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Streszczenie 

Nadciśnienie tętnicze należy do jednej z najpowszechniejszych przyczyn 

zachorowań i śmiertelności wśród osób borykających się z chorobami sercowo-

naczyniowymi. Problem jest o tyle znaczący, że oprócz udoskonalania leków 

stosowanych w momencie wystąpienia schorzenia, poszukuje się również 

surowców naturalnych, które wspomogłyby leczenie oraz wykazywały działanie 

profilaktyczne. Technologia żywności wychodząc pacjentom naprzeciw prowadzi 

intensywne prace nad rozwojem asortymentu produktów wspomagających 

chorych na nadciśnienie. Dobór takich surowców oparty jest na doniesieniach 

naukowych, które niestety nie są jednoznaczne co do słuszności wykorzystania 

ich w formie preparatów spożywczych w aspekcie wspomagania nadciśnienia. 

Omówione w niniejszej pracy surowce tj. winogrona, jabłka, granat i kakao, są 

bogatym źródłem  polifenoli, a więc genialnymi surowcami o aktywności 

przeciwutleniającej chroniącej przez zbyt intensywnie przebiegającymi 

procesami starzenia komórek organizmu. Równocześnie w tych prostych, z punktu 

widzenia osób starszych, surowcach naturalnych dostępnych na rynku upatruje 

się aktywności hipotensyjnej. Opublikowane dotąd wyniki badań prezentują 

różne, często sprzeczne wnioski co do wpływu suplementacji naturalnymi 

preparatami spożywczymi pochodzenia roślinnego na redukcję i/lub stabilizację 

wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi. Z tego względu podjęto 

próbę zestawienia istniejących dowodów naukowych na wpływ związków 

zawartych w winogronach, jabłkach, granacie i kakao na nadciśnienie tętnicze. 

Słowa kluczowe: polifenole, nadciśnienie tętnicze, promocja zdrowia, rośliny 

lecznicze 

 

Abstract 

Hypertension is the most common cause of morbidity and mortality among 

people affected by cardiovascular disease. Thus, in addition to improving 

medicines used during disease, plant materials, which would reinforce treatment 

and prophylactic effect, are sought. Food technology is working intensively on 

the development of a range of food products to support patients with 

hypertension in every-day life. The selection of such materials is based on 
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scientific reports which, unfortunately, are not conclusive according to the 

validity of their use as a food preparation in terms of hypertension supporting. 

In this paper, raw materials (grape, apples, pomegranate, cocoa) are discussed, 

as a sources of polyphenols – ingenious plant materials with antioxidant activity 

protecting against too intense aging processes of body cells. At the same time, 

these simple (from the elderly point of view), natural materials are available on 

the market, and are seen as antihypertensive. Therefore, we try to summarize 

published scientific evidence about the impact of compounds from grapes, 

apples, pomegranates and cocoa on hypertension. 

Keywords: polyphenols, hypertension, health promotion, medicinal 

 

Wprowadzenie 

Choroby układu krążenia w dzi-

siejszych czasach dotykają coraz 

większego grona społeczeństwa  

w dojrzałym wieku. Wśród szerokiej 

gamy schorzeń, które dotykają ludzi 

starszych problemy ciśnieniowe 

okazują się być istotnymi z punktu 

widzenia podłoża ich występowania 

[1]. Jak się bowiem podejrzewa, 

wysokie ciśnienie krwi oraz nad-

ciśnienie jest jedną z głównych 

przyczyn zachorowalności i śmiertel-

ności na tle sercowo-naczyniowym na 

całym świecie. Działania organów 

związanych z profilaktyką chorób 

oraz promocją zdrowia ukierunkowa-

ne są na redukcję ryzyka wystąpienia 

komplikacji takich jak m.in. choroba 

wieńcowa, udar mózg czy zastoinowa 

niewydolność serca [2]. Powszechnie 

prowadzone są kampanie zachęcające 

do zaprzestania palenia tytoniu, 

ograniczenia spożycia soli kuchennej, 

zwiększenia aktywności fizycznej  

i propagowania tzw. „zdrowego stylu 

życia” [1]. Ponadto obserwuje się  

stały rozwój farmakologii w zakresie  

leczenia chorób sercowo-naczynio- 

 

wych. Pomimo jednak faktu, że 

pozwala to na lepsze dostosowanie 

leków do potrzeb pacjenta, efekty 

uboczne oraz nieprzestrzeganie 

zaleceń lekarskich znacząco limitują 

efektywność tych działań. Dlatego 

też obok leków dostępnych na 

receptę, profilaktykę i leczenie 

chorób sercowo-naczyniowych wspo-

maga się poprzez wzbogacanie diety 

pacjentów o nutraceutyki, żywność 

prozdrowotną, żywność funkcjonalną 

lub żywność leczniczą, do której 

dostęp na rynku jest coraz 

łatwiejszy, a asortyment szybko się 

powiększa. Żywność taka w tym 

aspekcie spełnia swoje podstawowe 

zadania – wspomaga organizm  

w chorobie lub zapobiega wzrostowi 

ryzyka zachorowania pacjenta. 

Pomimo, że wedle aktualnych 

doniesień nie przedstawiono jeszcze 

do powszechnej wiadomości wyników 

wysokiej jakości badań klinicznych 

porównujących działanie leku vs. leku 

połączonego z żywnością leczniczą 

(co nie wyklucza, że niedługo może 

się tak stać) [3], przemysł spożyw-

czy, w tym gałąź zajmująca się 
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nutraceutykami, zdecydowanie wkro-

czył w ten obszar. Na rynku są już 

dostępne produkty ukierunkowane na 

konkretne choroby układu sercowo-

naczyniowego, w tym nadciśnienie, 

przy czym często są one oznakowane 

wyłącznie jako posiadające aktywność 

przeciwutleniającą. Nie zmienia to 

jednak faktu, że licznie prowadzone 

interwencje żywieniowe mające na 

celu poszukiwanie potencjalnych 

skutków zdrowotnych wobec układu 

sercowo-naczyniowego, wskazują na 

pozytywny wpływ preparatów wzbo-

gacanych surowcami bogatymi w poli-

fenole [4].  

Jak pokazuje przegląd literatury, 

bogactwo surowców naturalnych 

obfitujących w polifenole jest znacz-

ne. Są to bowiem nie tylko rośliny 

pochodzące z często egzotycznych 

zakątków świata [4], ale jak się 

okazuje również te, które występują 

w polskich warunkach klimatycznych. 

Jako surowce wykazujące silną ak-

tywność przeciwutleniającą wymienia 

się morwę białą, dziką różę, aronię, 

czarną porzeczkę [5,6,7]. Aktywność 

przeciwutleniająca surowców roślin-

nych ściśle związana jest z możli-

wością ograniczenia negatywnego 

oddziaływania wolnych rodników na 

komórki organizmu człowieka poprzez 

odpowiednie tory działania. Wspom-

niane wolne rodniki, powstają w efek-

cie silnego stresu czy nadmiernego 

spożycia żywności przetworzonej. 

Przyczyniają się one do przyspie-

szania procesów starzenia się 

organizmu oraz są podłożem stresu 

oksydacyjnego, będącego podstawą 

wielu schorzeń [8]. Mając powyższe 

na uwadze obok szeroko badanej 

aktywności przeciwutleniającej, zna-

czenie mają także składniki biolo-

gicznie czynne wykazujące inne 

działanie prozdrowotne, w tym 

ochronne wobec incydentów chorób 

sercowo-naczyniowych. Aktywność 

takich składników analizowana jest 

najpierw poprzez badania labora-

toryjne, badania in vitro, a następnie 

badania wśród ludzi. Dzięki dokła-

dnemu określeniu właściwości pro-

zdrowotnych możliwe jest skuteczne 

wykorzystanie odpowiednich surow-

ców w projektowaniu i wytwarzaniu 

produktów z kategorii żywności 

leczniczej, żywności funkcjonalnej. 

Publikowane badania bardzo często 

prezentują prozdrowotne, a nawet 

lecznicze właściwości tych surowców 

wykazane w analizach in vitro, 
rzadziej in vivo. Jak się jednak 

okazuje, niektórzy autorzy wskazują 

na konieczność posługiwania się 

dowodami uzyskanymi w ramach 

randomizowanych badań klinicznych 

jako znacząco istotnych [9]. Z tego 

też względu w niniejszej pracy 

zaprezentowano główne surowce 

roślinne, których właściwości dogłęb-

nie przebadano, co pozwala na skute-

czne ich wykorzystanie w diecie 

pacjentów z nadciśnieniem tętni-

czym. 

 

Winogrona 

Jednym z najpowszechniej 

znanych surowców uznanych jako 

wspomagające leczenie chorób 

sercowo-naczyniowych są winogrona. 



POSTĘPY DIETETYKI W GERIATRII I GERONTOLOGII 2015;1:22-31 

 
PRACA POGLĄDOWA          25 

Efekty oddziaływania substancji 

biologicznych w nich występujących 

były wielokrotnie promowane, a liczba 

badań nad nimi prowadzonych nadal 

jest duża. Wynika to z faktu, iż jak 

pokazały badania laboratoryjne 

winogrona i produkty z nich wytwo-

rzone są bogate w należące do 

polifenoli fenolokwasy, flawanole, 

flawonole oraz stilbeny - wśród nich 

najbardziej znany resweratrol  

i piceatannol [10]. Badacze przedsta-

wiali również dowody na posiadane 

właściwości przeciwutleniające, anty-

cholesterolowe [11], a nawet zapobie-

gające stanom lękowym w starszym 

wieku [12]. Badania te jednak 

prowadzono w skali laboratoryjnej  

i na szczurach. Przeprowadzono  

kilka badań klinicznych z randomi-

zacją wśród osób o różnym stanie 

zdrowia (zdrowych, z nadciśnieniem,  

z hipercholesterolemią, w grupie 

wysokiego ryzyka wystąpienia chorób 

układu krążenia, diabetyków) oraz 

stosując interwencję w postaci 

zwiększonej podaży polifenoli w die-

cie z zastosowaniem różnych 

preparatów (ekstraktów, soków, win). 

Niektóre z nich wykazały znaczący 

spadek wyłącznie skurczowego 

ciśnienia krwi [13], a inne zarówno 

spadek skurczowego jak i rozkurczo-

wego ciśnienia krwi u ludzi [14, 15].  

Z kolei Diaz-Rubio i współpracownicy 

[16] w badaniach bez grupy placebo 

nie zaobserwowali różnic przed i po 

8-tygodniowej interwencji wymiesza-

nym sokiem z winogron i granatu 

wewnątrz badanej grupy. Meta-

analizy Feringa i współpracowników 

[17], w których wzięło udział 390 

uczestników pokazały, że ekstrakt  

z nasion winogron znacząco obniżał 

skurczowe ciśnienie krwi i tętno, ale 

nie wpływał na ciśnienie rozkurczowe. 

Z kolei niedawne badania zespołu 

Sahebkar [18] wykazały, że podaż 

tego głównego polifenolu z winogron – 

resweratrolu, nie ma wpływu  

na poziom ciśnienia tętniczego krwi. 

W świetle tych informacji, okazuje 

się, że rola resweratrolu z winogron 

w tym skomplikowanym mechanizmie 

nie została jeszcze poznana, dlatego 

też dalsze meta-analizy są konieczne. 

 

Granat 

Granat, uznawany jest za dobry 

surowiec roślinny do produkcji 

preparatów o charakterze hipoten-

syjnym. Istnieją wyniki badań wska-

zujące na wysoką aktywność przeciw-

utleniającą soku oraz ekstraktu  

z granatu. Hosseini i współpracownicy 

[19] wykazali, że spożycie 1000 mg 

ekstraktu granatu przez 30 dni 

powoduje istotne obniżenie masy 

ciała, poziomu glukozy i insuliny  

oraz poprawę profilu lipidowego  

u pacjentów z otyłością i nadwagą  

w porównaniu z grupą placebo. 

Jednoznaczne określenie wpływu 

soku lub ekstraktu z granatu na 

ciśnienie tętnicze krwi może być 

trudne, co sygnalizują niektórzy 

autorzy [20]. Wyniki badań klini-

cznych z randomizacją opublikowane 

przez Lynn i współpracowników  

[21] przeprowadzone wśród zdro-

wych pacjentów potwierdziły, że 

konsumowanie soku z granatu przez  
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6 tygodni sprzyja obniżeniu ciśnienia 

skurczowego i rozkurczowego krwi  

w porównaniu z grupą kontrolną. 

Może on również łagodzić poposiłkowy 

wzrost ciśnienia skurczowego [22]. 

Ponadto badania, bez grupy 

kontrolnej, wśród osób ze zwężeniem 

tętnicy szyjnej [23] jak i z nad-

ciśnieniem [24] potwierdziły 

redukcyjny wpływ soku z granatu 

wobec wartości ciśnienia tętniczego 

tych chorych. Z drugiej jednak 

strony Shema-Didi i współpracownicy 

[25] analizując pacjentów boryka-

jących się z nadciśnieniem, pomimo 

odnotowania obniżonego ciśnienia 

tętniczego wskutek spożycia soku  

z granatu, zauważyli, że spadki te nie 

są istotne statystycznie w stosunku 

do grupy pacjentów nie spoży-

wających soku. 

 

Jabłka 

Flawonolom występujących w jabł-

kach przypisywane są różne prozdro-

wotne właściwości: przeciwzapalne, 

przeciwutleniające [26], zmniejsza-

jące ryzyko chorób sercowo-

naczyniowych [27] oraz inhibicyjne 

wobec enzymu konwertującego 

angiotensynę [28]. Ten ostatni 

aspekt ma szczególnie ważne 

znaczenie w regulacji ciśnienia 

tętniczego krwi. W celu ustalenia 

prozdrowotnych właściwości jabłek 

należy rzetelnie analizować dostępne 

wyniki badań, które podobnie jak  

w wyżej opisanych przypadkach nie 

są jednoznaczne. Auclair i współpra-

cownicy [29] przeprowadzili badania 

z randomizacją wśród wolontariuszy 

obarczonych hipercholesterolemią. 

Nie odnotowali oni istotnych różnic  

w wartościach ciśnienia tętniczego 

krwi pomiędzy grupą osób spożywają-

cych przez 4 tygodnie jabłka ubogie 

w polifenole (210 mg polifenoli/ 

dzień), a grupą osób spożywających 

jabłka bogate w polifenole (1430 mg 

polifenoli/ dzień). Podobne wnioski 

wyciągali Ravn-Haren i współpraco-

wnicy [30] podając jabłka, wytłoki  

z jabłek i sok jabłkowy zdrowym 

osobom przez 4 tygodnie. Istnieją 

jednak badania, które potwierdzają 

dobroczynne właściwości jabłek 

wobec problemów ciśnieniowych.  

W badaniach z grupą placebo, zespół 

Bondonno [31] odnotowali spadek  

w ciśnieniu skurczowym jako efekt 

działania bogatych w flawonoidy (184 

mg kwercetyny + 180 mg epikate-

chiny) jabłek podawanych pacjentom. 

Dogłębna analiza pokazała, że w tych 

ostatnich badaniach zawartość 

kwercetyny i epikatechiny pochodzą-

cej głównie ze skórki i dostarczonej 

do organizmu była wyższa, co prze-

kładało się na aktywność biologiczną  

i wyniki badań. Braku poprawy ciśnie-

nia tętniczego nie odnotowano u osób 

bliskich hipertensji po spożywaniu 

przez nie czystej epikatechiny (100 

mg dziennie) przez 4 tygodnie [32]. 

Niejasności wokół tych owoców nie 

umniejszają jednak właściwości pro-

zdrowotnych jabłek i możliwości 

wykorzystania ich elementów do 

produkcji nutraceutyków przezna-

czonych również dla osób w wieku 

dojrzałym. 
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Kakao 

Kolejnym często kontrowersyj-

nym surowcem roślinnym jest kakao. 

Autorzy badań naukowych wykazali 

m.in. prebiotyczne właściwości 

błonnika w kakao [33], inhibicyjne 

wobec molekuł sprzyjających powsta-

waniu miażdżycy [34], pozytywne  

w leczeniu otyłości i skorelowanych  

z nią problemów metabolicznych [35]. 

Opublikowano również wiele badań,  

w których suplementacja preparata-

mi wytworzonymi z dodatkiem kakao  

o wysokiej jakości biologicznej 

poprawiła jeden lub kilka markerów 

lipidowych. Doskonałym przykładem 

są tu wyniki zespołu Hamed [36]. 

Zespół ten podawał zdrowym 

pacjentom przez 1-3 tygodnie ciemną 

gorzką czekoladę, co pozwoliło na 

znaczny wzrost poziomu lipoproteiny 

wysokiej gęstości (HDL) we krwi. 

Podobnie odnotowano wśród kobiet 

w badaniach zespołu Di Renzo [37]. 

W wielu innych badaniach potwier-

dzono, że 4-tygodniowe spożywanie 

napojów z proszku kakao przez 

pacjentów z wysokim wyjściowym 

poziomem LDL (lipoproteiny niskiej 

gęstości) [38], pacjentów z wysokim 

ryzykiem zachorowania na chorobę 

niedokrwienną serca [39] oraz zdro-

wych i z umiarkowaną hipercholeste-

rolemią [40] sprzyja wzrostowi 

poziomu HDL we krwi. Grassi  

i współpracownicy [41] zaobserwowali 

ponadto, że poziom cholesterolu LDL 

obniżał się u pacjentów z nadciśnie-

niem tętniczym 1 stopnia po spoży-

waniu ciemnej gorzkiej czekolady 

(500-1080 mg polifenoli dziennie) 

przez 2 tygodnie. Ponadto obserwo-

wano spadek ciśnienia skurczowego  

i rozkurczowego krwi w porównaniu  

z efektem po spożywaniu nie zawie-

rającej flawanoli białej czekolady 

[42]. Podobnie było u osób zdrowych 

[43]. Co ciekawe, bardzo aktualne 

badania kliniczne potwierdziły pogląd, 

że flawanole z kakao bardzo pozyty-

wnie wpływają na ciśnienie tętnicze 

krwi. U leczonych pacjentów z cuk-

rzycą typu 2 oraz z nadciśnieniem 

konsumpcja czekolady o wysokiej 

zawartości polifenoli przez 8 tygodni 

skutkowała istotnym obniżeniem 

wartości skurczowego i rozkurczo-

wego ciśnienia krwi [44]. Co więcej 

osoby starsze, spożywające napój  

z flawanolami kakao (900 mg 

flawanoli dziennie) w ciągu 2 tygodni 

zredukowali poziomy ciśnienia 

skurczowego i rozkurczowego krwi 

[45] w stosunku do grupy kontrolnej. 

W podobnym kontekście, u osób  

w podeszłym wieku bez stwierdzo-

nych chorób układu krążenia wykazy-

wano istotne zmniejszenie ciśnienia 

tętniczego krwi po spożywaniu 

podobnych napojów [46]. Pomimo tak 

wielu wyników potwierdzających 

pozytywnych właściwości kakao w as-

pekcie regulacji ciśnienia tętniczego 

krwi, publikowano także wyniki, które 

takiego efektu nie pokazały. Przy-

kładem są analizy prowadzone przez 

Curtis i współpracowników [47], gdzie 

roczna suplementacja czekoladą 

wzbogaconą w flawonoidy (850 mg 

flavan-3-oli) kobiet w okresie po-

menopauzalnym z cukrzycą typu 2 nie 

wpłynęła na poprawę ciśnienia krwi.  
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Podsumowanie 

Opisane surowce roślinne z pew-

nością wykazują aktywność biolo-

giczną, co wykazała większość badań 

na nich prowadzonych. Aktywność ta 

jest jednak bardzo szeroka, a jak się 

okazuje jednoznaczne określenie 

wpływu preparatów spożywczych na 

konkretne jednostki chorobowe nie 

jest proste. Pomimo prowadzenia 

badań podobnie skonstruowanych  

i z zastosowaniem podobnych prepa-

ratów, wyniki różnych autorów są 

odmienne, a nawet mogą sobie 

zaprzeczać. Wyraźnie obrazuje  

to jak skomplikowanym procesem 

jest uzyskanie dowodów wskazują-

cych na daną właściwość lub 

aktywność. Duże znaczenie wydaje 

się tu mieć z jednej strony 

rzetelność analiz i skrupulatność 

prowadzących badanie, a z drugiej 

strony – prawidłowy dobór osób 

badanych, ich zachowanie i przyczyna 

udziału w nich. Ponadto należy 

zwrócić uwagę jak skomplikowanym 

jest omawiane schorzenie – nad-

ciśnienie tętnicze. Dotyka ono coraz 

szerszego grona społeczeństwa,  

a wśród osób starszych pojawia się 

często jako element współtowa-

rzyszący innym problemom zdro-

wotnym, m.in. chorobom serca. Biorąc 

to pod uwagę, nie dziwi trudność  

w jednoznacznym określeniu wpływu 

preparatów na ciśnienie tętnicze 

krwi, gdyż patofizjologia zjawiska 

może być wielopłaszczyznowa.  

Resumując, przeprowadzone do-

tąd meta-analizy rzucają prezentują 

różnorodne wyniki badań z randomi-

zacją dotyczące wpływu preparatów 

spożywczych naturalnego pochodze-

nia na ciśnienie tętnicze krwi. 

Jednakże nowe badania są stale 

publikowane więc naukowe spojrzenie 

na każdy tego typu preparat 

spożywczy może się w każdej chwili 

zmienić. 
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