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W pracy podjęto próbę zbadania interakcji zachodzących między resweratro-
lem a azotanami(III) i (V) podczas enzymatycznego trawienia albuminy. Stwier-
dzono, że resweratrol hamuje głównie dializę azotanów(III) (ok. 92%), w mniej-
szym stopniu azotanów(V) (ok. 9%).
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To, co spożywamy ma bardzo duży wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organi-
zmu. Organizm człowieka, mimo sprawnych systemów obronnych nie jest w stanie 
przeciwdziałać tak dużej liczbie szkodliwych związków, spożywanych wraz z dietą. 
Dlatego cały czas poszukuje się skutecznych substancji ochraniających człowieka 
przed związkami toksycznymi. Dzięki wieloletnim badaniom potwierdziły się hi-
potezy o występowaniu w owocach, warzywach i ziołach, naturalnych substancji 
posiadających właściwości przeciwutleniające.

Do roślinnych związków mających zdolność neutralizacji wolnych rodników, 
wspomagających tym samym działanie antyoksydacyjnej bariery organizmu należą 
m.in. polifenole, karoteny, tokoferole oraz kwas askorbowy. Dlatego, dieta bogata 
w jarzyny i owoce stwarza barierę ochronną przed szerokim wachlarzem utleniaczy, 
związków kancerogennych i mutagennych.

Spośród polifenoli szczególnie pozytywny wpływ na zdrowie człowieka wyka-
zuje resweratrol. Dzięki swym właściwościom przeciwutleniającym posiada ważne 
znaczenie w zapobieganiu chorobom układu krążenia. Jest także obiecującą sub-
stancją naturalną, która może znaleźć zastosowanie w profi laktyce oraz leczeniu 
nowotworów u człowieka. 

Uważa się, że polifenole wykazują przeciwutleniające działanie już w przewodzie 
pokarmowym (1, 2). Unieczynniają tu wolne rodniki oraz chelatują jony metali, 
biorące udział w procesach oksydacyjnych. Wyniki badań wskazują także, iż anty-
oksydanty te wchodzą w interakcje z azotanami(III) i (V). Stwierdzono, że niektóre 
polifenole hamują dializę tych ksenobiotyków w warunkach imitujących fi zjolo-
giczny proces trawienia białka – kazeiny (3).

Mając na uwadze specyfi czne właściwości resweratrolu przeprowadzono serię 
doświadczeń mających na celu wyjaśnienie roli tego polifenolu w procesie enzyma-
tycznego trawienia albuminy w obecności azotanów(III) i (V).
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MATERIAŁ I METODY

Badania wykonywano w oparciu o prosty model procesu dyfuzji in vitro (2). Sta-
nowi go układ dwukompartmentowy, pozwalający analizować proces dializy azo-
tanów przez półprzepuszczalną błonę tomofanową. Kompartment A – zewnętrzny, 
stanowił bufor fosforanowy o pH = 8, zaś kompartment B – wewnętrzny, zawierał 
substraty enzymatycznej hydrolizy albuminy z dodatkiem azotanów(III) lub (V) 
oraz resweratrolu i witaminy C.

Hydroliza albuminy przebiegała w dwóch etapach: trawienie pepsyną w środowi-
sku kwasu solnego (3 godz.) oraz trawienie pankreatyną w środowisku zasadowym 
(2 godz.).

Zastosowane stężenia azotanów(V) – 1000 mg NO3
-/dm3 i azotanów(III) – 12,5 

mg NO2
-/dm3 oraz resweratrolu to średnie wartości spotykane w codziennej diecie.

Oznaczanie azotanów przeprowadzono za pomocą metody spektrofotometrycznej 
z odczynnikami Griessa wg PN-92/A-75112 (4). 

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

W oparciu o prosty model doświadczalny in vitro zawierający albuminę, enzymy: 
pepsynę oraz pankreatynę w roztworach buforowych, zapewniających odpowiednie 
pH, właściwe dla środowiska w żołądku bądź w jelitach, badano wpływ różnych 
dawek resweratrolu na dializę azotanów(III) i (V) w warunkach enzymatycznego 
trawienia białka.

Porównując wyniki uzyskane w układach kontrolnych i badanych, zawierających 
różne dawki resweratrolu od 0,3 do 7,2 mg/układ – można stwierdzić, że w obec-
ności resweratrolu dializa ksenobiotyków maleje wraz ze zwiększaniem się jego 
stężenia, po czym przy określonej dawce następuje jej wzrost.

W układach zawierających jony azotanowe(III) w stęż. 12,5 mg/dm3 dodatek 
resweratrolu w dawce 0,3 mg/układ, 0,6 mg/układ oraz 1,2 mg/układ powodował 
spadek dializy ksenobiotyków odpowiednio o 91, 92, 95%. Przy dalszym zwięk-
szaniu zawartości resweratrolu w układzie następował niewielki wzrost dializy 
azotanów(III).

W warunkach enzymatycznego trawienia białka interakcja badanego polifenolu 
w niewielkim stopniu zachodziła z azotanami(V). W miarę wzrostu dawki reswe-
ratrolu od 0,3 do 7,2 mg/układ nastąpił spadek dializy azotanów(V) tylko o 2–16% 
– ryc. 1.

Zaobserwowano również, że w układach bezbiałkowych dializa azotanów(III) 
i (V) w obecności różnych dawek resweratrolu jest większa w porównaniu z ukła-
dami zawierającymi albuminę. W tych warunkach stężenia polifenolu od 0,3 do 2,4 
mg/układ hamują dializę azotanów(III) o 85–92%. Dializa azotanów(V) obniża się 
tylko o 2–7% przy dawce resweratrolu od 0,3 do 4,8 mg/układ – ryc. 2.

Przypuszcza się, że powodem wzrostu dializy azotanów(III) i (V) w układach 
bezbiałkowych jest tworzenie się kompleksów między nimi a albuminą. Może to 
powodować utrudnienia w przechodzeniu badanych ksenobiotyków przez błonę 
półprzepuszczalną.
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We wszystkich analizowanych układach stwierdzono, że po przekroczeniu dawki 
resweratrolu powyżej 1,2 mg/układ następuje paradoksalny wzrost dializy kseno-
biotyków. Może być to przyczyną podkreślanego wielokrotnie w piśmiennictwie 
działania pronowotworowego niektórych polifenoli (także resweratrolu). Zależy 
ono od stężenia związku, jego budowy chemicznej, pH, obecności tlenu oraz metali 
przejściowych (5, 6, 7, 8).

Dalszym etapem badań było sprawdzenie wpływu jednoczesnego podania reswe-
ratrolu wraz z innym antyoksydantem (witaminą C) na dializę azotanów(III) i (V) 
w procesie pełnej hydrolizy enzymatycznej albuminy. Kwas askorbowy jako „wy-
miatacz” wolnych rodników posiada właściwości redukcyjno – oksydacyjne (9). 

Ryc. 1. Dializa NO3
– oraz NO2

– w procesie pełnej hydrolizy enzymatycznej w układach z albuminą oraz 
różnymi dawkami resweratrolu.
Fig. 1. Nitrate and nitrite dialysis during the full enzymatic hydrolysis in the presence of different concen-
trations of resveratrol.

Ryc. 2. Dializa NO3
– oraz NO2

– w procesie pełnej hydrolizy enzymatycznej w układach bezbiałkowych.
Fig. 2. Nitrate and nitrite dialysis during the full enzymatic hydrolysis in protein-free systems.
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Wykazano, iż w środowisku lekko kwaśnym obniża on ilość azotanów(III) poprzez 
redukcje ich do tlenku azotu, hamując tym samym powstawanie N – nitrozozwiąz-
ków (10, 11). 

Analizując uzyskane wyniki stwierdzono, że resweratrol odznacza się silniejszy-
mi właściwościami hamującymi dializę azotanów(III) niż witamina C. Polifenol 
ten, w dawce 1,2 mg/układ zmniejsza dializę ksenobiotyków o 87%, podczas gdy 
witamina C tylko o 25% (przy dawce 2 mg/układ) oraz o 76% (przy dawce 6 mg/
układ). Badane antyoksydanty charakteryzują się podobną aktywnością w obecno-
ści azotanów(V). Resweratrol zmniejsza ich dializę o 5%, natomiast witamina C 
o 6% (przy dawce 6 mg/układ) oraz o 10% (przy dawce 2 mg/układ).

W przeprowadzonych badaniach stwierdzono synergistyczne działanie witaminy 
C oraz resweratrolu. Stopień dializy ksenobiotyków w układach zawierających za-
równo witaminę C jak i resweratrol jest mniejszy niż w przypadku układów z poje-
dynczymi antyoksydantami – ryc. 3.

Ryc. 3. Dializa NO2
– w procesie pełnej hydrolizy enzymatycznej w układach z witaminą C w dawce 2 

mg/układ oraz 6 mg/układ i resweratrolu 1,2 mg/układ.
Fig. 3. Nitrate and nitrite dialysis during the full enzymatic hydrolysis in the presence of different concen-
trations of resveratrol and vitamin C.

Stwierdzono, że łączne podanie polifenolu i kwasu askorbowego hamuje dializę 
azotanów(III) o 91% (przy stężeniu witaminy 2 mg/układ). Podczas dalszego zwięk-
szania dawki witaminy C do 6 mg/układ nie wykrywano już żadnych ksenobiotyków 
w dializacie. W przypadku azotanów(V), łączne podanie badanych antyoksydantów 
hamowało ich dializę o 9–10%.

Powyższe wyniki wyraźnie wskazują, że polifenole mogą działać prewencyjnie 
w stosunku do witaminy C. Przypuszcza się, że związki te zapobiegają utlenie-
niu kwasu askorbowego do dehydroaskorbowego. Poza tym chelatują jony metali 
(głównie Cu), wchodzące w skład enzymów rozkładających tę witaminę. Prowadzi 
to do stabilizacji oraz spowolnienia zużywania witaminy C (12, 13, 14).

Reasumując można stwierdzić, iż w warunkach imitujących fi zjologiczny pro-
ces trawienia białka, resweratrol wpływa na dializę azotanów(III) i (V) w sposób 
zależny od dawki. Wykazuje także synergizm zarówno z innymi polifenolami (np. 
genisteiną) oraz antyoksydantami takimi, jak witamina C. 
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Ze względu na przeciwutleniające właściwości resweratrol znalazł zastosowanie 
jako składnik wielu preparatów leczniczych oraz suplementów diety. Przeprowa-
dzone badania wskazują jednak, że nadmierna suplementacja tego składnika może 
być szkodliwa dla organizmu. Dawka 1,2 mg wydaje się być wartością graniczną, 
poniżej której obserwuje się jeszcze korzystne działanie resweratrolu w warunkach 
in vitro.

WNIOSKI

1. Uproszczony model procesu trawienia in vitro pozwala w krótkim czasie usta-
lić występowanie interakcji między resweratrolem, a azotanami(III) i (V).

2. Stopień interakcji zależy od stężenia resweratrolu i zachodzi głównie 
z azotanami(III), natomiast w małym stopniu z azotanami(V).

3. Resweratrol ogranicza dializę badanych ksenobiotyków przy stężeniu maksy-
malnym 1,2 mg/układ (o ok. 91–95%), natomiast przekroczenie tej wartości powo-
duje wzrost obecności azotanów w dializacie.

4. Resweratrol wykazuje synergizm z genisteiną oraz witaminą C w zjawisku ha-
mowania dializy azotanów, głównie azotanów(III).

G .  P o k o r s k a - L i s ,  A .  T o k a r z ,  A .  Wa s i l e w s k a

THE INFLUENCE OF RESVERATROL ON NITRATE DIALYSIS 
DURING ENZYMATIC HYDROLYSIS OF ALBUMIN.

S u m m a r y

The aim of this study was to analyse interactions between polyphenol – resveratrol and nitrates and 
nitrites during enzymatic albumin hydrolysis. In simple in vitro models, two-step protein hydrolysis pro-
cedures in the presence of nitrates and selected polyphenols, as well as vitamin C in acidic conditions
(3 hours) and alkaline conditions (2 hours) were performed. Resveratrol activity was estimated according 
to nitrate and nitrite concentrations in dialysation fl uid. Nitrate concentration was determined spectropho-
tometrically according to Griess method (PN-92/A-75112). 

The study revealed that resveratrol inhibits nitrite dialysis (about 92%), as well as nitrate dialysis, but 
to a lesser extent (about 9%). Xenobiotic dialysis depends on the dose of polyphenol. The infl uence of 
resveratrol on the studied xenobiotics is synergic with other polyphenols (genistein) and vitamin C. 

PIŚMIENNICTWO

1. Tyszka-Czochara M., Knapik-Czajka M., Goździalska A., Francik R., Jaśkiewicz J.: Polifenole w die-
cie. Wybrane aspekty metabolizmu i biodostępności związków polifenolowych. Farmacja Polska, 2003; 
59(13): 589-597. – 2. Czeczot H.: Flawonoidy, naturalne antyoksydanty w naszej diecie. Żyw. Czł. i Met., 
2000; 27(4): 373-282. – 3. Pokorska-Lis G., Tokarz A., Sawicka J., Wiącek K.: Interakcja azotanó(III) i (V) 
z wybranymi polifenolami w procesie enzymatycznej hydrolizy białka. Bromat. Chem. Toksykol. (supl.): 
2005; 165-170. – 4. Polska Norma: Owoce, warzywa i ich przetwory. Oznaczanie zawartości azotanów 
i azotynów. PN-92/A-75112. – 5. Heim K.E., Tagliaferro A.R., Bobilya D.J.: Flavonoid antioxidants: che-
mistry, metabolizm and structure-activity relationships. J. Nutr. Biochem., 2002; 13: 572-584. – 6. Rietjens 
I.M.C.M., Boersma M.G., de Haan L., Spenkelink B., Awad H.M., Cnubben N.H.P., van Zanden J.J., van 
der Woude H., Alink G.M., Koeman J.H.: The pro- oxidant chemistry of the natural antioxidants vitamin C, 
vitamin E, carotenoids and fl avonoid. Environmental Toxicology and Pharmacology, 2002; 11: 321-333. 



Nr 3 381Wpływ resweratrolu na dializę azotanów

– 7. Cao G., Sofi c E., Prior R.L.: Antioxidant and prooxidant behavior of fl avonoids: structure – activity 
relationships. Free Radical Biology and Medicine, 1997; 22(5): 749-760. – 8. Ahmad A., Asad S.F., Singh 
S., Hadi S.M.: DNA breakage by resveratrol and Cu (II): reaction mechanism and bacteriophage inactiva-
tion. Cancer Letters, 2000; 154: 29-37. – 9. Choi E.J., Chee K.M., Lee B.H.: Anti- and prooxidant effects 
of chronic quercetin administration in rats. Europen Journal of Pharmacology, 2003; 482(1): 281-285. 
– 10. Szponar L., Traczyk I.: Azotany i azotyny w żywności, racjach pokarmowych i płynach biologicz-
nych. Żyw. Czł. i Metab., 1995; 22(1): 70-75.

11. Pokorska-Lis G., Woźniak J., Olędzka R.: Azotany i azotyny w enzymatycznej hydrolizie białka. 
Bromat. Chem. Toksykol., 1995; 28(2): 107-111. – 12. Malińska D., Kiersztan A.: Flawonoidy – charak-
terystyka i znaczenie w terapii. Postępy biochemii, 2004; 50(2): 183-195. – 13. Czeczot H.: Flawonoidy, 
naturalne antyoksydanty w naszej diecie. Żyw. Czł. i Met., 2000; 27(4): 373-282. – 14. Skolimowska U., 
Skolimowski J., Wędzisz A.: Wpływ kwercetyny i kompleksu ethoxyquin – kwercetyna na trwałość oleju 
wiesiołkowego. Bromat. Chem. Toksykol. 2006; 39(2): 135-140.

Adres: 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1.




