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The role of fruits and vegetables polyphenols in the dietotherapy
of atherosclerosis
Summary
Vegetables and fruits supply many important components, which are necessary for the human organism to perform its basic
functions. One of those components are vitamins and mineral components and polyphenols. Polyphenols are classified as
phytochemical substances, as they are found mainly in plants. Rich sources of polyphenols include vegetables and fruits. Recently
an essentials role in the prevention of many diseases has been attributed to polyphenols. The effect of the advantageous action
of polyphenols consists in the removal from blood of already formed reactive oxygen species and prevention of their formation.
This is possible thanks to the inhibition of enzymes connected with generation of free radicals: lipooxygenase, cyclooxygenase and
xanthin oxidase by polyphenols. By reducing the quantity of free oxygen radicals, polyphenols protect against oxidation different
fractions of cholesterol, particularly LDL, they activate the synthesis of prostacyclins and exhibit anti-aggregation action. Also
the chelating action of many polyphenols prevents oxidation of plasma lipoproteins. The antioxidant action of polyphenols in the
organism consists also in the inhibition of oxidation of endogenous antioxidants (vitamin E, ascorbic acid, gluthathione and other
compounds) in oxidation processes. Flavonoids, such as quercetin, rutin play the role of antioxidants in relation to vitamin C.
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Wstęp
Miażdżyca jest przewlekłą chorobą tętnic, która charakteryzuje się ogniskowym gromadzeniem w ścianach naczyń między innymi cholesterolu i powoduje uszkodzenie
śródbłonka tętnic. Występowanie miażdżycy powiązane
jest ze stresem oksydacyjnym, odkładaniem się cholesterolu, zwiększonym wykrzepianiem i procesem fibro-proliferacyjnym. Jest wiele czynników odpowiedzialnych za
proces chorobowy, z których najważniejsze to: złe żywienie oraz mała aktywność fizyczna. Zmiany w naczyniach
polegają na zwężaniu się światła tętnic, które powodują
zahamowanie przepływu krwi. Złogi cholesterolu, które
gromadzą się w ścianie tętnic, aktywują krzepnięcie krwi,
a to może doprowadzić do tworzenia się przyściennych
skrzepów, które zamykają światło naczyń i całkowicie
przerywają przepływ krwi. Profilaktyka miażdżycy i dietoterapia polega na zwalczaniu czynników ryzyka. W prewencji miażdżycy największe znaczenie przypisuje się
prawidłowemu stylowi życia, w tym sposobowi odżywania
i aktywności fizycznej. Jednym ze wskazań prewencyjnych
i leczniczych w miażdżycy jest zwiększenie spożycia warzyw i owoców. Badania epidemiologiczne prowadzone
w wielu krajach na przestrzeni ostatnich lat dowodzą, że
ryzyko chorób cywilizacyjnych jest mniejsze u osób spożywających regularnie świeże warzywa i owoce.
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Warzywa i owoce są bardzo ważnymi składnikami
codziennego żywienia. Należą one do grup produktów
spożywczych, które charakteryzują się niską energetycznością (kalorycznością), bogactwem węglowodanów, w
tym włókna pokarmowego zarówno rozpuszczalnego,
jak i nierozpuszczalnego, oraz składników mineralnych
i witamin, regulujących prawidłowe procesy przemiany
materii zachodzące w organizmie człowieka, ale również
chroniących przed stresem oksydacyjnym. Owoce i warzywa są również źródłem cennych dla zdrowia związków
roślinnych bioaktywnych, jakimi są związki polifenolowe.
Nie są one syntetyzowane przez organizm człowieka i
muszą być dostarczane z pożywieniem, podobnie jak
witaminy. Z tego względu często określa się je mianem
fitamin. W naukach farmaceutycznych fitaminy są klasyfikowane jako fenolowe antyoksydanty. Według definicji
są one substancjami roślinnymi wspomagającymi funkcje fizjologiczne organizmu (1). Wyizolowano ponad
8000 związków polifenolowych z różnych naturalnych
produktów, są to między innymi flawonoidy i kwasy fenolowe. Każda grupa jest następnie dzielona na podgrupy
w zależności od struktury chemicznej podstawowego
szkieletu węglowego. W cząsteczkach związków polifenolowych, które są aktywne, występują dwie lub więcej
fenolowych grup hydroksylowych. Taki układ nadaje
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cząsteczce właściwości antyoksydacyjne i pozwala cząsteczce między innymi neutralizować wolny rodnik.
Związki polifenolowe można podzielić pod względem
struktury podstawowego szkieletu węglowego (2), na:
a) kwasy fenolowe (pochodne kwasu benzoesowego i
cynamonowego),
b) taniny,
c) flawonoidy, które można podzielić na podklasy:
–– flawony (apigenina, hesperydyna, luteolina),
–– flawanony (naringenina, hesperydyna, taksifolina),
–– flawonole (kwercetyna, kemferol, miry cetyna,
rutyna),
–– flawanole (katechina, epikatechina, epigalokatechina),
–– izoflawony (daidzeina, genisteina, glicyteina),
–– antocyjany (cyjanidyna, malwidyna, delfinidyna).
Związki te stanowią ważną grupę antyoksydantów występujących w żywności pochodzenia roślinnego. Zawartość ich w produktach spożywczych jest bardzo różna i
zależna od szeregu czynników, takich jak sposób uprawy,
obróbka technologiczna i czas przechowywania.
Zawartość związków polifenolowych
w owocach i warzywach
Owoce i warzywa są bogatym źródłem związków
polifenolowych, zarówno kwasów fenolowych, jak i
flawonoidów. Szczególnie bogate w te związki są owoce jagodowe, takie jak: aronia, truskawki, poziomki,
maliny, jagody, borówki, jeżyny itp. (3-5). Znaczącym
źródłem polifenoli są owoce aronii, które zawierają ich
ogólnie około 4210 mg w 100 g suchego ekstraktu
z owoców, natomiast świeże owoce zawierają około
2080 mg/100 g (6). Zawartość polifenoli w wybranych
owocach przedstawiono w tabeli 1.
Warzywa zawierają nieco mniejsze ilości polifenoli niż
owoce. Są to głównie kwercetyna, kempferol i luteolina.
Szczególnie wysoką zawartość posiadają: nać pietruszki (ok. 13 600 mg/100 g), kapary (ok. 310 mg/100 g) i
pietruszka korzeń (ok. 310 mg/100 g) (7). Wyniki badań
wskazują, że sposób uprawy zarówno warzyw, jak i
owoców może mieć wpływ na zawartość polifenoli.
Badania laboratoryjne wskazują, że cebula z uprawy
ekologicznej zawierała istotnie więcej flawonoidów
niż z uprawy konwencjonalnej (8). Podobnie w innym
badaniu laboratoryjnym uzyskano wyniki, że papryka
czerwona z upraw ekologicznych posiadała wyższe
zawartości flawonoidów niż z upraw ekologicznych (9).
Średnią zawartość polifenoli w wybranych warzywach
przedstawiono w tabeli 2.
Znaczenie związków polifenolowych
owoców i warzyw w dietoterapii miażdżycy
Warzywa i owoce ze względu na zawartość witamin,
składników mineralnych oraz polifenoli mają istotne
znaczenie w dietoterapii miażdżycy (10-13). Badania epidemiologiczne wskazują na redukcję ryzyka miażdżycy i
chorób układu krążenia przy wysokim spożyciu polifenoli
w diecie (14, 15). Polifenole działają głównie antyoksy150

Tabela 1. Zawartość flawonoidów i kwasów fenolowych
w wybranych owocach (*6, 7).
Produkt

Podgrupa

Flawonoid

Średnia
zawartość
w mg/100 g
produktu

Aronia
mitschurini
Viking*

Antocyjanidyny Cyjanidyny
Flawonole
Kwasy fenolowe Kwasy hydroksycynamonowe

Bez czarny
– jagody

Antocyjanidyny
Flawonole

Cyjanidyna
Kwercetyna

749,24
42

Antocyjanidyny

Cyjanidyna
Malwidyna
Epikatechina
Kwercetyna

15,02
49,21
1,11
3,11

Kempferol
Kwercetyna
Hesperydyna
Neryngenina

0,40
0,50
1,50
53,00

Epikatechina
Katechina
Kwercetyna

8,14
0,95
4,42

Epikatechina
Katechina
Kwercetyna

0,62
0,12
0,34

Epikatechina
Katechina
Kwercetyna

18,08
0,66
1,03

Flawonole

Epikatechina
Katechina
Kwercetyna

6,06
4,95
2,55

Pomarańcza Flawanony
świeża

Hesperydyna
Naryngenina

32,73
11,15

Porzeczka
czarna
świeża

Flawonole

Mirycetyna
Kwercetyna

7,81
5,69

Flawanole
Flawonole

Katechina
Kempferol
Kwercetyna

4,47
0,79
0,65

Flawanole

Katechina
Epikatechina
Kwercetyna

8,94
8,64
2,54

Flawonole

Cyjanidyna
Epikatechina
Katechina
Kwercetyna

111,43
9,53
2,17
1,25

Flawanole
Flawonole

Epikatechina
Kwercetyna

4,20
14,02

Borówka
czarna

Flawanole
Flawonole
Flawonole

Grejpfrut
świeży
Jabłko
świeże ze
skórką
Jabłkowy
sok

Flawonony
Flawanole
Flawonole
Flawanole
Flawonole
Flawanole

Jeżyna
Flawonole
Morela
świeża

Truskawki
Winogrona
ciemne
Wiśnia
świeża
Żurawina
świeża

Flawanole

Flawonole
Antocyjanidyny
Flawanole

1041
79
422

dacyjnie i przerywają reakcje łańcuchowe tworzenia się
wolnych rodników, dzięki czemu zapobiegają tworzeniu
się reaktywnych form tlenu przez hamowanie enzymów,
które je generują, oraz usuwają już powstałe reaktywne
formy tlenu. Wolne rodniki tlenowe przyczyniają się do
rozwoju wielu schorzeń, dlatego polifenole jako antyoksydanty odgrywają istotną rolę w profilaktyce i leczeniu
wielu schorzeń, między innymi miażdżycy. Działanie
antyoksydacyjne polifenoli polega również na zmiataniu
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Znaczenie związków polifenolowych z owoców i warzyw w dietoterapii miażdżycy
Tabela 2. Zawartość flawonoidów w wybranych warzywach (7).

Produkt

Podgrupa

Flawonoid

Średnia
zawartość
w mg/100 g
produktu

Brokuły
świeże

Flawonole

Kempferol
Kwercetyna

6,16
3,21

Brokuły
gotowane

Flawonole

Kempferol
Kwercetyna

1,38
1,38

Cebula żółta

Flawonole

Kwercetyna

13,27

Cebula
czerwona

Flawonole
Antocyjanidyny

Kwercetyna
Cyjanidyna

19,93
13,14

Fasola zielona
świeża

Flawonole

Kwercetyna

2,73

Gryka

Flawonole

Kwercetyna

23,09

Kapary
w zalewie

Flawonole

Kempferol
Kwercetyna

135,56
180,77

Pietruszka
korzeń

Flawony
Flawonole

Apigenina
Mirycetyna

302,00
8,08

Flawony

Apigenina
Luteolina

13506,2
19,75

Flawonole

Kwercetyna

4,12

Flawony

Apigenina
Luteolina
Kwercetyna

4,61
1,31
3,50

Pietruszka nać
Pomidor
czerwony
świeży
Seler korzeń

Flawonole
Seler
naciowy

Flawony

Apigenina
Luteolina

19,10
3,50

Szpinak
świeży

Flakony
Flawonole

Luteolina
Kwercetyna

1,11
4,86

aktywnych form tlenu. Polifenole neutralizują zatem ataki
wolnych rodników na ścianki naczyń, osłaniają przed
utlenieniem cholesterol i lipidy obecne we krwi oraz
zmniejszają wewnątrznaczyniowe stany zapalne i hamują
agregację płytek krwi.
Działanie ochronne związków polifenolowych na układ
krążenia opiera się przede wszystkim na (15-18):
–– hamowaniu utleniania lipoprotein LDL,
–– działaniu przeciwzapalnym,
–– zmniejszaniu poziomu lipidów w osoczu,
–– obniżaniu ciśnienia krwi,
–– hamowaniu agregacji płytek krwi,
–– zmniejszaniu krzepliwości krwi,
–– wychwytywaniu i hamowaniu tworzenia się wolnych
rodników przez makrofagi.
Efekt przeciwmiażdżycowy polifenoli związany jest
również z hamującym wpływem polifenoli na wiele enzymów, między innymi lipooksygenazy, cyklooksygenazy,
fosfodiestrazy i oksydazy ksantynowej (19). Dzięki temu
zmniejszają agregację płytek i są ważnym elementem
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profilaktyki żywieniowej miażdżycy tętnic. Zdolność hamowania tych enzymów jest podobna do aspiryny, ale
bardziej skuteczna i bez efektów ubocznych (20). Jednak
żeby w pełni korzystać z ochronnego wpływu związków
polifenolowych należy utrzymywać stały, wysoki poziom
tych związków we krwi, stosując zbilansowaną dietę,
szczególnie bogatą w produkty pochodzenia roślinnego
(18). Zauważono odwrotną zależność między występowaniem miażdżycy a wysokim spożyciem owoców i
warzyw (21).
Badania epidemiologiczne oraz kliniczne wskazują na
dominującą rolę wolnych rodników i produktów utleniania
cholesterolu i lipidów jako głównych czynników odpowiedzialnych za narastanie blaszki miażdżycowej.
Związki polifenolowe zawarte w warzywach i owocach
mogą również zmniejszać wchłanianie zwrotne cholesterolu pokarmowego w jelicie. Przebadano właściwości
kwercetyny pod kątem obniżania poziomu cholesterolu
i triacylogliceroli we krwi i okazało się, że przy zawartości
0,5% tego związku w diecie takie zjawisko występuje (16).
W eksperymencie prowadzonym na myszach, w którym
podawano 1% dwuwodny roztwór kwercetyny, rutyny i
kwasu ferulowego, odnotowano, że kwercetyna znacznie
obniżała poziom cholesterolu, trójglicerydów i fosfolipidów w surowicy krwi, co potwierdza efekt hipolipemiczny
kwercetyny (22). Badania wskazują, że podawanie myszom 1 mg/dzień kwercetyny z jabłek lub cebuli pozytywnie wpływało na status antyoksydacyjny w surowicy
(23). Kwercetyna również zmniejszała skutki miażdżycy
poprzez złagodzenie stanów zapalnych i indukowanie
hemowej oksygenazy (15, 24).
W innym badaniu wykazano, że wysokie spożycie
truskawek obniżało poziom cholesterolu całkowitego
oraz LDL (25).
Przyczyną rozwoju zmian miażdżycowych w miejscu
uszkodzenia naczynia jest najczęściej hipercholesterolemia i hipertrójglicerydemia, ale przede wszystkim
nasilona peroksydacja lipidów. Część związków polifenolowych, oprócz hamowania oksydacji lipoprotein
LDL ma zdolność zwiększania komórkowej odporności
tkanek na niekorzystny wpływ już utlenionych LDL (16).
Ponadto związki te wykazują duże powinowactwo do
struktur białkowych, dzięki czemu, łącząc się z nimi
licznymi wiązaniami krzyżowymi, powodują mechaniczne uszczelnianie struktur kolagenowych, co ma
istotne znaczenie w profilaktyce miażdżycy (18). Takie
właściwości przypisuje się procyjanidynom, które występują obficie w owocach jagodowych, zwłaszcza w winogronach i aronii. Procyjanidyny oprócz wzmacniania
naczyń krwionośnych czynnie zapobiegają zakrzepom
i rozrostowi blaszki miażdżycowej w tętnicach (6, 26).
Procyjanidyny z pestek winogron wykazują zdolność
blokowania enzymów kolagenozy, elastazy, hialuronidazy i innych degradujących i niszczących kolagen,
a ponadto wykazują aktywność przeciwagregacyjną
wobec płytek krwi, co zmniejsza krzepliwość krwi i zapobiega zakrzepicy żylnej, zawałom i udarom. Wyciągi
z winogron z wysoką zawartością polifenoli poprawiają
przepływ krwi chłonki w mikrokrążeniu poprzez ochronę
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ścian naczyń krwionośnych i limfatycznych, zmniejszenie przepuszczalności i zwiększenie napięcia.
Badania kliniczne wykazały, że ekstrakty z aronii obniżają ciśnienie krwi, więc mają istotne znaczenie w profilaktyce
i terapii istniejącej miażdżycy i w nadciśnieniu (6, 27).
Stwierdzono, że ekstrakty z owoców jagodowych (takich jak: borówka, wiśnie, truskawki, maliny, jeżyny, winogrona) wpływają pozytywnie na zdrowie poprzez (3, 28):
–– hamowanie utleniania LDL cholesterolu i liposomów,
–– wiązanie wolnych rodników,
–– hamowanie tworzenia się rodników tlenku azotu.
Wiele flawonoidów może działać ochronnie na lipidy
w surowicy krwi. Badania wykazują, że łączne podawanie
królikom z dietą bogato tłuszczową flawonolu – kwercetyny, istotnie obniża w surowicy krwi stężenie cholesterolu
całkowitego i cholesterolu LDL (29).
W badaniach ekstraktów owocowych wykazano,
że największe działanie ochronne na liposomy wywierają kwasy hydroksycynamonowe, na przykład
kwas kawowy, którego bogatym źródłem jest borówka
kanadyjska (6).
Badania na zwierzętach wykazały, że kwercetyna
efektywnie redukuje triacyloglicerole w surowicy i cholesterol całkowity oraz redukuje formowanie blaszek
miażdżycowych (30).
Soki z owoców jagodowych, np. malinowy, truskawkowy wywoływały efekt przeciwmiażdżycowy w badaniach
na zwierzętach (31).
Badania in vivo wykazały, że flawonoidy cytrusowe,
takie jak naringenina zmniejszają miażdżycę i wykazują
potencjalną rolę terapeutyczną w hiperlipidemii, która
zwiększa ryzyko miażdżycy (32). W badaniu na chomikach z hiperlipidemią wykazano, że po 1 miesiącu
podawania ekstraktu z cytrusów i ekstraktu kwasu askorbinowego znacznie zmniejszyło się stężenie cholesterolu
całkowitego, frakcji LDL i VLDL oraz trójglicerydów w
osoczu (33).
Badania wskazują, że polifenole występujące w jabłkach zmniejszały miażdżycę u myszy poprzez działanie
antyoksydacyjne. Odnotowano redukcję kwasu moczowego i zdolność redukowania jonów żelaza (FRAP) w surowicy po 4 miesiącach suplementacji (34). Inne badania
potwierdzają wysoką aktywność antyoksydacyjną kompleksu polifenoli występujących w jabłkach (35, 36).
Podsumowanie
Badania epidemiologiczne, kliniczne i laboratoryjne
dowodzą, że zwiększenie spożycia owoców i warzyw zapobiega miażdżycy oraz zmniejsza już istniejące zmiany
miażdżycowe. Efekt ten jest związany z występowaniem
w owocach i warzywach związków polifenolowych, które
charakteryzują się wysokimi właściwościami antyoksydacyjnymi, przeciwzapalnymi oraz biorą udział w obniżaniu
ciśnienia krwi, zmniejszaniu poziomu lipidów w osoczu
oraz w hamowaniu agregacji płytek krwi i zmniejszaniu
krzepliwości krwi. Należy jednak podkreślić, że owoce
i warzywa oprócz związków polifenolowych zawierają
również witaminy antyoksydacyjne oraz składniki mi152

neralne, jak również włókno pokarmowe. Wszystkie te
składniki wpływają pozytywnie w dietoterapii miażdżycy.
Zwrócić uwagę również powinno się na spożywanie
przede wszystkim owoców i warzyw w postaci surowej,
gdyż wtedy zawartość związków polifenolowych jest
największa.
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