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Streszczenie
Związki polifenolowe są największą grupą naturalnych antyoksydantów roślinnych o zróżnicowanej budowie, właściwościach i funkcji. Związki te wykazują szereg działań
korzystnych dla zdrowia, m.in. działają antyoksydacyjnie, immunomodulacyjnie, przeciwalergicznie, przeciwnowotworowo i antyaterogennie. Rosnąca liczba zachorowań
na schorzenia określane mianem tzw. chorób cywilizacyjnych jest przyczyną zwiększonego zainteresowania badaczy i lekarzy naturalnymi metodami zapobiegania tego
typu dolegliwościom i ich leczenia. Badania epidemiologiczne wskazują, iż związki polifenolowe mogą znaleźć zastosowanie w profilaktyce i terapii schorzeń takich jak cukrzyca typu II, otyłość, choroby układu sercowo-naczyniowego i niektóre typy nowotworów.
Słowa kluczowe: związki polifenolowe, choroby cywilizacyjne, profilaktyka, leczenie.
Abstract
Polyphenolic compounds are the largest group of natural plant antioxidants with a diversified structure, properties and functions. These compounds have a number of benefits to health inter alia antioxidant, immunomodulatory, antiallergic, anticancer and antiatherogenic properties. The growing number of cases of the diseases known as
the civilization diseases is the cause of the rising interest of researchers and doctors in natural methods of prevention and treatment of this type of ailments. Epidemiological studies indicate that the polyphenolic compounds can be used in the prevention and treatment of diseases such as type 2 diabetes, obesity, cardiovascular disease,
and some types of cancer.
Keywords: polyphenolic compounds, civilization diseases, prevention, treatment.

Wstęp

Na przestrzeni ostatnich lat rosnącym zainteresowaniem
cieszy się możliwość wykorzystania biologicznie aktywnych substancji pochodzenia roślinnego do zapobiegania
różnym typom schorzeń, w tym chorobom cywilizacyjnym, oraz ich leczenia. Liczne badania kliniczne i epidemiologiczne dowodzą, że dieta bogata w warzywa i owoce, będące źródłem wielu związków o dobroczynnym
wpływie na organizm, w tym związków polifenolowych,
przyczynia się do zmniejszenia ryzyka występowania m.in.
chorób serca, układu krążenia, otyłości, cukrzycy typu II
i nowotworów [1–24].
Wraz ze wzrostem świadomości społeczeństwa
w zakresie zagrożeń związanych z rosnącym zanieczyszczeniem środowiska, życiem w ciągłym stresie, brakiem
ruchu, jak również spożywaniem dużych ilości wysoko
przetworzonej żywności rośnie zainteresowanie medycyną alternatywną i działaniami profilaktycznymi mającymi
na celu poprawę jakości życia. Biologicznie czynne związki pochodzenia roślinnego są postrzegane nie tylko jako

tańsza, ale przede wszystkim bezpieczniejsza dla zdrowia
alternatywa tradycyjnych, syntetycznych farmaceutyków
[1, 2, 25]. Szczególnie cennymi komponentami surowców
roślinnych są substancje o właściwościach antyoksydacyjnych. Zainteresowanie tymi związkami nasiliło się na
początku lat 90. XX wieku, kiedy odkryto, że u podłoża
schorzeń takich jak miażdżyca, nowotwory czy katarakta
leży stres oksydacyjny spowodowany zwiększoną produkcją reaktywnych form tlenu (RFT) i wolnych rodników. Do
głównych antyoksydantów roślinnych należą związki polifenolowe, które stanowią grupę ponad 8000 związków,
co czyni je najbardziej rozpowszechnionymi przeciwutleniaczami w świecie roślin [1–3].

Charakterystyka związków polifenolowych

Polifenole są związkami organicznymi z grupy fenoli mającymi przynajmniej dwie grupy hydroksylowe przyłączone
do pierścienia benzenowego o charakterze kwasowym.
Związki polifenolowe stanowią bardzo zróżnicowaną
grupę zarówno pod względem masy cząsteczkowej, bu-
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dowy i właściwości, jak również funkcji biologicznych.
W zależności od liczby grup hydroksylowych oraz sposobu
połączenia pierścieni aromatycznych wyróżnia się cztery
główne klasy tych związków: flawonoidy, kwasy fenolowe, stilbeny i lignany (Rycina 1) [1–3]. Sama budowa pierścieniowa i obecność grup hydroksylowych nie pozwalają
na zaliczenie danego związku do grupy polifenoli, gdyż
mianem tych związków określa się wyłącznie substancje
będące produktami wtórnego metabolizmu roślin. Synteza
związków polifenolowych nasila się w warunkach stresowych, co stanowi naturalną odpowiedź obronną chroniącą rośliny m.in. przed atakiem owadów, grzybów, wirusów
i bakterii, jak również promieniowaniem UV [1, 2].

Źródła i biodostępność związków
polifenolowych
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Związki polifenolowe gromadzą się w naziemnych częściach roślin: łodygach, liściach i kwiatach, a przede
wszystkim w owocach. Odpowiadają one również za ich
barwę, dlatego też owoce o intensywnej pigmentacji, takie
jak aronia, borówka, porzeczka, czarne winogrona, wiśnie
i truskawki, charakteryzują się wysoką zawartością tych
związków. Bogatym źródłem polifenoli są również warzywaRycina
i przyprawy
oraz popularnezwiązków
napoje, takiepolifenolowych.
jak kawa, ka1. Klasyfikacja

kao, herbata zielona i czarna oraz czerwone wino (Tabela
1) [1–3, 26].
Aktywność biologiczna związków polifenolowych zależy w dużej mierze od stopnia ich przyswajalności w przewodzie pokarmowym. Z kolei szybkość i wydajność absorpcji jelitowej zdeterminowane są strukturą chemiczną
danego związku. Większość polifenoli występuje naturalnie w postaci glikozydów, znacznie rzadziej związki te są
obecne w formie wolnych aglikonów [1, 3, 27]. Aglikony
mogą ulegać wchłanianiu na drodze dyfuzji biernej, natomiast glikozydy ulegają wcześniejszej hydrolizie enzymatycznej w jelicie. Istotny wpływ na biodostępność
związków polifenolowych ma mikroflora jelitowa zdolna
do metabolizowania polifenoli z udziałem wytwarzanych przez bakterie enzymów, takich jak β-glukozydaza,
β-glukuronidaza i hydrogenazy [1, 3, 27].

Mechanizm działania związków
polifenolowych

Związki polifenolowe mają szereg właściwości korzystnych dla zdrowia (Rycina 2). Działanie biologiczne polifenoli wynika głównie z ich silnych właściwości przeciwutleniających, które zależą zarówno od liczby, jak i położenia
podstawników w cząsteczce związku – im więcej grup

Związki
polifenolowe
Kwasy
fenolowe

Flawonoidy
Flawony

Pochodne kwasu
benzoesowego

Flawanony
Flawonole

Pochodne kwasu
cynamonowego

Flawanole
Antocyjanidyny

Izoflawony

Lignany

Rycina 1. Klasyfikacja związków polifenolowych.
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Stilbeny

Tabela 1. Źródła związków polifenolowych.

Zawartość związków polifenolowych
(mg/100 g)

Źródło związków polifenolowych
Goździki
Pieprz (sucha masa)
Kakao
Aronia czarnoowocowa
Czarny bez
Rozmaryn (sucha masa)
Czarna porzeczka
Oliwki czarne
Oliwki zielone
Truskawki
Malina czerwona
Kawa filtrowana
Imbir (sucha masa)
Winogrona czarne
Cebula czerwona
Jabłka
Szpinak
Herbata czarna
Wino czerwone
Herbata zielona
Oliwa z oliwek ,,extra virginˮ

15 188
11 960
3 448
1 756
1 359
1 018
758
569
346
235
215
214*
202
169
168
136
119
102*
101*
89*
62*

* zmiana jednostki – mg/100 ml

hydroksylowych w cząsteczce, tym silniejsze zdolności antyutleniające [1–4]. Mechanizm, na drodze którego związki
polifenolowe chronią przed rozwojem stresu oksydacyjnego, jest wielokierunkowy. Polifenole mają silne właściwości redukcyjne i mogą służyć jako dawcy elektronów oraz
atomów wodoru, dzięki czemu są w stanie nie tylko inaktywować wolne rodniki tlenowe, ale również terminować
wolnorodnikowe reakcje łańcuchowe. W wyniku reakcji
rodnika z polifenolem powstaje zredukowany, nieaktywny
rodnik fenoksylowy o niskiej aktywności chemicznej, stabilizowany przez pierścień benzenowy [1, 3, 4]. Obecność
grup hydroksylowych umożliwia również chelatację jonów
metali, w tym metali toksycznych, takich jak ołów i kadm,
oraz metali katalizujących reakcje utleniania, jak miedź (I)
i żelazo (II) [1, 3, 4]. Liczne badania doświadczalne wykazały, iż spożywanie związków polifenolowych nasila enzymatyczną i nieenzymatyczną barierę antyoksydacyjną
organizmu poprzez zapobieganie obniżeniu aktywności
głównych enzymatycznych antyoksydantów endogennych
(dysmutaza ponadtlenkowa – SOD, katalaza – CAT, peroksydaza glutationowa – GPx) oraz deficytowi glutationu
(GSH), który jest głównym antyoksydantem nieenzymatycznym odgrywającym kluczową rolę w procesie detoksykacji organizmu. Ponadto polifenole hamują aktywność

oksydaz – enzymów utleniających biorących udział w wytwarzaniu RFT, takich jak oksydaza NADPH i oksydaza
ksantynowa [1, 3, 4].
Związki polifenolowe wykazują również aktywność
przeciwzapalną i przeciwalergiczną głównie poprzez
wpływ na ekspresję genów i przebieg szlaków sygnałowych w komórkach. Związki te hamują działanie czynników transkrypcyjnych o aktywności prozapalnej, takich
jak czynnik jądrowy kappa B (NF-κB) i kompleks białkowy AP-1, jednocześnie wykazując zdolność aktywacji
czynnika jądrowego Nrf2, odpowiedzialnego za ekspresję licznych genów cytoprotekcyjnych [1, 3, 4]. Polifenole,
wpływając na komórki układu odpornościowego, mogą
zmniejszać syntezę cytokin biorących udział w reakcjach
zapalnych, m.in. TNF-α, IL-6 i IL-8. Ponadto związki te
hamują aktywność enzymów o działaniu prozapalnym,
takich jak indukowana syntaza NO (iNOS), cyklooksygenaza-2 (COX-2) i lipooksygenaza (LOX) [1, 3–5]. Z kolei
właściwości przeciwalergiczne związków polifenolowych
wynikają głównie z ich wpływu na receptory powierzchniowe oraz komórki zaangażowane w odpowiedź humoralną organizmu, co skutkuje zmniejszeniem aktywności
limfocytów pomocniczych Th2 i komórek plazmatycznych [5, 6].
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Działanie przeciwnowotworowe związków polifenolowych wynika z ich właściwości zarówno antyoksydacyjnych, jak i immunomodulujących. Znaczącą rolę w supresji
procesu nowotworowego odgrywa zdolność polifenoli do
wpływu na cykl komórkowy i ekspresję genów. Wykazano, iż związki te hamują aktywność enzymów biorących
udział w replikacji DNA, nasilają apoptozę komórek nowotworowych i zwiększają ekspresję przeciwnowotworowych genów supresorowych [2–4].
Analogicznie do działania przeciwnowotworowego
wpływ związków polifenolowych na układ sercowo-naczyniowy również wiąże się z ich aktywnością antyutleniającą i przeciwzapalną. Związki te uszczelniają i wzmacniają
ściany naczyń krwionośnych, działają wazodylatacyjnie
i antyagregacyjnie. Polifenole pozytywnie wpływają na
gospodarkę lipidową organizmu, zwiększając poziom lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL), a zmniejszając poziom
lipoprotein o niskiej gęstości (LDL), triacylogliceroli (TG)
i cholesterolu całkowitego w krwi [1–4].
Związki polifenolowe są sprzymierzeńcami osób otyłych i cukrzyków. Wpływają korzystnie na metabolizm
glukozy,
zmniejszają
jelitowązwiązków
absorpcję węglowodanów,
Rycina
2. Działanie
polifenolowych.

stymulują wydzielanie insuliny oraz wykazują działanie
cytoprotekcyjne względem komórek β trzustki, których
uszkodzenie i dysfunkcja jest główną przyczyną rozwoju
cukrzycy typu II [2, 3, 10].

Związki polifenolowe w profilaktyce i terapii
chorób cywilizacyjnych

Ze względu na swoje właściwości prozdrowotne związki
polifenolowe są przedmiotem licznych badań doświadczalnych i epidemiologicznych (Tabela 2). Obfitość występowania i wielokierunkowość działania polifenoli stanowią
szansę, ale też wyzwanie dla badaczy. Niezbędne jest podejmowanie wysiłków w celu jednoznacznego określenia
roli tych związków w zapobieganiu różnym schorzeniom
i ich leczeniu, przede wszystkim tym, które generowane
są przez stres oksydacyjny [1–24]. Do takich chorób należy
wiele przewlekłych schorzeń określanych mianem chorób
cywilizacyjnych: cukrzyca typu II, choroby układu sercowo-naczyniowego czy nowotwory. Prognozy wskazują,
że liczba osób cierpiących na tego typu dolegliwości będzie wzrastać w przyszłych dekadach. Zjawisko to stanowi
poważne obciążenie dla systemu ochrony zdrowia, ale też
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Kardioprotekcyjne

Przeciwcukrzycowe

↑ synteza NO, eNOS, NOS
↑ cGMP, SIRT1
↑ PGI2
↑ HDL
↓ LDL, TG
↓ cholesterol całkowity

↑ glikoliza i glikogeneza
↓ glukoneogeneza
↓ α-glukozydaza, α-amylza
↓ jelitowa absorpcja
węglowodanów
ochrona komórek β
regulacja produkcji i
sekrecji insuliny

Antyoksydacyjne
↑ SOD, CAT, GPx
↑ GSH, witaminy C i E
↓ oksydaza NADPH,
oksydaza ksantynowa
↓ RFT

Rycina 2. Działanie związków polifenolowych
Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 3 (48) 2016

↓ TXA2

Związki
polifenolowe

Przeciwnowotworowe
↑ apoptoza komórek
nowotworowych
↑ ekspresja genów
supresorowych
↓ polimeraza II DNA,
tropoizomeraza I i II
↓ RFT

Przeciwzapalne
↓ COX-2, LOX, iNOS
↓ adhezja monocytów
↓ NF-kB, AP-1
↓ TNF-α, IL-1β, IL-6,
IL-8
↑ Nrf2

gospodarki wielu krajów. Rozwojowi chorób cywilizacyjnych można w dużej mierze zapobiec poprzez właściwe
działania profilaktyczne, dlatego też niezwykle istotne jest
prowadzenie zdrowego stylu życia, którego nieodłącznym
elementem oprócz wysiłku fizycznego jest dieta oparta na
produktach pochodzenia roślinnego, bogatych w związki
polifenolowe [2–5, 9, 23, 25].

Choroby układu sercowo-naczyniowego

Choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią główną
przyczynę zgonów na świecie. Jak wykazały badania kliniczne, spożywanie żywności bogatej w związki biologicznie czynne, takie jak polifenole stanowi jeden z głównych
czynników chroniących przed rozwojem chorób układu
krążenia [4–8]. Potwierdzeniem tego zjawiska jest tzw.
paradoks francuski. Pomimo spożywania przez Francuzów dużej ilości tłuszczów zwierzęcych, przede wszystkim
w postaci mięs, serów i innych przetworów mleczarskich,
śmiertelność spowodowana schorzeniami układu sercowo-naczyniowego w tym regionie jest niższa niż w pozostałych krajach Europy. Taki stan rzeczy tłumaczy się
spożywaniem przez Francuzów dużych ilości czerwonego
wina, które jest jednym z najbogatszych źródeł związków
polifenolowych [1, 5, 26]. W badaniu przeprowadzonym
na grupie 7172 mieszkańców USA. wykazano, że osoby,
które spożywają dziennie 1235 ± 199 mg związków polifenolowych, obarczone są o 46% mniejszym ryzykiem
wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego w porównaniu do osób, które z dietą przyjmują 483 ± 108 mg
polifenoli dziennie [6]. Badania epidemiologiczne dowodzą, że zwiększenie spożycia związków polifenolowych
prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi oraz redukcji ryzyka
zawału serca [5]. Polifenole doceniane są także za swoje
silne właściwości antyaterogenne [4, 5, 7]. Badanie przeprowadzone na 25 zdrowych mężczyznach w wieku od 20
do 59 lat wykazało, iż dzienne spożycie 25 ml oliwy z oliwek o dużej zawartości związków polifenolowych (366 mg
polifenoli/kg oliwy) przez okres 3 tygodni prowadziło do
zmniejszenia stężenia apoproteiny B-100 o 5,94 ± 16,6%
oraz liczby całkowitych i małych cząstek LDL odpowiednio
o 11,9 ± 12,0% i 15,3 ± 35,1% w osoczu krwi w porównaniu do osób badanych, które spożywały oliwę z oliwek
o niskiej zawartości tych związków (2,7 mg polifenoli/kg
oliwy) [7]. Wykazano również, że przyjmowanie związków
polifenolowych wpływa korzystnie na profil lipidowy osób
znajdujących się w grupie wysokiego ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego (cukrzycy w wieku ≥
55 lat, spełniający co najmniej cztery dodatkowe czynniki
ryzyka: palenie papierosów, nadciśnienie, LDL ≥ 160 mg/
dL, HDL ≤ 40mg/dL dla mężczyzn i ≤ 50 mg/dL dla kobiet,

otyłość lub nadwaga: BMI ≥ 25 kg/m2). Trwająca 4 tygodnie konsumpcja 40 g kakao dziennie (495,2 mg polifenoli)
skutkowała wzrostem stężenia HDLc o 5% i jednoczesnym
obniżeniem oxyLDL o 17% w porównaniu do osób, które
w tym samym okresie nie spożywały kakao [8].

Otyłość i nadwaga

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych obecnie chorób
cywilizacyjnych jest otyłość. Szacuje się, że zmaga się z nią
niemal 20% populacji światowej, a liczba osób otyłych
stale wzrasta. Epidemia otyłości jest problemem na skalę
globalną, stanowiąc szósty pod względem ważności czynnik ryzyka zgonu na świecie. Ponadto otyłość i nadwaga
stanowią czynniki ryzyka m.in. choroby niedokrwiennej
serca, nadciśnienia, cukrzycy typu II i niektórych typów
nowotworów. Na tle krajów europejskich Polska plasuje się w czołówce, biorąc pod uwagę liczbę osób z nadwagą i otyłością, przy czym problem ten coraz częściej
dotyczy młodzieży, a nawet dzieci. Najnowsze badania
epidemiologiczne potwierdzają, że dieta bogata w związki polifenolowe stanowi cenną broń w walce z dodatkowymi kilogramami [9–12, 25]. Badanie przeprowadzone
u osób z nadwagą i otyłością wykazało, iż 8-tygodniowa
dieta bogata w związki polifenolowe (2903 mg polifenoli dziennie), pochodzące głównie z bezkofeinowej kawy
i herbaty, warzyw, dżemu jagodowego oraz oliwy z oliwek „extra virgin”, prowadziła do obniżenia stężenia glukozy w krwi, zwiększenia wczesnej sekrecji insuliny oraz
wzrostu insulinowrażliwośći [10]. Temat walki z otyłością
jest podejmowany coraz częściej przez badaczy polskich
[11, 12]. W badaniu przeprowadzonym na 56 osobach otyłych z nadciśnieniem odnotowano, iż podawanie przez
3 miesiące ekstraktu z zielonej herbaty, w postaci jednej
kapsułki dziennie (379 mg ekstraktu z herbaty zielonej zawierającego 208 mg galusanu epigallokatechiny – EGCG),
skutkowało znacznym obniżeniem skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi oraz stężenia glukozy i insuliny w porównaniu do osób, które otrzymywały placebo.
Suplementacja ekstraktem z zielonej herbaty skutkowała
również obniżeniem stężenia TNF-α i CRP oraz zwiększała całkowity potencjał antyoksydacyjny (TAS) surowicy.
Ponadto wpływała korzystnie na gospodarkę lipidową
organizmu, obniżając stężenie LDL i TG, a zwiększając poziom HDL w osoczu krwi [11]. W innym badaniu prowadzonym w podobnym modelu doświadczalnym wykazano,
że suplementacja ekstraktem z zielonej herbaty (379 mg
dziennie przez 3 miesiące) oprócz korzystnego wpływu na
gospodarkę lipidową i TAS surowicy prowadziła do obniżenia BMI i zmniejszenia obwodu brzucha [12]. Zjawiskiem
budzącym niepokój lekarzy jest coraz częstsze występo-
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Tabela 2. Wpływ spożywania związków polifenolowych na organizm
Dzienne

Grupa

spożycie związków

badana

polifenolowych

Okres

Wpływ

spożywania

na organizm

Źródło

osoby będące w grupie
ryzyka wystąpienia chorób układu
sercowo-naczyniowego

1235 ± 199 mg

4 lata

↓ ryzyko wystąpienia chorób układu

i 3 miesiące

sercowo-naczyniowego

3 tygodnie

↓ apoB-100, LDL

[7]

4 tygodnie

↑ HDLc, ↓ oxyLDL

[8]

8 tygodni

↑ wczesna sekrecja insuliny
↑ insulinowrażliwość
↓ stężenie glukozy w osoczu

[10]

[6]

(N = 7172)
zdrowi mężczyźni
(N = 25)

25 ml oliwy z oliwek –
366 mg polifenoli/kg
oliwy z oliwek

osoby będące w grupie ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-

40 g kakao –

-naczyniowego

495,2 mg polifenoli

(N = 42)
osoby z nadwagą lub otyłością, będące w grupie ryzyka wystąpienia
chorób układu sercowo-

2903 mg

-naczyniowego
(N = 86)
osoby otyłe z nadciśnieniem tętniczym
(N = 56)
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osoby otyłe
(N = 46)

379 mg ekstraktu
z herbaty zielonej

379 mg ekstraktu
z herbaty zielonej

100 g ciemnej czekolady

(N = 15)

– 2000 mg polifenoli

(N = 28)
osoby z cukrzycą typu II
(N = 19)
mężczyźni z rakiem prostaty

3 miesiące

– 208 mg EGCG

kobiety z syndromem otyłości ukrytej

osoby z nadwagą i otyłością

3 miesiące

– 208 mg EGCG

7 dni

2000 mg

8 tygodni

1506 mg

4 tygodnie

1010 mg

(N = 93)

wanie tzw. otyłości ukrytej, czyli podwyższonej procentowej zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie przy prawidłowej masie ciała. Badanie przeprowadzone u kobiet
cierpiących na syndrom otyłości ukrytej wykazało, że spożywanie 100 g ciemnej czekolady (70% kakao) dziennie
przez okres 7 dni podwyższało stężenie HDL, zmniejszało
poziom cholesterolu całkowitego oraz stosunek LDL/HDL
Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 3 (48) 2016

↑ TAS surowicy, ↑ HDL
↓ skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi
↓ stężenie glukozy i insuliny w osoczu
↓ TNF-α i CRP w surowicy
↓ LDL i TG
↑ TAS surowicy, ↑ HDL
↓ stężenie glukozy w osoczu
↓ BMI, ↓ obwód brzucha
↓ cholesterol całkowity, ↓ LDL i TG
↑ HDL
↓ cholesterol całkowity, ↓ LDL/HDL
↓ obwód brzucha
↑ insulinowrażliwość hepatocytów
↓ TBARS i PC w mięśniach
↓ F2-izoprostany w moczu
↓ MDA i HNE w moczu

[11]

[12]

[13]

[15]
[16]

↓ NFκB w tkankach, które poddano
33 dni

prostektomii radykalnej

↓ 8-OHdG w moczu
↓ PSA w surowicy

[24]

w krwi, jak również przyczyniało się do redukcji obwodu
brzucha [13].

Cukrzyca typu II

W licznych badaniach wykazano, że spożywanie związków polifenolowych wpływa korzystnie na parametry
gospodarki węglowodanowej u ludzi, toteż rosnącym za-

interesowaniem cieszy się zastosowanie tych związków
w profilaktyce i leczeniu cukrzycy [10, 11, 14–16]. Wykazano, że wraz ze wzrostem wydalania hespertyny i kwasu
kawowego z moczem zmniejsza się ryzyko zachorowania
na cukrzycę typu II [14]. Spożywanie polifenoli z winogron
(2 g polifenoli dziennie) przez 8 tygodni chroniło osoby
z nadwagą i otyłością będące krewnymi pierwszego stopnia osób chorych na cukrzycę typu II przed indukowanym
fruktozą stresem oksydacyjnym w mięśniach (obniżenie
stężenia substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym – TBARS, i białkowych grup karbonylowych – PC)
i w całym ustroju (obniżenie F2-izoprostanów w moczu),
a także zwiększało insulinowrażliwość hepatocytów [15].
W innym badaniu stwierdzono, że 4-tygodniowa suplementacja dwiema kapsułkami ekstraktu z owoców granatu dziennie (2 x 753 mg polifenoli) zmniejszała peroksydację lipidów (obniżenie stężenia aldehydu dimalonowego
– MDA, i hydroksyaldehydów – HNE) w ustroju osób chorych na cukrzycę typu II [16].

Choroby nowotworowe

Poważnym wyzwaniem dla zdrowia publicznego szczególnie w krajach rozwiniętych i rozwijających się jest rosnąca
liczba zachorowań na nowotwory. Dieta bogata w związki
o działaniu antyoksydacyjnym i antyproliferacyjnym może
okazać się szansą na zmniejszenie ryzyka zachorowania na
niektóre typy nowotworów, w tym nowotwory prostaty
i piersi należące do najczęściej występujących typów tego
rodzaju schorzeń [17–25]. Badania doświadczalne wskazują, iż związki polifenolowe zawarte m.in. w ekstrakcie
z zielonej herbaty zwiększają skuteczność działania leków
przeciwnowotworowych, a kwestią czasu jest ich uznanie
za niezbędny element nowoczesnej, innowacyjnej terapii
nowotworów i włączenie do niej na stałe [17]. Wiele badań
epidemiologicznych potwierdza, że związki polifenolowe
wywierają ochronny wpływ na organizm i zmniejszają ryzyko rozwoju nowotworów piersi i prostaty, istnieją również i takie badania, które nie wykazują związku między
spożyciem polifenoli a rozwojem tych nowotworów. Przypuszcza się, że niespójności w rezultatach przeprowadzanych badań mogą wynikać z różnic genetycznych [18–24].
Nie zmienia to jednak faktu, że dieta bogata w związki
polifenolowe stanowi podstawę profilaktyki przeciwnowotworowej. Zauważono, że dieta śródziemnomorska,
charakteryzująca się dużą zawartością warzyw, owoców
i zdrowych olei roślinnych, obniża ryzyko wystąpienia raka
piersi u kobiet zarówno przed menopauzą, jak i po menopauzie [18]. W badaniu przeprowadzonym na kobietach
w wieku od 30 do 65 lat wykazano, że u kobiet prowadzących zdrowy tryb życia i przestrzegających zdrowej,

bogatej w produkty pochodzenia roślinnego diety ryzyko
wystąpienia raka piersi jest mniejsze o 75% w porównaniu
do kobiet, których dieta oparta jest głównie na produktach przetworzonych bogatych w sól i cukier [19]. Analiza
wyników badań epidemiologicznych przeprowadzonych
w latach 1997–2010, obejmujących swoim zasięgiem niemal 200 tysięcy uczestniczek również wykazała, że ryzyko
rozwoju raka piersi jest mniejsze u kobiet, których dieta
obfituje w związki polifenolowe [20]. W badaniu przeprowadzonym na populacji irańskiej odnotowano, że zwiększone wydalanie z moczem equolu, będącego metabolitem izoflawonu – daidzeiny, wiązało się ze zmniejszeniem
ryzyka zachorowania na nowotwór piersi. Na tej podstawie oszacowano, że ryzyko rozwoju raka piersi u kobiet,
które wydalają z moczem więcej niż 189 nmol equolu na
dobę jest o 73% niższe w porównaniu do tych, u których
poziom wydalania tego metabolitu z moczem nie przekracza 70 nmol na dobę [22]. Podobną zależność stwierdzono
w przypadku raka prostaty. W kilku badaniach epidemiologicznych zaobserwowano, że wydalanie daidzeiny, equolu i genisteiny z moczem ujemnie korelowało z ryzykiem
rozwoju raka prostaty [23]. W badaniu przeprowadzonym
na mężczyznach, u których zdiagnozowano raka prostaty,
wykazano, że picie przez okres 33 dni zielonej herbaty (1010
mg polifenoli dziennie) obniżało aktywność NFκB w tkankach, które poddano prostektomii radykalnej, zmniejszało stężenie 8-hydroksy-2’-deoksyguanozyny (8-OHdG),
związku będącego markerem oksydacyjnego uszkodzenia
DNA, w moczu oraz obniżało stężenie antygenu gruczołu
krokowego (PSA) w surowicy w porównaniu do osób, które spożywały samą wodę [24].

Podsumowanie

Dowody z badań doświadczalnych i epidemiologicznych wskazują na istotną rolę związków polifenolowych
w profilaktyce oraz potencjalną w leczeniu chorób cywilizacyjnych [5–24]. Niewątpliwie zagadnienie to wymaga
głębszej analizy i dokładnych badań klinicznych. Niemniej
jednak w tych naturalnych antyoksydantach roślinnych
pokłada się wielkie nadzieje, jako że mogą one skuteczną
bronią w walce z chorobami przewlekłymi, których leczenie wiąże się zarówno z wysokimi kosztami, jak i efektami
niepożądanymi długotrwałej terapii syntetycznymi farmaceutykami.
Oświadczenia
Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów
Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.
Źródła finansowania
Autorzy deklarują brak źródeł finansowania.
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