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Brokuły w walce z rakiem
W wyniku jego braku, sulforafan jest po około dwóch godzinach wypłukiwany z organizmu (wydalany
z moczem), i nie może dłużej spełniać korzystnych właściwości. Spożywanie dużych ilości brokułów
ma korzystne właściwości nie tylko z uwagi na sulforafan, ale także na dużą zawartość w nich
witamin i minerałów - m. in.: sódu, potasu, wapnia, żelaza, fosforu, chloru, karotenu, witamin: B1, B2,
C, kwasów: nikotynowego, pantotenowego i foliowego. Naukowcy z University of Michigan
Comprehensive Cancer Center testowali wpływ obecnego w brokułach sulforafan na komórki
macierzyste raka piersi. Związek ten jest znany ze swego przeciwnowotworowego działania, ale
dotychczas nikt nie badał jego wpływu na nowotworowe komórki macierzyste. Nowotworowe
komórki macierzyste stanowią niewielką populację komórek, która odpowiada za rozrost nowotworu
oraz jego odnawianie się. Z badań wynika, że są one wyjątkowo oporne na terapie i mogą być
przyczyną nawrotów raka oraz przerzutów. Doświadczenia prowadzono na komórkach ludzkiego
raka sutka oraz na myszach, którym przeszczepiono ten nowotwór. Okazało się, że u myszy
codziennie wstrzykiwanie sulforafanu wyeliminowało komórki macierzyste raka sutka, tak że
przeszczepianie komórek pobranych z guza kolejnym myszom nie prowadziło już do rozwoju
nowotworu. Związek spowodował też znaczny spadek liczebności komórek macierzystych
w hodowlach laboratoryjnych. Analizy biochemiczne ujawniły, że działanie sulforafanu polega na

hamowaniu procesów samoodnowy komórek macierzystych raka piersi, co prowadzi do spadku ich
liczebności, a ostatecznie do ich eliminacji. Stężenia sulforafanu zastosowane w doświadczeniach
były wyższe niż te, które można osiągnąć jedząc brokuły i choć ekstrakt z tych warzyw jest dostępny
w postaci suplementów diety, zawarte w nich stężenia sulforafanu mogą się znacznie różnić.
Naukowcy podkreślają, że związek nie był testowany na pacjentach i dlatego nie zachęcają na razie
do kupowania i spożywania preparatów z nim. Istnieje wiele innych flawonoidów o działaniu
przeciwnowotworowym. Oprócz wspomnianego sulforafanu, znane są także inne o podobnych
właściwościach: kwas p-kumarowy, likopen, kwas chloragenowy (pomidory), kwas elagowy
(truskawki, winogrona), izotiocyjanian fenetylowy (kapusta), genisteina (soja), beta-karoten
(marchew).
Magdalena Lech
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