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Κατά την αξιολόγηση των πολυφαινολικών εκχυλισµάτων από διάφορους ελληνικούς
ερυθρούς και λευκούς οίνους και τα αντίστοιχα σταφύλια, προέκυψαν τα παρακάτω
συµπεράσµατα:
1) τα εκχυλίσµατα, τα πολυφαινολικά κλάσµατα και οι φυτικές πολυφαινόλες
διαθέτουν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση σε µικρές συγκεντρώσεις, οι οποίες µπορούν
να ληφθούν στον ανθρώπινο οργανισµό µέσω της δίαιτας.
2) Εκτιµήθηκε η χηµειοπροστατευτική δράση των αµπελοκοµικών εκχυλισµάτων
κατά της καρκινογένσης µε τις παρακάτω µεθόδους:
α. µέτρηση της επίδρασης σε µεταλλάξεις που προκαλούνται στο DNA από
οξειδωτικούς παράγοντες, προσδιορίζοντας την επαγωγή των θραύσεων σε
πλασµιδιακό DNA από ελεύθερες ρίζες και την πρόκληση µεταλλάξεων σε
βακτηριακά κύτταρα από µεταλλαξιογόνες ουσίες που δρουν µέσω οξειδωτικών
µηχανισµών.
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα αµπελοκοµικά εκχυλίσµατα σε µικρές
συγκεντρώσεις αναστέλλουν τη µεταλλαξιογόνο δράση των οξειδωτικών παραγόντων
στα βακτηριακά κύτταρα, καθώς και τις επαγόµενες από τις ελεύθερες ρίζες θραύσεις
του πλασµιδιακού DNA. Έτσι, η ανασταλτική δράση των εκχυλισµάτων της αµπέλου
-έναντι των βλαβών που προκαλούνται στο DNA από οξειδωτικούς παράγοντες- είναι
ο µηχανισµός µέσω του οποίου επιδεικνύουν χηµειοπροστατευτική δράση κατά της
καρκινογένσης.
β. µελέτη της επίδρασή τους στη δράση του ενζύµου τοποϊσοµεράση Ι, που
παρουσιάζει αυξηµένη δράση σε καρκινικά κύτταρα και η αναστολή του θεωρείται
ένδειξη χηµειοπροστατευτικής/αντικαρκινικής δράσης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι
τα εκχυλίσµατα της αµπέλου αναστέλλουν τη δράση της τοποϊσοµεράσης Ι. Η
αναστολή αυτού του ενζύµου πιθανά αποτελεί ένα από τους µηχανισµούς στους
οποίους οφείλεται η αντικαρκινική δράση των οινοποιητικών εκχυλισµάτων.
3) Προσδιορίστηκε η επίδραση των πολυφαινολών του οίνου 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 αρκετές από τις ουσίες αυτές είναι σε θέση
να προστατεύσουν την SP-A πρωτεΐνη από την οξείδωση που προκαλεί το όζον µε
αποτέλεσµα να είναι σε θέση να προστατεύσουν από τις δυσµενείς επιδράσεις
ρυπαντών της ατµόσφαιρας στους πνεύµονες.

