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NIEKTÓRE ASPEKTY LECZNICZEGO DZIAŁANIA
ZIELONEJ HERBATY
Katedra Morfologii Funkcjonalnej
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Herbata (Camellia sinensis) od wieków jest wykorzystywana jako napój leczniczy. Pochodzi z południowych Chin, a uprawiana jest w Azji i Afryce środkowej.
Jest jednym z najpopularniejszych napojów na świecie. Starochińskie przekazy
mówia˛, że lecznicze i pro zdrowotne właściwości zielonej herbaty zostały odkryte
2700 lat przed nasza˛ era˛ przez legendarnego cesarza Shen Nung. W tradycyjnej
medycynie chińskiej zielona herbata używana była jako lek poprawiaja˛cy przepływ
krwi, uśmierzaja˛cy bóle stawów, wzmacniaja˛cy odporność na choroby oraz lek
odtruwaja˛cy organizm. Chen Zang sławny farmaceuta dynastii Tang (618 – 907)
lecznicze właściwości zielonej herbaty określił słowami „Każde lekarstwo jest
specyficznym lekiem przeciwko jednej chorobie, ale herbata jest lekiem na
wszystkie choroby” (1). Unikalne, wielokierunkowe działanie zielonej herbaty
potwierdzaja˛ współczesne obserwacje medyczne, wskazuja˛ce, iż zielona herbata
może mie˛dzy innymi zapobiegać rozwojowi nowotworów, chorób neurodegeneracyjnych, miażdżycy naczyń krwionośnych i otyłości.
Zielona herbata zawiera zwia˛zki polifenolowe z grupy flawanoli, flawonoidów,
proantocyjanidyny oraz kwasy fenolowe. Zwia˛zki te stanowia˛ do 30% suchej masy
liści. Wie˛kszość polifenoli obecnych w zielonej herbacie stanowia˛ flawanole
powszechnie znane jako katechiny. Katechiny sa˛ głównym składnikiem zielonej
herbaty; obejmuja˛ one epikatechine˛ (EC), galusan epikatechiny (ECG), epigallokatechine˛ (EGC), oraz galusan epigallokatechiny (EGCG) (2). EGCG wyste˛puje
w herbacie w najwie˛kszej ilości. Zielona herbata zawiera również nieznaczne ilości
flawonoli; kemferol, kwercetyne˛ i mirisetyne˛ w formie glikozydów oraz kofeine˛,
teobromine˛, teofiline˛, a także kwasy fenolowe np. kwasy galusowe. Liście herbaty
zawieraja˛ także oksydazy polifenolowe.
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Technologia wytwarzania zielonej herbaty przebiega odmiennie niż czarnej. Aby
uzyskać zielona˛ herbate˛, świeżo zerwane liście herbaciane sa˛ poddawane działaniu
gora˛cej pary wodnej, aby zapobiec ich fermentacji, a naste˛pnie suszone. W procesie
produkcji czarnej herbaty, zebrane liście sa˛ poddawane suszeniu do uzyskania ok.
55% ich masy wyjściowej. Podsuszone liście sa˛ zwijane i rozdrabniane, a naste˛pnie
poddawane fermentacji, podczas której polifenole pod wpływem oksydaz polifenolowych sa˛ utleniane. Proces fermentacji przekształca katechiny w teaflawine˛
i tearubigine˛, prowadza˛c do zmniejszenia jej zawartości (3). W naste˛pstwie
powyższych przemian zielona herbata w stosunku do czarnej zawiera stosunkowo
znaczna˛ zawartość katechin i niskie ste˛żenie teaflawin i tearubigin. Zawartość
flawonoli w procesie fermentacji nie ulega zmianom, dlatego też herbaty zielona
i czarna zawieraja˛ je w zbliżonych ilościach (4).
W ł a ś c i w o ś c i b i o c h e m i c z n e p o l i f e n o l i h e r b a t y
Liczne dotychczasowe badania in vitro wykazały, że zawarte w herbacie
katechiny i polifenole maja˛ właściwości antyoksydacyjne (5). Polifenole herbaty
działaja˛ jako przeciwutleniacze eliminuja˛ce reaktywne rodniki tlenowe i azotowe
(nitrozylowe) jak również jako chelatory aktywnych jonów metali w systemie
redoks. Zarówno rodniki, jak i aktywne jony metali sa˛ bardzo toksyczne gdyż
działaja˛ niszcza˛co na lipidy, białka i kwasy nukleinowe.
Jako antyutleniacze, redukuja˛ce powstawanie w organizmie wolnych rodników,
polifenole moga˛ oddziaływać także pośrednio wpływaja˛c na inhibicje˛ enzymów
prooksydacyjnych takich, jak indukcyjna syntetaza tlenku azotu, lipooksygenazy,
cyklooksygenazy i oksydaza ksantynowa. Bakteryjne endotoksyny, a także prozapalne cytokiny stymuluja˛ w makrofagach ekspresje˛ indukcyjnej izoformy syntetazy
tlenku azotu prowadza˛c w konsekwencji do tworzenia dużych ilości aktywnego tlenku azotu. Tlenek azotu spontanicznie reaguje z ponadtlenkiem tworza˛c nadtlenoazotyn i inne utleniacze działaja˛ce niszcza˛co na DNA i białka (6). Zarówno zielona,
jak i czarna herbata (7), jak również indywidualne katechiny (8) i teaflawiny (9)
posiadaja˛ zdolność hamowania zarówno ekspresji, jak i aktywności iNOS w makrofagach. Katechiny zielonej herbaty oraz teaflawiny zawarte w czarnej herbacie
hamuja˛ iNOS poprzez blokowanie aktywnosci czynnika ja˛drowego-κB (8).
Właściwości peroksydacyjne lipooksygenaz i cyklooksygenaz skutkuja˛ uszkodzeniami oksydacyjnymi tkanek. Polifenole zielonej i czarnej herbaty wykazuja˛
hamuja˛cy wpływ na aktywność cyklooksygenazy-2 oraz lipooksygenaz w komórkach śluzówki i komórkach rakowych okre˛żnicy człowieka (10).
Polifenole herbaty moga˛ także ograniczać produkcje˛ wolnych rodników hamuja˛c
aktywność oksydazy ksantynowej. Enzym ten, prowadzi utlenianie hipoksantyny
i ksantyny do kwasu moczowego, jednocześnie redukuja˛c tlen do ponadtlenku
i H2O2. Wykazano, że katechiny, a szczególnie EGCG moga˛ blokować aktywność
oksydazy ksantynowej (11).
Przykładem pośredniego oddziaływania polifenoli na mechanizmy obronne
organizmu jest indukcja enzymów II fazy, enzymów antyoksydacyjnych takich, jak
S-transferaza glutationowa i dysmutaza ponadtlenkowa. Indukcja enzymów II fazy
stymuluje szlaki detoksyfikacyjne, które zwie˛kszaja˛ tworzenie i wydalanie zneutralizowanych metabolitów karcinogennych. S-transferazy glutationowe sa˛ rodzina˛
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enzymów II fazy, które katalizuja˛ wia˛zanie glutationu z elektrofilami, redukuja˛c
w ten sposób ich zdolność do reagowania z kwasami nukleinowymi i białkami,
a w konsekwencji zapobiegaja˛c ich uszkodzeniu.
Zwia˛zki herbaty powoduja˛ również inhibicje˛ czynników transkrypcyjnych takich, jak: ja˛drowy czynnik-κB oraz czynnik aktywatorowy AP-1. Wyniki badań
sugeruja˛, że herbaciane katechiny i fenole hamuja˛ powyższe czynniki działaja˛c jako
inhibitory kinaz (12).
Działanie przeciwnowotworowe
Przekonanie o wyja˛tkowych prozdrowotnych właściwościach zielonej herbaty
sie˛gaja˛ce starożytnych Chin potwierdzaja˛ współczesne badania epidemiologiczne
wykazuja˛ce, że wśród mieszkańców Azji powszechnie pija˛cych zielona˛ herbate˛
zapadalność na chorobe˛ nowotworowa˛ jest mniejsza niż wśród mieszkańców
krajów Zachodu (13).
Karcinogeneza jest złożonym procesem, w którym czynnik rakotwórczy dociera
do komórki, naste˛pnie poprzez genotoksyczne oddziaływanie prowadzi do uszkodzenia jej DNA. Zablokowanie możliwości uszkodzenia genomu stanowi pierwsza˛
linie˛ obronna˛ chronia˛ca˛ komórke˛ przed nowotworzeniem. Działanie obronne
polega na ograniczeniu tworzenia reaktywnych rodników karcinogennych lub na
stymulowaniu ich detoksyfikacji droga˛ indukcji enzymów II-fazy. Enzymy antyoksydacyjne, jak również detoksyfikuja˛ce enzymy drugiej fazy prowadza˛ do usunie˛cia
zwia˛zków cytotoksycznych z komórki zanim doprowadza˛ one do uszkodzenia
komórkowego DNA (14).
Komórkowe antyoksydanty nie tylko bezpośrednio eliminuja˛ reaktywne rodniki,
indukuja˛ one także ekspresje˛ genów koduja˛cych synteze˛ białek obronnych takich, jak
mie˛dzy innymi peroksydaza glutationowa, syntetaza gammaglutamylcysteinowa,
reduktaza NAD(P)H:chinon, czy oksygenaza hemowa-1. Wykazano (15), że EGCG
dominuja˛ca ilościowo w zielonej herbacie katechina, hamuje oksydacyjne uszkodzenie DNA i cytotoksyczność powodowana˛ przez zawarta˛ w tytoniu nitrozamine˛
powoduja˛ca˛ raka płuc. Podobne, prewencyjne, działanie EGCG obserwowano w stosunku do fotokarcinogennego działania promieniowania UV na skóre˛ (16). Antyrakowy wpływ EGCG korelował z ograniczeniem produkcji wolnych rodników,
zmniejszona˛ peroksydacja˛ lipidów i utrzymaniem wewna˛trzkomórkowej aktywności
glutationu. Ponadto, EGCG wpływa na odtworzenie enzymów detoksyfikacyjnych
takich, jak S-transferaza glutationowa, peroksydaza glutationowa, dysmutaza ponadtlenkowa i katalaza (17). Chociaż przytoczone obserwacje potwierdzaja˛ wpływ
EGCG na stymulowanie antyoksydacyjnych mechanizmów obronnych komórki,
ograniczaja˛cych możliwość karcinogenezy, odsłaniaja˛ one zaledwie jeden z mechanizmów możliwego działania katechin herbaty na organizm.
Apoptoza, nazywana programowana˛ śmiercia˛ komórek jest podstawowym fizjologicznym mechanizmem usuwania zbe˛dnych (także zmienionych nowotworowo)
komórek (18). Nadmierne hamowanie apoptozy uniemożliwia fizjologiczna˛ likwidacje˛ rakowacieja˛cych komórek i w konsekwencji sprzyja rozwojowi wie˛kszości
nowotworów (19). Wykazano, że białka należa˛ce do rodziny Bcl-2 takie, jak Bcl-2
i Bcl-xL sa˛ inhibitorami apoptozy, a jednocześnie obserwowano ich wzmożona˛
ekspresje˛ w wielu komórkach nowotworowych (20). Leone i współpr. (21)
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stwierdzili, że katechiny zielonej herbaty (EGCG, GCG, ECG, CG) ściśle wia˛ża˛ sie˛
z Bcl-2 i Bcl-xL prowadza˛c do zablokowania ich antyapoptotycznego działania.
Odkrycie to dostarczyło przekonuja˛cych dowodów wskazuja˛cych na proapoptotyczne działanie katechin, a tym samym na ich właściwości antyrakowe.
Liczne doniesienia naukowe potwierdzaja˛ pozytywna˛ korelacje˛ mie˛dzy konsumpcja˛ zielonej herbaty i jej dobroczynnym wpływem na zdrowie. Dotychczas,
obserwowano antyrakowe działanie katechin zielonej herbaty mie˛dzy innymi na
raka prostaty (22), piersi, przełyku, żoła˛dka, trzustki i okre˛żnicy (23).
W ł a ś c i w o ś c i p r z e c i w s t a r z e n i o w e
i antyneurodegeneracyjne
Proces starzenia organizmu odznacza sie˛ utrata˛ funkcji tkanek oraz kumulowaniem mutacji mitochondrialnego DNA, szczególnie w mózgu utworzonym z komórek postmitotycznych. Z kolei zmiany patologiczne towarzysza˛ce rozwojowi
chorób neurodegeneracyjnych takich, jak: choroba Alzheimer’a, Parkinsona czy
innych, w których dochodzi do śmierci neuronów, maja˛ charakter wieloczynnikowy
i sa˛ wywoływane stresem oksydacyjnym, stanami zapalnymi, zmniejszona˛ ekspresja˛ czynników troficznych, akumulacja˛ złogów białkowych. Jedna˛ z charakterystycznych cech tego procesu jest nadmierne gromadzenie sie˛ żelaza w umieraja˛cych
neuronach oraz okolicznym mikrogleju. Obserwacje, iż wolne żelazo indukuje
agregacje˛ oboje˛tnych peptydów α -synukleiny i β -amyloidu do toksycznych złogów potwierdzaja˛ istotna˛ role˛ metabolizmu żelaza w patogenezie schorzeń neurodegeneracyjnych powodowanych stresem oksydacyjnym. Jednocześnie sugeruja˛
one, że w leczeniu, jak również w zapobieganiu tym procesom mogłyby być
wykorzystane chelatuja˛ce, antyoksydacyjne, jak również przeciwzapalne właściwości polifenoli zawartych w herbacie. Potencjalnej przydatności tej grupy zwia˛zków
sprzyja fakt, że przenikaja˛ one przez bariere˛ krew-mózg docieraja˛c bezpośrednio do
komórek tkanki nerwowej (24).
Jak wspomniano, rozwojowi chorób neurodegeneracyjnych towarzyszy akumulacja żelaza w obumieraja˛cych neuronach. Badania dystrybucji żelaza w mózgu ludzi
i zwierza˛t wykazały jego szczególnie duża˛ ilość w istocie czarnej, gałce bladej
i zakre˛cie ze˛batym, obszarach mózgu, w których obserwuje sie˛ degeneracje˛
komórek nerwowych (24, 25). Wykazanie udziału żelaza w powstawaniu złogów
proteinowych w schorzeniach neurologicznych zasugerowało możliwość zastosowania chelatów w terapii tych chorób. Chelatuja˛ce właściwości polifenoli zielonej
herbaty (26) w poła˛czeniu ze zdolnościa˛ przenikania z krwi do mózgu stawiaja˛ je
w gronie potencjalnych terapeutyków w chorobie Parkinsona, Alzheimer’a i poste˛puja˛cej sklerozie bocznej (25, 27, 28).
Jony żelaza podczas przemian chemicznych biora˛ udział w tworzeniu cytotoksycznych rodników tlenowych. Najtoksyczniejszym z nich jest rodnik hydroksylowy, który jest szczególnie reaktywny w stosunku do lipidów błonowych.
Polifenole zielonej herbaty znane sa˛ z neutralizowania rodników peroksylowych
i tym samym zapobiegania utleniania lipidów błonowych i lekkiego cholesterolu
LDL (24). Potwierdzenia dostarczaja˛ wyniki badań na ludziach (29), w których
wykazano wzrost potencjału antyoksydacyjnego plazmy krwi po spożyciu zielonej
i czarnej herbaty. Blokowanie procesów oksydacyjnych było sześciokrotnie silniej-
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Niektóre aspekty leczniczego działania zielonej herbaty

9

sze w przypadku zielonej herbaty niż czarnej, a podanie herbaty razem z mlekiem
znosiło ten efekt. Prewencyjne działanie polifenoli na indukowana˛ jonami żelaza
peroksydacje˛ lipidów błonowych wykazano także w błonach mitochondrialnych
(30) oraz synaptosomach mózgu (31). Tak wie˛c, neuroprotekcyjne działanie
zielonej herbaty, wywierane poprzez hamuja˛cy wpływ jej polifenoli na utlenianie
lipidów, może być efektem bezpośredniej neutralizacji rodników tlenowych,
azotowych i lipidowych, jak również usuwania żelaza poprzez jego helatowanie
(24). Proces utlenianie lipoprotein może przyspieszać nie tylko starzenie tkanki
nerwowej, ale także zmiany miażdżycowe naczyń krwionośnych.
D z i a ł a n i e p r z e c i w m i a ż d ż y c o w e
Liczne badania wskazuja˛, że picie herbaty zapobiega pojawieniu sie˛ i rozwojowi
miażdżycy naczyń wieńcowych serca. Nakachi i współpr. (32) wykazali na grupie
8552 me˛żczyzn w Japonii 40% redukcje˛ śmiertelności sercowo-naczyniowej u osób
pija˛cych zielona˛ herbate˛. Podobnie Geleijnse i współpr. (33) w Holandii na grupie
licza˛cej 3454 osoby stwierdzili, że picie herbaty zmniejszyło cze˛stotliwość wyste˛powania choroby wieńcowej serca oraz liczbe˛ zgonów. Z kolei Peters i współpr.
(34) dowiedli, że ryzyko zawału serca spadało o 11% po zwie˛kszeniu konsumpcji
herbaty do trzech filiżanek dziennie. Wyniki badań prowadzonych na zwierze˛tach
wydaja˛ sie˛ potwierdzać obserwacje środowiskowe. Badania na chomikach wykazały, że nie tylko zielona, ale także czarna herbata hamowały rozwój zmian
arteriosklerotycznych (35). Z kolei dootrzewnowe iniekcje EGCG efektywnie
hamowały rozwój płytki miażdżycowej indukowany przez mankietowe uszkodzenie naczyń krwionośnych u myszy (36). Badania te, wykazały silne antyoksydacyjne działanie EGCG.
Ochronne właściwości zielonej herbaty w rozwoju chorób naczyniowych serca
wynikaja˛ ze znacznej zawartości polifenolowych przeciwutleniaczy (5). W zwia˛zku z wie˛ksza˛ zawartościa˛ katechin, szczególnie EGCG, zielona herbata posiada
silne właściwości antyoksydacyjne. Potencjał antyoksydacyjny jednej filiżanki
zielonej herbaty odpowiada 436 mg witaminy C i jest znacznie wyższy od czarnej
herbaty (37).
Reakcje utleniania LDL leża˛ u podstaw rozwoju arteriosklerozy odznaczaja˛cej
sie˛ progresywna˛ obstrukcja˛ naczyń te˛tniczych. Proces ten zapocza˛tkowuje nagromadzenie na ścianie te˛tnic lipidów, które wnikaja˛ do ściany naczynia, gdzie sa˛
utleniane przez komórki śródbłonka, komórki mie˛śni gładkich i makrofagi. W takim miejscu gromadza˛ sie˛ makrofagi w celu usunie˛cia utlenionego LDL, po czym
zamieniaja˛ sie˛ w komórki piankowate. Zdarzenia te zapocza˛tkowuja˛ proces zapalny
wywołuja˛c proliferacje˛ i migracje˛ komórek mie˛śniowych gładkich z błony środkowej do przestrzeni podśródbłonkowej w błonie wewne˛trznej te˛tnicy. Rozwojowi
procesu zapalnego towarzyszy gromadzenie sie˛ złogów na ścianie naczynia,
w konsekwencji dochodzi do ograniczenia jego światła oraz utraty zdolności do
rozkurczania sie˛ (38). Yoshida i współpr. (39) wykazali, że polifenole herbaty
hamuja˛ utlenianie LDL przypuszczalnie redukuja˛c produkcje˛ ponadtlenku przez
makrofagi i w ten sposób zapobiegaja˛ powstawaniu z makrofagów wypełnionych
lipidami komórek piankowatych w ogniskach miażdżycowych (40). Ponadto,
flawonoidy zielonej herbaty moga˛ zapobiegać, pośredniczonej przez komórki
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śródbłonka, peroksydacji LDL prowadza˛c do inhibicji oksygenazy hemowej, która
uczestniczy w transformacji monocytów w rezyduja˛ce makrofagi, hamuja˛c tym
samym rozwój zmian miażdżycowych (41). Ostatnie badania sugeruja˛ także, iż
wycia˛g z zielonej herbaty, jak również katechiny, hamuja˛ migracje˛ komórek
mie˛śniowych gładkich (42), a katechiny ich proliferacje˛ ograniczaja˛c powstawanie
restenozy (43).
W p ł y w n a f u n k c j e˛ ś r ó d b ł o n k a n a c z y n i o w e g o
Komórki śródbłonka be˛da˛c głównym regulatorem homeostazy naczyniowej
produkuja˛ substancje regulacyjne, rozkurczaja˛ce naczynia krwionośne, hamuja˛ce
proliferacje˛ i migracje˛ komórek mie˛śni gładkich oraz blokuja˛ce reakcje zapalne.
W wie˛kszości tych procesów uczestniczy tlenek azotu (NO). Zmniejszona produkcja NO w komórkach śródbłonka może być przyczyna˛ zaburzenia homeostazy
naczyniowej prowadza˛cej do dysfunkcji naczyń krwionośnych. Istnieje wiele
dowodów potwierdzaja˛cych, iż u podstaw rozwoju zmian miażdżycowych naczyń
wieńcowych serca leża˛ zaburzenia funkcji śródbłonka naczyniowego. Zwia˛zki
chemiczne be˛da˛ce w stanie zapobiegać lub przywracać jego właściwa˛ funkcje˛ moga˛
znaleźć zastosowanie terapeutyczne w leczeniu układu naczyniowego (44). Badania
eksperymentalne dostarczaja˛ danych wskazuja˛cych na możliwy mechanizm dobroczynnego wpływu flawanoli na układ naczyniowy. Wykazano mie˛dzy innymi, że
katechiny wyizolowane z zielonej herbaty powodowały, zależna˛ od uwolnienia
przez komórki śródbłonka NO, reakcje˛ rozkurczowa˛ naczyń krwionośnych (45, 46).
Stangl i współpr. (44) stwierdzili, iż wywoływany przez EGCG śródbłonko-zależny
rozkurcz naczyniowy jest skutkiem aktywacji śródbłonkowej odmiany syntetazy
tlenku azotu (eNOS), zawartego w śródbłonku enzymu produkuja˛cego NO. Indukowany przez EGCG śródbłonko-zależny rozkurcz naczyniowy był efektem
fosforylacji eNOS prowadza˛cej do uaktywnienia enzymu (46). Inna grupa badaczy
wykazała, że polifenole czarnej herbaty także posiadaja˛ zdolność aktywacji eNOS
w komórkach śródbłonka (47). Można wie˛c stwierdzić, że zarówno EGCG, ale
także polifenole czarnej herbaty, poprzez reakcje˛ fosforylacji, działaja˛ w komórkach śródbłonka naczyniowego jako naturalne aktywatory eNOS.
Działanie przeciwzapalne i przeciwproliferacyjne
Komórki śródbłonka naczyniowego reguluja˛ przenikanie kra˛ża˛cych we krwi
komórek do tkanek. W celu zachowania kontroli nad tym procesem śródbłonek
wykształcił możliwość ekspresji adhezyjnych cza˛steczek powierzchniowych. Substancje te, ukierunkowuja˛c leukocyty moga˛ przyspieszać migracje˛ białych krwinek
do ogniska zapalnego. Pobudzone komórki śródbłonka wykazały zdolność ekspresji
glikoprotein z grupy selektyn (selektyny-E, selektyny-L, selektyny-P) pośrednicza˛cych w rekrutacji leukocytów (48). Z kolei inne cza˛steczki adhezyjne takie,
jak ICAM-1, VCAM-1 i PECAM, wytwarzane na komórkach śródbłonka, współdziałaja˛ z cza˛steczkami powierzchniowymi zwanymi integrynami, wytwarzanymi
na powierzchni leukocytów ułatwiaja˛c im przenikanie w gła˛b ściany naczyń
krwionośnych. Śródbłonek naczyniowy może ponadto wytwarzać cytokiny chemowabia˛ce czyli chemokiny, jak np. IL-8, które wabia˛ białe krwinki do ogniska
zapalnego (49).
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Stan zapalny ściany naczynia krwionośnego, aktywacja śródbłonka naczyniowego, nasilone przyleganie komórek jednoja˛drzastych do uszkodzonego śródbłonka,
i ich naciekanie ściany naczyniowej stanowia˛ sekwencje˛ wydarzeń zapocza˛tkowuja˛cych miażdżyce˛ naczyń krwionośnych (44). Takano i współpr. (50) wykazali, że katechiny hamuja˛ wnikanie do ściany naczyniowej neutrofili, a działaja˛c
bezpośrednio na neutrofile ograniczaja˛ wytwarzanie chemokin w ognisku zapalnym. Ponadto, EGCG zapobiega indukowanej przez cytokiny ekspresji VCAM-1
oraz ogranicza przyleganie monocytów do śródbłonka naczyniowego (51). Powyższe obserwacje wspieraja˛ wyniki badań na ludziach, w których picie czterech
filiżanek zielonej herbaty dziennie przez cztery tygodnie spowodowało obniżenie
zawartości rozpuszczalnej selektyny-P w plazmie krwi (52).
Z i e l o n a h e r b a t a w z a p o b i e g a n i u o t y ł o ś c i
Uważa sie˛, że picie zielonej herbaty sprzyja stabilizacji masy ciała i zapobiega
odkładaniu sie˛ tkanki tłuszczowej. Badania na ochotnikach, którzy konsumowali
przez 12 tygodni bogaty w katechiny ekstrakt zielonej herbaty wykazały u nich po
tym okresie, w stosunku do grupy kontrolnej, istotnie niższa˛ mase˛ ciała i ilość
tkanki tłuszczowej (53). Z kolei, dieta bogata w katechiny hamowała przyrost masy
ciała, odkładanie sie˛ tłuszczu w trzewiach i wa˛trobie u myszy na diecie wysokotłuszczowej (54). Dootrzewnowe podanie szczurom przez siedem dni EGCG
skutkowało znacznym obniżeniem zawartości we˛glowodanów w tkankach oraz
65% redukcja˛ tłuszczu (55). W innych badaniach, podanie szczurom EGCG
powodowało redukcje˛ tłuszczu podskórnego od 40 do 70%, tłuszczu w jamie
brzusznej o 20 – 35%, przy zachowaniu tkanki tłuszczowej w naja˛drzu bez zmian.
Powyższe wyniki wyraźnie wskazuja˛, że EGCG może redukować już istnieja˛ca˛
i hamować tworzenie sie˛ nowej tkanki tłuszczowej.
Efekt tycia jest wypadkowa˛ dwóch procesów: zwie˛kszania sie˛ wielkości komórek tłuszczowych adipocytów oraz wzrostu liczby adipocytów (56). Liczne badania
wykazały, że katechiny, a w szczególności EGCG, hamuja˛ zarówno wzrost
komórek tłuszczowych, jak również ich proliferacje˛ (1).
Hamowanie odkładania tkanki tłuszczowej może także wynikać z wpływu
polifenoli zielonej herbaty na wchłanianie składników pokarmowych w przewodzie
pokarmowym. Wykazano, że katechiny zielonej herbaty hamowały aktywność
enzymów rozkładaja˛cych wielocukry takich, jak α -amylaza (57). Stwierdzono
także, iż ECG oraz EGCG w jelitach szczura hamowały wychwyt glukozy. Wycia˛g
z zielonej herbaty hamuje aktywność enzymów trawia˛cych tłuszcze: lipazy żoła˛dkowej oraz trzustkowej (58). Autorzy sugeruja˛, że redukcja aktywności tych
enzymów zmniejsza przyswajanie tłuszczów w jelitach. Hamuja˛cy wpływ na
jelitowe wchłanianie lipidów jest także wynikiem hamowania przez EGCG emulsyfikacji tłuszczów przez żółć (59). W rezultacie EGCG zmniejsza rozpuszczalność
cholesterolu w kwasach żółciowych, przez co hamuje jego wchłanianie, ogranicza
ogólne wchłanianie tłuszczów prowadza˛c w konsekwencji do obniżenia poziomu
triglicerydów i cholesterolu we krwi. Dowodem wspieraja˛cym ten pogla˛d jest
powodowany podaniem EGCG i katechin zielonej herbaty wzrost zawartości
tłuszczów kałowych (60).
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PODSUMOWANIE
Wyniki badań eksperymentalnych, epidemiologicznych, jak również klinicznych
dostarczaja˛ wiele dowodów na prozdrowotne właściwości polifenoli zielonej
herbaty. Wskazuja˛ one mie˛dzy innymi na ich działanie antyrakowe, antymiażdżycowe, antyneurodegeneracyjne, a także zapobieganie nadwadze i spowalnianie
procesu starzenia organizmu. Niezależnie od faktu, że w doste˛pnym piśmiennictwie
pojawiaja˛ sie˛ także sprzeczne informacje, konsumpcja zielonej herbaty, napoju
znanego i stosowanego od ponad czterech tysie˛cy lat może stanowić ogólnie
doste˛pny sposób na ograniczenie rozwoju chorób cywilizacyjnych.
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