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SUMMARY

In Supplement 9.4 to the European Pharmacopoeia, one of the newest pharmacopoeial documents, there are eight new monographs 
raw materials of plant origin. They are derived from both East Asian and South American species. 
The first two parts of the series of articles are devoted to the characteristics of plants, which are a source of saponin raw materials: 
Bupleurum sp. and Platycodon grandiflorus. The next parts: 3, 4 and 5 describe the East Asian species: Ligusticum huanxiong, 
Houttuynia cordata and Paeonia x suffruticosa, which provide raw materials rich in volatile oil, flavonoids and terpenoid-phenolic 
compounds, respectively. Two South American alkaloid-rich species: Paullinia cupana and Ilex paraguariensis are presented in parts 
6 and 7. Part 8 characterizes Camellia sinensis, as a source of Camelliae sinensis non fermentata folia. This raw material is a rich 
source of polyphenols: catechins (e.g. epigallocatechin, gallocatechin and epicatechin gallates), purine alkaloids (mostly caffeine) 
and a unique non-protein amino acid, theanine. It has been proven that the raw material possesses among others a number of 
medicinal properties, including antioxidant, anticancer, antimicrobial, hypolipemic, hypocholesterolemic, hepatoprotective and an-
tidiabetic properties. The aim of the present article is to draw attention of pharmaceutical and medical community to the numerous 
therapeutic, health-promoting and cosmetic values of this raw material proven by professional scientific studies.

Keywords: Chinese tea, catechin-alkaloid raw material, botanical characterization, cultivation, chemical composition, therapeutic, 
health-promoting and cosmetic properties

STRESZCZENIE

W Suplemencie 9.4 do Farmakopei Europejskiej, jednym z najnowszych dokumentów farmakopealnych, figuruje 8 nowych monografii 
surowców pochodzenia roślinnego. Są to surowce pozyskiwane zarówno z gatunków roślin wschodnio-azjatyckich, jak i południowo-
amerykańskich. Dwie pierwsze części serii artykułów poświęcono charakterystyce roślin będących źródłem surowców saponinowych – 
Bupleurum sp. i Platycodon grandiflorus. W częściach 3-5 opisano wschodnio-azjatyckie gatunki – Ligusticum huanxiong, Houttuynia 
cordata i Paeonia x suffruticosa, dostarczające odpowiednio surowca olejkowego, flawonoidowego i terpenoidowo-fenolowego. W czę-
ściach 6 i 7 przedstawiono dwa południowo-amerykańskie gatunki alkaloidowe – Paullinia cupana i Ilex paraguariensis.
W części 8 zaplanowano przedstawienie Camellia sinensis, jako źródła Camelliae sinensis non fermentata folia. Surowiec ten jest 
bogatym źródłem polifenoli – katechin (m.in. galusanów epigallokatechiny, gallokatechiny i epikatechiny), alkaloidów puryno-
wych (głównie kofeiny) oraz unikalnego nieproteinogennego aminokwasu – teaniny. Udowodniono, że surowiec wykazuje m.in. wła-
ściwości antyoksydacyjne, przeciwnowotworowe, przeciwdrobnoustrojowe, hipolipemiczne i hipocholesterolemiczne, hepatoprotekcyjne 
i przeciwcukrzycowe. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi środowiska farmaceutyczno-medycznego na liczne walory terapeutyczne, 
prozdrowotne i kosmetyczne surowca, udowodnione profesjonalnymi badaniami naukowymi. 

Słowa kluczowe: herbata chińska, surowiec katechinowo-alkaloidowy, charakterystyka botaniczna, uprawy, skład chemiczny, 
właściwości lecznicze, prozdrowotne i kosmetyczne
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Wstęp

W Suplemencie 9.4 do Farmakopei Europejskiej (1) – 
jednym z najnowszych dokumentów farmakopeal-
nych oraz w jego tłumaczeniu na język polski wraz 
z Suplementami 9.3 i 9.5 – w Suplemencie 2018 do XI 
wydania Farmakopei Polskiej (2) figuruje 8 nowych 
monografii surowców pochodzenia roślinnego. Są to 
surowce pozyskiwane zarówno z gatunków roślin 
wschodnio-azjatyckich, jak i południowo-amerykań-
skich.

Dwie pierwsze części serii artykułów (3, 4) poświę-
cono charakterystyce roślin będących źródłem surow-
ców saponinowych – Bupleurum sp. (Przewiercień) 
i Platycodon grandiflorus (Rozwar wielkokwiatowy). 
W częściach 3-5 (5-7) przedstawiono charakterystykę 
Ligusticum chuanxiong (Podagrycznika chińskiego), 
Houttuynia cordata (Pstrolistki sercowatej) i hybrydy – 
Paeonia × suffruticosa (Piwonii (Peonii) drzewiastej), 
roślin dostarczających odpowiednio surowca olejko-
wego, flawonoidowego i terpenoidowo-fenolowego. 
Wymienione gatunki roślin od dawna są znane i wyko-
rzystywane w tradycyjnej medycynie chińskiej (TCM).

Kolejne gatunki roślin farmakopealnych scharak-
teryzowane w częściach 6 i 7 serii artykułów (8, 9) 
to rośliny powszechnie znane w ogólnoświatowym 
lecznictwie – dwa gatunki południowo-amerykańskie – 
Paullinia cupana (P. guarana) i Ilex paraguariensis, 
będące źródłem surowców alkaloidowych.

W części 8 zdecydowano zaprezentować Camellia 
sinensis (herbatę chińską), jako źródło surowca kate-
chinowo-alkaloidowego – niefermentowanego liścia 
zielonej herbaty. W artykule przedstawiono właści-
wości lecznicze i prozdrowotne tego surowca, udo-
wodnione badaniami naukowymi.

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi środowiska 
farmaceutyczno-medycznego na liczne, nie do końca 
znane, walory lecznicze, prozdrowotne i kosmetyczne 
tego surowca.

Camellia sinensis – informacje ogólne
Camellia sinensis (L.) Kuntze należy do rodziny 

Theaceae (Herbatowate) i występuje pod wieloma 
łacińskimi nazwami synonimowymi, m.in.: C. arbore-
scens Hung T. Chang & F.L. Yu, C. chinensis (Sims) 
Kuntze, C. thea Link, C. viridis Sweet, Thea bohea L., 
T. chinensis Sims czy też Theaphylla cantonensis (Lour.) 
Raf. (10). W Polsce gatunek nazywany jest herbatą 
chińską lub kamelią chińską, w innych krajach jest 
znany jako: green tea (ang.), Cha (chin., hind.), thé 
vert (fr.), Grüner Tee (niem.) (11, 12).

Pomysł użycia herbaty został po raz pierwszy za-
proponowany przez chińskiego cesarza Shen Nunga 

w 2737 r. p.n.e., kiedy przez przypadek liście krzewu 
herbacianego zagotowano w wodzie, a uzyskany napój 
miał przyjemny zapach i smak (13). Później napar 
z liści herbacianych stał się popularnym napojem 
na całym świecie, wzrosło także zainteresowanie jego  
właściwościami leczniczymi (14). 

Obecnie herbata jest jednym z najczęściej spoży-
wanych napojów na świecie (15). Wyróżnia się kilka 
rodzajów herbaty, pochodzących z tego samego ga-
tunku – C. sinensis: herbatę zieloną, białą, czarną, 
czerwoną i oolong. Różnią się one sposobem fermen-
tacji surowca, a co za tym idzie stopniem utlenienia 
składników chemicznych, wyglądem, smakiem oraz 
aromatem. W przypadku białej herbaty, pąki liścio-
we i młode liście zbiera się na krótko przed pełnym 
otwarciem pąków, następnie pąki i liście są parzone 
i suszone przy minimalnej ilości przetwarzania. Z tego 
powodu biała herbata, w porównaniu z pozostałymi 
rodzajami herbat, posiada najwyższą zawartość po-
lifenoli i najniższy poziom kofeiny. Zielona herbata 
jest wytwarzana przez suszenie i parowanie liści C. si-
nensis, aby zapobiec fermentacji, podczas gdy liście 
herbaty czarnej, czerwonej i oolong są całkowicie lub 
częściowo fermentowane (16, 17). Im wyższy stopień 
fermentacji, tym niższa zawartość polifenoli i wyższa 
zawartość kofeiny. W badaniach porównywano za-
wartości kofeiny i katechin (polifenoli) w herbatach 
z liści tej samej rośliny C. sinensis, lecz wyprodukowa-
nych z zastosowaniem różnych procesów fermentacji. 
Stwierdzono, że zawartość kofeiny była największa 
w czarnej herbacie, natomiast poziom galusanu epi-
gallokatechiny i sumy pozostałych badanych katechin 
był największy w zielonej herbacie (16, 17).

Herbata zielona i oolong są powszechnie spoży-
wane w krajach azjatyckich, takich jak Indie, Chiny, 
Japonia i Tajlandia, natomiast czarna jest najbar-
dziej popularna w krajach Europy Zachodniej (15). 
Obecnie C. sinensis sprzedaje się w formie suszu, 
pakowanego w pojedyncze torebki bądź jako herbatę 
sypką; z liści herbaty przygotowywane są także gotowe 
napoje.

Status w tradycyjnym i oficjalnym lecznictwie

C. sinensis od dawna stosowana jest w tradycyjnej 
medycynie chińskiej i w medycynie ajurwedyjskiej, 
głównie jako środek pobudzający, moczopędny, ścią-
gający, wzmacniający pracę serca, przy wzdęciach, 
w celu regulacji temperatury ciała i poziomu cukru 
we krwi oraz dla poprawy trawienia i funkcji umy-
słowych (18).

W Indiach odwar z suszonych lub świeżych pąków 
liściowych i liści stosowano wewnętrznie w bólach 
głowy i gorączce oraz miejscowo, w celu zapobiegania 
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próchnicy zębów. Natomiast świeży sok z liści wy-
korzystywano jako środek o działaniu poronnym, 
antykoncepcyjnym i hemostatycznym. W Meksyku 
herbata była spożywana ze względu na efekt mle-
kopędny, a w Tajlandii – kardio- i neurotonizujący. 
Z kolei w Gwatemali i Kenii używano jej miejscowo 
do przemywania oczu w stanach zapalnych (18). 

Monografia „Camelliae sinensis non fermentata 
folia” (ang. green tea) po raz pierwszy pojawia się 
w Suplemencie 9.4 do European Pharmacopoeia 
9th (1). Suplement dopuszcza do stosowania młode, 
niefermentowane liście C. sinensis (L.) Kuntze szyb-
ko/gwałtowanie stabilizowane przez krótkotrwałe 
ogrzewanie, a następnie wysuszone. Surowcem są 
szaro-zielone liście z usuniętym ogonkiem liściowym, 
zwinięte, składane lub skręcane, całe lub cięte przed 
zwinięciem. Surowiec powinien zawierać min. 1,5% 
kofeiny i min. 8,0% sumy katechin w przeliczeniu 
na (-)-galusan epigallokatechiny (1).

C. sinensis jako roślina lecznicza posiada mo-
nografie Europejskiej Agencji Leków (European 
Medicines Agency – EMA) (19). Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety 
Authority – EFSA) wydał pozytywną opinię dotyczą-
cą bezpieczeństwa stosowania herbat i suplementów 
diety z C. sinensis, jednak informuje też, że duże ilo-
ści konsumowanej herbaty (gdy zawartość galusanu 
epigallokatechiny [EGCG] przekracza 800 mg/dzień) 
mogą działać szkodliwie na wątrobę (zwiększenie ak-
tywności aminotransferaz) (20). Organizacja Narodów 
Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food 
and Agriculture Organization of the United Nations – 
FAO) również wydała pozytywną opinię dotyczącą 
stosowania herbaty, lecz określiła maksymalne limity 
zawartości pozostałości pestycydów w suszonych i fer-
mentowanych liściach i szypułkach C. sinensis (21).

Charakterystyka botaniczno-ekologiczna

C. sinensis to wiecznie zielony krzew lub drzewo, 
osiągające wysokość od 1 do 5 m. Roślina posiada 
silny korzeń pierwotny. Liście są skórzaste, eliptyczne, 
odwrotnie jajowate lub eliptyczno-odwrotnie jajowate, 
o wymiarach 5-14 × 2-7,5 cm. Ogonek liściowy ma 
długość od 4 do 7 mm. Roślina posiada kwiaty męskie 
i żeńskie, o średnicy 2,5-4 cm, osadzone pachwinowo, 
pojedynczo lub do trzech w skupisku. Płatki korony 
kwiatów są białe, szeroko jajowate, w liczbie 6-8. 
Działek kielicha jest 5, pręciki są liczne. Zalążnia jest 
kulista, trójkomorowa. Nasiona mają kolor brązowy, 
a ich średnica wynosi 1-1,4 cm (16, 17, 22). 

C. sinensis pochodzi z Chin, później prawdopodob-
nie rozprzestrzeniła się do innych krajów, tj. Indii, 
Korei, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Laosu i Birmy. 

Gatunek ten naturalnie rośnie w wiecznie zielonych 
lasach liściastych i zaroślach (16, 17, 22). 

Obecnie C. sinensis uprawiana jest w ponad 30 
krajach. W Polsce można ją nabyć jako roślinę donicz-
kową. Największymi producentami herbaty są Chiny 
i Indie. Jej uprawa ma jednak dość specyficzne wyma-
gania agroklimatyczne, które są spełnione w klimatach 
tropikalnym i subtropikalnym, choć niektóre odmiany 
mogą tolerować nadmorski klimat Wielkiej Brytanii, 
czy obszaru Waszyngtonu w Stanach Zjednoczonych. 
Roślina wymaga temp. w zakresie 10-30°C, mini-
malnych rocznych opadów wynoszących 1250 mm, 
najlepiej kwaśnej gleby i nachylenia zbocza 0,5-10°. 
Gatunek rośnie na wysokości do 2000 m n.p.m. Jest 
bardzo wrażliwy na zmiany warunków wzrostu, dla-
tego uprawy herbaty są geograficznie ograniczone 
do kilku obszarów na świecie (23).

Charakterystyka fitochemiczna

Najważniejszymi aktywnymi biologicznie związ-
kami chemicznymi C. sinensis są polifenole z grupy 
katechin. Głównymi związkami są: katechina (C), 
epikatechina (EC), gallokatechina (GC), epigalloka-
techina (EGC), galusan katechiny (CG), galusan epi-
katechiny (ECG), galusan epigallokatechiny (EGCG), 
galusan gallokatechiny (GCG) (ryc. 1). Ważnymi 
antyoksydantami z grupy flawonoidów są flawono-
le: kemferol, kwercetyna i mirycetyna, oraz z grupy 
kwasów fenolowych: kwas elagowy i kwas galusowy. 
W liściach C. sinensis występują też alkaloidy pury-
nowe: kofeina, teofilina i teobromina (ryc. 2), olejek 
eteryczny oraz witaminy, węglowodany, lipidy, amino-
kwasy i biopierwiastki (tab. 1) (16, 24-26).

Właściwości przeciwutleniające katechin są związa-
ne głównie z liczbą i usytuowaniem grup hydroksylo-
wych w cząsteczkach, a w konsekwencji z wiązaniem 
i neutralizacją wolnych rodników przez te grupy. 
Badania aktywności przeciwutleniającej poszczegól-
nych katechin wykazały różnice w sile ich działania. 
Związki o najwyższej i najniższej sile działania ukazuje 
następujący szereg: EGCG ≥ GCG ≥ ECG > EGC 
≥ GC ≥ EC ≥ C. Ponadto, za kluczowy czynnik wpły-
wający na aktywność przeciwutleniającą C. sinensis 
uznano zawartość cis-katechin (27).

Alkaloidy purynowe odpowiadają za działanie prze-
ciwutleniające i psychostymulujące surowca. Ich siła 
działania maleje w szeregu: kofeina ≥ teofilina ≥ 
teobromina (28). 

Wśród aminokwasów w C. sinensis głównym związ-
kiem jest L-teanina (ryc. 3), która została odkryta 
w 1949 roku w liściach. L-teanina jest niebiałkowym 
aminokwasem, będącym unikalnym związkiem her-
baty. Odpowiada za karmelowy posmak i atrakcyjny 
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aromat, który pomaga złagodzić ściągający smak 
polifenoli i gorycz kofeiny. L-teanina związana jest 
także ze smakiem umami (często charakteryzowa-
ny jako „rosołowy”, „mięsny”, „słony, ale inny”). 
Efekty farmakologiczne tego związku obejmują: 
wpływ na komórki nowotworowe, choroby sercowo-
-naczyniowe, przeziębienie, otyłość, poprawę spraw-
ności poznawczej, stanu emocjonalnego, relaksację 
i jakość snu (29, 30).

Biosynteza teaniny odbywa się w korzeniach, liście-
niach i kiełkach, skąd jest następnie transportowana 
do liści. Substratami wykorzystywanymi w syntezie 
są kwas glutaminowy i etyloamina. Po ekspozycji 
na światło i temperaturę teanina ulega hydrolizie. 

Etyloamina, która powstaje w wyniku wspomnianej 
reakcji, jest prekursorem katechin. W konsekwencji, 
herbata uprawiana w warunkach o niskim nasłonecz-
nieniu ma wysokie stężenie teaniny, a co za tym idzie 
niskie stężenie katechin (29).

Zawartość L-teaniny w wysuszonej herbacie waha 
się od 1 do 3% i zależy od wielu czynników, m.in. 
strefy geograficznej, w której roślina rośnie, sposobu 
produkcji, czasu i techniki zbioru oraz klasy i rodzaju 
herbaty. C. sinensis var. sinensis ma większą zawar-
tość tego związku w porównaniu z var. assamica. 
Dodatkowo, herbata zebrana na początku lata ma 
przypuszczalnie więcej teaniny w porównaniu z her-
batą zebraną pod koniec lata (29, 30).

Katechina i jej pochodne R1 R2

(-)-katechina (C) H H

(-)-gallokatechina (GC) OH H

(-)-galusan katechiny (CG) H

(-)-galusan gallokatechiny (GCG) OH

Ryc. 1. Struktura chemiczna katechin występujących w Camellia sinensis – katechina i jej pochodne oraz epikatechina i jej 
pochodne
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Epikatechina i jej pochodne R1 R2

(-)-epikatechina (EC) H H

(-)-epigallokatechina (EGC) OH H

(-)-galusan epikatechiny (ECG) H

(-)-galusan epigallokatechiny (EGCG) OH

Ryc. 1. cd.

Ryc. 2. Struktura chemiczna alkaloidów purynowych występujących w Camellia sinensis
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Aktywność biologiczna potwierdzona 
badaniami naukowymi

Działanie przeciwutleniające

Za działanie przeciwutleniające C. sinensis odpo-
wiadają głównie katechiny i inne polifenole, które 
są dobrymi donorami elektronów i usuwają wolne 
rodniki (31). Ponadto mają zdolność do hamowania 
enzymów proutleniających i promowania przeciwutle-
niających (32). Aktywność przeciwutleniającą flawonoli 
C. sinensis zbadano z użyciem metody FRAP (ang. 
ferric reducing ability of plasma) (33) oraz analizą wy-
chwytu DPPH (2,2-difenylo-1-pikrylohydrazylu) (34). 
Stwierdzono, że wśród pochodnych katechinowych, 
grupa orto-trihydroksylowa w pierścieniu B i reszta 

galloilowa w pozycji 3 szkieletu flawan-3-olu są naj-
ważniejszymi cechami strukturalnymi, warunkującymi 
zdolność do zmiatania rodnika DPPH (34). Badania 
wykazały, że jedna cząsteczka (+)-katechiny może wy-
chwycić 4 cząsteczki wolnych rodników lipidowych (35), 
a epikatechina usuwa rodniki hydroksylowe, peroksy-
lowe, ponadtlenkowe i rodniki DPPH (36).

U szczurów poddawanych szkodliwemu działaniu 
cisplatyny, którym uprzednio podawano przez 40 dni 
katechiny w postaci zielonej herbaty, zaobserwowano 
zmniejszone poziomy azotu mocznikowego i kreatyni-
ny we krwi oraz zmniejszone poziomy białka i glukozy 
w moczu, co świadczyło o mniejszym uszkodzeniu 
nerek. Wykazano również zwiększoną aktywność 
katalazy w miąższu nerek, podczas gdy ilość malony-
lodialdehydu została zredukowana (37).

Działanie antyoksydacyjne wykazało badanie 
na myszach spożywających w różnych dawkach poli-
fenole obecne w C. sinensis. Wszystkie dawki polife-
noli zmniejszały stres oksydacyjny poprzez zwiększe-
nie zawartości plazmatycznych grup SH (o 21-67%), 
zwiększały aktywność reduktazy chinonowej, NADPH 
w wątrobie i w jelicie cienkim oraz reduktazy tiore-
doksyny w jelicie cienkim i dysmutazy ponadtlenkowej 
w wątrobie (38).

Działanie przeciwnowotworowe 

Polifenole herbaty, w szczególności EGCG, hamują 
aktywność enzymów i szlaki przekazywania sygnałów, 
powodując zahamowanie proliferacji komórek i nasi-
lenie apoptozy, a także hamowanie inwazji komórek, 
angiogenezy i powstawania przerzutów (39).

Tab. 1. Główne grupy związków chemicznych występujących w Camellia sinensis

Grupa związków Metabolity Piśmiennictwo

Katechiny
katechina (C), epikatechina (EC), epigallokatechina (EGC), gallokatechina (GC), 
galusan katechiny (CG), galusan epikatechiny (ECG), galusan 
epigallokatechiny (EGCG), galusan gallokatechiny (GCG)

(25-27)

Alkaloidy purynowe kofeina, teofilina, teobromina (28, 29)

Flawonoidy (flawonole) kemferol, kwercetyna, mirycetyna (26, 27)

Kwasy fenolowe kwas elagowy, kwas galusowy (26, 27)

Aminokwasy
aminokwasy proteinogenne: arginina, glicyna, kwas asparaginowy, kwas 
glutaminowy, leucyna, lizyna, seryna, tryptofan, tyrozyna, walina
aminokwasy nieproteinogenne: teanina

(25, 27)

Węglowodany glukoza, sacharoza, celuloza (25)

Kwasy tłuszczowe kwas linolowy, kwas α-linolenowy (25)

Inne
witaminy: A, B2, B3, C, E, K 
biopierwiastki: chrom (Cr), cynk (Zn), magnez (Mg), mangan (Mn), miedź (Cu), 
nikiel (Ni), selen (Se), wapń (Ca) (24, 25)

Ryc. 3. Struktura chemiczna L-teaniny, specyficznego amino-
kwasu nieproteinogennego, występującego w Camellia sinensis
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Wyciągi z C. sinensis zmniejszały szybkość proli-
feracji komórek raka sutka w hodowli in vitro oraz 
zmniejszały u szczurów ciężar guza nowotworu sutka, 
indukowanego karcynogenem (40).

Wykazano, że EGCG hamuje telomerazę i indukuje 
apoptozę w lekoopornych komórkach raka płuca (41), 
ponadto wpływa supresyjnie na ekspresję i aktywację 
metaloproteinaz macierzowych i zmniejsza inwazyj-
ność komórek gwiaździstych wątroby (42). 

EGCG hamował proliferację i indukował apopto-
zę w sposób zależny od dawki i czasu w komórkach 
nowotworowych gruczołu piersiowego myszy 4T1. 
Efekt ten związany był m.in. ze zmniejszeniem eks-
presji białka Bcl-2, a wzrostem Bax (43). W innym 
badaniu wykazano również, że EGCG może tłumić 
proliferację i indukować apoptozę ludzkich komórek 
nowotworowych trzustki PANC-1, w sposób zależny 
od czasu i dawki (44). Ponadto stwierdzono, że efekt 
przeciwnowotworowy EGCG może być związany 
też z hamowaniem aktywności urokinazy, enzymu 
ważnego dla wzrostu nowotworu i tworzenia prze-
rzutów (45).

Z kolei EC hamuje proliferację i pośredniczy 
w apoptozie ludzkich komórek raka szyjki macicy 
SiHa, a wyniki sugerują, że związek ten może zapo-
biegać rakowi szyjki macicy (46).

Działanie antyangiogenne

Ekstrakt z liści C. sinensis hamuje angiogenezę, 
częściowo poprzez supresję transkrypcji genów, w tym 
czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF), 
regulowaną przekaźnikami sygnału i aktywatorami 
transkrypcji 3 (STAT3) (47), a w działaniu tym szcze-
gólną rolę odgrywa EGCG.

EGCG hamuje jądrowy czynnik transkrypcyjny 
κB (NF-κB) i czynnik indukowany hipoksją 1-α, powo-
dując supresję ekspresji genu VEGF i w konsekwencji 
zaburzając angiogenezę raka płuc, indukowaną in-
sulinopodobnym czynnikiem wzrostu – IGF-1 (48). 
EGCG zmniejsza wzrost komórek raka wątrobowo-
komórkowego, poprzez hamowanie wiązania VEGF 
do receptora VEGFR, w sposób zależny od stęże-
nia (49). EGCG hamuje migrację komórek zależną 
od efryny A1 oraz angiogenezę ludzkich komórek 
śródbłonka żyły pępkowej (50).

Działanie przeciwbakteryjne

Za właściwości przeciwbakteryjne C. sinensis od-
powiadają głównie polifenole, szczególnie silne jest 
działanie EGCG. W badaniach z 2017 roku prze-
prowadzonych na Escherichia coli stwierdzono, że 
mechanizm działania przeciwbakteryjnego może być 
związany z aktywnością prooksydacyjną, gdyż związek 

ten zwiększa poziom endogennego stresu oksydacyj-
nego wewnątrz komórek E. coli (51).

Zbadano wpływ EGCG na różne szczepy bakterii 
z rodzaju Staphylococcus i bakterie Gram-ujemne. 
Wykazano, że MIC (ang. minimum inhibitory concentra-
tion) dla S. aureus, S. epidermidis, S. hominis i S. haemo-
lyticus wyniosło 50-100 µg/ml, natomiast dla szczepów 
bakterii Gram-ujemnych, tj. E. coli, Klebsiella pneumo-
niae, Salmonella typhi, Proteus mirabilis, Pseudomonas 
aeruginosa i Serratia marcescens, osiągnęło ≥ 800 µg/ml.  
Ponadto wyniki wskazują, że za zmienną wrażliwość 
na EGCG może być odpowiedzialna struktura bakte-
ryjnej ściany komórkowej i różne powinowactwo tego 
związku do jej składników (52).

Katechiny działają hamująco na zarodniki 
Clostridium botulinum i C. butyricum, podczas gdy 
zarodniki Bacillus cereus są oporne. Wykazano, że 
ECG, EGC, EGCG i GCG skuteczniej zmniejszały 
liczbę zarodników C. botulinum i C. butyricum, w po-
równaniu z C i EC (53).

Przeprowadzono też badanie mające na celu ocenę 
skuteczności ekstraktu metanolowego z C. sinensis prze-
ciwko niektórym ludzkim bakteriom jelitowym. Wyniki 
wskazują, że ekstrakt ten posiada selektywną aktywność 
hamującą na bakterie z rodzaju Clostridium, w tym C. dif-
ficile, C. paraputrificum i C. perfringens, natomiast wobec 
bifidobakterii, eubakterii oraz E. coli nie zaobserwowano 
hamującego działania tego ekstraktu (54). 

W innych badaniach, spośród 6 badanych kate-
chin C. sinensis, EGCG charakteryzował się najsil-
niejszą aktywnością przeciwbakteryjną w stosunku 
do Helicobacter pylori (MIC – 8 µg/ml dla 50% bada-
nych szczepów). Działanie bakteriobójcze osiągnięto 
przy pH = 7, natomiast przy pH ≤ 5 takiego efektu 
już nie obserwowano (55).

Badania wskazują, że katechiny z C. sinensis łącznie 
z innymi lekami (amoksycylina, azytromycyna, cypro-
floksacyna, chloramfenikol, gentamycyna, metycylina, 
kwas nalidyksowy, lewofloksacyna, sulfametoksa-
zol) mogą być stosowane w leczeniu infekcji dróg 
moczowych, spowodowanych różnymi bakteriami, 
a szczególnie E. coli, ponieważ wykazują efekt syner-
gistyczny (56).

Działanie przeciwbakteryjne w obrębie jamy ustnej

Beztlenowe bakterie Gram-ujemne, które odżywia-
ją się substratami zawierającymi siarkę, takimi jak: 
krew, resztki pokarmu, ślina i komórki nabłonkowe, 
powodują uwalnianie lotnych związków siarki, m.in. 
siarkowodoru, dimetylosulfidu i merkaptanu metylu, 
co prowadzi do nieświeżego oddechu. EGCG ma zdol-
ność do usuwania nieprzyjemnego zapachu, wchodząc 
w reakcję chemiczną z merkaptanem metylu (57).
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Stosowanie bakteriobójczych pasków hydroksypro-
pylocelulozowych, zawierających ekstrakt C. sinensis 
bogaty w katechiny, skutecznie wpływało na poprawę 
stanu przyzębia. Paski umieszczano w zakażonym 
obszarze zębów raz w tygodniu; zabieg powtarzano 
przez kolejne 8 tygodni. Wyniki wskazują, że miej-
scowe uwalnianie katechin wywierało działanie bak-
teriobójcze przeciwko Porfiromas gingivalis i Prevotella 
spp. (58).

Wykazano, że związki polifenolowe z liści C. si-
nensis hamują przyleganie szczepów Streptococcus 
mutans JC-2 (serotyp c) do płytek hydroksyapatyto-
wych pokrytych śliną. Zaobserwowano również hamo-
wanie aktywności glukozylotransferazy, warunkującej 
tworzenie się nierozpuszczalnych w wodzie glukanów 
z sacharozy pochodzącej z pokarmu. Spośród testowa-
nych katechin, EGCG i ECG posiadały najsilniejsze 
działanie. Ponadto próchnica u szczurów indukowana 
zainfekowaniem ich przez S. mutants i karmieniem 
dietą próchniczogenną była mniejsza w grupie, w któ-
rej szczurom podawano dodatkowo związki polifeno-
lowe z C. sinensis (59).

Działanie przeciwwirusowe

EGCG posiada właściwości anty-HIV-1, związane 
z hamowaniem cyklu życiowego tego wirusa (60).

W badaniach przeprowadzonych na komórkach 
HeLa-CD4-LTR-β-gal wykazano, że EGCG tłumił 
zakażenie wirusem HIV. Profil hamujący EGCG po-
wstały z użyciem odpowiedniego testu był identyczny 
z profilem nienukleozydowego inhibitora odwrotnej 
transkryptazy (NNRTI), MKC-442. Ponadto, badana 
katechina działała synergistycznie z 3’-azydo-3’-de-
oksytymidyną. W oparciu o te odkrycia stwierdzono, 
że EGCG działa głównie jako allosteryczny inhibitor 
odwrotnej transkryptazy o mechanizmach odmiennych 
do hamowania NNRTI. W związku z tym, EGCG 
może być dobrym kandydatem do zastosowania jako 
dodatkowy lub wspomagający czynnik w leczeniu 
HIV (61).

Zbadano działanie przeciwwirusowe EGCG, ECG 
i EGC na wirusa grypy, tj. hamowanie jego replikacji 
w kulturach komórkowych oraz bezpośrednią aktyw-
ność wirusobójczą. Spośród testowanych związków 
stwierdzono, że EGCG i ECG są silnymi inhibitorami 
namnażania wirusa grypy, a efekt ten zaobserwo-
wano we wszystkich testowanych podtypach wirusa 
(A/H1N1, A/H3N2 i B). Wyniki wskazują, że grupa 
3-galloilowa szkieletu katechiny odgrywa ważną rolę 
w obserwowanej aktywności przeciwwirusowej, pod-
czas gdy grupa hydroksylowa w położeniu 5’ w ugru-
powaniu trihydroksybenzylowym odgrywa niewielką 
rolę. Mechanizmy działania odpowiedzialne za ten 

efekt to m.in. interakcja z hemaglutyniną oraz zmiana 
właściwości fizycznych ściany komórkowej (62).

W innych badaniach, przeprowadzonych z użyciem 
różnych typów wirusa grypy, w tym A/H1N1, A/H3N2 
i B oraz H2N2 i H9N2 ptasiej grypy, wykazano, że 
efekt przeciwwirusowy półsyntetycznych pochodnych 
katechinowych jest również związany z oddziaływa-
niem z hemaglutyniną (63).

EGCG wykazuje też aktywność przeciwko wirusowi 
zapalenia wątroby typu B (HBV). Przeprowadzono 
eksperyment na komórkach HepG2 2.2.15, w którym 
zaobserwowano, że EGCG skutecznie hamował wy-
twarzanie antygenu powierzchniowego wirusa zapa-
lenia wątroby typu B (WZW B) – HBsAg i antygenu 
HBe – HBeAg z tych komórek, w sposób zależny 
od dawki i czasu. Wykazywał też silniejsze działanie 
na poziomie 0,11-0,40 µmol/ml (50-200 µg/ml) niż la-
miwudyna (3TC) w stężeniu 0,87 µmol/ml (200 µg/ml).  
EGCG tłumił również ilość pozakomórkowego DNA 
HBV (64).

W innych badaniach EGCG i GCG silnie hamo-
wały replikację enterowirusa 71 w kulturach komórek 
Vero. Ilościowa analiza z użyciem reakcji łańcuchowej 
polimerazy – RT-PCR – ujawniła, że EGCG ha-
mował replikację genomowego RNA, a towarzyszył 
temu zwiększony efekt cytoochronny. EGCG i GCG 
powodowały 5-krotny wzrost żywotności komórek 
zakażonych enterowirusem. Wyniki badań wskazują, 
że działanie przeciwwirusowe dobrze korelowało ze 
zdolnością antyoksydacyjną polifenoli (65).

Wykazano również, że związek dimeryczny – diga-
lusan EGCG, ma silniejsze działanie przeciwwiruso-
we wobec wirusa opryszczki pospolitej (HSV) 1 i 2 
niż monomeryczny galusan EGCG i dimery EGCG 
z jednym ugrupowaniem galusanu. Stwierdzono, że 
związki te wydają się mieć wysoki potencjał jako środki 
mikrobójcze przeciwko HSV w kwaśnym i obojętnym 
środowisku (66).

Działanie przeciwgrzybicze

Ekstrakt metanolowy z liści C. sinensis hamował 
wzrost różnych gatunków Candida: C. albicans, C. kru-
sei, C. parapsilosis, C. dubliniensis i C. glabrata, a sku-
teczność tego działania różniła się w zależności od 
okresu zbioru liści (67).

EGCG nasila przeciwgrzybicze działanie amfotery-
cyny B i flukonazolu przeciwko wrażliwym i opornym 
na antybiotyki szczepom C. albicans. Takie łączone 
leczenie umożliwia stosowanie niższych dawek anty-
biotyków i wywołuje szersze działanie przeciwgrzy-
bicze (68).

W badaniach na modelu mysim EGCG hamo-
wał tworzenie się strzępek C. albicans, powodując 
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zahamowanie wzrostu grzyba. Wykazano również, że 
związek ten działa synergistycznie z amfoterycyną B 
w leczeniu rozsianej kandydozy (69). 

EGCG posiada aktywność przeciwko grzybom 
dermatofitowym in vitro, a aktywność ta była około 
4-krotnie większa niż flukonazolu oraz od 4 do 16 razy 
większa niż flucytozyny (70).

Działanie przeciwpasożytnicze

Katechiny C. sinensis wykazują działanie prze-
ciwko Trypanosoma cruzi, dzięki hamowaniu kinazy 
argininowej – enzymu kluczowego w metabolizmie 
energetycznym pasożyta (71).

EGCG działa przeciwko formom promastigota 
i amastigota pasożyta Leishmania braziliensis, a za 
mechanizm działania prawdopodobnie odpowiedzial-
ne jest promowanie wytwarzania reaktywnych form 
tlenu (ROS), co skutkuje zmniejszeniem potencjału 
błony mitochondrialnej i zmniejszeniem wewnątrz-
komórkowych stężeń adenozynotrifosforanu (ATP), 
prowadząc ostatecznie do śmierci pasożyta (72).

Ponadto EGCG wykazuje działanie przeciwko pa-
sożytom wywołującym babeszjozę (odzwierzęcą cho-
robę wywoływaną przez bytujące wewnątrz krwinek 
czerwonych pierwotniaki z rodzaju Babesia) – Babesia 
bovis, B. bigemina i B. microti (73).

Działanie hepatoprotekcyjne

Zbadano wpływ EGCG na hepatotoksyczność 
u szczurów, indukowaną przez N-nitrozodietyloaminę. 
Wyniki wykazały zależne od dawki, znaczne obniżenie 
poziomu enzymów: aminotransferazy asparaginia-
nowej (AST), aminotransferazy alaninowej (ALT), 
fosfatazy zasadowej (ALP) i dehydrogenazy mleczano-
wej (LDH) w surowicy krwi oraz zmniejszenie perok-
sydacji lipidów, a badanie histologiczne potwierdziło 
również efekt ochronny (74).

W innym eksperymencie wykazano, że EGCG ma 
działanie chemoprewencyjne i hepatoprotekcyjne 
w przypadku raka wątrobowokomórkowego, a za 
efekt ten odpowiada m.in. odbudowa receptorów 
proteoglikanów siarczanu heparanu (75).

Metanolowy ekstrakt z liści C. sinensis w dawce 
2000 mg/kg/dzień, podawany przez 28 dni szczurom 
z uszkodzeniami wątroby wywołanymi CCl4, znacząco 
zmniejszał uszkodzenia poprzez obniżenie poziomu 
ALT i malonodialdehydu. Tym samym, wyciąg ten 
wykazał zdolność do usuwania wolnych rodników 
i ochrony przed stresem oksydacyjnym (76).

Działanie hipocholesterolemiczne i hipolipemiczne

Wykazano u królików z hipercholesterolemią in-
dukowaną dietą, że ekstrakt z liści C. sinensis obniża 

poziom cholesterolu w osoczu poprzez hamowanie 
syntezy cholesterolu i up-regulację receptora lipopro-
tein o małej gęstości (LDL) (77).

Bezkofeinowy ekstrakt z zielonej herbaty, bogaty 
w EGCG, redukował insulinooporność i poprawiał 
profile metaboliczne u myszy karmionych normal-
ną dietą, ale nie u myszy z dietą wysokotłuszczo-
wą (78).

W innym badaniu wykazano, że bezkofeinowy eks-
trakt zapobiega stłuszczeniu wątroby u myszy karmio-
nych dietą wysokotłuszczową, poprzez szlak kinazy 
białkowej aktywowanej 5’AMP (AMPK) przez gen 
LKB1 (79).

EGCG może hamować reduktazę 3-hydroksy-3-me-
tyloglutarylokoenzymu A (HMG-CoA) w obecności 
glicerolu in vitro, a także zmniejszać poziom całkowi-
tego cholesterolu w komórkach HepG2 (80). 

Ponadto wykazano, że EGCG i linalol zmniejszają 
poziom triglicerydów we krwi, poprzez regulację re-
ceptorów aktywowanych przez proliferatory peroksy-
somów (PPAR) (81).

Przewlekłe podawanie szczurom EGCG z cukrzycą 
indukowaną streptozocyną może zapobiec nieprawi-
dłowym zmianom stężenia glukozy we krwi i profilu 
lipidowego, a także osłabiać peroksydację lipidów 
wątrobowych, co przejawiało się efektem hipoglike-
micznym i normalizacją poziomów lipidów w suro-
wicy zwierząt. Ponadto, EGCG obniżał zwiększoną 
zawartość malonodialdehydu i aktywność dysmutazy 
ponadtlenkowej (SOD) w wątrobie (82).

Działanie przeciwcukrzycowe

C. sinensis i jej ekstrakt wykazują aktywność prze-
ciwcukrzycową poprzez łagodzenie stresu oksydacyjne-
go, hamowanie aktywności α-amylazy i α-glukozydazy, 
polepszanie czynności śródbłonka, modulowanie eks-
presji cytokin, zmniejszenie oporności na insulinę, 
łagodzenie hiperglikemii i jej powikłań, regulowanie 
szlaków sygnałowych, a także wzmacnianie odporno-
ści i zmniejszenie uszkodzeń neuronów wywołanych 
cukrzycą (83).

Wykazano, że EGCG tłumi produkcję glukozy w wą-
trobie poprzez działanie podobne do insuliny, m.in. 
zmniejsza ekspresję genową glukoneogennego enzymu, 
karboksykinazy fosfoenolopirogronianu (84).

Wykazano, że wyciąg z C. sinensis znacząco redu-
kował insulinooporność i zwiększał poziom gluka-
gonopodobnego peptydu-1 u pacjentów z cukrzycą 
typu 2 (85).

Działanie wspomagające utratę wagi

Ekstrakt z liści C. sinensis wspomaga utratę masy 
ciała poprzez indukowanie termogenezy. Za efekt 
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ten odpowiada zdolność EGCG do hamowania ka-
techolo-O-metylotransferazy, enzymu, który rozkłada 
noradrenalinę (86). 

Działanie osteoprotekcyjne

Badania na zwierzętach wykazują, że C. sinensis 
i polifenole w niej obecne posiadają działanie ochron-
ne na kości i zmniejszają ryzyko złamania, wzmagając 
ich wytrzymałość. Wskazują na to większa gęstość 
kości i zawartość minerałów, zwiększenie objętości 
i liczby beleczek kostnych a zmniejszenie odległości 
między beleczkami, poprzez wspomaganie aktywności 
osteoblastów przy jednoczesnym hamowaniu aktyw-
ności osteoklastów (87).

EGCG zapobiegał ubytkowi kości u szczurów z usu-
niętymi jajnikami (88), a w połączeniu z α-difosforanem 
trójwapniowym stymulował regenerację kości w uszko-
dzeniu sklepienia czaszki u szczurów, co wskazuje 
na możliwość potencjalnego wykorzystania w trans-
plantacji kości (89).

W zapalnej resorpcji kości wywołanej lipopolisacha-
rydem (LPS), EGCG wpływał supresyjnie na ekspresję 
cyklooksygenazy-2 (COX-2) i mPGES-1 mRNAs (ang. 
membrane-bound PGE synthase) w osteoblastach, tłu-
mił produkcję prostaglandyny E2 (PGE2) i ekspresję 
liganda aktywatora receptora NF-κB (RANKL), co 
jest istotne dla różnicowania się osteoklastów (90).

Wykazano również, że ekstrakt z liści C. sinensis 
tłumił aberracje chromosomowe w szpiku kostnym 
szczurów, wywołane aflatoksyną B1 (91).

Działanie przeciwłuszczycowe

Wykazano, że EGCG indukuje w keratynocytach 
kaspazę 14 (enzym, którego ekspresja jest niepra-
widłowa w ludzkich tkankach objętych łuszczycą), 
poprzez szlak sygnałowy kinaz aktywowanych mio-
genami (MAPK) oraz redukuje zmiany łuszczycowe 
w mysim modelu łuszczenia skóry (92).

Działanie ochronne na plemniki

Kofeina, EGCG i L-teanina wpływają na żywotność 
plemników. Suplementacja podłoża do przechowy-
wania nasienia jednocześnie tymi trzema związkami 
poprawiała żywotność plemników po 24, 48 i 72 go-
dzinach inkubacji w stosunku do grupy kontrolnej 
i grup inkubowanych z pojedynczymi składnikami. 
Jednak pod koniec 72-godzinnej inkubacji następo-
wało zwiększenie utleniania białka, co wskazuje, że 
łączne stosowanie tych związków może powodować 
różne zmiany w białkach plemników podczas ich 
procesu dojrzewania w najądrzu (93).

EGCG w połączeniu z plazmą nasienia zapewniają 
ochronę plemnikom przed szkodliwymi skutkami 

przechowywania posortowanego nasienia. Mechanizm 
działania nie jest wyjaśniony, lecz może być związany 
z hamowaniem aktywności kaspazy (94).

Wykazano także, że inkubacja plemników świni 
z 50 µm EGCG poprawia ich ruchliwość i przenikal-
ność do oocytów, ale efekty różniły się zależnie od 
poszczególnych dawców nasienia (95).

Działanie prewencyjne na mutacje wywołane  
paleniem tytoniu

U palaczy tytoniu obserwuje się wzrost częstotli-
wości występowania wymiany chromatyd siostrza-
nych, ale u osób, które spożywały C. sinensis, częstość 
wspomnianej mutacji była podobna jak u osób nie-
palących (96).

Metanolowy ekstrakt z liści C. sinensis tłumił czę-
stotliwość wymiany chromatyd siostrzanych i aberracje 
chromosomalne indukowane przez hydrokortyzon 
u myszy, jednak nie osiągnięto wartości wyjściowych, 
jakie oznaczono przed podaniem myszom hydrokor-
tyzonu (97).

Zastosowanie w produkcji zwierząt

C. sinensis jest również obiektem badań dotyczą-
cych produkcji zwierząt hodowlanych. Wzbogacanie 
diety brojlerów o ekstrakt C. sinensis może poprawić 
wydajność produkcyjną i zmniejszyć zawartość cho-
lesterolu w surowicy ptaków oraz w żółtkach jaj, co 
może wpływać na ich żywieniową jakość. Mechanizm 
działania polega na tym, że wywołany efekt anty-
biotykopodobny powoduje zmniejszenie liczebności 
mikroflory w kątnicy ptaków (98).

Dodanie do pokarmu drobiu hodowlanego ekstrak-
tu z C. sinensis znacznie zwiększało obniżony poziom 
glutationu (GSH) w wątrobie, zmniejszało poziom 
malonodialdehydu w mięsie oraz powodowało wzrost 
miana przeciwciał przeciwko chorobie Newcastle (rze-
komy pomór drobiu). Optymalna zawartość ekstraktu 
w pokarmie wahała się w granicach od 125 do 500 mg/
kg (99).

Zbadano także wpływ ekstraktu z C. sinensis 
na wzrost, jakość mięsa i rozwój narządów we-
wnętrznych brojlerów. Wykazano, że przyrost masy, 
spożycie pokarmu i ostateczna waga brojlerów były 
niższe w grupie otrzymującej 1% ekstraktu w diecie. 
Ponadto waga jelita cienkiego była istotnie mniejsza 
w grupie karmionej 0,5% ekstraktem z C. sinensis. 
Stosując 0,05% ekstraktu z C. sinensis jako dodatku 
paszowego, nie zaobserwowano skutków ubocznych. 
Suplementacja pokarmu ekstraktem z C. sinensis 
w odpowiednich stężeniach może być potencjalnie 
stosowana w celu zastąpienia oksytetracykliny w pro-
dukcji brojlerów (100).
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Zastosowanie w kosmetologii

Ekstrakty z C. sinensis posiadają szerokie spektrum 
aktywności biologicznej, co czyni je cennymi składni-
kami nie tylko w zastosowaniach farmaceutycznych, 
ale także w przemyśle kosmetycznym. Wśród tych 
działań należy podkreślić właściwości przeciwutlenia-
jące, fotoprotekcyjne, przeciwtrądzikowe, antycellu-
litowe, wyszczuplające, poprawiające kondycję skóry 
oraz włosów (101). Badania wykazały, że polifenole 
zawarte w C. sinensis zmniejszają produkcję sebum 
i redukują powstawanie zmian w trądziku pospolitym. 
Za efekt ten odpowiedzialne są prawdopodobnie 
różne mechanizmy, m.in działanie antylipogenne, 
przeciwzapalne i bakteriobójcze na Propionibacterium 
acnes, P. granulosum, S. aureus i S. epidermidis (102). 
Ponadto badania potwierdziły ochronne działanie 
polifenoli C. sinensis na kolagen, który może ulegać 
uszkodzeniu pod wpływem promieniowania ultrafiole-
towego (103). EGCG wykazuje też działanie ochronne 
przed uszkodzeniami oksydacyjnymi i genotoksyczno-
ścią, wywołanymi promieniowaniem ultrafioletowym 
UV-A (badanie na linii komórkowej ludzkich keraty-
nocytów HaCaT) (104). Wykazano, że ekstrakt z liści 
C. sinensis z dodatkiem tanazy (enzym hydrolizujący 
taniny katechinowe) znacznie silniej hamował aktyw-
ność tyrozynazy i elastazy w porównaniu z ekstraktem 
bez tego enzymu, stąd wyciąg ten mógłby być stoso-
wany w kosmetyce jako środek przeciwstarzeniowy 
i rozjaśniający skórę (105).

Według prowadzonej przez Komisję Europejską 
bazy danych CosIng (Cosmetic Ingredient 
Database) (106) oprócz ekstraktów z liści C. sinen-
sis w kosmetologii mogą być wykorzystywane także 
ekstrakty z kwiatów, korzeni, nasion i całej rośliny, 
biomasy kultur kalusowych, także olejek eteryczny 
z liści i olej z nasion, hydrolat z liści oraz proszek 
z nasion C. sinensis. Według bazy CosIng surowce te 
są wykorzystywane ze względu na działanie antyoksy-
dacyjne, kondycjonujące skórę i włosy, rozjaśniające, 
ochronne przed promieniowaniem UV, przeciwbak-
teryjne, ściągające, tonizujące i utrzymujące wilgoć, 
a także mogą być stosowane w pielęgnacji jamy 
ustnej. W produkcji kosmetyków znaczenie może 
mieć także działanie nadające lub maskujące zapach 
innych składników (106). 

Firmy kosmetyczne i farmaceutyczne chętnie wy-
korzystują ekstrakt z liści C. sinensis do produkcji 
kosmetyków przeciwzmarszczkowych, ze względu 
na jego właściwości przeciwstarzeniowe. Wykorzystuje 
się także korzystne efekty ekstraktu w pielęgnacji 
cery przetłuszczającej się (hamowanie aktywno-
ści gruczołów łojowych) oraz w pielęgnacji cery 

naczynkowej (wzmacnianie naczyń krwionośnych 
i łagodzenie podrażnień). Ponadto ekstrakt z liści 
C. sinensis często jest głównym składnikiem prepara-
tów antycellulitowych ze względu na obecność alka-
loidów, w tym głównie kofeiny. Na rynku kosmetycz-
nym są obecne także toniki i maseczki normalizujące 
i oczyszczające skórę, wykorzystujące działanie prze-
ciwbakteryjne ekstraktów. Okłady z zielonej herbaty 
i/lub żele stosowane pod oczy pomagają zniwelować 
cienie i poprawiają kondycję skóry w tym wrażliwym 
miejscu. Ekstrakt z C. sinensis występuje jako składnik 
szamponów i odżywek do włosów ze względu na po-
twierdzone działanie hamujące wypadanie włosów 
oraz poprawiające ich strukturę (101).

Podsumowanie
W tradycyjnej medycynie chińskiej i w medycynie 

ajurwedyjskiej zielone (niefermentowane) liście C. si-
nensis stosowane są głównie jako środek pobudzający, 
korzystnie wpływający na pracę serca, moczopędny 
i ściągający, regulujący poziom glukozy we krwi, pra-
cę gruczołów trawiennych oraz temperaturę ciała. 
W Indiach surowiec wykorzystywany jest ponadto 
w bólu głowy i gorączce oraz w prewencji próchnicy 
zębów. 

Badania naukowe udowodniły liczne aktywności 
tego surowca, m.in. właściwości antyoksydacyjne, prze-
ciwnowotworowe, przeciwdrobnoustrojowe, hepato-
protekcyjne, hipolipemiczne i hipocholesterolemiczne 
oraz przeciwcukrzycowe. Za większość wymienionych 
właściwości odpowiedzialne są obecne w surowcu 
związki o charakterze polifenoli – katechiny, a szcze-
gólnie galusan epigallokatechiny (EGCG). Na zawar-
tość sumy katechin, w przeliczeniu właśnie na ten 
związek, standaryzowany jest surowiec dopuszczony 
do celów leczniczych.

Również przemysł kosmetyczny korzysta z cennych 
właściwości surowca, m.in. z jego działania chroniące-
go przed promieniowaniem UV, przeciwdrobnoustro-
jowego, przeciwstarzeniowego oraz antycellulitowego.

W Europie dominuje ciągle tradycja picia herbaty 
czarnej, sporządzanej z fermentowanych liści herbaty 
chińskiej. W napoju tym przeważają alkaloidy pury-
nowe, w tym przede wszystkim kofeina. W krajach 
azjatyckich – głównie w Chinach, Japonii, Indiach, 
Tajlandii – podstawowym napojem jest herbata zielo-
na z niefermentowanych liści, bogata w polifenolowe 
katechiny. 

Być może wprowadzenie green tea leaf na listę 
surowców leczniczych w krajach Unii Europejskiej 
przyczyni się do większej popularności tego niezwykle 
cennego w zapobieganiu i leczeniu różnych chorób 
cywilizacyjnych surowca. 
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