
Streszczenie
Resweratrol jest polifenolem o budowie stylbenu, występującym w skórkach czerwonych owoców, w tym wino−
gron, który w wyniku spożywania czerwonego wina może korzystnie wpływać na zdrowie. Resweratrol wykazu−
je szeroki zakres aktywności biologicznej i farmakologicznej zarówno in vivo, jak i in vitro. Resweratrol ma dzia−
łanie cytotoksyczne, przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Chroni serce, nerki, mózg, rdzeń
kręgowy i inne narządy przed niedokrwieniem. Hamuje także aktywność cyklooksygenazy 1 i 2, ma też właściwo−
ści antyoksydacyjne. Może hamować proces inicjacji, promocji i progresji nowotworów (Adv Clin Exp Med
2005, 14, 5, 1051–1056).
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Abstract
Resveratrol is a polyphenolic stilbene found in the skins of red fruits, including grapes, that may be responsible for
some of health benefits ascribed to consumption of red wine. Resveratrol exhibits a wide range of biological and
pharmacological activities both in vivo and in vitro. Resveratrol demonstrates cytotoxic, antifungal, antibacterial
and antiviral activity. Resveratrol protects heart, kidneys, brain, spinal cord and other organs from ischemic inju−
ry. It inhibits also cyclooxygenase 1 and 2 (COX−1 and 2) and has antioxidant properties. It can also inhibit cancer
initiation, promotion and progression (Adv Clin Exp Med 2005, 14, 5, 1051–1056). 

Key words: resveratrol, cancerogenesis.

Wino jest najstarszym trunkiem spożywanym
przez ludzi. Większość efektów jego działania jest
oczywiście związana z zawartym w nim alkoho−
lem. W miarę upływu czasu rozpoznawano inne
substancje o korzystnym działaniu na organizm.
Celem pracy jest przedstawienie wybranych naj−
nowszych doniesień na temat resweratrolu – skład−
nika wielu owoców i roślin o szerokim zakresie
dobroczynnego działania na organizm człowieka.

Resweratrol (3,5,4’−trihydroksy−trans−stylben)
występuje w winogronach, owocach morwy, orze−
szkach ziemnych i innych licznych roślinach lecz−
niczych. Ma działanie cytotoksyczne, przeciw−
grzybicze, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe
i cytoprotekcyjne, a także chroni przed rozwojem
procesów neurodegeneracyjnych. Resweratrol ma
właściwości przeciwzapalne, nieselektywnie ha−
muje aktywność cyklooksygenazy 1 i 2 (COX−1
i COX−2). 

Spożywanie soku winogronowego w ilości
600–1200 ml dziennie powoduje znaczące zwiększe−
nie stężenia resweratrolu i jego metabolitów w suro−
wicy krwi i w wydalanym moczu zarówno u ludzi,
jak i u zwierząt (w odpowiednich dawkach) [1]. 

Resweratrol jest metabolizowany w ludzkich
hepatocytach, w których z udziałem cytochromu
P450 (CYP) przekształca się do dwóch głównych
metabolitów: 3,5,3’,4’−tetra−hydroksy−stylbenu i in−
nego tetra−hydroksy−stylbenu nazywanego M1 [2].
Działanie inhibitorów cytochromu CYP1A2 zna−
cząco zmniejsza liczbę powstających metabolitów
resweratrolu, podobnie jak poddanie cytochromu
działaniu przeciwciał przeciwko niemu skierowa−
nych. Przekształcanie resweratrolu do jego metabo−
litów jest natomiast katalizowane przez rekombino−
wane ludzkie cytochromy CYP1A1 i CYP1B1. 

Bertelli et al. przeanalizowali, w jaki sposób
zawartość resweratrolu w winie wpływa na jego
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zdolność do zapobiegania powstawaniu wolnych
rodników hydroksylowych [3]. Analizie poddano
regionalne czerwone wino o bardzo dużej zawar−
tości resweratrolu i inne czerwone wino o znacz−
nie mniejszej zawartości tego związku. Pierwsze
wino charakteryzowało się znacznym działaniem
antyoksydacyjnym, ale niewiele większym niż
drugie badane wino. Sugeruje to, że resweratrol
jest istotnym składnikiem czerwonych win hamu−
jącym powstawanie wolnych rodników, zwłaszcza
hydroksylowych, ale nie jedynym. Prawdopodob−
nie resweratrol działa synergistycznie z innymi
polifenolami o podobnych właściwościach. 

Resweratrol ma właściwości fitoestrogenu.
Ma działanie kardioprotekcyjne, zapobiega incy−
dentom niedokrwiennym, nasila relaksację mięśni
gładkich naczyń krwionośnych, ma właściwości
ochronne w stosunku do śródbłonka naczyniowe−
go, działa przeciwmiażdżycowo, hamuje oksyda−
cję LDL i agregację płytek krwi [4]. Buryanovsky
et al. sugerują, że kardioprotekcyjne działanie re−
sweratrolu wynika m. in. z hamowania aktywności
reduktazy QR−2 (quinone reductase−2), co powo−
duje zwiększenie aktywności komórkowych enzy−
mów antyoksydacyjnych i zwiększenie odporno−
ści komórek na stres oksydacyjny [5]. Poddanie
kardiomiocytów wstępnemu działaniu reswera−
trolu, poprzedzającemu narażenie na stres oksy−
dacyjny powoduje wzrost aktywności enzymów
zapobiegających powstawaniu wolnych rodników
i nasilenie syntezy tlenku azotu [6, 7]. Według
Kaneidera et al. jedną z przyczyn kardioprotek−
cyjnego działania resweratrolu i innych polifeno−
li, np. kwercetyny, jest wpływ na proces agregacji
płytek krwi, metabolizm nukleotydów adenozy−
nowych w śródbłonku naczyniowym i na metabo−
lizm trombiny [8].

Przeciwmiażdżycowe działanie resweratrolu
potwierdzili w swoich doświadczeniach Fukao
et al. [9]. W badaniu wykorzystano szczep myszy
z genetyczną predyspozycją do miażdżycy, bra−
kiem apolipoproteiny E i receptora dla LDL oraz
z wyindukowanym uszkodzeniem śródbłonka na−
czyniowego. Zwierzęta otrzymywały pokarm
z dużą zawartością tłuszczów oraz z resweratro−
lem w dawce 9,6 lub 96 mg/kg m.c. przez 8 tygo−
dni. Dynamika rozwoju zmian miażdżycowych
była oceniana w aorcie, a powstawanie zakrze−
pów indukowano w tętnicy szyjnej wewnętrznej.
Stwierdzono, że stężenie cholesterolu całkowi−
tego i trójglicerydów nie zmieniło się w żadnej
z grup, a w grupie otrzymującej resweratrol
w dużej dawce zaobserwowano znaczące, około
30% zmniejszenie narastania zmian miażdży−
cowych w aorcie oraz około 25% zmniejsze−
nie narastania zmian zakrzepowych w tętnicach
szyjnych. 

Działanie ochronne resweratrolu wobec
uszkodzeń na tle niedokrwiennym było opisywane
w przypadku serca, nerek i mózgowia, a w ostat−
nim czasie także jajników [10]. Kitziltepe et al.
wykazali na modelu zwierzęcym, że leczenie res−
weratrolem królików poddawanych zabiegom na−
czyniowym w obrębie aorty z następowym niedo−
krwieniem rdzenia kręgowego, powikłanym para−
plegią, powodowało zmniejszenie stresu oksyda−
cyjnego w badanych tkankach i wzmożone wy−
dzielanie tlenku azotu, co ma działanie ochronne
wobec niedokrwienia [11]. Na podstawie analizy
danych uzyskanych w poszczególnych grupach
zwierząt otrzymujących resweratrol według róż−
nych schematów autorzy wnioskują, że związek
ten chroni rdzeń kręgowy przed powikłaniami nie−
dokrwienia. 

Pewne nadzieje łączy się obecnie z przeciwza−
palnym działaniem resweratrolu, ale mechanizm
tego działania wydaje się złożony. Resweratrol
i kwercetyna hamują uwalnianie interleukiny 8 
(Il−8), GMCSF (granulocyte−macrophage colony
stimulating factor) i ekspresję COX−2 w ludzkich
komórkach nabłonkowych układu oddechowego
[12]. Ani antagonista receptora estrogenowego,
ani antagonista glukokortykoidów nie zmniejsza
efektu działania resweratrolu. Resweratrol i kwer−
cetyna mają prawdopodobnie niesteroidowe dzia−
łanie przeciwzapalne. Resweratrol hamuje podsta−
wowe uwalnianie Il−8 z makrofagów pęcherzyko−
wych pacjentów będących palaczami tytoniu
i u chorujących na przewlekłą obturacyjną choro−
bę płuc (p.o.ch.p.) o odpowiednio 94% i 88%, ha−
muje uwalnianie GM−CSF o 79% i 76% oraz ha−
muje uwalnianie cytokin. 

W poszukiwaniu pochodnych resweratrolu se−
lektywnie hamujących aktywność COX−2 zsynte−
tyzowano pochodne metoksylowane i hydroksylo−
wane resweratrolu, a skuteczność ich działania
oceniano za pomocą pomiarów stężeń prosta−
glandyny 2 (PGE−2) [13]. Większą selektywność
stwierdzono w przypadku pochodnych hydroksy−
lowanych, zwłaszcza 3,3’,4’,5−tetra−trans−hydro−
ksystylbenu i 3,3’,4,4’,5,5’−heksa−hydroksy−trans−
stylbenu. Ich selektywność była nawet większa niż
celekoksybu – selektywnego inhibitora COX−2
wprowadzonego w ostatnim czasie na rynek. 

Przeciwzapalne działanie resweratrolu po−
twierdzono także w przypadku leczenia nieswoi−
stego zapalenia błony śluzowej jelit u szczurów
[14]. Resweratrol w dawce 5–10 mg/kg m.c./dobę
znacząco zmniejszał nasilenie procesu zapalnego,
naciek neutrofilowy i aktywność cytokin. 

Spośród licznych właściwości resweratrolu
szczególną uwagę zwraca potencjalne działanie
przeciwwirusowe, przede wszystkim anty−HIV,
które mogłoby być wykorzystywane jako dodat−
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kowy element terapii skojarzonej [15]. W organi−
zmie ludzkim resweratrol jest metabolizowany do
dwóch pochodnych glukuronidowych. Metabolity
te uzyskano także za pomocą syntezy in vitro i po−
równano ich właściwości przeciwwirusowe i cyto−
toksyczne z właściwościami związku wyjściowe−
go. O ile wykazano cytotoksyczne i przeciwwiru−
sowe właściwości resweratrolu już w stężeniach
równych 30 µmol, o tyle właściwości takich nie
stwierdzono dla pochodnych resweratrolu nawet
w stężeniach większych niż 300 µmol. Wang et al.
zwracają jednak uwagę, że aktywność glukuroni−
dów resweratrolu in vitro może nie odzwierciedlać
ich aktywności in vivo, ponieważ dalsze losy tych
związków w komórkach nie są jeszcze dokładnie
znane. 

Resweratrol hamuje replikację wirusa cytome−
galii (CMV) przez blokowanie indukowanego wi−
rusem pobudzenia receptora EGF (epidermal
growth factor) i przekazywania sygnału przez ki−
nazę fosfatydyloinozytolu−3 (IP−3) [16]. 

Wykazano, że 12,5% i 25% krem zawierający
resweratrol, stosowany u myszy według określo−
nych schematów i dostatecznie wcześnie, jest bar−
dzo skuteczny w leczeniu zakażenia wirusem
opryszczki (HSV−1) [17]. Krem z resweratrolem
był równie skuteczny jak 5% krem z acyklowirem,
a w przypadku zakażenia szczepem HSV−1, opor−
nym na działanie acyklowiru, resweratrol nie tracił
swojej skuteczności.

Resweratrol hamuje procesy inicjacji, promo−
cji i progresji nowotworowej. Po analizie ekspresji
2059 genów, potencjalnie związanych z rozwojem
komórek raka nerki, poddanych działaniu reswera−
trolu, stwierdzono, że przez wpływ na ekspresję
tych genów, pośrednio lub bezpośrednio związa−
nych z hamowaniem wzrostu komórek i przyspie−
szaniem ich śmierci, resweratrol może mieć zna−
czenie jako silny czynnik przeciwnowotworowy,
którego działanie zależy od dawki [18].

Fulda et al. donoszą, że resweratrol jest silnym
czynnikiem uwrażliwiającym komórki na działa−
nie chemioterapeutyków stosowanych powszech−
nie w schematach leczenia onkologicznego, np.
w leczeniu raka płuc [19, 20]. Wstępne leczenie
resweratrolem powoduje, według autorów, hamo−
wanie cyklu komórkowego w fazie S, co sprzyja
indukcji apoptozy komórkowej wywoływanej
przez stosowane leki. Założenia te potwierdza tak−
że Fuggetta et al., którzy wyizolowali trzy linie
komórek czerniaka złośliwego o różnym stopniu
oporności na chemioterapeutyki, poddali je działa−
niu resweratrolu i stwierdzili znaczące zahamowa−
nie wzrostu komórek nowotworowych i zaburze−
nia cyklu komórkowego powodujące uwrażliwie−
nie na standardowe leczenie [21]. Autorzy sugeru−
ją, że resweratrol może stać się jednym z  leków

stosowanych w zaawansowanych przypadkach
czerniaka złośliwego.

Baatout et al. wykazali, że resweratrol nie tyl−
ko zwiększa wrażliwość komórek nowotworowych
na działanie chemioterapeutyków, ale także, działa−
jąc w dużych dawkach, uwrażliwia komórki raka
szyjki macicy, przewlekłej białaczki szpikowej
i myeloma multiforme na promieniowanie X [22].

Resweratrol przez swoje właściwości fitoestro−
genu reguluje ekspresję licznych genów związa−
nych z rozwojem raka piersi, w tym genu supreso−
rowego BRCA1 [23]. Zdaniem Laux et al. reswe−
ratrol indukuje apoptozę komórek raka piersi przez
działanie z białkiem p−53 [24]. Spośród nielicz−
nych doniesień na temat skuteczności resweratrolu
na nowotwory wieku dziecięcego uwagę zwraca
doniesienie Liontas et al. Ich spostrzeżenia doty−
czące resweratrolu są podobne jak Laux et al., ale
dotyczą neuroblastoma, agresywnego nowotworu,
który w zaawansowanych stadiach ma szczególnie
złe rokowania [25]. Bruno et al. zaobserwowali ko−
rzystny wpływ resweratrolu na leczenie chłoniaka
B−komórkowego [26], Gao et al. na raka prostaty
[27], Wang et al. na medulloblastoma [28], a Jazi−
rehi et al. na non−Hodgkin lymphoma [29].

Resweratrol chroni komórki nabłonka odde−
chowego przed toksycznym i kancerogennym
działaniem wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych, a mechanizm tego działania jest
związany z wpływem resweratrolu na aktywność
cytochromów P450 (CYP1A1 i CYP1B1) [30].

Badając przeciwnowotworowe właściwości
resweratrolu w stosunku do komórek raka jajnika,
Opipari et al. stwierdzili, że zmiany morfologicz−
ne i biochemiczne zachodzące w komórkach suge−
rują raczej proces autofagocytozy niż apoptozy
[31]. Proces ten może być drugim, niezależnym od
apoptozy, mechanizmem śmierci komórkowej in−
dukowanej przez resweratrol.

Ciekawe i obiecujące są wyniki amerykań−
skich doświadczeń, w których wykazano, że res−
weratrol stosowany w postaci kremów na skórę
myszy zapobiega uszkodzeniom związanym z na−
rażeniem na promieniowanie ultrafioletowe (UVB)
[32]. U podstaw tego działania leży oddziaływanie
resweratrolu z kinazami związanymi z cyklinami –
cdk (cyclin−dependent kinase) – 2.,4. i 6., z cykliną
D1 i D2 i kinazą MAPK (mitogen activated prote−
in kinase) oraz inhibitorem kinaz – WAF1/p21.

Mimo licznych właściwości resweratrolu,
m. in. onkoprotekcyjnych, stwierdzono, że poda−
wanie szczurom powoduje liczne skutki uboczne
[33]. Zwierzętom podawano 0,3; 1 i 3 g/kg m.c.
resweratrolu dziennie przez 4 tygodnie. Najwięcej
działań niepożądanych stwierdzono po stosowaniu
największej dawki. Należały do nich przede
wszystkim: utrata apetytu i masy ciała, zwiększo−
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ne stężenie kreatyniny, fosfatazy alkalicznej, ami−
notransferazy alaninowej, bilirubiny całkowitej
i albuminy w surowicy krwi, a także zmniejszenie
stężenia hemoglobiny, hematokrytu i liczby ery−
trocytów oraz leukocytoza. Stwierdzono także hi−
stopatologiczne zmiany w nerkach i pęcherzyku
żółciowym o typie hiperplazji. U zwierząt otrzy−
mujących resweratrol w dawce dobowej 1 g/kg
m.c. stwierdzono jedynie zmniejszenie masy ciała
(tylko u samic) i leukocytozę (tylko u samców).
U zwierząt otrzymujących najmniejszą dawkę nie
stwierdzono ubocznych objawów leczenia w cza−
sie trwania badania. 

Wyniki badań sugerują, że resweratrol może
mieć silne właściwości ochronne w stosunku do
komórek centralnego układu nerwowego i chronić
je przed toksycznym działaniem β−amyloidu [34].
Poddanie szczurzych komórek hipokampa działa−
niu resweratrolu na każdym etapie leczenia zna−
cząco osłabiało toksyczność β−amyloidu, rezultat
zależał od zastosowanej dawki i był najbardziej
wyrażony przy stężeniu resweratrolu 25 µmol.
Prawdopodobnie u podstaw tego zjawiska leży ak−
tywacja kinazy C. Podobnego zdania są Savaskan
et al., którzy uważają, że działanie neuroprotek−
cyjne resweratrolu wynika głównie z aktywowania
układów zapobiegających działaniu wolnych ro−
dników, w tym glutationu [35]. Resweratrol chro−
ni też komórki mikrogleju przed działaniem wol−
nych rodników tlenowych [36].

Ciekawych wyników dostarczyły doświadcze−

nia Seidmana et al., którzy postanowili zbadać, czy
resweratrol może chronić narząd słuchu przed
szkodliwym wpływem stresu oksydacyjnego wy−
wołanego hałasem [37]. Badaniu poddano dziesięć
szczurów, które podzielono na dwie grupy: pierw−
sza otrzymywała do picia roztwór 430 µg reswera−
trolu/kg m.c./dobę przez siedem dni; druga grupa
otrzymywała wodę. Szczurom z obu grup wykona−
no pomiary słuchowych potencjałów wywołanych
(3, 6, 9, 12 i 18 kHz), a po 21 dniach zwierzęta pod−
dano 24−godzinnemu działaniu hałasu o natężeniu
105 dB i częstotliwości dźwięku 4500–9000 Hz.
Pomiary potencjałów wykonano: natychmiast po
ustaniu działania hałasu, po trzech i siedmiu dniach
oraz po czterech tygodniach po ekspozycji. Analiza
wyników wykazała, że u szczurów przyjmujących
resweratrol zaburzenia słyszenia były znacząco
mniejsze niż w grupie kontrolnej, zwłaszcza przy
częstotliwości 6 i 9 kHz. Autorzy wnioskują, że res−
weratrol może zapobiegać utracie słuchu związanej
z niedokrwieniem, hałasem lub wiekiem.

Przedstawione doniesienia wskazują, że res−
weratrol jako składnik wielu powszechnie spoży−
wanych produktów, w tym czerwonego wina, sku−
pił na sobie uwagę badaczy ze względu na szero−
kie spektrum działania. Niewątpliwie każdy
z przedstawionych aspektów działania resweratro−
lu wymaga dalszych badań, ale nie ulega wątpli−
wości, że wstępne wyniki są obiecujące, zwła−
szcza jeśli chodzi o przeciwwirusowe i przeciwno−
wotworowe działanie tego związku. 
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