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Czekolada w medycynie

� Skąd pochodzi czekolada?
� Jakie są jej właściwości 

lecznicze?
� W jakich chorobach 

znalazłaby zastosowanie?
� Czy czekolada moŜe 

znaleźć zastosowanie w 
przemyśle 
farmaceutycznym?



Historia czekolady

� Dokładne pochodzenie nie jest znane, ale 
uwaŜa się, Ŝe swoje korzenie znalazła w 
Ameryce ŚŚŚŚrodkowej



Historia czekolady

� Dowodem na to, Ŝe pochodzi z Ameryki 
Środkowej jest wykrycie teobrominy w 
ceramicznej wazie na stanowisku Majów w 
północno- wschodniej Gwatemali. 



Historia czekolady

� Ciwilizacje Azteków i 
Majów uwaŜane są za 
ekspertów w hodowli 
Drzewa Kakaowego 
(Theobroma cacao L.)

� UŜywali nasion do 
produkcji 
czekoladopodobnych 
substancji, które pili 
niesłodzone



Historia czekolady

� Czekolada była 
traktowana jako 
wyjątkowy napój 
przeznaczony tylko dla 
wyŜszych sfer 
(władców)

� Xocolatl, jako ciepły i 
gorzki napój



Historia czekolady

� Aztekowie wierzyli, Ŝe spoŜywanie xocolatlu 
dodali sił witalnych ( jest afrodyzjakiem)

� PrzybliŜa ich do Boga m ąąąądro śśśści i wiatru



Historia czekolady

� Podbój Hiszpanów  Meksyku dał szansę
dotarcia czekolady do Europy

� W 1570 roku czekolada była uŜywana przez 
Hiszpanów jako s łłłłodki napój

� Cieszyła się duŜą popularnością jako lek i 
afrodyzjak

� Od 1650 roku czekolada była juŜ znana w 
całej Europie



Historia czekolady

� Pierwszymi producentami czekolady byli 
aptekarze: 

� Rodzina Fry z Bristolu 

� Rodzina Terry z York



Postać czekolady

� Napój

� Tabliczka czekolady ( o wzbogaconym 
smaku)

� Batony



Producenci czekolady

� Nestle

� Lindt



Składniki czekolady

� Na głłłłówn ąąąą uwag ęęęę zasłłłługuj ąąąą :

� Flawonoidy 

� Pentameryczne procyjanidyny

� Teobromina



Flawonoidy

� Występują tylko w czarnej czekoladzie
� Właściwości antyoksydacyjne
� Zmniejszają ryzyko demencji starczej, 

cukrzycy, zawa łłłłu serca i wylewu



Pentameryczne procyjanidyny

� Wykryto je w badaniach in vitro na 
komórkach rakowych piersi

� Hamowały szereg białek odpowiedzialnych 
za regulacj ęęęę cyklu komórkowego

� Zdrowe komórki są na nie oporne



Pentameryczne procyjanidyny

� Mają właściwości przeciwnowotworowe



Teobromina

� Właściwości przeciwkaszlowe
porównywalne do kodeiny

� MoŜe być wykorzystana w leczeniu 
przewlek łłłłego kaszlu u pacjentów z 
chorobami płuc



Teobromina



Inne właściwości

� Czarna czekolada obni ŜŜŜŜa ciśśśśnienie krwi
� ObniŜŜŜŜa poziom cholesterolu
� Poprawia metabolizm w ęęęęglododanów



Czekolada w przemyśle 
farmaceutycznym

� Pomysł cieszy się duŜym zainteresowaniem 
� Proces technologiczny czekolady zmienia 

jednak jej sk łłłład chemiczny i w łłłłaśśśściowo śśśści
� Mleczna czekolda ma mniejsz ąąąą zawarto śćśćśćść

antyoksydantów , w tym flawonoidów



Podsumowanie

� Zanim doczekamy się
„czekoladowych leków”
pozostaje nam jedzenie 
czekolady tylko dla 
przyjemno śśśści
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� Dziękujemy za uwagę


