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The position of the expert team on the use  
of N-acetylcysteine in gynecology and obstetrics

 Streszczenie  N-acetylocysteina (NAC) jest N-acetylowaną pochodną L-cysteiny. Po spożyciu NAC jest meta-

bolizowana w wątrobie do cysteiny, a dalej do glicyny i glutationu. Suplementacja NAC jest jed-

ną z najlepszych strategii zwiększania dostępności glutationu w organizmie, który jest głównym 

endogennym antyoksydantem i  odpowiada za  homeostazę oksydacyjną w  komórkach. W  gi-

nekologii efektywność suplementacji NAC była oceniana głównie u kobiet z zespołem policy-

stycznych jajników (polycystic ovary syndrome – PCOS). Wykazano, że w porównaniu do placebo 

suplementacja NAC poprawia odsetek owulacji, ciąż i żywych urodzeń. Podawanie NAC w dawce 

1,2 g/dziennie w połączeniu z cytrynianem klomifenu przez 5 dni, począwszy od 3. dnia cyklu, 

prowadzi do znaczącego zwiększenia liczby pęcherzyków jajnikowych, odsetka owulacji i ciąż. 

 Autorzy dr hab.   Agata Chmurzyńska 
  Instytut Żywienia Człowieka i Dietetyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk
   Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, Centralny Szpital 

Kliniczny MSWiA w Warszawie

  prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa
   Katedra i Zakład Ginekologii i Zdrowia Prokreacyjnego, Pomorski Uniwersytet 

Medyczny w Szczecinie 

  prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski
  III Katedra i Klinika Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  prof. dr hab. n. med. Leszek Pawelczyk
  Klinika Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

  prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta
  Katedra Zdrowia Kobiety, Śląski Uniwersytet Medyczny

Stanowisko zespołu ekspertów  
na temat zastosowania N-acetylocysteiny  
w ginekologii i położnictwie

 Abstract  N-acetylcysteine (NAC) is the N-acetylated derivative of L-cysteine. After ingestion, NAC is meta-

bolised in the liver for cysteine, and further into glycine and glutathione. NAC supplementation is 

one of the best strategies to increase the availability of glutathione in the body, which is the main 

endogenous antioxidant and is responsible for oxidative homeostasis in cells. In gynecology, 

the effectiveness of NAC supplementation was evaluated mainly in women with polycystic ovary 

syndrome - PCOS. It has been shown that NAC supplementation improves the rate of ovulation, 

pregnancy and live births compared to placebo. Administration of NAC at a dose of 1.2 g/day 

in combination with clomiphene citrate for 5 days, starting from day 3 of the cycle, leads  

to a significant increase in the number of ovarian follicles, the rate of ovulation and pregnancies. 

 Keywords n-acetylcysteine, polycystic ovary syndrome, supplementation

 Słowa kluczowe  n-acetylocysteina, zespół policystycznych jajników, suplementacja
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WŁAŚCIWOŚCI I METABOLIZM NAC

N-acetylocysteina (NAC) jest N-acetylowaną po- 

chodną L-cysteiny [1]. Po spożyciu NAC jest niemal 

całkowicie metabolizowana w wątrobie do cysteiny, 

a dalej do glicyny i glutationu [2, 3]. Nie ma żywienio-

wych źródeł NAC, jest więc ona spożywana wyłącz-

nie jako lek lub suplement diety. N-acetylocyste-

ina została również dopuszczona do wykorzystania 

w żywności specjalnego medycznego przeznaczenia 

u dzieci powyżej 1. roku życia oraz u dorosłych. Zastą-

pienie cysteiny przez NAC w tego typu żywności 

zwiększa jej smakowitość, a tym samym akceptację 

przez pacjentów, wpływając pozytywnie na stosowa-

nie się do zalecanej diety. Spożycie NAC z żywno-

ścią specjalnego medycznego przeznaczenia może 

wynosić 1,0–2,9 g/dziennie, co jest ekwiwalentem 

spożycia 0,8–2,2 g cysteiny dziennie [4]. N-acety-

locysteina nie jest niezbędnym składnikiem pokar-

mowym, dlatego nie oceniono poziomu zalecanego 

spożycia. Biodostępność NAC po przyjęciu doust-

nym jest niska i wynosi 6–10%, a czas jej półtrwa-

nia wynosi 5,6 godziny. Nie wykazano żadnych inte-

rakcji NAC z żywnością [5]. Suplementacja NAC jest 

dobrze tolerowana, a dawki do 8 g/dzień nie powo-

dują reakcji niepożądanych. U niewielkiej części 

osób po doustnym podaniu NAC występują nudności 

i wymioty [6]. N-acetylocysteina jest więc bezpieczna 

i stosowano ją w medycynie od dawna, m.in. w przy-

padkach przedawkowania paracetamolu, a także jako 

lek mukolityczny w mukowiscydozie i przewlekłych 

zapaleniach oskrzeli. Jednakże liczba jej zastosowań 

rośnie wraz z poznawaniem mechanizmów działania 

tego związku [7].

N-acetylocysteina wykazuje działanie antyapop-

totyczne i antykancerogenne [8, 9] oraz wpływa 

na metabolizm fosfolipidów błon komórkowych, uwal-

nianie cytokin prozapalnych i aktywność proteaz [10]. 

Przeciwdziała również dysfunkcji endotelium związa-

nej z występowaniem cukrzycy, a także obniża ciśnie-

nie krwi [11–14]. Prowadzi też do zmniejszenia stężenia 

homocysteiny we krwi [15, 16]. Dotychczas w litera-

turze naukowej opisano jednak przede wszystkim 

przeciwutleniające właściwości NAC [17]. Wynikają 

one z tego, że spożycie NAC zwiększa ilość gluta-

tionu zmagazynowanego w wątrobie [18]. Glutation 

jest głównym endogennym antyoksydantem i odpo-

wiada za homeostazę oksydacyjną w komórkach [19]. 

Dodatkowo NAC ma też zdolność bezpośredniego 

wymiatania wolnych rodników, działając m.in. na rod-

niki hydroksylowe [20]. 

Wiadomo, że suplementacja NAC jest jedną z naj-

lepszych strategii zwiększania dostępności gluta-

tionu w organizmie. Ze względu na to, że po wchło-

nięciu NAC jest metabolizowana do cysteiny, wydaje 

się, że alternatywą byłaby suplementacja samą cyste-

iną. Jednak cysteina jest związkiem zbyt nietrwałym, 

żeby zastosować ją w postaci suplementu [21]. Z kolei 

cystyna, składająca się z dwóch cząsteczek cyste-

iny, jest słabo wchłaniana w przewodzie pokarmo-

wym [2]. Poza tym NAC jest mniej toksyczna, mniej 

podatna na oksydację i lepiej rozpuszczalna w wodzie 

niż cysteina. Podobnie suplementacja glutationem 

jest nieefektywna, gdyż po spożyciu jest on hydroli-

zowany w jelitach i wątrobie [22, 23]. Innym sposobem 

na zwiększanie dostępności glutationu w organizmie 

może też być zwiększenie spożycia cysteiny/cystyny 

z dietą. Produktami spożywczymi zawierającymi naj-

większe ilości cystyny są: jaja, białko sojowe, woło-

wina, dorsz, otręby owsiane czy wieprzowina (zawar-

tość powyżej 0,5 g cystyny w 100 g produktu) [24]. 

Zatem wzrost poziomu spożycia cysteiny/cystyny jest 

nierozerwalnie związany ze zwiększeniem udziału 

białka w diecie, a taka sytuacja nie zawsze jest 

korzystna. 

ZASTOSOWANIA NAC W PRAKTYCE 

GINEKOLOGICZNEJ

Jak dotąd, w ginekologii efektywność suplementacji 

NAC była oceniana głównie u kobiet z PCOS. Zespół 

policystycznych jajników charakteryzuje się funkcjo-

nalnym hiperandrogenizmem jajnikowym i występuje 

u ok. 5% kobiet rasy kaukaskiej [25], choć szacunki 

mogą się różnić w zależności od kryteriów diagno-

stycznych i wynosić nawet do 15% [26]. Niepłodność 

dotyczy ok. 70–80% kobiet z PCOS i wynika ona 

przede wszystkim z hiperandrogenizmu oraz oligo- 

lub anowulacji. Odsetek kobiet z PCOS, u których 

występuje otyłość, jest duży i wynosi 30–60% [27]. 
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Natomiast u około połowy pacjentek występuje insu-

linooporność i/lub zespół metaboliczny [26]. 

Standardowo zaburzenia owulacji u kobiet z PCOS 

leczy się przede wszystkim cytrynianem klomifenu, 

który znacząco zwiększa szansę zajścia w ciążę [28, 29]. 

Zalety stosowania cytrynianu klomifenu to przede 

wszystkim niski koszt leczenia, doustny sposób poda-

nia leku czy nieliczne objawy niepożądane [30]. Jed-

nakże u ok. 15–20% kobiet nie obserwuje się reakcji 

na maksymalne dawki cytrynianu klomifenu i uznaje 

się je za oporne na ten lek [31, 32]. Cytrynian klomi-

fenu stosuje się zazwyczaj, maksymalnie przez 6 cykli, 

osiągając w ten sposób odsetek ciąż na poziomie 

60–70% [33]. Alternatywnie kobietom z PCOS podaje 

się też inhibitory aromatazy (letrozol), gonadotropiny 

rekombinowane oraz wysokooczyszczone moczo-

pochodne preparaty gonadotropin menopauzalnych, 

a przy współistniejących zaburzeniach tolerancji glu-

kozy zasadne jest podawanie metforminy [34]. Przyj-

mowanie metforminy jest związane z większym odset-

kiem ciąż, jednak nie wpływa ona na odsetek żywych 

urodzeń i to zarówno w przypadku monoterapii, jak 

i w połączeniu z cytrynianem klomifenu [35].

Z uwagi na stosunkowo częste występowanie 

oporności na cytrynian klomifenu, od jakiegoś czasu 

testuje się wykorzystanie adjuwantów, takich jak glu-

kokortykoidy, leki dopaminergiczne czy leki uwrażli-

wiające na insulinę [36]. Efektywność stymulacji owu-

lacji poprzez doustne podawanie NAC testowano 

w kilku badaniach z randomizacją. Podawanie NAC 

w dawce 1,2 g/dziennie w połączeniu z cytrynianem 

klomifenu przez 5 dni, począwszy od 3. dnia cyklu, 

prowadziło do znaczącego zwiększenia liczby pęche-

rzyków jajnikowych, odsetka owulacji i ciąż. Leczenie 

to było dobrze tolerowane i nie odnotowano efek-

tów niepożądanych ani objawów hiperstymulacji [27]. 

Wynik ten potwierdzono w kolejnych badaniach opu-

blikowanych w 2007 i 2012 r., w których stosowano 

ten sam schemat suplementacji NAC [36, 37]. 

Efektywność działania NAC testowano także 

w odniesieniu do placebo. Analizowano wpływ 

NAC w dawce 1,2 g/dziennie przez 12 kolejnych cykli 

na wybrane parametry u pacjentek po laparoskopo-

wym nakłuwaniu jajników i stwierdzono, że powoduje 

ona zwiększenie odsetka owulacji i ciąż. Wartości tych 

parametrów wynosiły 87% vs 67% oraz 77% vs 57%, 

odpowiednio w grupie suplementowanej NAC i gru-

pie placebo. Badanie to uwzględniało również dłu-

goterminową ocenę bezpieczeństwa i efektywno-

ści stosowania NAC. Zaobserwowano więc, że liczba 

poronień była niższa, a odsetek żywych urodzeń wyż-

szy u kobiet, którym podawano NAC niż u tych otrzy-

mujących placebo – odpowiednio 8,7% vs 23,5% 

oraz 67% vs 40% [38]. Ponadto suplementacja NAC 

w dawce 1,8 g/dziennie przez 4 tygodnie powodo-

wała zmniejszenie stężenia w krwiobiegu testoste-

ronu i białka wiążącego hormony płciowe (sex hor-

mone binding protein), a także poprawę parametrów 

metabolizmu lipidów [39]. Jednak mankamentem tego 

badania jest brak grupy kontrolnej. 

Sugeruje się, że przyczyną obniżonej płodno-

ści kobiet z PCOS może być gorsza jakość oocytów 

lub zahamowanie wzrostu zarodków [40]. W bada-

niu z randomizacją wykazano, że liczba niedojrzałych 

lub nieprawidłowych oocytów była mniejsza u kobiet, 

którym podawano NAC w porównaniu do grupy pla-

cebo. Jednocześnie w grupie suplementowanej 

zaobserwowano większą liczbę dobrej jakości zarod-

ków niż w grupie placebo. Suplementacja NAC wpły-

wała na poziom ekspresji genów kluczowych dla 

przebiegu oogenezy i folikulogenezy [41, 42]. Wpływ 

NAC na opóźnianie starzenia oocytów wykazano też 

na modelu zwierzęcym [43]. 

Wszystkie rodzaje leczenia zwiększające wrażli-

wość na insulinę – czy to utrata masy ciała wskutek 

leczenia dietetycznego, chirurgia bariatryczna, czy też 

farmakoterapia z wykorzystaniem metforminy – wpły-

wają również na owulację i hiperandrogenizm. Bada-

nia wykazały, że NAC może stymulować wydzielanie 

insuliny w odpowiedzi na glukozę [44, 45], a przyj-

mowanie NAC w dawce 1,6 g/dziennie przez okres 

6 tygodni może poprawić poziom insuliny i wrażli-

wość na insulinę u pacjentek z PCOS [46]. Mechanizm 

tego aspektu działania NAC nie jest dobrze poznany. 

W badaniach na zwierzętach laboratoryjnych wyka-

zano, że NAC może chronić przed obwodową insuli-

noopornością wywołaną zwiększeniem stężenia wol-

nych kwasów tłuszczowych we krwi [14, 47]. 
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Ze względu na podobny kierunek działania porów-

nywano efektywność podawania NAC i metforminy. 

Wykazano, że metformina w dawce 1,5 g/dzień i NAC 

w dawce 1,8 g/dzień przez okres 24 tygodni dają zbli-

żone efekty w zakresie leczenia hiperandrogeni-

zmu, hiperinsulinemii i nieregularnych miesiączek 

u kobiet z PCOS [48]. Taki sam układ badawczy zasto-

sowano w badaniach Javanmanesh i wsp. [49], uzy-

skując istotne zmniejszenie stężenia insuliny i współ-

czynnika HOMA (homeostatic model assessment), 

podobne co do wielkości w obu grupach. N-acety-

locysteina działała podobnie do metforminy również 

w odniesieniu do hormonów płciowych, tzn. w przy-

padku podawania obu tych substancji nie zmieniły się 

stężenia hormonu folikulotropowego, za to w podob-

nym zakresie zmniejszyły się stężenia hormonu lute-

inizującego i całkowitego testosteronu. Podobne 

wyniki uzyskali Gayatri i wsp. [50]. Z kolei w badaniach 

Elnashar i wsp. [51] wykazano, że leczenie metfor-

miną kobiet opornych na cytrynian klomifenu powo-

duje znaczące zmniejszenie stężenia glukozy, insuliny 

i testosteronu, podczas gdy u kobiet otrzymujących 

NAC takiego efektu nie zaobserwowano. 

Jeśli chodzi o porównanie terapii łączonej, to zasto-

sowanie NAC z cytrynianem klomifenu prowadziło 

jednak do uzyskania mniejszego odsetka owulacji 

i ciąż w porównaniu do terapii cytrynianem klomifenu 

w połączeniu z metforminą. W porównywanych gru-

pach odsetek owulacji wynosił odpowiednio 20,0% 

i 69,1%, a odsetek ciąż 5,3% i 22,7% [52]. Wynik ten 

nie jest zaskakujący, jako że metformina jest standar-

dowym sposobem leczenia pacjentek z zaburzeniami 

tolerancji glukozy [34].

Metaanaliza wyników kontrolowanych badań z ran-

domizacją potwierdziła, że w porównaniu do placebo 

suplementacja NAC poprawia odsetek owulacji, ciąż 

i żywych urodzeń. Jednak prawdopodobieństwo zaj-

ścia w ciążę lub owulacji są mniejsze u kobiet przyjmu-

jących NAC w porównaniu do tych, które były leczone 

metforminą. N-acetylocysteina prowadzi również 

do zmniejszenia stężenia glukozy na czczo [53]. Kwe-

stią, którą również należy wziąć pod uwagę, jest fakt, 

że NAC jest bardzo dobrze tolerowana, podczas gdy 

stosowanie metforminy często prowadzi do występo-

wania efektów ubocznych. Należą do nich różnorakie 

objawy ze strony przewodu pokarmowego (m.in. nud-

ności, biegunka, wymioty, bóle brzucha, utrata apetytu) 

czy zmniejszenie wchłaniania witaminy B
12 

[54, 55].

Testowano również efektywność suplementacji 

NAC w przypadkach nawracających poronień (recur-

rent pregnancy loss). Dane epidemiologiczne wska-

zują, że nawracające poronienia dotyczą 2–5% par 

i są one diagnozowane, kiedy dojdzie do co najmniej 

trzech utrat wczesnych ciąż [56, 57]. Etiologia więk-

szości przypadków nawracających poronień jest nie-

znana, chociaż oszacowano, że odpowiadać mogą 

za nie czynniki genetyczne (2–5% przypadków), 

zespół antyfosfolipidowy (8–42% przypadków), ana-

tomiczne (8–37% przypadków), autoimmunologiczne 

(20% przypadków) oraz endokrynologiczne (17% przy-

padków). Najczęściej, bo w 50–75% przyczyna nie jest 

znana i określana jest jako idiopatyczna. Zespół policy-

stycznych jajników wiąże się ze zwiększonym ryzykiem 

poronień i u ok. 40% kobiet cierpiących na nawraca-

jące poronienia zdiagnozowano PCOS [58]. Mecha-

nizmy tego zjawiska nie są dobrze poznane, jednak 

sugeruje się, że istotną rolę może mieć fakt wystę-

powania oporności na insulinę u kobiet z PCOS, jako 

że podawanie metforminy wpływa u nich na zmniejsze-

nie liczby poronień [59]. Amin [60] porównywał działa-

nie suplementacji 600 mg dziennie NAC w połączeniu 

z kwasem foliowym w dawce 500 µg dziennie z suple-

mentacją samym kwasem foliowym u kobiet z nawra-

cającymi poronieniami o nieznanej etiologii. W grupie 

kobiet otrzymujących suplementację kombinowaną 

odsetek ciąż trwających do i powyżej 20. tygodnia, 

jak też odsetek ciąż pomyślnie zakończonych, był zna-

cząco wyższy aniżeli w grupie otrzymującej wyłącznie 

kwas foliowy. 

Zastosowanie suplementacji NAC w ginekologii 

i położnictwie nie ogranicza się do kobiet z PCOS. 

Wprowadzono ją też z powodzeniem u pacjentek 

ze zwiększonym ryzykiem porodu przedwczesne- 

go [61]. Grupa badana otrzymywała NAC w dawce 

600 mg dziennie w połączeniu z kapronianem 

17-hydroskyprogesteronu, a grupa kontrolna pla-

cebo oraz kapronian 17-hydroskyprogesteronu. 

Stwierdzono, że wiek ciąży w momencie porodu był 
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znacząco wyższy w grupie suplementowanej NAC 

niż w grupie kontrolnej – odpowiednio 37,4 ±0,4 tygo-

dnia i 34,1 ±1,2 tygodnia. W modelu mysim wykazano 

wpływ NAC na komórki endometrium, który wyrażał 

się w zmniejszeniu intensywności proliferacji oraz sty-

mulacji różnicowania komórek, a także zmniejszeniu 

nasilenia reakcji zapalnych i inwazyjności komórek [62]. 

W doświadczeniu in vitro, wykorzystując komórki 

pobrane od pacjentek z endometriozą, wykazano 

wpływ NAC na obniżenie produkcji nadtlenku wodoru 

i redukcję tempa proliferacji komórek [63]. Sugeruje 

się więc, że NAC może być stosowana w leczeniu 

endometriozy [64], jednak konieczne jest przeprowa-

dzenie klinicznych badań z randomizacją w celu wery-

fikacji skuteczności tego podejścia [65]. 

WSKAZANIA PRAKTYCZNE I PODSUMOWANIE 

Badania na temat NAC są stosunkowo nieliczne i jako 

takie powinny być kontynuowane. Stosowanie NAC 

przynosi wymierne korzyści w przypadku induk-

cji owulacji u pacjentek z PCOS, szczególnie u tych 

z insulinoopornością. Wymierne korzyści wydaje się 

mieć też suplementacja NAC u kobiet ze zwiększo-

nym ryzykiem porodu przedwczesnego. Suplemen-

tacja NAC może być więc wdrożona jako dobra prak-

tyka postępowania dietetycznego. Przemawia za tym 

również fakt bardzo dobrej tolerancji NAC przez 

pacjentki. 
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