdżycowe – nattokinaza może skutecznie hamować progresję miażdży-
cy w tętnicach obwodowych u pacjentów z blaszkami miażdżycowymi [1]. W jednym z 
przeprowadzonych badań klinicznych zaobserwowano, że 26-tygodniowa suplementa-
cja nattokinazy w dziennej dawce 6000 FU przyczyniła się do istotnego zmniejszenia 
wielkości blaszki miażdżycowej w tętnicy szyjnej oraz grubości błony wewnętrznej i 
środkowej tętnicy szyjnej wspólnej (CCA-IMT), w porównaniu z wyjściowymi wartościa-
mi [12]. Jak wykazano, rozmiar blaszki miażdżycowej w tętnicy szyjnej i CCA-IMT zmniej-
szyły się odpowiednio z 0,25 ± 0,12 cm2 do 0,16 ± 0,10 cm2 oraz z 1,13 ± 0,12 mm do 1,01 
± 0,11 mm. Redukcja w grupie otrzymującej nattokinazę była bardziej znacząca niż w 
grupie leczonej symwastatyną w dobowej dawce 20 mg. Dostępne dane sugerują, że 
nattokinaza może być atrakcyjną alternatywą dla powszechnie stosowanych leków z 
grupy statyn w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia miażdżycy naczyń krwionośnych, a 
także realną opcją terapeutyczną u pacjentów z wysokim ryzykiem incydentów serco-
wo-naczyniowych.

 Przeciwpłytkowe – w badaniu porównującym działanie przeciwpłytkowe nattokina-
zy i aspiryny wykazano, że nattokinaza wykazuje doskonałe właściwości przeciwpłytko-
we i przeciwzakrzepowe in vitro oraz in vivo, hamując wytwarzanie tromboksanu B2 z 



płytek krwi aktywowanych kolagenem [1, 3]. Stwierdzono również, że nattokinaza 
obniża stężenie �brynogenu w zwierzęcym modelu niedokrwienia mózgu i wywiera 
działanie podobne do aspiryny. Dostępne dane sugerują, że nattokinaza może być 
skutecznym środkiem w celu poprawy przepływu krwi i limfy, bez widocznych skutków 
ubocznych.
 Hipolipemizujące – wyniki badania przeprowadzonego z udziałem 82 pacjentów z 
dyslipidemią wykazały, że przyjmowanie nattokinazy przez 26 tygodni w dobowej 
dawce 6500 FU przyczyniło się do obniżenia stężeń: cholesterolu całkowitego, lipoprote-
in o niskiej gęstości LDL i triglicerydów w surowicy krwi [12]. Ponadto, w grupie otrzymu-
jącej nattokinazę zaobserwowano zwiększenie poziomu lipoprotein o dużej gęstości 
HDL. Z aktualnych badań wynika, że działanie nattokinazy polegające na obniżaniu 
stężenia lipidów w osoczu krwi prawdopodobnie wymaga wysokiej dawki i dłuższego 
czasu leczenia. Z kolei w niedawno opublikowanym badaniu, w którym wzięło udział 61 
chorych z podostrym udarem niedokrwiennym mózgu, wykazano znaczną poprawę w 
zakresie pro�lu lipidowego krwi oraz wartości ciśnienia tętniczego na skutek dwumie-
sięcznej suplementacji nattokinazy w dziennej dawce 300 FU, co sugeruje jej korzystne 
działanie wspomagające leczenie i rehabilitację u pacjentów po przebytym udarze 
niedokrwiennym [13].

 Neuroprotekcyjne – nattokinaza jest zdolna do degradacji włókien amyloidowych 
przy obojętnym pH i normalnej temperaturze ciała, co sugeruje rolę w leczeniu chorób 
neurodegeneracyjnych [1]. W jednym z opublikowanych badań klinicznych odnotowa-
no, iż nattokinaza wywierała działanie neuroprotekcyjne i zapobiegała progresji udaru 
mózgu u pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym [14].
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Obniża ciśnienie tętnicze krwi;

Bezpośrednio rozkłada �brynę;
Przekształca prourokinazę do urokinazy;

Zwiększa wydzielanie t-PA 
(tkankowego aktywatora plazminogenu);

Działa neuroprotekcyjnie;

Hamuje agregację płytek krwi i tworzenie zakrzepów

Ryc. 1. Farmakologiczne działanie nattokinazy związane z układem sercowo-naczyniowym.



Ryc. 2. Mechanizm działania przeciwzakrzepowego nattokinazy.
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Wskazania do zastosowania nattokinazy:

· Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa,
· Choroba niedokrwienna serca,
· Miażdżyca naczyń krwionośnych,
· Nadciśnienie tętnicze,
· Dyslipidemia,
· Udar niedokrwienny mózgu,
· Zawał mięśnia sercowego,
· Żylaki kończyn dolnych.

Zalety przyjmowania nattokinazy:

 Wysoki pro�l bezpieczeństwa – stosowanie nattokinazy w dawce 10 mg na kg całkowitej 
masy na dzień przez 4 tygodnie było dobrze tolerowane przez zdrowych ochotników, co sugeru-
je, że doustne spożycie nattokinazy budzi niewielkie obawy toksykologiczne [15]. Z aktualnych 
badań wynika, że do chwili obecnej nie odnotowano żadnych działań niepożądanych związa-
nych z przyjmowaniem nattokinazy przez ludzi. Nattokinaza została niedawno zatwierdzona 
przez Koreańskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Żywności i Leków (MFDS) jako żywność funkcjo-
nalna poprawiająca przepływ krwi [8].

 Niskie ryzyko wystąpienia krwotoku – wyniki dotychczas przeprowadzonych badań 
wskazują, że nattokinaza opóźnia tworzenie skrzepliny oraz skutecznie rozpuszcza skrzepy krwi, 
dzięki czemu może być atrakcyjnym środkiem przeciwzakrzepowym o stosunkowo niskim 
ryzyku pojawienia się krwotoku [8].
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 Niski koszt leczenia – w Japonii, Chinach, Korei, Australii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie 
oraz wielu krajach Europy, preparaty zawierające nattokinazę są szeroko stosowane w postaci 
tabletek lub kapsułek jako suplementy diety w celu promowania zdrowia, w tym rozrzedzania 
krwi, zapobiegania zakrzepom i poprawy przepływu krwi w naczyniach [1, 3]. Suplementacja 
nattokinazą jest stosunkowo niedroga, gdyż koszt dziennej dawki od 200 do 400 mg wynosi od 
około 1 do 3 złotych w zależności od produktu.

 Wygoda podawania doustnego – wiele leków przeciwzakrzepowych jest wyłącznie dostęp-
nych w formie roztworów przeznaczonych do wstrzykiwań. Badania wskazują, że doustne 
podawanie nattokinazy może być wchłaniane w przewodzie pokarmowym, bowiem wykazuje 
ona silne działanie �brynolityczne po absorpcji w dwunastnicy [1, 3].

 Szerokie spektrum aktywności biologicznej – jako związek bioaktywny po podaniu doust-
nym wykazuje wiele korzystnych skutków w zakresie układu sercowo-naczyniowego u pacjen-
tów z chorobami serca i naczyń [1, 3].
 Długi okres półtrwania w organizmie – nattokinaza długo utrzymuje się w organizmie, a 
szczytowe stężenie w surowicy krwi osiąga po około 13 godzinach od spożycia [16].

 Naturalne źródło pochodzenia – otrzymywany ze sfermentowanych nasion soi [1].
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