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W pracy przedstawiono wyniki badań oceny działania wybranych związków po-
lifenolowych (genisteiny, kwercetyny, resweratrolu, taksyfoliny) na przebieg pro-
cesu nowotworowego indukowanego 7,12-dimetylobenzantracenem u szczurów. 
Ze względu na zróżnicowany proces wchłaniania polifenole podawano zarówno 
w zawiesinie wodnej jak i olejowej (oleju rzepakowym). W przypadku genisteiny 
była ona podawana w dawkach 0,1 mg/ml; 0,375 mg/ml; 0,656 mg/ml, w postaci 
prostej lub złożonej (genisteina, benzylogenisteina, palmitynian genisteiny).

Przedstawione w pracy wyniki wskazują, że intensywność procesu nowotwo-
rowego zależy od składników występujących w diecie, jednakże problem dawki, 
połączeń związków i medium, w jakich powinny być one suplementowane, w celu 
osiągnięcia jak najkorzystniejszego efektu profi laktycznego bądź wspomagania 
terapii farmakologicznej w chorobach nowotworowych jest bardzo złożony i wy-
maga dalszych badań. 

Hasła kluczowe: związki polifenolowe, kancerogeneza.
Key words: polyphenolic compounds, carcinogenesis.

Nowotwory stanowią obecnie na świecie drugą, po chorobach układu krążenia, 
przyczynę śmierci, a liczba zachorowań stale rośnie. Jeśli chodzi o Polskę to 22% 
zgonów jest spowodowanych chorobami nowotworowymi, przy utrzymującej się 
tendencji wzrostowej (1).

Przyjmuje się, że czynnikami sprzyjającymi rozwojowi nowotworów są: nieodpo-
wiednia dieta, predyspozycje genetyczne i wpływ szkodliwych czynników środowi-
skowych. Predyspozycje genetyczne jako przyczyna powstawania nowotworów oce-
niane są na około 20% przypadków. Co najmniej 35% wszystkich chorób nowotwo-
rowych na świecie spowodowane jest niewłaściwym sposobem odżywiania, a w przy-
padku raka okrężnicy dieta jest odpowiedzialna za 80% przypadków tej choroby (2).

Mechanizm działania przeciwnowotworowego polifenoli jest złożony i jeszcze 
nie do końca zbadany, ale bez wątpienia powiązany z ich właściwościami antyok-
sydacyjnymi. Polifenole wykazują działanie przeciwzapalne, właściwości antypro-
liferacyjne i proapoptyczne, oddziaływują ze składnikami chromatyny i białkami 
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naprawy DNA, a także modulują metabolizm ksenobiotyków. Ale związki polife-
nolowe mogą wykazywać także działanie prooksydacyjne. Kierunek ich działania 
zależy bowiem od szeregu czynników środowiskowych, od stanu organizmu, dawki 
i czasu stosowania tych związków. Mimo licznych badań wciąż jednak pozostaje 
wiele niewyjaśnionych do końca zagadnień takich jak dawkowanienie, w jakich ze-
stawieniach i w jakim medium powinny być one podawane, aby osiągać najbardziej 
pożądane efekty zdrowotne (3, 4, 5).

Celem badań było określenie wpływu działania wybranych związków polifenolo-
wych (genisteiny, kwercetyny, resweratrolu, taksyfoliny) na rozwój procesu nowo-
tworowego indukowanego 7,12-dimetylobenzantracenem u szczurów. Ze względu 
na zróżnicowane wchłanianie polifenoli podawano je zarówno w zawiesinie wod-
nej, jak i olejowej (oleju rzepakowym). W przypadku genisteiny była ona podawana 
w dawkach 0,1 mg/ml; 0,375 mg/ml; 0,656 mg/ml, w postaci prostej lub złożonej 
(genisteina, benzylogenisteina, palmitynian genisteiny).

MATERIAŁ I METODY

Badania przeprowadzono na szczurach samicach szczepu Spraque-Dawley. Zwie-
rzęta pochodziły z Pracowni Zwierząt Laboratoryjnych Katedry i Zakładu Patologii 
Ogólnej i Doświadczalnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Badania na 
zwierzętach uzyskały aprobatę Komisji Etycznej przy Warszawskim Uniwersytecie 
Medycznym. Szczury miały zapewniony ciągły dostęp do wody i paszy.

Zawartość składników pokarmowych w mieszance paszowej LAB-H (dieta stan-
dardowa) była następująca: woda 11,7 %, sucha masa 88,3 %, białko 21,3 %, tłusz-
cze 4,3 %, włókna 4,4 %.

Zwierzęta podzielono na dwie grupy badawcze:
Grupa Ι – grupa badana – szczury, którym podawano w 50 i 80 dniu życia

7,12-dimetylobenz[a]antracen (DMBA) w dawce 80 mg/kg masy ciała w celu wy-
wołania nowotworów sutka,

Grupa IΙ – grupa kontrolna – szczury, które przebywały w identycznych warun-
kach jak zwierzęta z grupy badanej i którym nie podawano DMBA.

W badaniu patomorfologicznym, indukowane DMBA guzy zostały zidentyfi ko-
wane jako adenocarcinoma sutka. Na ogół rak gruczołowy sutka występował w II 
i III stopniu histologicznej złośliwości. Nie zaobserwowano spontanicznych nowo-
tworów w grupie bez DMBA.

Zwierzęta w obu grupach badawczych otrzymywały diety zróżnicowane pod 
względem rodzaju i dawki suplementowanych związków polifenolowych zawieszo-
nych w układzie wodnym lub olejowym. Rodzaje zastosowanych układów diete-
tycznych przedstawione są w tabelach I i II.

Czynniki wzbogacające dietę standardową podawano zwierzętom doświadczal-
nym sondą dożołądkową w ilości 0,4 ml/dzień/szczura od 40 dnia życia szczura do 
czasu dekapitacji (20 tydzień życia szczurów).

Ilości podawanych związków polifenolowych przyjęto na podstawie danych z piś-
miennictwa dotyczących dziennego średniego spożycia przez ludzi w/w związków 
w przeliczeniu na masę ciała (6, 7, 8).
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Ocenę intensywności przebiegu procesu nowotworowego oparto na badaniach 
palpacyjnych (moment pojawienia się guza), pomiarze ciężaru guzów oraz ich mno-
gości u jednego szczura. Dokonano również oceny masy narządów, tj. wątroby, śle-
dziony, nerek badanych zwierząt. 

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Zastosowane w badaniach wybrane składniki diety w różnym stopniu wpływały na 
intensywność przebiegu indukowania guzów nowotworowych (tab. I). W ocenie za-
chodzącego procesu nowotworowego uwzględnione zostały przede wszystkim takie 
czynniki jak ciężar, a także liczba guzów w grupie, jak i czas pojawienia się pierw-
szych guzów, kiedy ich obecność pod skórą była wyczuwalna. Wyniki dotyczące cię-
żaru guzów i ich liczby pochodzą z 20 tygodnia życia szczurów (czas dekapitacji). 

Szczególnie korzystny efekt uzyskano w przypadku podawania w diecie reswe-
ratrolu (0,1 mg/ml) w formie zawiesiny olejowej. Nowotwory wystąpiły zaledwie 
u 50% zwierząt otrzymujących DMBA, guzy były pojedyncze, a przede wszystkim 
nastąpiło przesunięcie czasu pojawienia się pierwszych guzów w grupie o 2 tygodnie 
w odniesieniu do szczurów otrzymujących sam olej rzepakowy i o 4 tygodnie w od-
niesieniu do zwierząt pozbawionych suplementacji, otrzymujących dietę standar-
dową. W przypadku kiedy zwierzęta otrzymywały dietę wzbogaconą w resweratrol 
(0,1 mg/ml) w zawiesinie wodnej zapadalność obniżyła się do 40%. Przedstawione 
powyżej badania potwierdzają wyniki uzyskane przez innych autorów, świadcząc 
o efektywnym oddziaływaniu hamującym tego związku na rozwój procesu no-
wotworowego. Whitsett i współpr. (9) podając resweratrol w dawce 1 g/kg diety 
szczurom otrzymującym DMBA stwierdzili również inhibowanie nowotworzenia 
wyrażające się zmniejszeniem liczby powstających nowotworów oraz wydłużeniem 
okresu utajenia. Li i współpr. (10) obserwowali zmniejszenie liczby guzów i ich 
rozmiarów u szczurów otrzymujących N-nitrozometylobenzaminę, czynnik wywo-
łujący raka przełyku i resweratrol w dawce 1 lub 2 mg/kg. Kimura i współpr. (11) 
wykazali znaczne zmniejszenie wzrostu komórek raka płuc przeszczepionego my-
szom, po podaniu zwierzętom doustnie glikozydów resweratrolu przez 32 dni. 

W badaniach naszych zastosowanie diety z udziałem genisteiny podawanej w za-
wiesinie olejowej (0,1 mg/ml; 0,375 mg/ml) przyczyniło się do wysokiej zapadal-
ności na nowotwory (od 83 do 100%) wśród zwierząt otrzymujących DMBA. Nieco 
inaczej przebiegał proces nowotworzenia, kiedy zwierzętom podawano genisteinę 
w zawiesinie wodnej. Utrzymywała się bowiem stosunkowo wysoka zapadalność 
u szczurów otrzymujących genisteinę w dawce 0,1 mg/ml (86%) (w przypadku kie-
dy genisteinę podawano w dawce 0,375 mg/ml zapadalność wynosiła 50%) i równo-
cześnie wzrost guzów był wyraźnie wyhamowany, osiągały one znacznie mniejsze 
rozmiary, w porównaniu do ww. grup, jak i występowały u zwierząt w formie poje-
dynczej, a nie mnogiej. Zwiększenie ilości podawanej genisteiny w zawiesinie wod-
nej do 0,656 mg/ml nie wpływało korzystnie, podwyższało bowiem zapadalność do 
100%, liczbę guzów u szczura do 3, a ich masę średnio do 2,7 g. W piśmiennictwie 
jest podanych szereg przykładów wielokierunkowego oddziaływania genisteiny na 
rozwój procesów nowotworowych (12–15). 
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Ta b e l a  I. Efektywność indukcji nowotworowej u zwierząt otrzymujących diety wzbogacone w wybrane polifenole 
podawane w zawiesinie olejowej bądź wodnej

Ta b l e  I. Cancer induction in DMBA-treated groups in relation to diet

Dieta Ilość guzów 
w grupie

Liczba guzów 
u jednego 
szczura

Ciężar guzów 
(g)

Czas pojawie-
nia się pierw-
szych guzów 

w grupie

Genisteina 0,37 μmol/ml
(0,1 mg/ml) w zawiesinie 
wodnej

6/7 (86%) Pojedyncze 0,13–2,33 16 tydzień

Genisteina 0,37 μmol/ml
(0,1 mg/ml) w oleju 5/6 (83%) 1–6 0,39–8,27 17 tydzień

Genisteina 1,39 μmol/ml
(0,375 mg/ml) w zawiesinie 
wodnej

3/6 (50%) Pojedyncze 0,39–2,46 17 tydzień

Genisteina 1,39 μmol/ml
(0,375 mg/ml) w oleju 6/6 (100%) 1–3 0,42–4,99 17 tydzień

Genisteina 0,656 mg/ml
w zawiesinie wodnej 10/10 (100%) 1–3 0,22–9,28 16 tydzień

Palmitynian genisteiny
1,37 μmol/ml (0,72 mg/ml) 
w zawiesinie wodnej

6/9 (67%) 1–5 0,52–11,73 16 tydzień

Palmitynian genisteiny
1,37 μmol/ml (0,72 mg/ml) 
w oleju

4/7 (57%) Pojedyncze 1,62–2,44 17 tydzień

Benzylogenisteina
(1,36 μmol/ml (0,47 mg/ml) 
w zawiesinie wodnej

6/7 (86%) 1–2 0,49–13,30 17 tydzień

Benzylogenisteina
(1,36 μmol/ml (0,47 mg/ml) 
w oleju

9/9 (100%) 1–5 0,39–7,49 13 tydzień

Resweratrol 0,44 μmol/ml
(0,1 mg/ml) w zawiesinie 
wodnej

2/5 (40%) 1 szczur
8 guzów (1–8) 0,62–7,22 16 tydzień

Resweratrol 0,44 μmol/ml
(0,1 mg/ml) w oleju 3/6 (50%) Pojedyncze 0,35–1,11 19 tydzień

Taksifolina (0,50 mg/ml)
w zawiesinie wodnej 8/8 (100%) 1–4 0,25–6,35 16 tydzień

Kwercetyna 0,34 μmol/ml 
(0,115mg/ml) w oleju 5/5 (100%) 1–4 0,28–8,73 16 tydzień

Kwercetyna 1,42 μmol/ml
(0,48 mg/ml) w zawiesinie 
wodnej

6/8 (75%) 1–4 0,29–3,75 17 tydzień

Kwercetyna 1,39 μmol/ml 
(0,47 mg/ml) w oleju 5/7 (71%) Pojedyncze 0,39–4,57 16 tydzień

Dieta standardowa 6/7 (86%) 1–3 0,49–23,57 16 tydzień

Olej rzepakowy 3/6 (50%) Pojedyncze 0,35–9,73 17 tydzień
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Ta b e l a  II. Wpływ czynników dietetycznych (polifenole) i karcinogennych (DMBA) na ciężar (g) wątroby, nerek 
i śledziony szczurów w 20 tygodniu życia

Ta b l e  II. The effect of diet enriched polyphenols and carcinogenic factor on the weight of the liver, kidney and 
spleen (g) of rats 

Dieta

Średni ciężar narządów (g)

wątroba śledziona nerki

DMBA + DMBA – DMBA + DMBA – DMBA + DMBA –

Genisteina 0,37 μmol/ml
(0,1 mg/ml) w zawiesinie 
wodnej

6,55±0,35 6,11±0,75 0,62±0,20 0,65±0,26 1,97±0,17 2,07±0,22

Genisteina 0,37 μmol/ml
(0,1 mg/ml) w oleju 6,77±0,75 6,00±0,64 0,92±0,42 0,56±0,07 1,99±0,12 1,87±0,13

Genisteina 1,39 μmol/ml
(0,375 mg/ml) w zawiesi-
nie wodnej

6,49±0,77 5,69±0,26 0,59±0,16 0,56±0,06 1,93±0,25 1,79±0,14

Genisteina 1,39 μmol/ml
(0,375 mg/ml) w oleju 10,74±1,27 6,01±0,58 0,67±0,22 0,55±0,03 2,34±0,22 2,03±0,16

Genisteina 0,656 mg/ml 
w zawiesinie wodnej 6,22±0,43 5,78±0,79 0,59±0,08 0,57±0,06 1,79±0,10 1,83±0,11

Palmitynian genisteiny 
1,37 μmol/ml (0,72 mg/
ml) w zawiesinie wodnej

6,39±1,21 5,91±0,50 0,71±0,40 0,53±0,09 1,60±0,14 1,79±0,14

Palmitynian genisteiny 
1,37 μmol/ml (0,72 mg/
ml) w oleju

6,60±0,46 6,16±0,49 0,56±0,10 0,51±0,04 1,81±0,17 1,82±0,07

Benzylogenisteina (1,36 
μmol/ml (0,47 mg/ml) 
w zawiesinie wodnej

5,81±1,43 6,37±0,99 0,60±0,32 0,49±0,06 1,84±0,13 1,70±0,10

Benzylogenisteina (1,36 
μmol/ml (0,47 mg/ml) 
w oleju

6,44±0,53 5,55±0,90 0,97±0,58 0,46±0,06 1,81±0,08 1,76±0,19

Resweratrol 0,44 μmol/ml 
(0,1 mg/ml) w zawiesinie 
wodnej

9,56±0,72 8,51±1,22 0,73±0,35 0,53±0,08 1,90±0,09 1,85±0,20

Resweratrol 0,44 μmol/ml
(0,1 mg/ml) w oleju 5,88±0,32 6,33±0,84 0,51±0,08 0,57±0,07 1,81±0,04 1,90±0,16

Taksifolina (0,50 mg/ml)
 w zawiesinie wodnej 6,50±1,15 5,87±0,84 0,75±0,21 0,53±0,06 1,81±0,12 1,75±0,14

Kwercetyna 0,34 μmol/ml 
(0,115mg/ml) w oleju 7,74±1,41 6,27±0,42 0,95±0,25 0,59±0,09 2,20±0,24 2,07±0,23

Kwercetyna 1,42 μmol/ml
(0,48 mg/ml) w zawiesinie 
wodnej

5,92±0,98 6,52±0,56 0,57±0,17 0,62±0,08 1,77±0,16 1,94±0,13

Kwercetyna 1,39 μmol/ml 
(0,47 mg/ml) w oleju 5,77±0,92 5,88±0,55 0,60±0,13 0,53±0,09 1,78±0,13 1,92±0,28

Dieta standardowa 6,51±1,01 5,31±0,52 0,63±0,23 0,50±0,04 1,82±0,08 1,78±0,12

Olej rzepakowy 6,58±1,06 5,93±0,54 0,65±0,26 0,53±0,04 1,76±0,24 1,73±0,16
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W pracy dokonano również oceny wpływu pochodnych genisteiny (palmitynia-
nu bądź benzylogenisteiny zawieszonych w oleju rzepakowym lub układzie wod-
nym) na przebieg procesu nowotworowego. Bardzo silne współdziałanie z DMBA 
zaobserwowano w grupie zwierząt otrzymujących benzylogenisteinę (0,47 mg/ml) 
zawieszoną w oleju. Pierwsze palpacyjnie wyczuwalne guzy pojawiły się u szczu-
rów w tej grupie już w 13 tygodniu życia zwierząt, zapadalność była 100%, a guzy 
mnogie. 

Obecność kwercetyny (0,47 mg/ml), podawanej w zawiesinie olejowej, w diecie 
przyczyniała się do zwiększenia zapadalności nowotworowej (71%) w odniesieniu 
do zwierząt otrzymujących sam olej rzepakowy. Cechą charakterystyczną było wy-
stępowanie guzów pojedynczych, ale ich waga wynosiła nawet ponad 4 g.

W przeprowadzonych badaniach narażanie zwierząt na czynnik kancerogen-
ny powodowało również zmiany w ciężarze narządów ocenianych po dekapitacji
(tab. II). U większości zwierząt traktowanych DMBA, niezależnie od diety, stwier-
dzono tendencję do podwyższonego ciężaru wątroby (wyjątek stanowiły zwierzęta 
otrzymujące dietę wzbogaconą w resweratrol (0,1 mg/ml) bądź kwercetynę (0,47 
mg/ml) zawieszone w oleju i kwercetynę 0,48 mg/ml bądź benzylogenisteinę (0,47 
mg/ml) zawieszone w wodzie) oraz śledziony (wyjątek stanowiły zwierzęta otrzy-
mujące dietę wzbogaconą w resweratrol (0,1 mg/ml) w oleju i kwercetynę (0,48 mg/
ml), genisteinę (0,1; 0,375; 0,656 mg/ml) zawieszone w wodzie). W pojedynczych 
przypadkach wzrost ten był nawet 4–5-krotny. Takiej zależności nie stwierdzono 
porównując ciężary nerek.

WNIOSKI

Podsumowując przedstawione wyniki można stwierdzić, że przebieg procesu 
nowotworowego zależy od różnych składników występujących w diecie, jednakże 
problem w jakich dawkach i medium powinny być podawane czynniki ochronne 
w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszego efektu profi laktycznego bądź wspoma-
gania terapii farmakologicznej w chorobach nowotworowych jest bardzo złożony 
i wymaga dalszych badań. 

B.  B o b r o w s k a,  A.  T o k a r z,  G.  G r y n k i e w i c z

CANCER INDUCTION IN DMBA-TREATED RATS IN RELATION TO DIET

S u m m a r y

The estimation of the impact of selected polyphenolic compounds (genistein, quercetin, resveratrol, 
taxifolin) on the intensity of DMBA-induced carcinogenesis in rats was examined. On account of the 
diversifi ed process of absorbing, polyphenols were given both in aqueous as well as oil suspension (rape-
seed oil). In the coincidence, genistein was given in doses to 0.1 mg/ml; 0.375 mg/ml; 0.656 mg/ml, in the 
straight or complex form (genistein, benzylgenistein or genistein palmitate).

The study results showed that the intensity of DMBA-induced carcinogenesis was depending on ele-
ments appearing in the diet, but the problem of the doses, connections and medium in which they should be 
given in cancer prevention or for improvement of pharmacological treatment requires further research.
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