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ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ  
(VITIS VINIFERA)» 

 
  
 Η άµπελος είναι ένα από τα φυτά του οποίου οι βιολογικές ιδιότητες και τα 
φυτοχηµικά συστατικά του καρπού του (των σταφυλιών και του κύριου προϊόντός τους, 
δηλαδή του κρασιού) παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η χηµική σύσταση των σταφυλιών 
επηρεάζεται σηµαντικά από το έδαφος και τις κλιµατικές συνθήκες, κατά συνέπεια 
διαφορετικές ποικιλίες µπορεί να παρουσιάζουν διαφορετικές βιολογικές ιδιότητες. Μελέτες 
που αφορούν τις βιολογικές ιδιότητες ελληνικών ποικιλιών αµπέλου είναι περιορισµένες. 
Επιπλέον, αν και είναι γνωστές αρκετές από τις βιολογικές ιδιότητες των εκχυλισµάτων από 
σταφύλια και των συστατικών τους, οι µηχανισµοί στους οποίους οφείλονται δεν είναι 
γνωστοί και η διερεύνησή τους θεωρείται σηµαντική 
 Στην παρούσα µελέτη εξετάστηκαν εκχυλίσµατα, µεθανολικά και υδατικά, από 
διάφορες ποικιλίες σταφυλιών και οίνου. Πιστεύεται ότι οι σηµαντικότερες ουσίες των 
σταφυλιών όσον αφορά τη βιολογική δράση είναι οι φυτικές πολυφαινόλες. Για το λόγο αυτό 
εξετάστηκαν πολυφαινολικά κλάσµατα καθώς και καθαρές φυτικές πολυφαινόλες από αυτά 
τα εκχυλίσµατα.  
Μελετήθηκαν οι εξής βιολογικές ιδιότητες:  
1) H αντιοξειδωτική δράση των εξεταζόµενων ουσιών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα 
εκχυλίσµατα, τα πολυφαινολικά κλάσµατα και οι φυτικές πολυφαινόλες είχαν ισχυρή 
αντιοξειδωτική δράση σε µικρές συγκεντρώσεις που µπορούν να επιτευχθούν στον 
ανθρώπινο οργανισµό µέσω της δίαιτας. Oρισµένα πολυφαινολικά κλάσµατα είχαν µικρότερη 
αντιοξειδωτική δράση από τα εκχυλίσµατα από τα οποία προήλθαν, άρα η αντιοξειδωτική 
δράση των εκχυλισµάτων δεν οφείλεται µόνο στις πολυφαινόλες που περιέχουν τα 
εκχυλίσµατα, αλλά πιθανώς σε µια συνεργική δράση των πολυφαινολών µεταξύ τους καθώς 
και µε άλλες φυτοχηµικές ουσίες των εκχυλισµάτων. 
2) Η επίδραση των εξεταζόµενων ουσιών σε µεταλλάξεις που προκαλούνται στο DNA από 
οξειδωτικούς παράγοντες. Στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιήθηκαν οι εξής µέθοδοι: η 
επαγωγή θραύσεων σε πλασµιδιακό DNA από ελεύθερες ρίζες και η πρόκληση µεταλλάξεων 
σε βακτηριακά κύτταρα από µεταλλαξιγόνες ουσίες που δρουν µέσω οξειδωτικών 
µηχανισµών. Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν έδειξαν ότι τα εκχυλίσµατα και των δύο 
ποικιλιών αµπέλου ανέστειλαν σε µικρές συγκεντρώσεις τη µεταλλαξιγόνο δράση των 
οξειδωτικών παραγόντων στα βακτηριακά κύτταρα καθώς και τις επαγόµενες από τις 
ελεύθερες ρίζες θραύσεις του πλασµιδιακού DNA. Συνεπώς, η ανασταλτική δράση των 
εκχυλισµάτων αµπέλου έναντι των βλαβών που προκαλούνται στο DNA από οξειδωτικούς 
παράγοντες ίσως να είναι ένας από τους µηχανισµούς στους οποίους οφείλεται η 
χηµειοπροστατευτική τους δράση.  
3) H επίδραση των εξεταζόµενων ουσιών στη δράση του ενζύµου τοποϊσοµεράση Ι, το οποίο 
παρουσιάζει αυξηµένη δράση σε καρκινικά κύτταρα. και η αναστολή του θεωρείται ένδειξη 
χηµειοπροστατευτικής/αντικαρκινικής δράσης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα εκχυλίσµατα 
και από τις δύο ποικιλίες αµπέλου καθώς και ορισµένα από τα πολυφαινολικά κλάσµατα και 
τις φυτικές πολυφαινόλες ανέστειλαν τη δράση της  τοποϊσοµεράσης Ι, άρα η αναστολή 
αυτού του ενζύµου είναι ίσως ένας από τους µηχανισµούς στους οποίους οφείλεται η 
αντικαρκινική δράση εκχυλισµάτων από σταφύλια που έχει παρατηρηθεί σε άλλες µελέτες. 
Ορισµένα από τα πολυφαινολικά κλάσµατα ήταν λιγότερα δραστικά από τα εκχυλίσµατα από 
τα οποία προήλθαν, άρα η ανασταλτική δράση των εκχυλισµάτων έναντι των 
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τοποϊσοµερασών Ι οφείλεται πιθανώς όχι µόνο στις πολυφαινόλες αλλά και σε άλλα 
συστατικά τους.  
4) H επίδραση φυτικών πολυφαινολών στην προκαλούµενη από το όζον οξείδωση της 
πρωτεΐνης SP-A του επιφανειοδραστικού παράγοντα του πνεύµονα. H SP-A πρωτεΐνη παίζει 
σηµαντικό ρόλο στη φυσιολογία, στο µεταβολισµό και τη δοµή του επιφανειοδραστικού 
παράγοντα, καθώς επίσης στη φυσική ανοσία και την τροποποίηση της φλεγµονώδους 
διαδικασίας στον πνεύµονα, ενώ το όζον (Ο3) είναι ένας σηµαντικός παράγοντας της 
φωτοχηµικής ρύπανσης του αέρα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι από τις εξεταζόµενες φυτικές 
πολυφαινόλες (δηλαδή την επικατεχίνη, την κατεχίνη, τη ρουτίνη, το καφεϊκό οξύ, το 
φερουλικό οξύ, το κουµαρικό οξύ, το γαλλικό οξύ και το πρωτοκατεχοϊκό οξύ) όλες µε 
εξαίρεση το φερουλικό οξύ, µπορούσαν να προστατεύσουν την SP-A πρωτεΐνη από την 
οξείδωση που προκαλούσε το όζον. Τα φλαβονοειδή, επικατεχίνη, κατεχίνη και ρουτίνη ήταν 
οι πιο δραστικές ουσίες. Μάλιστα, η προστασία ορισµένων από αυτές τις πολυφαινόλες 
παρουσιάστηκε σε συγκεντρώσεις που µπορούν να επιτευχθούν µέσα στον ανθρώπινο 
οργανισµό µέσω της δίαιτας. Ενώ είναι πιθανό ένα µίγµα από αυτές τις πολυφαινόλες να είχε 
ακόµα µεγαλύτερη προστασία, καθώς όπως αναφέρθηκε παραπάνω αυτές οι ουσίες όταν 
βρίσκονται µαζί (όπως συνήθως συµβαίνει στις τροφές) αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και 
παρουσιάζουν ακόµα µεγαλύτερη δράση. Συνεπώς, η µελέτη έδειξε ότι οι φυτικές 
πολυφαινόλες µπορούν να αναστείλουν την επαγόµενη από το όζον οξείδωση της SP-A, και 
άρα πιθανώς θα µπορούσαν να προστατεύσουν από τις δυσµενείς επιδράσεις ρυπαντών της 
ατµόσφαιρας στους πνεύµονες.  
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Επίσης αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης έχουν ανακοινωθεί στo διεθνές συνέδριο 35th 
Annual Meetting of European Environmental Mutagen Society που πραγµατοποιήθηκε στην 
Κω στις 3-7/7/2005.  
 
 
 


