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Agnieszka Tatoj
1
, Julia Zabrzyńska

2
 

Rośliny stosowane w preparatach ziołowych 

wykorzystywanych w leczeniu schorzeń reumatycznych 

1. Wstęp 

Od zarania dziejów, rośliny były wykorzystywane przez ludzi do łagodzenia bólu 

i leczenia chorób [1]. Już w neolicie znane były sposoby wytwarzania środków leczni-

czych, olejków, barwników itp., z niektórych gatunków roślin lub ich części. Wiedza ta 

przez tysiąclecia była przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie, a później skrzętnie 

zapisywana [2]. 

Najdłuższą i nieprzerwaną historię ma ziołolecznictwo chińskie. Niektóre opraco-

wania dotyczące roślin leczniczych, powstałe w starożytności (ok. 2500 r. p.n.e.), są 

wciąż używane aż do czasów współczesnych. Podobnie stare i dobrze udokumento-

wane jest indyjskie ziołolecznictwo. W świętych księgach Rigwedy z ok. 2000 r. p.n.e. 

i Ayurwedy z ok. 1500 r. p.n.e., zawarte jest wiele informacji o używanych wówczas 

roślinach leczniczych. Znaczną wiedzę o ziołach mieli także starożytni Egipcjanie 

3000 lat p.n.e., jednak nie zachowały się żadne dzieła pisane z tego okresu. Najstarszy 

zachowany papirus zawierający informacje na temat roślin leczniczych pochodzi z ok. 

1500 r. p.n.e. Znajduje się na nim blisko 900 recept zalecanych przez egipskich kapła-

nów na różne dolegliwości. Wiedza o roślinach leczniczych przeniosła się z Egiptu do 

Babilonu i Asyrii, a następnie do Grecji i Rzymu [3]. Do dalszego rozwoju zioło-

lecznictwa przyczynili się średniowieczni Arabowie, pośredniczący w ówczesnym 

handlu, m.in. ziołami. Sprowadzili oni różne rośliny o działaniu terapeutycznym, 

a także upowszechnili nowe metody pozyskiwania substancji leczniczych z roślin, jak 

np. destylacja olejków eterycznych, odparowywanie i filtrowanie [4]. W okresie 

renesansu szwajcarski lekarz Paracelsus opracował metody przetwarzania surowców 

roślinnych, tak aby wyodrębnić z nich aktywne farmakologicznie składniki [5]. Na 

przełomie XVIII i XIX w. nastąpił rozwój laboratoriów aptecznych, w których konty-

nuowano badania nad chemicznym składem roślin. Wyizolowano z nich wówczas, 

m.in. alkaloidy, glikozydy, garbniki, glicerynę, a także kwasy organiczne. W drugiej 

połowie XIX w. nastąpił intensywny rozwój chemii i szybki wzrost produkcji leków 

syntetycznych, co spowodowało pewne obniżenie zainteresowania leczeniem ziołami 

[6, 7]. Z upływem czasu zaczęto jednak zauważać również niekorzystne cechy tera-

peutyków syntetycznych, takie jak np. wywoływanie lekozależności, a także różne 

szkodliwe działania uboczne. 

Obecnie ponownie wzrasta zainteresowanie lekami pochodzenia roślinnego. Są one 

cenione ze względu na ich łatwą przyswajalność przez organizm ludzki. Preparaty 

roślinne na ogół są bezpieczniejsze od leków syntetycznych, ich działanie jest 

                                                                   
1 agnieszka.tatoj@student.up.krakow.pl, Katedra Botaniki, Instytut Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny 

im. KEN w Krakowie. 
2 julia.zabrzynska@student.up.krakow.pl, Katedra Botaniki, Instytut Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny 

im. KEN w Krakowie. 
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wolniejsze i łagodniejsze. Wykazują także mniejszą toksyczność ogólną i narządową, 

dlatego często są stosowane w leczeniu chorób przewlekłych [4]. 

Choroby reumatyczne charakteryzują się uporczywymi zmianami w obrębie tkanki 

łącznej, a towarzyszące im stany zapalne i bólowe wymagają długotrwałego podawania 

leków. Przyjmowanie tradycyjnych preparatów przez dłuższy czas może powodować 

podrażnienie błony śluzowej żołądka i zwiększyć ryzyko wystąpienia choroby wrzo-

dowej. Zastosowanie leków roślinnych może okazać się bezpieczniejszą alternatywą 

[8]. Jednak należy pamiętać, że mogą wchodzić w interakcje z syntetykami, dlatego ich 

stosowanie zawsze należy konsultować z lekarzem prowadzącym. 

Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie wykazu roślin wykorzystywa-

nych w ziołowych preparatach przeciwreumatycznych (bez recepty), a także analiza 

pochodzenia tych roślin i ich właściwości leczniczych. 

2. Materiał i metody analizy 

Materiały do analizy zebrano na podstawie przeglądu składów preparatów leczni-

czych używanych w schorzeniach reumatycznych, dostępnych w sprzedaży w czterech 

aptekach i w trzech sklepach zielarskich na terenie miasta Krakowa – wykaz tych 

preparatów zamieszczono na końcu opracowania. Na podstawie zebranych informacji 

sporządzono listę roślin leczniczych. Dla każdej rośliny podano łacińską nazwę 

gatunkową i rodzinę [9-11]. W oparciu o dostępną bibliografię przy każdym gatunku 

zamieszczono spis substancji czynnych [7, 12-22] oraz preparatów, w których 

surowiec z tej rośliny jest stosowany. 

Przynależność do rodzin roślin zarodnikowych i nagonasiennych zastosowano wg 

Novikoff, Barabasz-Krasny [23], a roślin okrytozalążkowych wg Mirek i in. [24]. 

Autorów nazw jednostek systematycznych podano za Revealem [11]. Nazewnictwo 

gatunków rodzimych zastosowano wg Snowarskiego [9], a obcych wg Podbielkowski, 

Studnik-Wójcikowska [10]. Nazewnictwo glonów podano wg Guiry, Guiry [25]. 

3. Rezultaty i dyskusja 

Na polskim rynku istnieje wiele preparatów przeciwreumatycznych opartych na 

składnikach pochodzenia roślinnego. W niniejszym opracowaniu zinwentaryzowano 

58 produktów, w których zidentyfikowano 100 gatunków roślin leczniczych, zaklasyfi-

kowanych do 29 rodzin (tab. 1). Spośród nich najliczniej reprezentowanymi okazały 

się: Asteraceae (9 gatunków) i Rosaceae (8 gatunków). Z rodzin Lamiaceae i Solana-

ceae odnotowano po pięciu przedstawicieli, a z rodziny Rutaceae – 4. Pozostałe rodziny 

reprezentowane były przez 1-3 gatunki. 
W preparatach najliczniej spotykanymi gatunkami były: Zingiber officinale Rosc. 

(12 preparatów), Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. (11 preparatów) i Herpagophytum 
procumbens (Burch.) DC. ex Meisn. (10 preparatów). Rośliny te zawierają swoiste 
substancje przeciwzapalne charakterystyczne dla danego gatunku, np.: α-zingiberen,  
α-fernezen (Z. officinale), kwasy bosweliowe (B. serrata), harpagozyd, harpagid, 
prokumbid, czy werbaskozyd (H. procumbens). Dlatego też trudno jest je zastąpić 
innym surowcem roślinnym. Gatunki te są znane ze swoich właściwości leczniczych 
już od tysięcy lat. Z. officinale i B. serrata były stosowane do leczenia chorób reuma-
tycznych, m.in. w tradycyjnym systemie medycyny indyjskiej tzw. Ajurwedzie [26]. 
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Natomiast H. procumbens był wykorzystywany jako środek przeciwbólowy przez lud 
Khoisan z pustyni Kalahari [27] 

Działanie farmakologiczne Z. officinale zostało potwierdzone w licznych badaniach 
naukowych. Według Flynn i in. [28] imbir zawiera składniki (np. gingerdiony 
i shogaole), które mają właściwości farmakologiczne naśladujące niesteroidowe leki 
przeciwzapalne (NLPZ). Kiuchi i in. [29] wykazali, że imbir ma działanie przeciw-
zapalne, o czym świadczy jego hamujący wpływ na syntezę prostaglandyn. Badania 
dowodzą, że ekstrakt Z. officinale hamuje stan zapalny w obrębie stawów poprzez 
tłumienie prozapalnych cytokin i chemokin wytwarzanych przez synowiocyty, chon-
drocyty i leukocyty [30]. Ojewole [31] wykazał przeciwzapalne, przeciwbólowe 
i przeciwgorączkowe działanie etanolowego ekstraktu imbiru u szczurów i myszy. 

Właściwości przeciwzapalne B. serrata również zostały dowiedzione badaniami. 
Kimmatkar i in. [32] stwierdzili, że ekstrakt z oleożywicy zmniejszył obrzęk, ból 
i sztywność stawu u pacjentów z zapaleniem kostno-stawowym. Prawdopodobnie jest 
to związane z obecnością kwasów bosweliowych, które hamują wytwarzanie leukotrie-
nów, odpowiedzialnych za rozwój zapalenia w organizmie. Poza tym kwasy bosweliowe 
zmniejszają degradację glikozoaminoglikanów, co może wpływać ochronnie na 
chrząstkę stawową. Potencjał przeciwzapalny B. serrata wykazali też Kumar i in. [33] 
w badaniu prowadzonym na szczurach. 

Skuteczność przeciwbólowa i przeciwzapalna H. procumbens, szczególnie w łago-
dzeniu objawów zapalenia stawów, została potwierdzona w licznych eksperymentach 
na zwierzętach [27]. Badania kliniczne wodnego ekstraktu H. procumbens wykazały 
działanie zmniejszające ból, m.in. u pacjentów z artrozą stawu biodrowego [34]. 

Liczne prace badawcze wskazują, że trzy najczęściej stosowane w analizowanych 
preparatach gatunki roślin, posiadają silne właściwości przeciwbólowe i przeciw-
zapalne, co jest istotne w terapii farmakologicznej przy schorzeniach reumatycznych. 

Tabela 1. Wykaz gatunków roślin odnotowanych w preparatach przeciwreumatycznych 

Lp. 
Gatunek rośliny/ 

Rodzina 
Substancje czynne Nazwy preparatów 

1. 
Abies alba Mill. 
(Pinaceae Spreng. ex 
F. Rudolphi) 

olejki eteryczne (pichtowy), 
witaminy, terpeny, związki 
mineralne, kwercetyna, polifenole 

Balsam z konopi; Szwajcarska 
maść końska 

2. 
Abies siberica Ledeb. 
(Pinaceae Spreng. ex 
F. Rudolphi) 

olejki eteryczne (pichtowy), 
fitosteroidy, D-pantenol, witaminy, 
terpeny, polifenole 

Lokomotrium 

3. 
Achillea millefolium 
L. (Asteraceae Bercht 
& J. Presl) 

flawonoidy, olejki, garbniki, 
witamina C, sole manganu 

Traumeel 

4. 
Aconitum firmum 
Rhb.) (Ranunculaceae 
Juss.) 

alkaloidy (mezakonityna, napelina, 
akonityna, neolina) 

Traumeel 

5. 
Aegopodium 
podagria L. 
(Apiaceae Lindl.) 

poliacetyleny, olejki eteryczne, 
terpeny, związki fenolowe, kwas 
kawowy i kwas chlorogenowy, 
cholina, karotenoidy i sole 
mineralne 

Herbatka przeciwreumatyczna 
Lumbago; Liść podagrycznika 

6. 
Aesculus 
hippocastanum L. 
(Sapindaceae Juss.) 

flawonoidy (kwercetyna), eskulina, 
fraksyna, saponiny (escyna), 
garbniki, karotenoidy 

Reparil; Szwajcarska maść końska 



 

Agnieszka Tatoj, Julia Zabrzyńska 

 

10 

7. 
Agrimoria eupatoria 
L. (Rosaceae Juss.) 

flawonoidy, kwas waniliowy, 
witamina K, terpeny, olejki 
eteryczne 

Szwajcarska maść końska; 
Unicatum Chondro 

8. 
Aloe barbadensis L. 
(Asphodelaceae Juss.) 

aloektyna, wielocukry, antranoidy, 
alkilochromy, lecytyna, kwasy 
organiczne 

Maść niedźwiedzia I 

9. 
Alpinia galanga 
Willd. (Zingiberaceae 
Martinov.) 

galganol, alpinol, żywice, tłuszcze, 
cukry, garbniki 

Rumalaya Forte 

10. 
Althea officinalis L. 
(Malvaceae Juss.) 

pektyny, skrobia, sacharoza, 
związki flawonowe, kwasy 
organiczne i sole mineralne 

Unicatum Chondro 

11. 
Arnica montana L. 
(Asteraceae Bercht & 
J. Presl) 

flawonoidy, triterpeny, olejki 
eteryczne, fenolokwasy, laktony 
seskwiterpenowe 

Balsam z konopi; Diabelski (czarci) 
pazur, balsam; Maść niedźwiedzia 
I; Maść niedźwiedzia III polarny 
lód; Traumeel; Unicatum Chondro; 
Uzarin żel 

12. 
Asparagus racemonus 
Willd. (Asparagaceae 
Juss.) 

saponiny steroidowe, 
polisacharydy, immunozyd, 
izoflawony 

Gokshura 

13. 
Atropa belladonna L. 
(Solanaceae Juss.) 

alkaloidy tropanowe, flawonoidy, 
triterpeny, kwasy organiczne 

Traumeel 

14. 
Avena sativa L. 
(Poaceae Barnhart) 

sterole, glukany, flawonoidy, 
białka, alkaloidy, witaminy 

Herbatka przeciwreumatyczna 
Lumbago 

15. 
Bellis perennis L. 
(Asteraceae Bercht & 
J.Presl) 

saponiny, garbniki, flawonoidy, 
antocyjanozyd, kwasy organiczne, 
woski, żywice i sole mineralne 

Traumeel 

16. 
Betula alba L. 
(Betulaceae Gray) 

garbniki, flawonoidy, trójperyny, 
saponiny, kwasy organiczne, sole 
mineralne 

Urathone 

17. 
Betula pendula Roth 
(Betulaceae Gray) 

flawonoidy (mirycetyna 
i hiperozyd), żywice, trójperyny, 
garbniki, witamina C, 
mikroelementy 

Herbatka przeciwreumatyczna 
Lumbago 

18. 
Boswellia arterii 
Flueck. (Burseraceae 
Kunth) 

triterpeny, kwasy bosweliowe, 
żywice, glikozoaminoglikany 

Grunlippmuschel 

19. 
Boswellia serrata 
Roxb. ex Colebr. 
(Burseraceae Kunth) 

kwasy bosweliowe, trójterpeny, 
żywice 

Allnutrition-Boswellia serrata; 
Artro Protect Max; Balsam 
z konopi; Boswellia & Curcumin; 
Diabelski (czarci) pazur, balsam; 
Kadzidłowiec & Kurkuma; 
Kurkumina; Rumalaya Forte; 
Solgar-7 elastyczność, ruchomość, 
wytrzymałość dla komfortu 
stawów; Stabil krem; Swanson-
Boswellia serrata 

20. 
Bryonia alba L. 
(Cucurbitaceae Juss.) 

garbniki, śluzy, skrobia, żywice, 
cholina, olejki eteryczne, sole 
mineralne 

Urathone 

21. 
Calendula officinalis 
L. (Asteraceae Bercht 
& J. Presl) 

saponiny trójterpenowe, pochodne 
kwasu oleanowego, alkohole 
triterpenowe, karotenoidy, 
flawonoidy, gorczyce 

Traumeel; Uzarin żel 

22. 

Callisia fragans 
Woods. 
(Commelinaceae 
Mirb.) 

flawonoidy, kamfora, kwercetyna 
Balsam złoty wąs żywokostem; 
Krauterhof żel 
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23. 
Calluna vulgaris L. 
(Ericaceae Juss.) 

garbniki, flawonoidy, olejki 
eteryczne, kwasy organiczne i sole 
mineralne (głównie krzemionka) 

Szwajcarska maść końska 

24. 
Camellia sinensis L. 
(Theaceae Mirb. ex 
Ker Gawl.) 

alkaloidy purynowe (kofeina, 
teofilina, teobromina), garbniki 
katechinowe (katechina i kwas 
galusowy), saponiny, flawonoidy, 
olejki eteryczne, sole mineralne 

Herbatka fix. Na stawy; Herbatka 
Reumatefix 

25. 
Cannabis sativa L. 
(Cannabaceae 
Martinov) 

terpeny, kwasy tłuszczowe, 
kannabinoidy, polifenole, pigmenty 
i polisacharydy 

Balsam z konopi; Żel na stawy –
Herbapol  

26. 
Capsicum annuum L. 
(Solanaceae Juss.) 

kapsaicyna, flawonoidy, fitoncydy, 
witaminy, olejki eteryczne 
 

Balsam złoty wąs z żywokostem; 
Neo-capsiderm; Solgar-7 
elastyczność, ruchomość, 
wytrzymałość dla komfortu 
stawów; Wiśnia i ostryż kompleks,  

27. 
Capsicum frutescens 

L. (Solanaceae Juss.) 

flawonoidy, witaminy, olejki 

eteryczne, kapsaicyna 
Neo-capsiderm 

28. 
Cerasus vulgaris 
Mill. (Rosaceae Juss.) 

antyoksydanty Wiśnia i ostryż kompleks 

29. 
Chamomilla recucita 
L. (Asteraceae Bercht 
& J. Presl) 

alfa-bisabolol, kwercetyna, śluzy, 
luteolina, mircen, umbeliferon 

Traumeel 

30. 
Cirsium arvense L. 
(Asteraceae Bercht & 
J. Presl) 

flawonoidy, fitosterole, alkaloidy, 
fenolokwasy, laktony 
seskwiterpenowe, acetyleny, 
trójterpeny, lignany i sole 
mineralne 

Herbatka przeciwreumatyczna 
Lumbago 

31. 
Citrus aurantium L. 
(Rutaceae Juss.) 

naryngenina Maść niedźwiedzia I; Perskindol 

32. 
Citrus bergamia 
Risso & Poit. 
(Rutaceae Juss.) 

naryngenina Perskindol 

33. 
Citrus grandis Merr 
(Rutaceae Juss.) 

naryngenina Szwajcarska maść końska 

34. 
Citrus limon Burm. 
(Rutaceae Juss.) 

naryngenina 
Perskindol; Szwajcarska maść 
końska 

35. 
Colchicium 
autumnale L. 
(Colchicaceae DC.) 

kolchicyna, pseudoalkaloidy, 
kolchamina 

Urathone 

36. 
Comarum palustre L. 
(Rosaceae Juss.) 

flawonoidy, olejki eteryczne, 
żywice, kwasy organiczne, garbniki 

Herbatka przeciwreumatyczna 
Lumbago, Siedmiopalecznik błotny 

37. 
Commiphora wightii 
Bhandari 
(Burseraceae Kunth) 

sterole, terpeny, olejki eteryczne Rumalaya Forte 

38. 
Curcuma longa L. 
(Zingiberaceae 
Martinov.) 

olejki eteryczne, kurkumin, 
witaminy 

Atresan; Boswellia and Curcumin; 
Ekologiczna kurkuma; 
Kadzidłowiec & Kurkuma; 
Laurosept; Solgar-7 elastyczność, 
ruchomość, wytrzymałość dla 
komfortu stawów; Wiśnia i ostryż 
kompleks,  

39. 
Cymbopogon citratus 
(DC.) Stapf (Poaceae 
Barnhart) 

olejki, mikroelementy, foliany 
Herbatka fix. Na stawy; Herbatka 
Reumatefix 
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40. 
Echinacea purpurea 
L. (Asteraceae Bercht 
& J. Presl) 

pochodne kwasu kawowego, 
polisacharydy, glikoproteiny, 
olejki, alkaloidy pirolizydonowe 

Traumeel 

41. 
Elymus repens (L.) 
Gould (Poaceae 
Barnhart) 

wielocukry (trytycyna), olejki 
(kapilen, karwon), mineralne 
związki krzemu 

Herbatka fix. Na stawy; Herbatka 
Reumatefix 

42. 
Equisetum arvense L. 
(Equisetaceae Michx. 
ex DC.) 

krzemionka, sole mineralne, 
flawonoidy (ekwizetryna, 
izokwercetyna, galuteolina, 
apigenina), saponiny, kwasy 
organiczne, garbniki, witamina C 

Balsam złoty wąs z żywokostem; 
Herbatka fix. Na stawy; Herbatka 
Reumatefix 

43. 
Eucalyptus globulus 
Labill. (Myrtaceae 
Juss.) 

olejki eteryczne, glikozydy, makro 
i mikroelementy 

DIP hot krem rozgrzewający; 
Imbikost; Krauterhof żel; Maść 
niedźwiedzia I; Maść niedźwiedzia 
II; Neo-capsiderm; Szwajcarska 
maść końska; Volaren Max  

44. 

Eugenia 
carryophyllus Merr. 
& Perry (Myrtaceae 
Juss.) 

olejki eteryczne, garbniki, 
flawonoidy, trójterpeny 

Neuroterapia żel; Unicatum 
Chondro 

45. 
Filipendula ulmaria 
(L.) Maxim. 
(Rosaceae Juss.) 

salicylan, antocyjany, olejki 
eteryczne, flawonoidy, kwasy 
organiczne, glikozydy fenolowe 

Herbapol-Na stawy, preparat 
doustny 

46. 
Foeniculum vulgare 
Mill. (Apiaceae 
Lindl.) 

olejki eteryczne, pochodne 
kumaryny, flawonoidy, fitosterole 

Maść niedźwiedzia II 

47. 
Fraxinus excelsior L. 
(Oleaceae Hoffmans. 
& Link) 

kumaryna, flawonoidy, związki 
mineralne, witamina C, żywica, 
garbniki, rutyna 

Herbatka przeciwreumatyczna 
Lumbago 

48. 
Gaultheria 
procumbens L. 
(Ericaceae Juss.) 

flawonoidy, lignany, salicylany 
(golteryna) 

Grunlippmuschel; Perskindol 

49. 
Gentiana lutea L. 
(Gentianaceae Juss.) 

ksantony, sekoirydoidy, 
oligosacharydy, olejki eteryczne, 
alkaloidy 

Unicatum Chondro 

50. 
Ginkgo biloba L. 
(Ginkgoaceae Engl.) 

ginkgolidy, laktony terpenowe, 
glikozydy flawonowe, kwercytyna, 
kaempferol, antocyjany 

Lokomotrium; Szwajcarska maść 
końska 

51. 
Glycine max (L.) 
Merr. (Fabaceae 
Lindl.) 

lipidy, NNKT, fitoestrogeny, 
izoflawony 

Piascledine 

52. 
Glycyrrhiza glabra L. 
(Fabaceae Lindl.) 

izoanguston, tripertyny, 
flawonoidy, olejki eteryczne, 
kumaryny, polisacharydy, saponiny 

Rumalaya Forte 

53. 
Hamamelis virginiana 
L. (Hammalidaceae 
R.Br.) 

flawonoidy, garbniki 
(hamamelitanina), kwas galusowy, 
elagowy, olejki eteryczne, żywice, 
fitosterole 

Traumeel 

54. 

Harpagophytum 
procumbens (Burch.) 
DC. ex Meisn. 
(Pedaliaceae R. 
Brown) 

irydoidy, triterpeny, sterole, 
fenolokwasy 
 

Arthroblock Forte; Artrobon; 
Czarci pazur. Suplement diety; 
Devil’s claw, preparat doustny; 
Diabelski (czarci) pazur, balsam; 
Herbapol-Na stawy, preparat 
doustny; Krauterhof żel; Korzeń 
diabelski pazur; Maść niedźwiedzia 
I; Żel czarci pazur  
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55. 

Harpagophytum 
zeyheri Decne. 
(Pedaliaceae R. 
Brown) 

irydoidy, fenolokwasy, sterole, 
trójterpeny 

Devil’ claw, preparat doustny 

56. 
Helianthus annuus L. 
(Asteraceae Bercht & 
J. Presl) 

sterole, olejki eteryczne, 
flawonoidy, cholina, betaina, 
witaminy 

Olej żywokostowy z gojnikiem 

57. 
Humulus lupulus L. 
(Cannabaceae 
Martinov) 

humulen, mircen, farnezen, 
flawonoidy, garbniki, cholina i 
woski 

Maść niedźwiedzia II 

58. 
Hypericum 
perforatum L. 
(Hypericaceae Juss.) 

garbniki, flawonoidy, cholina, 
fitosterole, pektyny, tłuszcze, sole 
mineralne, witamina C i K 

Traumeel 

59. 
Inula helenium L. 
(Asteraceae Bercht & 
J. Presl) 

olejki eteryczne, fitosterole, inulina 
i sole mineralne 

Gokshura 

60. 
Juniperus communis 
L. (Cupressaceae 
Gray) 

olejki eteryczne, terpeny, 
seskwiterpeny, flawonoidy, 
garbniki, leukoantocyjany, żywice, 
woski, kwasy organiczne i sole 
mineralne 

Diabelski (czarci) pazur, balsam; 
Szwajcarska maść końska; 
Unicatum Chondro 

61. 
Laurus nobilis L. 
(Lauraceae Juss.) 

garbniki, pektyny, żywice, lakton, 
olejki eteryczne, flawonoidy 

Laurosept 

62. 

Lavandula 
augustifolia Mill. 
(Lamiaceae 
Martinov) 

olejki eteryczne, garbniki, 
triterpeny, pochodne kumaryny, 
antocyjany, fitosterole, kwasy 
organiczne i sole mineralne 

Perskindol; Szwajcarska maść 
końska 

63. 

Ledum 
groenlandicum 
Oeder. (Ericaceae 
Juss.) 

kwercetyna, kwas kawowy, kwas 
ferulowy, arbutyna, kumaryna, 
eskulina, eskuletyna, galusan 

Balsam złoty wąs żywokostem 

64. 

Lithothamnion 
calcareum (Pallas) 
Areschoug 
(Hapalidiaceae J.E. 
Gray) 

sole mineralne (sole wapnia 
i węglan magnezu), witamina C, 
beta-karoten, kwasy omega-3 

Molekin 

65. 
Malva sylvestris L. 
(Malvaceae Juss.) 

flawonoidy, garbniki, śluz, olejki 
eteryczne, witamina C 

Unicatum Chondro 

66. 
Mentha haplocalyx L. 
(Lamiaceae 
Martinov) 

mentol, flawonoidy, gorczyce, 
kwasy organiczne, sole mineralne 

Maść niedźwiedzia III polarny lód 

67. 
Mentha piperita L. 
(Lamiaceae 
Martinov) 

olejki eteryczne (mentol), menton, 
flawonoidy, gorczyce, garbniki, 
kwasy organiczne, sole mineralne 

Krauterhof żel; Maść niedźwiedzia 
I; Maść niedźwiedzia II; 
Szwajcarska maść końska 

68. 
Mentha sp. L. 
(Lamiaceae 
Martinov) 

mentol, flawonoidy, gorczyce, 
kwasy organiczne, sole mineralne 

Herbatka fix. Na stawy; Herbatka 
Reumatefix 

69. 
Olea europea L. 
(Oleaceae Hoffmans. 
& Link) 

trójterpeny, sterole, katechiny, 
kwas kawowy, kwas waniliowy, 
rutyna, związki fenolowe 

Maść niedźwiedzia I 

70. 
Persea americana 
Mill. (Lauraceae 
Juss.) 

witaminy, polifenole, flawonoidy, 
kwasy omega-3 

Grunlippmuschel; Piascledine 

71. 
Pinus mugo Turra 
(Pinaceae Spreng. ex 
F. Rudolphi) 

olejki eteryczne, garbniki, 
witamina C, flawonoidy, sole 
mineralne, żywice 

Szwajcarska maść końska 
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72. 

Pinus pumila (Pall.) 
Regel (Pinaceae 
Spreng. ex F. 
Rudolphi) 

olejki eteryczne, garbniki, 
witamina C, flawonoidy, sole 
mineralne, żywice 

Szwajcarska maść końska 

73. 
Pinus sylvestris L. 
(Pinaceae Spreng. ex 
F. Rudolphi) 

olejki eteryczne (pinen, borneol, 
limonen), garbniki, witamina C, 
flawonoidy, sole mineralne, żywice 

Maść niedźwiedzia I; Unicatum 
Chondro 

74. 
Piper nigrum L. 
(Piperaceae Giseke) 

olejek eteryczny, tłuszcze, 
alkaloidy, piperyna 

Solgar-7 elastyczność, ruchomość, 
wytrzymałość dla komfortu 
stawów; Wiśnia i ostryż kompleks 

75. 
Polygonum aviculare 
L. (Polygonaceae 
Juss.) 

krzemionka, witamina C, 
prowitamina A, kwasy organiczne, 
garbniki 

Herbatka przeciwreumatyczna 
Lumbago 

76. 
Polygonum bisorta L. 
(Polygonaceae Juss.) 

garbniki, katechiny, kwas galusowy 
i kwas elagowy 

Szwajcarska maść końska 

77. 
Rhodiola rosea L. 
(Crassulaceae J. St.-
Hil.) 

flawonoidy, fenoloalkohole, 
rozarin, rozawin, kwasy 
organiczne, garbniki 

Balsam złoty wąs żywokostem 

78. 
Ribes nigrum L. 
(Grossulariaceae DC) 

garbniki, flawonoidy, witamina C, 
olejki lotne, sole mineralne, 
cyjaniny, glikozydy, kwas 
askorbinowy 

Szwajcarska maść końska 

79. 
Rosa canina L. 
(Rosaceae Juss.) 

witamina C, flawonoidy, pektyny, 
kwasy organiczne, sole mineralne, 
olejki eteryczne 

Atresan; Litozin kolagen 

80. 

Rosmarinus 
officinalis L. 
(Lamiaceae 
Martinov) 

olejki lotne, garbniki, fitoestrole, 
flawonoidy, kwasy organiczne 

Maść niedźwiedzia I; Perskindol; 
Szwajcarska maść końska 

81. 
Salix alba L. 
(Salicaceae Mirb.) 

salicyna 

Herbatka przeciwreumatyczna 
Lumbago; Solgar-7 elastyczność, 
ruchomość, wytrzymałość dla 
komfortu stawów 

82. 

Scutellaria 
baicalensis Georgi 
(Lamiaceae 
Martinov) 

garbniki, flawonoidy, związki 
fenolowe, glikozydy irofoidowe, 
dwuterpeny, sterole, alkaloidy, 
olejki eteryczne 

Szwajcarska maść końska 

83. 
Sideritis scardica L. 
(Lamiaceae 
Martinov) 

kwasy fenolowe, flawonoidy, 
dwuterpeny, glikozydy fenolowe, 
olejki eteryczne 

Olej żywokostowy z gojnikiem, 

84. 

Simmodsia chinensis 
C.K.Schneid 
(Simmondsiaceae 
Tiegh.) 

skwalen, witaminy, kwasy 
tłuszczowe, fitosterole 

Neuroterapia żel 

85. 
Solanum dulcamara 
L. (Solanaceae Juss.) 

saponiny, sterole, flawonoidy, 
glikozydy alkaloidów 

Urathone 

86. 
Solidago virgaurea L. 
(Asteraceae Bercht & 
J. Presl) 

flawonoidy, garbniki, fenolokwasy, 
saponiny, olejki eteryczne 

Herbatka przeciwreumatyczna 
Lumbago 

87. 
Spiraea sp. (Rosaceae 
Juss.) 

garbniki, olejki eteryczne, 
flawonoidy, sole mineralne i kwasy 
organiczne 

Herbatka przeciwreumatyczna 
Lumbago 

88. 
Symphytum officinale 
L. (Boraginaceae 
Juss.) 

allantoiny, alkaloidy 
pirolizydonowe, garbniki, kwasy 
fenolowe i trójterpeny 

Balsam złoty wąs z żywokostem; 
Diabelski (czarci) pazur, balsam; 
Imbikost; Lokomotrium Maść 
żywokostowa; Szwajcarska maść 
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końska; Traumeel; Unicatum 
Chondro; Żel z żywokostem, Olej 
żywokostowy z gojnikiem;  

89. 

Taraxacum officinale 
F.H.Wigg. 
(Asteraceae Bercht & 
J. Presl) 

taraksacyna, żywica, inozyt, 
triterpeny (tarakserol 
i taraksasterol), cholina, laktucerol, 
kauczuk, garbniki, olejki eteryczne, 
kwasy organiczne 

Herbatka fix. Na stawy; Herbatka 
Reumatefix 

90. 
Thymus vulgaris L. 
(Lamiaceae 
Martinov) 

tymol i karwakrol Szwajcarska maść końska 

91. 

Tinospora cordifolia 
Hook. f. & Thomson 
(Menispermaceae 
Juss.) 

alkaloidy, laktony diterpenowe, 
glikozydy, steroidy, seskwiterpeny, 
fenole, polisacharydy 

Gokshura; Rumalaya Forte 

92. 
Tribulus terrestis L. 
(Zygophyllaceae R. 
Br.) 

saponiny, flawonoidy, fitosterole, 
fenolokwasy, alkaloidy, witamina 
C 

Rumalaya Forte 

93. 
Triticum vulgare L. 
(Poaceae Barnhart) 

olejki, fitosterole, skrobia, błonnik, 
foliany 

Grunlippmuschel; Maść 
niedźwiedzia I 

94. 
Urtica dioica L. 
(Urticaceae Juss.) 

kwasy organiczne, flawonoidy, 
garbniki, karotenoidy, fitosterole, 
ksantofil, witaminy 

Herbatka fix. Na stawy; Herbatka 
Reumatefix 

95. 
Vaccinium myrtillus 
L. (Ericaceae Juss.) 

antocyjany, kwasy organiczne, 
garbniki katechinowe, pektyny, 
karotenoidy, flawonoidy, 
fenolokwasy, związki chromu 
i manganu 

Szwajcarska maść końska 

96. 
Valeriana officinalis 
L. (Valerianaceae 
Batsch) 

alkaloidy terpenowe (walerynina, 
scynantyna, aktynidyna), alkohole, 
trójperyny, kwasy organiczne 

Maść niedźwiedzia II 

97. 
Veronica officinalis 
L. (Scrophulariaceae 
Juss.) 

flawonoidy, fenolokwasy, 
saponiny, garbniki, kwasy 
organiczne 

Unicatum Chondro 

98. 
Viscum album L. 
(Loranthaceae Juss.) 

pochodne kwercytyny, aminy 
(cholina), acetylocholina, 
histamina, kwas kawowy, 
triterpeny 

Maść niedźwiedzia II; Urathone 

99. 
Withania somnifera 
Dunal (Solanaceae 
Juss.) 

witanolidy, glikowitanolidy Gokshura 

100. 

Zingiber officinale 
Roscoe 
(Zingiberaceae 
Martinov.) 

olejki eteryczne, żywice, 
seskwiterpeny, gingerole, aldehydy 
i alkohole 

Atresan; Gokshura; Herbatka 
Reumatefix; Imbikost; Imbir. 
Suplement diety; Imbir +, preparat 
doustny; Kurkumina; Reumatecaps; 
Solgar-7 elastyczność, ruchomość, 
wytrzymałość dla komfortu 
stawów; Stabil krem; Wiśnia 
i ostryż kompleks; Żel hakorośl + 
imbir + glukozoamina;  

Źródło: Opracowanie własne 

Zinwentaryzowane zioła zawierają różne grupy chemiczne substancji czynnych. 
Wśród nich stwierdzono flawonoidy, triterpeny, związki fenolowe, saponiny, garbniki, 
fitosterole, a także inne substancje charakterystyczne dla danego gatunku, np. pinen dla 
Pinus sylvestris, czy kapsaicynę dla Capsicum annuum. Mogą one działać przeciw-
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zapalnie, przeciwobrzękowo, przeciwbólowo, znoszą napięcie stawów, czy wspomagają 
syntezę chrząstki stawowej w czasie jej regeneracji [7, 12-22]. 

Niektóre zinwentaryzowane gatunki często występują razem w preparatach. Wynika 
to z faktu, że ich substancje aktywne działają synergistycznie i wzmacniają efekt tera-
peutyczny. Przykładami takich gatunków są B. serrata, Curcuma longa oraz Z. officinale 
i B. serrata. Na przykład B. serrata i C. longa poprzez wzajemne działanie szybciej 
likwidują ogniska zapalne i skuteczniej hamują wpływ cytokin prozapalnych. Dlatego 
też ich synergiczne działanie jest tak pożądane w leczeniu reumatyzmu [35]. 

Wśród zinwentaryzowanych roślin stwierdzono 41 gatunków rodzimych i 59 gatun-
ków obcych, z których 24 nie występują w Polsce, 21 jest uprawianych, a 14 to nowi 
przybysze (kenofity). Przewaga gatunków obcego pochodzenia, wiąże się z brakiem 
rodzimych gatunków posiadających specyficzne substancje aktywne, takie jak np.: 
piperyna zawarta w pieprzu, hamamelitanina w oczarze wirginijskim, kapsaicyna 
w papryce [36]. Drugim ważnym powodem jest większa atrakcyjność preparatu dla 
konsumentów, związana z obecnością egzotycznego gatunku w jego składzie. 

Preparaty na reumatyzm mogą być stosowane zarówno zewnętrznie, jak i wew-
nętrznie (tab. 2). Wynika to ze specyfiki choroby, która najczęściej wiąże się ze stanem 
zapalnym i wymaga interwencji zarówno w leczeniu objawowym, jak leczeniu przyczy-
nowym. Równoległe stosowanie obu rodzajów preparatów działa synergicznie. Zew-
nętrznie stosuje się kremy, maści oraz plastry, wywołujące uczucie ciepła i znoszące, 
łagodzące ból. W leczeniu zewnętrznym wykorzystywane są rośliny, które zawierają 
alkaloidy, wpływające na nerwy czuciowe, czego efektem jest łagodzenie bólu. Przy-
kładem takiej rośliny jest m.in. papryka C. annuum. Preparaty wewnętrzne przeciw-
działają rozwijającemu się zapaleniu. Jednym z gatunków roślin stosowanych wew-
nętrznie jest, np. Aegopodium podagraria L., zawierający poliacetyleny o właściwo-
ściach przeciwzapalnych [37]. 

Tabela 2. Podział preparatów stosowanych w chorobach reumatycznych, dostępnych w handlu, wg ich 

postaci; x – oznacza brak tego rodzaju preparatu 

Postacie 

preparatów 
Zewnętrzne Wewnętrzne 

Tabletki x 

Artrobon; Arthoblock Forte; Atresan; Arthro 

Protect Max; Czarci pazur. Suplement diety; 

Boswellia & Curcumin; Devil’s Claw, 
preparat dustny; Herbapol-Na stawy, 

preparat doustny; Imbir. Suplement diety; 

Imbir +, preparat doustny; Kadzidłowiec & 

Kurkuma; Kurkumina; Litozin kolagen; 
Molekin; N Allnutrition-Boswellia serrata, 

preparat doustny; Piascledine; Reparil; 

Reumatecaps; Rumalaya Forte; Solgar-7 

elastyczność, ruchomość, wytrzymałość dla 
komfortu stawów; Swanson-Boswellia 

serrata, preparat doustny; Wiśnia i ostryż 

kompleks 

Kremy 

Balsam z konopi; Balsam złoty wąs 

z żywokostem; Diabelski (czarci) pazur, 

balsam; DIP hot krem rozgrzewający; 
Grulippmuschel; Lokomotrium; Stabil 

krem; Unicatum Chondro 

x 
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Maści 
Maść niedźwiedzia (3 rodzaje); Maść 
żywokostowa; Neo-capsiderm; 
Szwajcarska maść końska; Traumeel 

x 

Żele 
i emulsje 

Imbikost; Krauterhof żel; Neuroterapia żel; 
Perskindol żel; Uzarin żel; Voltaren Max; 
Żel czarci pazur; Żel hakorośl + imbir + 
glukozoamina; Żel na stawy – Herbapol; 
Żel z żywokostem 

x 

Zioła do 
zaparzania 

Ekologiczna kurkuma; Gokshura; Korzeń 
czarci pazur; Siedmiopalecznik błotny 
(okłady) 

Herbatka Fix na stawy; Herbatka 
Reumatefix; Herbatka przeciwreumatyczna 
Lumbago; Liść podagrycznika; 
Siedmiopalecznik błotny (doustnie) 

Inne (olejki, 
krople) 

Laurosept; Olej żywokostowy z gojnikiem Urathone 

Źródło: Opracowanie własne 

4. Podsumowanie 

Surowce roślinne są składnikami wielu środków leczniczych stosowanych w terapii 
schorzeń reumatycznych. Ziołowe preparaty przeciwreumatyczne mogą być aplikowane 
wewnętrznie lub zewnętrznie, w zależności od ich rodzaju i składu. Najczęściej przyj-
mują one postać tabletek lub maści. Analizy deklarowanego składu tych specyfików, 
pozwoliły na sporządzenie wykazu roślin leczniczych. Zinwentaryzowane preparaty 
ziołowe zawierają surowce roślinne ze 100 taksonów, należących do 29 rodzin, naj-
częściej z rodzin Asteraceae i Rosaceae. W preparatach ujętych w pracy, przeważają 
gatunki roślin obcego pochodzenia. Najczęstszymi z nich są Zingiber officinale, 
Boswellia serrata oraz Herpagophytum procumbens. Substancje aktywne zawarte 
w analizowanych środkach leczniczych, wykazują w głównej mierze właściwości 
przeciwzapalne, przeciwbólowe oraz regeneracyjne, czyli stymulują proces regeneracji 
chrząstki stawowej. Surowce roślinne zawarte w preparatach często współdziałają ze 
sobą, a ich substancje czynne działają synergicznie. 

Alfabetyczny wykaz analizowanych preparatów bez recepty 

Arthroblock Forte; Artro Protect Max; Artrobon; Atresan; Balsam z konopi; Balsam złoty wąs 
z żywokostem; Boswellia & Curcumin; Czarci pazur. Suplement diety; Devil’s Claw, preparat 
doustny; Diabelski (czarci) pazur, balsam; DIP Hot krem rozgrzewający; Ekologiczna kurkuma; 
Gokshura; Grunlippmuschel; Herbapol-Na stawy, preparat doustny; Herbatka fix. Na stawy; 
Herbatka przeciwreumatyczna Lumbago; Herbatka Reumatefix; Imbikost; Imbir+, preparat 
doustny; Imbir. Suplement diety; Kadzidłowiec & Kurkuma; Korzeń czarci pazur; Krauterhof 
żel; Kurkumina; Laurosept; Liść podagrycznika; Litozin kolagen; Lokomotrium; Maść 
niedźwiedzia I; Maść niedźwiedzia II; Maść niedźwiedzia III polarny lód; Maść żywokostowa; 
Molekin; N Allnutrition-Boswellia serrata, preparat doustny; Neo-capsiderm; Neuroterapia żel; 
Olej żywokostowy z gojnikiem; Perskindol żel; Piascledine; Reparil; Reumatecaps; Rumalaya 
Forte; Siedmiopalecznik błotny; Solgar-7 elastyczność, ruchomość, wytrzymałość dla komfortu 
stawów; Stabil krem; Swanson-Boswellia serrata, preparat doustny; Szwajcarska maść końska; 
Traumeel; Unicatum Chondro; Urathone; Uzarin żel; Volaren Max; Wiśnia i ostryż kompleks; 
Żel czarci pazur; Żel hakorośl+imbir+glukozoamina; Żel na stawy – Herbapol; Żel z żywokostem. 

Uwagi ogólne/Podziękowania 

Autorki pragną serdecznie podziękować Pani dr hab. Beacie Barabasz-Krasny za 

cenne wskazówki i uwagi w trakcie zbierania materiałów oraz przygotowania manu-

skryptu tej publikacji. 



 

Agnieszka Tatoj, Julia Zabrzyńska 

 

18 

Literatura 

1. Braun L., Cohen M., Herbs and natural supplements: an evidence based guide, Elsevier, 

Sydney 2010, s. 14-22.  

2. Flejter-Wojciechowicz A., Przegląd roślin leczniczych Izraela, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, (65 Turystyka religijna: 

zagadnienia interdyscyplinarne), 2011, s. 227-236. 

3. Lamer-Zarawska E., Kowal-Gierczak B., Niedworok J., Fitoterapia i leki roślinne, 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007, s. 15-23. 

4. Drozd J., Wczoraj i dziś ziołolecznictwa, Przegląd Medyczny Uniwersytetu 

Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 2, 2012, s. 245-51. 

5. Klećkowska-Nawrot J., Nowaczyk R., Chrószcz A., Janeczek M., Ziołolecznictwo 

w medycynie weterynaryjnej, [w:] Felsmann M., Szarek J., Felsmann M. (red.), Dawna 

medycyna i weterynaria, Środowisko a zwierzę, Chełmno 2013, s. 217-240. 

6. Seidel I., Krótka historia ziołolecznictwa, https://www.biskupin.pl/wp-

content/uploads/2020/04/krotka_historia_ziololecznictwa.pdf, [04.04.2021]. 

7. Skarżyński A., Zioła czynią cuda, Agencja Wydawnicza Comes, Warszawa 1994, s. 189. 

8. Kowalska-Wochna E., Chwieśko P., Ziołolecznictwo jako wsparcie w chorobach 

reumatycznych – część 1, Fizjoterapia & rehabilitacja, 98, 2018. 

9. Snowarski M., Flora Polski, http://www.atlas-roslin.pl, [20.04.2020]. 

10. Podbielkowski Z., Studnik-Wójcikowska B., Słownik roślin użytkowych, PWRiL, 

Warszawa 2003, s. 708. 

11. Reveal J.L., Classification of extant Vascular Plant Families – An expanded family 

scheme, http://www.plantsystematics.org/reveal/pbio/fam/vascplfam.html, [14.05.2020]. 

12. Ożarowski A., Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie, Instytut Wydawniczy 

Związków Zawodowych, Warszawa 1987, s. 436. 

13. Lininger Schuyler W.J., Wright J., Austin S., Brown D.J., Gaby A., The Natural 

Pharmacy. Prima Lifestyles Publishing, United Kingdom 1998, s. 400. 

14. Bremnes L., Wielka księga ziół, Wydawnictwo Wiedza i Życie, Warszawa 2001, s. 288. 

15. Kim D-O., Heo H.J., Kim Y.J., Yang H.S., Lee C.Y., Sweet and sour cherry phenolics and 

their protective effects on neuronal cells, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 

56(26), 2005, s. 21-27. 

16. Karpińska E., Właściwości przeciwzapalne i przeciwnowotworowe Scutellaria baicalensis 

Georgi, Postępy Fitoterapii, 4(1), 2010, s. 215-223. 

17. Karpińska J., Aktualny stan wiedzy na temat chemizmu i aktywności biologicznej lukrecji 

gładkiej Glycyrrhiza glabra L., Postępy Fitoterapii, 2(1), 2017, s. 158-164. 

18. Tajer A., Rhodiola rosea L. jako przykład rośliny adaptogennej, Annales Academiae 

Medicae Silesiensis, 65(4), 2011, s. 77-82. 

19. Kiełtyka-Dadasiewicz A., Jabłońska-Trypuć A., Tarasieviciene Z., Kubat-Sikorska A., 

Charakterystyka i właściwości użytkowe surowców miętowych, Towaroznawcze Problemy 

Jakości, 1(1), 2016, s. 93-104. 

20. Mederska M., Atlas roślin leczniczych, SBM Wydawnictwo, Warszawa 2017, s. 192. 

21. Piotrowski A., Madanecki P., Bogdan A., Jelinowski T., Internetowy Atlas Roślin 

Leczniczych, http://www.biology.pl/arl/spc_list.htm, [19.01.2020]. 

22. Zioła, Ekologia, http://www.ekologia.pl/ wiedza/zioła, [19.05.2020]. 

23. Novikoff A., Barabasz-Krasny B., Modern plant systematics, Liga-Press, Ukraine, 2015, s. 685. 

24. Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M., Flowering plants and pteridophytes of 

Poland. A checklist, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków 

2002, s. 442. 

25. Guiry M., Guiry G., AlgaeBase, https://www.algaebase.org/, [20.03.2020]. 



 

Rośliny stosowane w preparatach ziołowych wykorzystywanych w leczeniu schorzeń reumatycznych 

 

19 

26. Staniewska P., Wojciechowska M., Gregorczyk-Karolak I., Guggol – roślinne panaceum 

z Indii, Farmacja Polska, 75(12), 2020, s. 664-675. 

27. Grant L., McBean D.E., Fyfe L., Warnock A.M., A review of the biological and potential 

therapeutic actions of Harpagophytum procumbens, Phytotherapy Research, 21, 2007,  

s. 199-209. 

28. Flynn D.L., Rafferty M.F., Boctor A.M., Inhibition of human neutrophil 5-lipoxygenase 

activity by gingerdione, shogaol, capsaicin and related pungent compounds, 

Prostaglandins Leukotrienes and Medicine, 24, 1968, s. 195-198. 

29. Kiuchi F., Iwakami S., Shibuya M., Hanaoka F., Sankawa U., Inhibition of prostaglandin 

and leukotriene biosynthesis by gingerols and diarylheptanoids, Chemical and 

Pharmaceutical Bulletin, 40, 1992, s. 387-391. 

30. Grzanna R., Phan P., Polotsky A., Lindmark L., Frondoza C.G., Ginger extract inhibits 

beta-amyloid peptide-induced cytokine and chemokine expression in cultured THP-1 

monocytes, Journal of Alternative and Complementary Medicine, 10, 2004, s. 1009-1013. 

31. Ojewole J.A., Analgesic, antiinflammatory and hypoglycaemic effects of ethanol extract of 

Zingiber officinale (Roscoe) rhizomes (Zingiberaceae) in mice and rats, Phytotherapy 

Research, 20, 2006, s. 764-772. 

32. Kimmatkar N., Thawani V., Hingorani L., Khiyani R., Efficacy and tolerability of B. 

serrata extract in treatment of osteoarthritis of kneea randomized double blind placebo 

controlled trial, Phytomedicine, 10(1), 2003, s. 3-7. 

33. Kumarr Singh S., Saksena A.K., Pal R., Jaiswal R., Kumar R., Effect of Boswellia Serrata 

Extract on Acute Inflammatory Parameters and Tumor Necrosis Factor-α in Complete 

Freund's Adjuvant-Induced Animal Model of Rheumatoid Arthritis, International Journal 

of Applied & Basic Medical Research, 9(2), 2019, s. 100-106. 

34. Wegener T., Lupke N.P., Treatment of patients with arthrosisof hip or knee with an 

aqueous extract of Devil’s Claw (Harpagophytum procumbens, DC), Phytotherapy 

Research, 17, 2003, s. 1165-1172. 

35. Farid A., Tamer E., Shabana A., Hawas S., Fathy M., Boswellia-Curcumin preparation for 

treating knee osteoarthritis: a clinical evaluation, Alternative and Complementary 

Therapies, 8(6), 2004, s. 341-347. 

36. Horanin A., Bryndal I., Konopie – substancje aktywne, właściwości lecznicze i zastosowanie, 

Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 494(1), 2017, s. 73-84. 

37. Kunstman P., Wojcińska M., Popławska P., Podagrycznik pospolity (Aegopodium 

podagraria L.), Postępy Fitoterapii, (4), 2012, s. 244-9. 

Rośliny stosowane w preparatach ziołowych wykorzystywanych w leczeniu 

schorzeń reumatycznych 

Streszczenie 

W roślinach występuje wiele substancji czynnych, które nadają im właściwości lecznicze. Są to, np. 

garbniki, flawonoidy, kwasy organiczne, fitosterole, barwniki, saponiny. Substancje te mogą działać 

w różnych chorobach, m.in. przeciwzapalnie i przeciwbólowo. W niniejszym opracowaniu podjęto tematykę 
ziołoterapii schorzeń reumatycznych, czyli leczenia grupy chorób tkanki łącznej, najczęściej o podłożu 

zapalnym. Celem pracy było przestudiowanie składów dostępnych w sprzedaży preparatów przeciwreuma-

tycznych i sporządzenie systematycznego wykazu roślin stosowanych w tego rodzaju preparatach, a także 

analiza pochodzenia tych roślin oraz ich właściwości leczniczych. 
Inwentaryzację wykonano w preparatach przeciwreumatycznych, dostępnych w 4 wybranych aptekach 

i 3 sklepach zielarskich w południowej Polsce. W każdym z punktów handlowych poszukiwano preparatów 

ziołowych w postaci: tabletek, maści, żeli, suszonych liści do sporządzenia naparów itd., spisywano ich nazwę 

handlową, postać oraz gatunki roślin, będące w składzie. Analizie poddano łącznie 58 preparatów przeciw-
reumatycznych. W charakterystyce poszczególnych roślin uwzględniono: substancje czynne, preparat, w któ-

rym znaleziono informacje o występowaniu danego gatunku, a także określono pochodzenie każdego z nich. 
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W analizowanej grupie preparatów odnotowano obecność 100 gatunków roślin, należących do 29 rodzin. 

Najliczniej reprezentowanymi rodzinami były: Asteraceae (9 gatunków), Rosaceae (8 gatunków), Lamiaceae 
i Solanaceae (po 5 gatunków). Najczęściej wykorzystywane gatunki to: Zingiber officinalis Rosc. (12 prepa-

ratów), Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. (11 kompozycji ziołowych) i Herpagophytum procumbens 

(Burch.) DC. ex Meisn. (10 produktów). Rośliny te zawierają swoiste substancje przeciwzapalne charakte-

rystyczne dla danego gatunku, np.: α-zingiberen, α-fernezen (Z. officinale), kwasy bosweliowe (B. serrata), 
harpagozyd, harpagid, prokumbid, czy werbaskozyd (H. procumbens). Dlatego też trudno jest je zastąpić 

innym surowcem roślinnym. Wśród zinwentaryzowanych roślin stwierdzono 41 gatunków rodzimych 

i 59 gatunków obcych, z których 24 nie występują w Polsce, 21 jest uprawianych, a 14 to nowi przybysze 

(kenofity). 
Przewaga gatunków obcego pochodzenia wiąże się z brakiem rodzimych gatunków posiadających 

specyficzne substancje aktywne. Drugim ważnym powodem jest większa atrakcyjność preparatu dla konsu-

mentów, związana z obecnością egzotycznego gatunku w jego składzie. Substancje aktywne zawarte 

w analizowanych preparatach, wykazują w głównej mierze właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe 
oraz regeneracyjne, czyli stymulują proces regeneracji chrząstki stawowej. Preparaty stosowane do 

leczenia schorzeń reumatycznych mogą być stosowane zewnętrznie lub wewnętrznie, w zależności od ich 

rodzaju i składu. Sprzedawane są w różnej postaci, jednak najczęściej przyjmują one formę tabletek lub 

maści. Preparaty zewnętrzne pomagają w zmniejszaniu bólu, natomiast wewnętrzne mają zastosowanie 
bardziej regeneracyjne i przeciwzapalne. 

Słowa kluczowe: ziołolecznictwo, leki ziołowe, suplementy diety, choroby reumatyczne 

Plants used in herbal preparations for the treatment of rheumatic diseases 

Abstract 

Plants contain many active substances that give them medicinal properties. These are, for example, tannins, 

flavonoids, organic acids, phytosterols, dyes, saponins. These substances can act anti-inflammatory and 
analgesic in a variety of diseases. This study deals with the topic of herbal therapy for rheumatic diseases, 

i.e. the treatment of a group of connective tissue diseases, most often on an inflammatory basis. The aim 

was to study the compositions of commercially available anti-rheumatic preparations and to draw up 

a systematic list of plants used in such preparations, as well as to analyze the origin of these plants and their 
medicinal properties. 

The inventory was made of anti-rheumatic preparations available in 4 selected pharmacies and 3 herbal 

shops in southern Poland. In each of the retail outlets, herbal preparations in the form of tablets, ointments, 

gels, dried leaves for infusions, etc. were searched, their trade name, form, and plant species were written 
down. A total of 58 anti-rheumatic preparations were analyzed. The characteristics of individual plants 

include active substances, a preparation in which information about the occurrence of a given species was 

found, as well as the origin of each species. 

In the analyzed group of preparations, the presence of 100 plant species belonging to 29 families was noted. 
The most numerous families were: Asteraceae (9 species), Rosaceae (8), Lamiaceae and Solanaceae (5 

each). The most commonly used species are Zingiber officinalis Rosc. (12 slides), Boswellia serrata Roxb. 

ex Colebr. (11 slides) and Herpagophytum procumbens (Burch.) DC. ex Meisn. (10 slides). These plants 

contain specific anti-inflammatory substances characteristic of a given species, e.g. α-zingiberene, α-
farnesene (Z. officinale), boswellic acids (B. serrata), harpagoside, harpagide, procumbide, or verbascoside 

(H. procumbens). Therefore, it is difficult to replace them with other plant materials. Among the 

inventoried plants, 41 native and 59 alien species were found, 24 of which do not occur in Poland, 21 are 

cultivated, and 14 are newcomers (kenophytes). 
The predominance of species of foreign origin is related to the lack of native species with specific active 

substances. The second important reason is the higher attractiveness of the preparation to consumers due to 

the presence of an exotic species in its composition. The active substances contained in the analyzed 

preparations show mainly anti-inflammatory, analgesic, and regenerative properties, i.e. they stimulate the 
regeneration process of articular cartilage. The preparations used in the treatment of rheumatic diseases can 

be used externally or internally, depending on their type and composition. They are sold in various forms, 

but most often take the form of tablets or ointments. External preparations help reduce pain, while internal 

preparations are more regenerative and anti-inflammatory. 
Keywords: herbal medicine, herbal medicines, dietary supplements, rheumatic diseases 
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Potencjał prozdrowotny astragaliny  

w kontekście działania przeciwutleniającego 

i przeciwzapalnego oraz efektu kardioprotekcyjnego 

1. Wprowadzenie  

Od wielu lat nie słabnie zainteresowanie roślinnymi związkami polifenolowymi. 

Początkowo, właściwości prozdrowotne tych wtórnych metabolitów roślin wiązano 

przede wszystkim z ich działaniem przeciwutleniającym, natomiast ostatnie dwa dzie-

sięciolecia badań wykazały, że związki te w większości wykazują wielokierunkową 

aktywność biologiczną, obejmującą nie tylko ograniczanie uszkadzającego działania 

oksydantów, ale także hamowanie procesów zapalnych, czy aktywność chemo-

prewencyjną [1, 2].  

Choć w grupie najlepiej opisanych związków polifenolowych od wielu lat nadal 

pozostaje resweratrol, katechiny oraz kwercetyna [3, 4] najnowsze doniesienia wskazują, 

że również inne substancje pochodzenia roślinnego mogą posiadać obiecujący potencjał 

prozdrowotny. Celem prezentowanej pracy jest przestawienie aktualnego stanu wiedzy 

na temat właściwości pochodnej kemferolu – astragaliny (Ast). W pracy omówiono 

dostępne dane dotyczące aktywności biologicznej astragaliny.  

W odróżnieniu od samego kemferolu, działanie astragaliny jest w dalszym ciągu 

dopiero poznawane. W literaturze zwraca się jednak uwagę na różnorodność aktywności 

biologicznych tego związku i jego potencjał prozdrowotny, czy nawet farmakologiczny. 

Stwierdzono, że związek ten wykazuje między innymi działanie przeciwutleniające, 

przeciwzapalne i kardioprotekcyjne. 

2. Występowanie, charakterystyka ogólna astragaliny 

Astragalina (3-O-β-D-glukozyd kemferolu) jest pochodną kemferolu, w którym 

reszta glukozylowa jest przyłączona w pozycji 3 kemferolu poprzez wiązanie beta-

glikozydowe (rys. 1). 

 
Rysunek 1. Struktury kemferolu i astragaliny [5] 

                                                                   
1 mmarczuk.paulina@gmail.com, Katedra Biochemii Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 

Uniwersytet Łódzki, www.biol.uni.lodz.pl. 
2 joanna.kolodziejczyk@biol.uni.lodz.pl, Katedra Biochemii Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony 

Środowiska, Uniwersytet Łódzki, www.biol.uni.lodz.pl. 
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Kempferol jest flawonolem wykazującym różnorodną aktywność biologiczną 

korzystną dla zdrowia człowieka, w tym działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne 

i przeciwwirusowe [6, 7]. Astragalina z kolei wykazuje wyższy stopień rozpusz-

czalności i stabilności w stosunku do kemferolu [8, 9], a jej obecność zidentyfikowano 

w różnych gatunkach roślin (tab. 1). 

Tabela 1. Wybrane gatunki roślin zawierające astragalinę (kompilacja danych na podstawie: [10-15])  

Gatunek Zawartość w analizowanym surowcu roślinnym  

(masa surowca – uzyskane ilości Ast) 

Allium ursinum L. 4,0 kg kwiatów – otrzymano 26,6 mg  

Camellia sinensis (L.) Kuntze 3,6 kg liści (herbata Fuzhuan bick tea) – otrzymano 25 mg Ast 

Conyza filaginoides (DC.) Hieron. 4,6 kg naziemnych części – otrzymano 10,9 mg Ast  

Moringa oleifera Lam. 300 g liści – otrzymano 20 mg Ast 

Phlomis spinidens Nevski 37,3 mg części naziemnych – otrzymano 9 mg Ast 

Solenostemma argel (Delile) Hayne 2 kg części naziemnych – otrzymano 800 mg Ast 

Vicia calcarata Desf. 1 kg części naziemnych – otrzymano 10 mg Ast 

3. Główne kierunki aktywności biologicznej astragaliny  

oraz ich potencjalne znaczenie dla zdrowia człowieka 

Procesy zapalne, odpowiedź komórek układu odpornościowego oraz stres oksyda-

cyjny stanowią skomplikowaną sieć biochemicznych interakcji stanowiących element 

wielu procesów patologicznych [16]. Stąd też w analizach aktywności biologicznej sub-

stancji pochodzenia roślinnego zwraca się uwagę na zdolność działania fitozwiązków 

na różnych poziomach molekularnych, ze szczególnym uwzględnieniem substancji 

o efektach plejotropowych. W kontekście działania kardioprotekcyjnego, poza zdol-

nością zmiatania wolnych rodników i nierodnikowych reaktywnych form tlenu, akty-

wacją kluczowych enzymów antyoksydacyjnych, istotne znaczenia mają również 

działania przeciwzapalne, przeciwzakrzepowe, czy hipolipidemiczne substancji pocho-

dzenia roślinnego [17]. W poniższym rozdziale przedstawiono krótki przegląd prac 

badawczych skoncentrowanych na działaniu przeciwzapalnym, aktywności antyoksy-

dacyjnej astragaliny i ocenie działania kardioprotekcyjnego tego związku.  

3.1. Działanie przeciwzapalne w warunkach in vitro oraz in vivo 

Dostępna literatura dostarcza informacji potwierdzających potencjał przeciw-

zapalny astragaliny, który zaobserwowano zarówno stosując modele badawcze in vitro, 

jak w badaniach in vivo. Między innymi, analizie poddano analizie wpływ astragaliny 

w stężeniach 10, 25 lub 50 mg/kg na indukowaną liposacharydem bakterynym (LPS) 

odpowiedź zapalną i sekrecję cytokin prozapalnych (TNF-α, IL-1β i IL-6), w doświad-

czeniach na linii komórek epitelialnych gruczołu mlekowego. Uzyskane wyniki do-

starczyły wstępnych informacji sugerujących, że astragalina może być potencjalnym 

środkiem terapeutycznym przeciwko zapaleniu sutka, a ponadto wskazały główne 

szlaki molekularne działania tego związku. Astragalina hamowała odpowiedź zapalną 

na poziomie ekspresji indukowalnej syntazy tlenku azotu (iNOS) oraz cyklooksy-

genazy 2 (COX-2). Odnotowano również spadek ekspresji receptora Toll-like 4 (TLR4), 

hamowanie aktywacji czynnika NF-κB i fosforylacji białka p38 oraz kinazy ERK [18].  
Opublikowano również wyniki badań obejmujące ocenę działania przeciwzapalnego 

astragaliny na zwierzęcych modelach chorób o różnym podłożu (tab. 2). Na mysim 
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modelu ostrego uszkodzenia płuc wywołanego przez LPS zbadano wpływ astragaliny 
na leczenie uszkodzenia płuc (endoksemię). Założeniem cytowanej pracy była ocena 
potencjalnego działania leczniczego Ast na endotoksemię wywołaną LPS przez podanie 
drogą pokarmową Ast na godzinę przed podaniem LPS. Jako główne mechanizmy 
aktywności przeciwzapalnej astragaliny wskazuje się hamowanie szlaków zależnych 
od aktywacji czynnika NF-κB, przekładające się na ograniczenie wydzielania media-
torów zapalnych, takich jak na przykład czynnik martwicy nowotworu α (TNF-α), 
interleukina1 (IL-1) i interleukina 6 (IL-6) [18].  

Działanie przeciwzapalne Ast badano także stosując model odpowiedzi zapalnej 
wywołanej zakażeniem przez krętki Leptospira interrogans. Leptospiroza stanowi jedną 
z najczęściej występujących odzwierzęcych ogólnoustrojowych infekcji na świecie, 
powodującą między innymi ostre uszkodzenie nerek, ostrą chorobę wątroby, bóle mięśni, 
zapalenie naczyń, zaburzenia krzepnięcia i zaburzenia rozrodcze [19]. Oceniano odpo-
wiedź zapalną po podaniu emodyny (40 μg/ml), tymolu (40 μg/ml) i astragaliny 
(100 μg/ml). Zaobserwowano wyraźnie zmniejszony poziom TNF-α, IL-1 i IL-6 
w odpowiedzi na leczenie wszystkimi związkami, w porównaniu do parametrów uzyska-
nych w grupie nieleczonej – zarówno w próbkach tkanki macicy, jak i komórkach 
nabłonka endometrium. Badania mechanizmu działania astragaliny wykazały, że zwią-
zek ten hamował odpowiedź zapalną poprzez regulację szlaków sygnałowych NF-κB 
i aktywowanej mitogenami kinazy białkowej w komórkach nabłonka macicy i endo-
metrium [20].  

Wpływ astragaliny badano również w celu określenia ochronnego działania prze-
ciwko reakcjom alergicznym w mysich modelach astmy alergicznej (wywołanej 
albuminą jaja kurzego na potrzeby badania). Wykonane doświadczenia zasugerowały 
potencjalną możliwość zastosowania astragaliny jako substancji o działaniu tera-
peutycznym dla pacjentów z astmą alergiczną [21]. Jednocześnie należy zauważyć, że 
jak dotąd nie rozszerzono zakresu prac badawczych dotyczących antyalergicznego 
działania astagaliny i brak jest danych z badań z udziałem ludzi. Z kolei w innych 
doświadczeniach na modelu zwierzęcym, analizie poddano możliwy efekt ochronny 
astragaliny w modelu obrzęku łapy myszy wywołanym po wstrzyknięciu karageniny. 
Po wstępnym badaniu zastosowano dawkę Ast w stężeniach 25, 50 i 75 mg/kg. 
Stwierdzono, że 75 mg/kg istotnie hamuje rozwój obrzęku łapy w porównaniu 
z niższymi stężeniami. Uzyskane wyniki wykazały, że podawanie Ast hamuje reakcję 
zapalną w tkance objętej stanem zapalnym, wykazując działanie przeciwzapalne oraz 
przeciwutleniające [22]. 

Tabela 2. Ocena działania przeciwzapalnego astragaliny w warunkach in vivo  

Zastosowany model badawczy i dawki Najważniejsze obserwacje i wyniki Lit. 

Myszy losowo podzielono na cztery grupy: grupa 

kontrolna (50 µl PBS bez LPS); grupę LPS (10 µg, LPS + 
50 µl PBS); LPS + Ast 50 mg/kg; LPS + Ast 75 mg/kg. 

Ast podawano 1 h przed podaniem LPS. Przeżycie 

w każdej grupie oceniano co 12 godzin przez 7 dni. 

Leczenie Ast osłabiała odpowiedź 

zapalną w mysim modelu ostrego 
uszkodzenia płuc wywołanego LPS. 

[18] 

Samice myszy podzielono na sześć grup: grupa kontrolna; 

grupa zakażona Leptospira in.; grupa Leptospira + 

dexametazon (5 mg/kg); grupa Leptospira + emodyna 
(4 mg/kg), grupa Leptospira + tymol (20 mg/kg); grupa 

Leptospira + Ast 50mg/kg. Wstępnie samicom myszy 

Wykazano zdolność Ast do hamowania 

ekspresji cytokin prozapalnych, takich 

jak TNF-α, IL-1β i IL-6, zahamowanie 
fosforylacji białek p38, p65, i kinazy  

c-Jun.  

[20] 
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podano dotrzewnowo emodynę, tymol, Ast, 

deksametazon na 1 h przed podaniem Leptospira 

interrogans. Powtórnie podawano roztwory po 12 i 24 h. 

Wycinek macicy pobrano po 48 h od zakażenia.  

Szczury podzielono na pięć grup: grupa kontrolna; grupa 

na modelu astmy; grupa na modelu astmy leczona 
deksometazonem (2 mg/kg); grupa na modelu astmy 

leczona Ast 0,5 mg/kg; grupa na modelu astmy leczona 

Ast 1 mg/kg.  

Wykazano skuteczność Ast 

w zahamowaniu wzrostu liczby 
eozynofili w tkance płucnej, znaczące 

zahamowanie ekspresji białka 

supresorowego SOCS-3 i wzmocnienie 

ekspresji SOCS-5 w modelu astmy. 

[21] 

Myszy podzielono na 4 grupy: grupa kontrolna: sól 

fizjologiczna (0,9% NaCl) przez pięć kolejnych dni; grupa 
z karageniną: wstrzyknięto 0,1 ml 1% wag./obj. 

karageniny zawieszonej w 0,9% NaCl do tkanki 

podpodeszwowej lewej tylnej łapy; grupa astragaliny 

i karageniny: Ast (75 mg/kg) przez pięć dni przed 

wywołaniem obrzęku łapy; grupa indometacyny 

i karageniny: indometacyna (10 mg/kg) przez pięć 

kolejnych dni, przed wywołaniem obrzęku łapy. 

Ast hamowała sygnalizację zapalną 

w tkance objętej stanem zapalnym, co 
przejawiało się zmniejszoną 

aktywnością mieloperoksydazy 

i zmniejszonym poziomem cytokin 

prozapalnych (TNF-α, IL-1β, IL-6) oraz 

poziomem ekspresji czynnika NF-κB 

i cyklooksygenazy-2 (COX-2).  

[22] 

4. Aktywność antyoksydacyjna astragaliny 

Stres oksydacyjny jest ważnym czynnikiem ryzyka w patogenezie wielu chorób 

przewlekłych, takich jak astma, cukrzyca, choroby Parkinsona i Alzheimera, nowo-

twory, a także miażdżyca [23]. Dane z badań podstawowych in vitro wskazują, że 

astragalina posiada właściwości antyoksydacyjne, choć efektywność jej działania 

w stosunku do innych związków polifenolowych została oszacowana jedynie w nie-

wielkiej liczbie prac. W badaniu porównawczym obejmującym ocenę wpływu różnych 

substancji wyizolowanych z Morus alba L. na oksydacyjną hemolizę erytrocytów 

wykazała, następującą efektywność badanych substancji: astragalina > kwercetyna > 

kemferol [24]. Z kolei porównanie aktywności przeciwrodnikowej, chelatującej oraz 

redukującej astragaliny i tilirozydu potwierdziło potencjał antyoksydacyjny astragaliny, 

ale jej działanie było słabsze od tilirozydu. Na przykład, wartości EC50 testach z zasto-

sowaniem rodnika kationorodnika ABTS
+

, rodnika DPPH

 oraz anionorodnika ponad-

tlenkowego dla tilirozydu wynosiły odpowiednio 57,6 µg/ml, 138,0 µg/ml i 26,6 µg/ml, 

a dla astragaliny wartości EC50 wynosiły 170,7 µg/ml w teście z zastowaniem ABTS


, 

144,1 µg/ml w teście opartym na DPPH

 i 45,7 µg/ml w ocenie zdolności zmiatania 

O2


 [25]. W badaniu nad efektem ochronnym astragaliny w modelu obrzęku łapy myszy 

wywołanym po wstrzyknięciu karageniny stwierdzono ograniczenie peroksydacji 

lipidów (spadek poziomu dialdehydu malonowego – MDA) oraz zwiększenie aktyw-

ności dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) i katalazy (CAT) [22]. 

5. Aktywność kardioprotekcyjna astragaliny 

Dane literaturowe sugerują, że działanie kardioprotekcyjne astragaliny może obej-

mować różne aspekty fizjologii układu sercowo-naczyniowego, przede wszystkim 

ograniczanie nasilenia procesów zapalnych i uszkodzeń wywołanych stresem oksy-

dacyjnym. Dostępne dane mają jeszcze charakter badań wstępnych, a szczególną 

uwagę zwraca się w nich na możliwość zastosowania tego związku w przeciwdziałaniu 

uszkodzeniom będącym skutkiem niedokrwienia oraz następującej po nim reperfuzji. 
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Stres oksydacyjny jest jednym z głównych elementów patofizjologii uszko-

dzenia niedokrwienno-reperfuzyjnego (I/R) [26]. Badania opisane przez Qu i wsp. 

(2016) sugerują korzystny wpływ astragaliny na poprawę czynności mięśnia sercowego 

w ostrym uszkodzeniu I/R. Astragalina wykazywała efekty kardioprotekcyjne poprzez 

działanie przeciwutleniające (zahamowanie oksydacyjnego uszkodzenia mięśnia serco-

wego), przeciwapoptotyczne (zmniejszenie obszaru zawału i apoptozy kardiomiocytów) 

i przeciwzapalne (zmniejszenie odpowiedzi zapalnej i poprawę czynności serca) [27]. 

Reperfuzja niedokrwionego mięśnia sercowego może skutkować dysfunkcją serca 

i apoptozą kardiomiocytów [28]. W badaniach opublikowanych przez Qu i wsp. poddano 

analizie wpływ Ast na parametry hemodynamiczne – w tym ciśnienie rozwinięte 

w lewej komorze (LVDP), tempo wytworzonego ciśnienia podczas skurczu i relaksacji 

(±dp/dt max), częstość akcji serca (HR) i przepływ wieńcowy (CF). Prace badawcze 

zostały przeprowadzone na modelu wyizolowanych serc szczurzych, metodą Langen-

dorff'a przy dostępie przez aortę (technika ex vivo). Szczury podzielono losowo na pięć 

grup: grupę kontrolną, grupę I/R i grupy astragaliny (wstępnie traktowane 5, 10 

i 20  µmol/l Ast). Stwierdzono znaczną poprawa LVDP, ± dp/dt max i CF w grupach 

traktowanych Ast, w porównaniu z grupą I/R. W preparatach uzyskanych z grupy 

poddanej działaniu 10  μmol/l Ast, odnotowano wyższą zdolność regeneracji i przywra-

cania czynności serca. Wyniki wskazują, że Ast może wpływać na poprawę funkcji 

kurczliwych i rozkurczowych mięśnia sercowego w warunkach I/R. Wyraźnie zmniej-

szenie rozległości zawału i spadek uwalniania enzymów markerowych: dehydrogenazy 

mleczanowej (LDH) i kinazy kreatynowej (CK) pod koniec reperfuzji wskazywało, że 

zastosowanie astragaliny przekładało się na kardioprotekcję [27]. 

W cytowanych pracach badawczych, materiał zwierzęcy (serca) zachowano i prze-

prowadzono również oznaczenia uzupełniające obejmujące ocenę wpływu astragaliny 

na stres oksydacyjny, procesy zapalne oraz apoptozę. Stwierdzono, że zastosowanie 

astragaliny ograniczało stres oksydacyjny w mięśniu sercowym – odnotowano znaczne 

obniżenie poziomu MDA, zwiększoną aktywność SOD oraz stosunek glutation/disiar-

czek glutationu (GSH/GSSG), w porównaniu z grupą I/R. Otrzymane wyniki sugerują, 

że zwiększenie aktywności SOD i hamowanie peroksydacji w mięśniu sercowym może 

stanowić ważny mechanizm kardioprotekcyjnego działania astragaliny w warunkach I/R 

uszkodzenia mięśnia sercowego [27].  

Obecność cytokin zapalnych (TNF-α i IL-6) jest związana z incydentem niedo-

krwienno-reperfuzyjnym (I/R) [29], stąd też cytokiny te zastosowano jako markery 

procesów zapalnych w tkance serca, w doświadczeniach Qu i wsp [27]. Najwyraź-

niejszy wpływ Ast na zmniejszenie poziomu TNF-α i IL-6 odnotowano w grupie 

zwierząt leczonych 10 µmol/l. Poziom TNF-α był dużo niższy w porównaniu z grupą 

I/R i wynosił 101,45 ±7,04 pg/ml, podczas gdy w materiale pochodzącym ze zwierząt 

nietraktowanych Ast wynosił on 233,71 ±16,98 pg/ml. Zaobserwowano również 

obniżenie poziomu IL-6 (107,70 ±4,15 pg/ml w grupie I/R oraz 78,94 ±4,73 pg/ml 

w grupie zwierząt traktowanych 10 µmol/l Ast). W przypadku pozostałych dwóch 

stężeń Ast również odnotowano spadek aktywności cytokin prozapalnych, jednak nie 

aż tak wyraźny jak w przypadku stężenia środkowego [27].  

Poziomy ekspresji białek Bcl-2 i Bax określano za pomocą analizy Western blot. 

Regulacja działania czynników przeciwapoptotycznych, w tym genu Bcl-2 i modulo-
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wanie ekspresji genów dla białek proapoptotycznych, takich jak Bax, odgrywają ważną 

rolę w ograniczaniu uszkodzeń niedokrwionej tkanki [30]. W opisywanych badaniach, 

ekspresja białka antyapoptotycznego Bcl-2 była istotnie obniżona, a proapoptotycznego 

białka Bax istotnie zwiększona w grupie I/R w porównaniu z grupą kontrolną. Z kolei 

podanie astragaliny zwiększało ekspresję Bcl-2 w porównaniu z grupą I/R. Astragalina 

(zwłaszcza w stężeniu 10  μmol/l) obniżała poziom ekspresji białka Bax. Otrzymane 

wyniki wskazują, że Ast może wykazywać działanie przeciwapoptotyczne [27]. 

Podobny efekt ochronny astragaliny w ograniczaniu uszkodzeń wywołanych I/R 

odnotowano także w innych badaniach na modelu zwierzęcym, dotyczącym zmian 

w obrębie mózgowia. Wprawdzie wspomniane prace badawcze koncentrowały się na 

przede wszystkim na aspekcie neuroprotekcyjnym, ale również stwierdzono w nich, że 

astragalina wywołuje spadek ekspresji białek proapoptotycznych (Bax oraz kaspazy 3), 

obniżenie poziomu cytokin prozapalnych i moduluje ekspresję antyapoptotycznego 

białka Bcl-2 [31]. Literatura sugeruje ponadto, że astragalina mogłaby być pomocna 

w ochronie mięśnia sercowego podczas zabiegów chirurgicznych. W badaniach na 

izolowanych sercach zwierząt, obejmujących monitorowanie zmian wywołanych kar-

dioplegią (po podaniu ketoglutaranu, histydyny i tryptofanu) zaproponowano zastoso-

wanie astragaliny (10 µmol/l), jako substancji pomocniczej o działaniu ochronnym. 

Stwierdzono, że wprowadzenie astragaliny do mieszaniny znacząco redukuje zakres 

zmian wywołanych kardioplegią. Odnotowano m.in. wzrost aktywności dysmutazy 

ponadtlenkowej (SOD) i stosunku GSH/GSSG, ograniczenie procesu peroksydacji 

(spadek poziomu MDA), obniżenie aktywności CK, LDH, a także poziomu cytokin 

prozapalnych (IL-6 i TNF-) i białka C-reaktywnego (CRP). Poziom ekspresji Bcl-2 

był zwiększony, a kaspazy-9 obniżony [32]. 

6. Podsumowanie  

W literaturze można znaleźć wyniki badań sugerujących działanie astragaliny 

w przeciwdziałaniu uszkodzeniom będącym skutkiem niedokrwienia, hamuje reakcję 

zapalną w tkance objętej stanem zapalnym, wykazuje działanie antyoksydacyjne. 

Większość analizowanych badań przeprowadzono na modelach zwierzęcych, dlatego 

też niezbędne jest opracowanie badań klinicznych. Długoterminowe badania kliniczne 

umożliwią lepsze poznanie i ocenę działania farmakologicznego astragaliny.  
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Potencjał prozdrowotny astragaliny w kontekście działania przeciwutleniającego 

i przeciwzapalnego oraz efektu kardioprotekcyjnego  

Streszczenie 

Prezentowana praca jest oparta na przeglądzie dostępnego piśmiennictwa dotyczącego działania przeciw-

zapalnego, przeciwutleniającego i efektu kardioprotekcyjnego astragaliny. Astragalina (3-O-β-D-glukozyd 

kemferolu) to bioaktywny naturalny flawonoid, o wielokierunkowej aktywności biologicznej. Literatura 
sugeruje, że działanie biologiczne tego związku może przekładać się na efekt kardioprotekcyjny. Jednak 

dostępne dane pochodzą jeszcze z badań wstępnych. Niezbędne są więc dalsze prace badawcze, aby po-

twierdzić efektywność farmakologiczną astragaliny. 

Słowa kluczowe: astragalina, działanie przeciwzapalne, aktywność antyoksydacyjna, efekt kardioprotekcyjny 

The pro-health potential of astragaline in the context of antioxidant 

and anti-inflammatory effects and the cardioprotective effect 

Abstract 

The presented work is based on a review of the available literature on the anti-inflammatory, antioxidant 

and cardioprotective effects of astragalin. Astragalin (kaempferol 3-O-β-D-glucoside) is a bioactive natural 

flavonoid with pleiotropic biological activity. The literature suggests that the biological activity of this 

compound may translate into a cardioprotective effect. However, so far, the available data derive from 

preliminary studies. Therefore, further research is necessary to confirm the pharmacological efficacy of 
astragalin. 

Keywords: astragalin, anti-inflammatory effect, antioxidant activity, cardioprotective effect 
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Właściwości antynowotworowe glistnika jaskółcze ziele 

(Chelidonium majus L.) 

1. Wprowadzenie 

Szacuje się, że w 2020 r. na całym świecie odnotowano 19,3 mln nowych przy-

padków raka (18,1 mln z wyłączeniem raka skóry niebędącego czerniakiem) i prawie 

10,0 mln zgonów z powodu raka (9,9 mln z wyłączeniem raka skóry niebędącego 

czerniakiem) [1]. Rak piersi u kobiet wyprzedził raka płuc jako najczęściej diagno-

zowany nowotwór – zanotowano około 2,3 miliona nowych przypadków (11,7%); 

procentowe ujęcie innych nowotworów szacowało się następująco: rak płuc (11,4%), 

jelita grubego (10,0%), prostaty (7,3%) i żołądka (5,6%). Rak płuc pozostał główną 

przyczyną zgonów z powodu raka, przy około 1,8 miliona zgonów (18%); zgony 

z powodu innych nowotworów plasowały się następująco: rak jelita grubego (9,4%), 

wątroby (8,3%), żołądka (7,7%) i piersi u kobiet (6,9%). Oczekuje się, że globalne 

obciążenie nowotworami wyniesie 28,4 mln przypadków w 2040 r., co oznacza wzrost 

o 47% w porównaniu do 2020 r., przy czym z powodu zmian demograficznych 

większy wzrost oczekuje się w krajach rozwijających się (64% do 95%) w porównaniu 

z krajami rozwiniętymi (32% do 56%), chociaż może to dodatkowo nasilić działanie 

czynników ryzyka związanych z globalizacją i rozwijającą się gospodarką [1].  

Choroby nowotworowe dotykają głównie mężczyzn w postaci raka jelita grubego, 

wątroby, płuc, prostaty i żołądka oraz kobiety w postaci raka piersi, szyjki macicy, 

jelita grubego, płuc i tarczycy [2]. Leczenie raka stało się zupełnie nowym obszarem 

badań. W walce z nowotworami stosuje się zarówno techniki konwencjonalne, jak 

i bardzo nowoczesne, np. chemioterapię, radioterapię lub chirurgię. Wszystkie one mają 

jednak pewne wady [3]. Stosowanie konwencjonalnych środków chemicznych niesie 

za sobą skutki uboczne i toksyczne [4]. Z powodu tego, że problem nadal istnieje, 

potrzebne są nowe podejścia do kontroli chorób, zwłaszcza, ze względu na niepowo-

dzenie konwencjonalnych metod chemioterapeutycznych. Dlatego istnieje potrzeba 

nowych strategii zapobiegania i leczenia chorób nowotworowych, aby kontrolować 

wskaźnik zgonów z ich powodu. 

Medycyna ziołowa stała się bardzo bezpiecznym i alternatywnym rozwiązaniem 

w walce z nowotworami. Uważa się, że zioła neutralizują skutki chorób w organizmie 

ze względu na różne właściwości, które posiadają [5, 6]. Na przykład, wśród wielu 

przeciwnowotworowych roślin leczniczych, Chelidonium majus L. (rodzina Papa-

veraceae) był tradycyjnie stosowany ze względu na przeciwnowotworowe właściwości 

jego aktywnych składników [7]. 
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Glistnik jaskółcze ziele jest ważną rośliną stosowaną w fitoterapii i w tradycyjnej 

medycynie chińskiej. Surowe ekstrakty z C. majus, jak również oczyszczone związki 

z niego otrzymane, wykazują szerokie spektrum aktywności biologicznej (przeciw-

zapalna, przeciwbakteryjna, przeciwnowotworowa, przeciwbólowa, hepatoprotekcyjna 

itd.). Głównymi składnikami glistnika jaskółcze ziele o znaczeniu farmakologicznym 

są alkaloidy izochinolinowe – chelerytryna, chelidonina, koptyzyna, sangwinaryna [7]. 

Współczesna farmakologia zainteresowała się tym ziołem, ale nie udało się mu uzyskać 

statusu oficjalnie zatwierdzonego i opartego na dowodach naukowych leku ziołowego. 

Liczba odpowiednich badań i publikacji wykazuje tendencję spadkową. Ostatnio poja-

wiły się doniesienia i badania, sugerujące właściwości przeciwnowotworowe tej rośliny. 

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie lekami ziołowymi i tendencje wzrostowe 

zachorowań na różnego rodzaju nowotwory, celem niniejszego artykułu jest przedsta-

wienie profilu fitochemicznego glistnika jaskółcze ziele pod kątem właściwości 

cytotoksycznych wobec komórek nowotworowych oraz analiza nowoczesnych badań 

naukowych w celu wyjaśnienia mechanizmów działania terapeutycznego glistnika 

jaskółcze ziele oraz związków chemicznych występujących w nim. Wykaz literatury 

naukowej został zaczerpnięty z angielskojęzycznej wyszukiwarki w internetowych 

bazach danych obejmujących artykuły z dziedziny medycyny i nauk biologicznych pod 

hasłami odnoszącymi się do właściwości biologicznych glistnika jaskółcze ziele. Identy-

fikację literatury naukowej przeprowadzono w następujących bazach: National Library 

of Medicine, Google Scholar, EMBASE, Medline, Science Direct, Scopus, Web of 

Science. 

2. Opis botaniczny i występowanie glistnika jaskółcze ziele 

Glistnik jaskółcze ziele C. majus jest krótko żyjącym hemikryptofitem. Łodyga 

sięga do 1 m wysokości, rozgałęziona, słabo owłosiona. Naprzemiennie ułożone liście 

są jasnoniebieskie na dole i zielone na górze. Część podziemną stanowi krótki korzeń 

palowy z licznymi i wydłużonymi korzeniami bocznymi. Cała roślina zawiera lateks 

o barwie od żółtej do pomarańczowej. Glistnik jaskółcze ziele rośnie na niżu i pogórzu 

w lasach liściastych, w zaroślach, parkach, ogrodach, na poboczach dróg i wokół bu-

dynków. Preferuje gleby wilgotne, bogate w azot i materię organiczną. Roślina wystę-

puje w Europie, zachodniej i środkowej części Azji oraz w północnej Afryce; od Por-

tugalii na zachodzie, przez Europę Środkową, Wschodnią po Północną. Zasięg azjatycki 

obejmuje Turcję, Iran, Kazachstan, Mongolię, Kaukaz i Syberię. W Ameryce Północnej 

jest rośliną introdukowaną [8, 9]. 

3. Związki fitochemiczne glistnika jaskółcze ziele 

Do celów leczniczych stosuje się suszone ziele C. majus (Farmakopea Europejska). 

W niektórych regionach (Europa Środkowa i Wschodnia) eksploatowane są również 

korzenie. Farmakopea Europejska określa całkowitą zawartość alkaloidów jako cheli-

doninę [10], oznaczaną spektrofotometrycznie z dodatkowym przesiewem TLC i uwie-

rzytelnianiem mikroskopowym. 
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3.1. Alkaloidy 

Substancjami istotnymi z farmakologicznego punktu widzenia dla C. majus są alka-
loidy izochinolinowe. Są to składniki lateksu wytwarzanego we wszystkich częściach 
roślin, z wyjątkiem kwiatów. Lateks jest przechowywany w specjalnych komórkach 
wydzielniczych zwanych latycyferami. Skład lateksu jest specyficzny dla organów 
roślin [10, 11]. Ogólnie stwierdzono występowanie w C. majus pięciu grup alkaloidów. 
Są to pochodne fenantrydyny (3,4-benzoizochinoliny), protoberberyny, protopiny [12], 
chinolizydyny, aporfiny [13-17]. Główne pochodne fenantrydyny występujące w czę-
ściach nadziemnych i podziemnych to (+)-chelidonina [15] i chelerytryna [14]. 

Pochodne protoberberyny, które gromadzą się w większych ilościach to koptyzyna 
[10, 11], berberyna [10, 11], stylopina [10, 12]. W C. majus znaleziono dwie protopiny: 
alokryptopinę [13, 14] i protopinę [13, 15]. Sparteina [9] jest jedynym przedstawi-
cielem alkaloidów chinolizydynowych, ale inne publikacje nie podają jej obecności. 
Ponadto w C. majus z Turcji odkryto nowy, niezwykły alkaloid typu turkijeninowego 
o nazwie (-)-turkijenina [12]. 

Stwierdzono, że zawartość alkaloidów w różnych organach rośliny jest niestabilna 
[18, 19]. Dzienne wahania były prawdopodobnie wynikiem degradacji alkaloidów, 
a nie translokacji, ponieważ przebieg czasowy akumulacji tych związków we wszystkich 
częściach roślin był podobny. Znaczący wzrost stężenia sangwinaryny [19], chele-
rytryny [16], chelidoniny [17] i koptyzyny [18] był obserwowany w ciągu dnia, z naj-
wyższym poziomem wieczorem, po czym zawartość alkaloidów zmniejszała się 
w nocy. Światło dzienne może być kluczowym czynnikiem wpływającym na biosyntezę 
alkaloidów u C. majus, szczególnie w częściach podziemnych roślin [17, 18]. Zmiany 
dobowe zawartości alkaloidów wydają się być mniej zależne od temperatury, co 
obserwowano w okresie zimowym, kiedy zawartość alkaloidów była niska i stabilna, 
ze względu na zmniejszony metabolizm i starzenie się części nadziemnych. Całkowita 
zawartość alkaloidów w liściach była niższa niż w częściach podziemnych. W lateksie 
zawartość ta była 32-krotnie wyższa niż w liściach i 9-krotnie wyższa niż w korze-
niach. Wyniki te sugerują, że ilość alkaloidów w organach roślinnych zależy od liczby 
latycyferów, w których są one magazynowane. Ponadto, liczba przewodów mlecznych 
jest prawdopodobnie specyficzna dla danego narządu. Latycyfery u C. majus są nie-
rozgałęzione (bez zespoleń), przegubowe z perforowanymi komórkami poprzecznymi 
[19]. Przegubowe latycyfery rozwijają się z wielu komórek. Struktury te tworzą 
podłużne rzędy złożone z szeregu nałożonych na siebie komórek o perforowanych 
ścianach końcowych. Rodzaj latycyferów może się różnić nawet w obrębie tej samej 
rodziny roślin. U innego gatunku z rodziny Papaveraceae – maku lekarskiego (Papaver 
somniferum) – perforacja ścian bocznych prowadzi do powstania anastomoz (połączeń) 
pomiędzy sąsiadującymi elementami latycyferów, w przeciwieństwie do maku wielko-
kwiatowego [19, 20]. Z poranionych przewodów mlecznych wyłania się matryca, 
w której zawieszone są różne substancje organiczne. Wydzielina ta nazywana jest 
lateksem i w zależności od gatunku rośliny zawiera białka, kwasy organiczne, alkaloidy, 
sterole, garbniki i śluzy. Wzrost i rozwój latycyferów przebiega blisko otaczającej je 
łyka, co wpływa na skład lateksu. Głównym miejscem akumulacji alkaloidów w proto-
plaście komórek latycyfera są organelle pęcherzykowe, które zostały odkryte w maku 
opiumowym na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku [20, 21]. Całkowita zawartość 
alkaloidów (%) w pędach i zarodkach in vitro wynosiła odpowiednio 1,53 i 1,58% [22].  
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3.2. Związki fenolowe 

W częściach nadziemnych C. majus stwierdzono obecność kilku flawonoidów 

w niewielkich ilościach. Cztery diglikozydy i pięć monoglikozydów zidentyfikowano 

jako pochodne kemferolu, kwercetyny i izoramnetyny (kemferol-3-O-rutynozyd, 

kwercetyny-3-O-rutynozyd, izoramnetyny-3-O-glukozyd). Identyfikacji dokonano na 

podstawie widm masowych [22]. W łodygach, liściach i kwiatach wykryto również  

5′-metoksy-flawonol i 6′-metoksy-flawonol [22, 23]. Kwasy hydroksycynamonowe 

(kawowy, p-kumarowy, ferulowy) i ich pochodne (kwas (-)-2-(E)-kafoilo-D-glicery-

nowy, kwas (-)-4-(E)-kafoilo-L-treonowy, lakton kwasu (-)-2-(E)-kafoilo-L-treonowego, 

kwas (+)-(E)-kafoilo-L-jabłkowy), a także kwasy hydroksybenzoesowe (gentyzynowy, 

p-hydroksybenzoesowy) zidentyfikowano w częściach nadziemnych [22-25]. Następnie 

zidentyfikowano kolejne trzy kwasy hydroksycynamonowe metodą HPLC-DAD-

ESI/MS: kwas kaweilotreonowy, kwas kafeiloglicerynowy, kwas kafeilomalonowy 

[26], które zostały wykryte wcześniej przez Hahna i Nahrstedta (1993). Dwa izomery 

pochodnych kwasu kaweilowego z jonami prekursorowymi odpowiadający kwasowi 

rozmarynowemu również znaleziono w częściach nadziemnych rośliny [25].  

3.3. Białka 

Fitocystatyna-chelidocystatyna była jednym z pierwszych białek wyizolowanych 

i scharakteryzowanych z lateksu glistnika [27]. Cystatyny, klasa inhibitorów proteaz 

tiolowych, są zaangażowane w mechanizmy obrony antyoksydacyjnej, a także mogą 

przyczyniać się do aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej lateksu 

C. majus [28]. 

W serii prac, Nawrot i wsp. [29-36] opisali szereg białek pochodzących z lateksu 

korzeni i liści C. majus. Analiza proteomiczna z wykorzystaniem systemu LC-ESI-

MS/MS wykazała obecność trzech kategorii białek w zależności od pełnionych funkcji: 

1) białek zaangażowanych w reakcje obronne (np. dysmutazy ponadtlenkowe, liazy 

laktoglutationowe), 2) białek wiążących kwasy nukleinowe (np. białka bogate w glicynę 

i białka wiążące DNA lub RNA) oraz 3) białek zaangażowanych w ogólny metabolizm 

[białko wiążące acylo-CoA, dehydrogenaza jabłczanowa, flawodoksynopodobna 

reduktaza chinonowa, ubikwityna, serynowo-treoninowe kinazy białkowe, rubber 

elongation factor (REF)]. Łącznie w lateksie C. majus zidentyfikowano 21 białek, 

chociaż w kilku przypadkach identyfikacja opierała się na korelacji pomiędzy ekspery-

mentalną i teoretyczną masą cząsteczkową związków chemicznych. Uzyskane wyniki 

wykazały mniejszą złożoność białek lateksu u tego gatunku w porównaniu z makiem 

opiumowym. Ich udział w tradycyjnym stosowaniu C. majus jako środka przeciw-

wirusowego i przeciwbakteryjnego wymaga dalszych badań i może, w połączeniu 

z wysoce aktywnymi alkaloidami, wywoływać unikalne efekty synergiczne, stanowiąc 

wielopłaszczyznowe narzędzie do walki z uciążliwymi infekcjami. W żywych rośli-

nach białka te służą prawdopodobnie również jako chemiczna obrona przed patogenami. 

Związany z białkami polisacharyd (CM-AIa) o działaniu immunomodulacyjnym 

i cytotoksycznym został wyizolowany przez Song i wsp. [37].  
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3.4. Inne związki 

Efekty działania wykazano również dla innych związków tj. kwasy organiczne: 

chelidonowy [13], jabłkowy, cytrynowy, bursztynowy [25, 26]; aminy biogenne: hista-

mina, metyloamina, tyramina; cholina w owocach [26]; składniki olejku eterycznego, 

triterpenoidy [25, 26]; saponiny; żywica [26]; witaminy A, C, kwas nikotynowy [25, 26]. 

4. Aktywność przeciwnowotworowa alkaloidów glistnika jaskółcze ziele 

Podobnie jak w przypadku schorzeń wątroby i dróg żółciowych, właściwości 

przeciwnowotworowe glistnika były wskazywane już w starożytności. Obecnie ten 

rodzaj właściwości C. majus należy do najintensywniej badanych. W przeciwieństwie 

do właściwości hepatoprotekcyjnych, ten rodzaj właściwości został dość dobrze udoku-

mentowany w dużej liczbie badań. Przeważnie oczekuje się, że niektóre z głównych 

alkaloidów są w stanie spowodować śmierć komórek lub zatrzymać proliferację ko-

mórek nowotworowych. Opiera się to na zdolności berberyny [35], chelerytryny [16] 

i sangwinaryny [19], a w pewnym stopniu także innych alkaloidów do interkalacji 

DNA, zakłóceń replikacji i podziałów komórkowych [38]. Odkryto jednak również 

inne mechanizmy, aczkolwiek większość badań dotyczyła eksperymentów in vitro na 

liniach komórkowych. Udokumentowano, że chelidonina wywiera swoje działanie 

cytostatyczne poprzez interakcje z mikrotubulami [11], powodując tym samym zatrzy-

manie cyklu komórkowego [39]. 

Na podstawie większości opublikowanych badań można dokonać wyraźnego roz-

różnienia pomiędzy mechanizmami działania chelidoniny i sangwinaryny, berberyny, 

chelerytyny [16, 39]. Sangwinaryna [19], chelerytyna [16] i berberyna [35] posiadają 

silne powinowactwo do wiązania G-kwadrupleksów w telomerach, co prowadzi do 

blokowania aktywności telomerazy w szybko proliferujących komórkach [38]. 

W przeciwieństwie do alkaloidów czwartorzędowych, chelidonina jest tylko słabym 

interkalatorem DNA i nie wywołuje śmiertelnych mutacji ani uszkodzeń DNA. Sugeruje 

się, że jej mechanizm działania polega na interakcji z mikrotubulami wrzeciona, co 

prowadzi do zatrzymania cyklu komórkowego i katastrofy mitotycznej, zahamowaniu 

transporterów ABC i zniesieniu w ten sposób oporności wielolekowej oraz modulacji 

transkrypcji genów (telomerazy, białek związanych ze śmiercią komórki i kontrolują-

cych cykl komórkowy). Te właściwości w połączeniu z silniej działającymi alkaloidami 

interkalującymi mogą uczynić całą frakcję alkaloidową unikalnym, wielopłaszczyzno-

wym środkiem skierowanym przeciwko komórkom nowotworowym [38]. 

Chelidonina jest głównym alkaloidem benzofenantrydynowym pozyskiwanym 

z korzeni C. majus. Z dotychczasowych badań wynika, że chelidonina wykazuje 

działanie przeciwnowotworowe poprzez kilka różnych mechanizmów i może działać 

jako potencjalny czynnik przeciwnowotworowy [40]. Chelidonina indukuje mechanizmy 

mitotyczne i apoptotyczną śmierć ludzkich komórek raka żołądka SGC-7901 [41], 

hamuje polimeryzację tubuliny i progresję cyklu komórkowego w komórkach raka 

płuc i komórek raka szyjki macicy HeLa [42, 43], potęguje apoptozę w komórkach 

HeLa poprzez szlaki kinazy p38-p53 i AKT/PI3 [44], indukuje zależną lub niezależną 

od kaspazy apoptozę komórek poprzez zatrzymanie etapów cyklu komórkowego G2/M 

w komórkach glejaka wielopostaciowego [45], zmniejsza aktywność telomerazy 

poprzez obniżenie regulatorowych mechanizmów ludzkiej telomerazy odwrotnej 
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transkryptazy (ang. human telomerase reverse-transcriptase, hTERT), jak również 

i indukcję procesów starzenia w ludzkiej linii komórek raka wątroby HepG2 [46]. 

W pracach stwierdza się, że chelidonina hamuje inwazję i migrację komórek raka piersi 

MDA-MB-231 poprzez supresję tworzenia kompleksu kinazy związanej z integryną/ 

PINCH/α-parwiną [47] oraz hamuje wzrost komórek raka piersi MCF-7 poprzez wiele 

innych mechanizmów [48]. Ten związek hamuje również przejście nabłonkowo-mezen-

chymalne i zwiększa wrażliwość lenwatynibu na komórki nowotworowe wątroby HCC 

[49], a także jest identyfikowany jako ATP-czuły inhibitor aktywności kinazy STK19 

i nasila apoptozę poprzez hamowanie sygnalizacji NRAS (ang. neuroblastoma ras 

viral oncogene homolog) [50]. Udowodniono, że chelidonina skutecznie hamuje wzrost 

komórek niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC) z podwójną mutacją EGFR 

[51]. Na podstawie analizy proteomicznej wykazano, że enzymy mitochondrialnego 

łańcucha oddechowego były istotnie hamowane przez chelidoninę, a inhibitor kinazy 

białkowej aktywowanej przez AMP (ang. AMP-activated protein kinase, AMPK) 

skutecznie blokował apoptozę indukowaną przez ten alkaloid. Metody polegające na 

symulacji dynamiki molekularnej wykazały, że chelidonina może bezpośrednio wiązać 

się z EGFR i cechować się znacznie wyższym powinowactwem do EGFRL858R/ 

T790M niż EGFRWT, co potwierdziło, że chelidonina może selektywnie hamować 

fosforylację EGFR w komórkach z podwójną mutacją EGFR. Badania in vivo udowod-

niły, że chelidonina ma podobne działanie hamujące, jak i inhibitory kinazy tyrozynowej 

(ang. tyrosine kinase inhibitors, TKI) drugiej generacji, np. Afatynib [51]. 

Na przykład, El-Readi i wsp. (2013) wykazali złożoną interakcję chelidoniny 

i bogatego w alkaloidy ekstraktu z kilkoma szlakami sygnalizacyjnymi, w tym odpowie-

dzialnymi za cykl komórkowy, śmierć komórek i proliferację. Wykorzystując metodę 

mikromacierzy wykazano, że zestaw genów związanych z opornością wielolekową 

(np. transportery ABC i CYP) uległ znacznej redukcji (od 50% w przypadku cyto-

chromu P450 3A4 do 99% w przypadku ABCG2). Z drugiej strony, geny apoptyczne 

kaspazy-3 i 8 wykazywały 27-krotną ekspresję. Wyniki te tłumaczą silne nasilenie 

toksyczności doksorubicyny na opornych komórkach linii ludzkich komórek gruczo-

lakoraka jelita grubego (Caco-2) i linii komórkowej Cellosaurus CCRF/ADR5000. Po 

podaniu małej dawki chelidoniny (20 μM), LC50 zmniejszyło się odpowiednio  

z 3,67 μM (Caco-2) i 32,16 μM (CCRF/ADR5000) do 0,42 i 7,4 μM. Podobne wyniki 

uzyskano przy zastosowaniu odpowiedniego stężenia ekstraktu (5 μg/ml) zawiera-

jącego (w kolejności malejącej) chelidoninę, koptyzynę, stylopinę i protopinę jako 

cztery główne związki oraz mniejsze ilości innych alkaloidów. W bardziej opornych 

komórkach CCRF/ADR5000 efekt ekstraktu był nawet silniejszy niż czystej chelidoniny, 

co sugeruje, że niektóre z pozostałych alkaloidów są skuteczniejszymi inhibitorami 

glikoproteiny P. Indukcja apoptozy była głównym mechanizmem cytotoksyczności, 

popartym również wzrostem aktywności kaspaz. Wyniki te potwierdzają potencjał 

chelidoniny (i co najmniej kilku innych alkaloidów C. majus) jako idealnych środków 

do pokonania odporności na wiele leków, ponieważ są one ukierunkowane zarówno na 

białka transportowe, enzymy metaboliczne, jak i szlaki pro- i apoptotyczne [39, 52]. 

Ingerencję chelidoniny w aparat proliferacji komórkowej wykazano również na 

modelu komórek macierzystych planarii, w którym ekspresja genów mcm2 (niezbędny 

czynnik replikacji DNA) lub inx-11 (białko gap-junction niezbędne do regeneracji) 
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była zmniejszona przez 20 μM alkaloidu [11]. Uszkodzeniu ulegały komórki macie-

rzyste, ale nie populacje zróżnicowane, takie jak neuronalne czy jelitowe [52, 53]. 

Sangwinaryna (SNG) (13-metylo-[1,3]benzodioksolo[5,6-c]-1,3-dioksolo[4,5-i]fe-

nantrydyna) jest czwartorzędowym alkaloidem benzofenantrydynowym występującym 

w wielu gatunkach roślin z rodziny Papaveraceae. Duże zainteresowanie SNG na 

przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat wynika z jej właściwości przeciwnowotwo-

rowych, jak zaznacza się w szeregu prac [54-62]. Cytotoksyczność lub właściwości 

antyproliferacyjne sangwinaryny w normalnych lub nowotworowych liniach komórko-

wych, takich jak hepatocyty szczura [63], fibroblasty ludzkich dziąseł [64], komórki 

ludzkiego mięsaka kościopochodnego [65] i komórki ludzkiej białaczki promielocytowej 

HL-60 [66] zostały zgłoszone przez kilku badaczy. Chociaż SNG została wyizolowana 

w późnych latach 40. XX wieku [67], szerokie badania nad mechanizmem leżącym 

u podstaw SNG-indukowanej supresji nowotworów rozpoczęły się dopiero niedawno 

[59]. Opublikowano liczne badania in vivo i in vitro wskazujące na przeciwnowo-

tworowe właściwości SNG. Na przykład wykazano, że SNG indukuje apoptozę in 

vitro w ludzkich (komórki MDA-MB-231) i mysich komórkach raka piersi (komórki 

A17) [59]. Leczenie mysiego czerniaka B164A5 hodowanego u myszy syngenicznych 

oraz ludzkich guzów A375 hodowanych u myszy z niedoborem odporności doustną 

dawką SNG (5 mg/kg) prowadziło do istotnego zahamowania rozwoju guza o ponad 

50% w porównaniu do kontroli [59]. 

Wykazano, że mikromolarne stężenia sangwinaryny wywołują apoptozę w komór-

kach ludzkiego raka płaskonabłonkowego A431, ale nie w normalnych ludzkich 

keratynocytach naskórka w podobnych stężeniach [68]. Zróżnicowaną toksyczność 

SNG zaobserwowali również Kaminskyy i wsp. (2008), gdzie działanie SNG uszka-

dzające DNA było bardziej selektywne w stosunku do mysich komórek białaczkowych 

w porównaniu z pierwotnymi komórkami śledziony myszy [69]. Sun i wsp. (2010) 

zaobserwowali również istotną cytotoksyczność sangwinaryny w komórkach raka 

prostaty DU145 i C4-2 w porównaniu z komórkami nabłonka prostaty PZ-HPV7 [70]. 

W przeciwieństwie do tych wyników, inne badania wykazały, że SNG nie wykazuje 

większej aktywności wobec komórek nowotworowych w porównaniu z komórkami 

prawidłowymi [71, 72].  

Wiedząc, że generowanie reaktywnych form tlenu (RFT) (ang. reactive oxygen 

species, ROS) jest jednym z głównych mechanizmów sygnalizacyjnych działania SGN, 

możliwe jest, że SNG jest bardziej selektywna w stosunku do komórek nowotwo-

rowych w porównaniu z jej działaniem na komórki normalne. Mechanizm indukcji 

RFT w komórkach nowotworowych z udziałem SGN w porównaniu z komórkami 

prawidłowymi występuje jako terapeutyczne narzędzie poprzez dalsze zwiększenie 

generacji RFT do poziomu toksycznego, który i może indukować śmierć komórek 

nowotworowych. Zgodnie z tym założeniem, Leung i in. (2016) wykazali, że oporny 

na inhibitor kinazy tyrozynowej niedrobnokomórkowy rak płuca (z mutacją T790M na 

receptorze naskórkowego czynnika wzrostu; EGFR) ma zwiększoną aktywność 

oksydazy NADPH2 oraz istotnie wyższe podstawowe poziomy RFT w porównaniu 

z normalnymi tkankami płuc [73]. Wykazano, że SGN indukuje aktywność oksydazy 

NADPH2 w zmutowanych komórkach EGFR, prowadząc do nadmiernej oksydacji 

EGFR, degradacji i apoptozy [73]. Jednak takiej odpowiedzi nie obserwowało się 
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w komórkach EGFR typu dzikiego, co świadczy o tym, że generowanie RFT może być 

jednym z kluczowych czynników decydujących o selektywności nowotworowej sangwi-

naryny. Wymaga to jednak potwierdzenia w bardziej szczegółowych eksperymentach.  

Wiele białek regulatorowych i szlaków sygnałowych zostało powiązanych z funk-

cjami supresyjnymi SNG. Nie jest jednak jasne, w jaki sposób te białka lub mechanizmy 

sygnałowe są regulowane przez sangwinarynę. Biorąc pod uwagę jej potencjał rozwo-

jowy, potrzebne są dalsze specjalnie zaprojektowane i ustrukturyzowane badania 

w odpowiednich modelach in vivo i in vitro, aby ustalić przydatność, skuteczność 

i toksyczność tego obiecującego alkaloidu [74]. 

Berberyna jest czwartorzędowym alkaloidem izochinolinowym pochodzenia natu-

ralnego, który wykazuje różnorodne działanie farmakologiczne. Berberyna znana jest 

jednak ze stosunkowo słabej skuteczności przeciwnowotworowej oraz słabej bio-

dostępności wynikającej z niskiej przepuszczalności jelitowej i wchłaniania [75] oraz 

na skutek działania glikoproteiny jelitowej (P-gp) [76]. Ponadto, berberyna jest 

intensywnie metabolizowana w wątrobie pod wpływem działania enzymów, które są 

również aktywne w komórkach jelitowych [77]. 

Jednak w wielu badaniach uważa się, iż zakres nowotworów, które mogłyby być 

zwalczane przez berberynę jest niezwykle duży. Według badaczy berberyna może być 

uważana za obiecujący środek przeciwnowotworowy z wielu powodów, ale przede 

wszystkim ze względu na jej bezpośrednie działanie cytotoksyczne w komórkach 

nowotworowych poprzez wpływ na wiele procesów metabolicznych, jak przekonująco 

udowodniono w szeregu prac badawczych [78-87]. Jej działanie przeciwnowotworowe 

wydaje się być pośrednicze przez wiele czynników, w tym modulację szlaków kinazy 

białkowej aktywowanej mitogenami (MAPK), inhibicję Akt i regulację czynników 

transkrypcyjnych, takich jak NFκB, STAT i AP-1 [88]. Bezpośrednie działanie ber-

beryny na komórki nowotworowe objawia się poprzez zwiększenie wewnątrzkomór-

kowego poziomu RFT i [Ca
2+

], indukcję apoptozy i śmierć komórek [89]. W tym 

zakresie wykazano udział zarówno wewnątrz-, jak i zewnątrzpochodnych szlaków 

indukcji apoptozy i autofagii [90-92]. Chociaż stopień zatrzymania cyklu komórkowego 

może się różnić w zależności od typu komórek, ogólnego wzrostu liczby genów 

i białek aktywujących apoptozę [Bax, Bak, Bad, Apaf-1; Fas, FasL i czynnik martwicy 

nowotworów-α (TNF-α)] przy jednoczesnym zahamowaniu tych związanych 

z przeżyciem komórek [93-98].  

Inny kluczowy mechanizm przeciwnowotworowego działania berberyny związany 

jest z jej zdolnością do hamowania przerzutów nowotworowych [88]. Podobnie jak 

w przypadku działania przeciwzapalnego, berberyna może modulować transkrypcyjny 

czynnik jądrowy-κB (NF-ĸB), który jest powiązany z ekspresją cytokin i innych 

mediatorów prozapalnych związanych z migracją komórek i przerzutami nowotwo-

rowymi. Stąd też hamowanie cyklooksygenazy-2 (COX-2) i indukowanej syntazy tlenku 

azotu (iNOS) w wyniku supresji NF-ĸB jest kluczową cechą hamowania angiogenezy 

przez berberynę [84, 99]. Poprzez supresję COX i związanej z nią sygnalizacją 

wykazano, że berberyna w różnych eksperymentalnych modelach przerzutów nowo-

tworowych hamuje mediatory białkowe, które mają ważne znaczenie w indukcji prze-

rzutów nowotworowych, tj. metaloproteinaza macierzy (ang. matrix metalloproteinase, 
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MMP) i czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (ang. vascular endothelial-derived 

growth factor, VEGF) [91, 92, 95, 99-101]. 

Oprócz tych mechanizmów bezpośredniego hamowania wzrostu komórek nowo-

tworowych i przerzutów, które berberyna wykazywała zarówno w badaniach in vitro, 

jak i in vivo, wykazano również jeszcze jedną zaletę działania berberyny jako tera-

peutycznego adjuwanta z istniejącymi środkami przeciwnowotworowymi. Obejmuje to 

łagodzenie toksycznych skutków ubocznych konwencjonalnych środków chemio-

terapeutycznych, takich jak doksorubicyna i cisplatyna. Co ważniejsze, wykazano, że 

berberyna zwiększa cytotoksyczność licznych naturalnych i syntetycznych środków 

przeciwnowotworowych [102-106]. 

Chelerytryna (1,2-dimetoksy-12-metylo[1,3]benzodioksolo[5,6-c]fenantrydyna-12-

ium) jest alkaloidem benzofenantrydynowym, zbliżonym do sangwinaryny, wyizolo-

wanym z takich roślin, jak m.in. C. majus i Macleaya cordata (Willd.) R.Br. Chelerytryna 

jest silnym, selektywnym i przepuszczalnym dla komórek inhibitorem kinazy białkowej 

C (PKC), odpowiedzialnej za utrzymanie odkształcalności erytrocytów, ale nie hamuje 

białkowych kinaz tyrozynowych, kinazy białkowej zależnej od cAMP ani kinaz biał-

kowych zależnych od wapnia/kalmoduliny [107-109]. Znane są również właściwości 

przeciwnowotworowe, przeciwbakteryjne i przeciwzapalne tego alkaloidu [108, 110-

112]. Dobrze udokumentowany jest również potencjał przeciwnowotworowy chele-

rytryny. Ona jest obiecującym inhibitorem wzrostu przeciwnowotworowego wobec 

różnych linii komórek nowotworowych, np. ludzkiego raka piersi (MCF-7), ludzkiego 

czerniaka błony naczyniowej oka (OCM-1), ludzkiego nerwiaka zarodkowego, linii 

komórkowych raka jelita grubego (HCT116) oraz miocytów serca szczura [107, 108, 

113, 114].  

Nowsze badania wykazały również, że mechanizm niezależny od PKC może być 

odpowiedzialny za jej aktywność przeciwnowotworową [115, 116]. Może to być 

również związane z kompleksowaniem chelerytryny z dupleksowymi i kwadruplek-

sowymi strukturami kwasów nukleinowych [116-119]. Uważa się, że właściwości 

chelerytryny w zakresie wiązania kwasów nukleinowych i hamowania telomerazy są 

często odpowiedzialne za jej wyraźne działanie przeciwnowotworowe [118,119].  

Wiadomo, że chelerytryna zapobiega wiązaniu Bcl XL-Bak Bcl-2 homologii 3 

(BH3) poprzez wypieranie białka wiążącego Bax, zawierającego BH3, z BclXL [120]. 

Wykazano również, że chelerytryna wiąże się w miejscu innym niż klasyczne miejsce 

wiążące BH3 [121]. W przeciwieństwie do wcześniej ustalonego mechanizmu działania, 

chelerytryna indukuje alternatywny, niezależny od Bax/Bak mechanizm apoptotyczny, 

który obejmuje cyklosporynę A i zwiększa przepuszczalność błony mitochondrialnej 

[122]. Chelerytryna może obniżać ekspresję VEGFA, BCL2 i KRAS poprzez hamo-

wanie struktur G-kwadrupleksowych w ich regionach promotorowych [123]. Chele-

rytryna została zgłoszona jako potencjalny terapeutyk do zmniejszenia ryzyka owrzo-

dzenia żołądka u myszy [124]. Alkaloid ten jest również znany z właściwości wspoma-

gających podczas ostrego odrzucania alloprzeszczepu serca u myszy [125]. 

Obecnie dobrze znana jest zdolność chelerytryny do interkalacji z niezwykle 

wysokim powinowactwem do różnych struktur DNA i RNA, a nawet do wywoływania 

spontanicznej samoistnej struktury w jednoniciowym poli(A). Wykazano również 

szczegółowe aspekty wiązania z dwu- i jednoniciowym DNA i RNA oraz preferencji 
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dla innych struktur polimorficznych i wyższego rzędu [118]. Kompleksowe zrozumienie 

tych aspektów pozwoli na opracowanie lepszych cząsteczek leków na bazie C. majus 

i otworzy nowe drogi dla badań diagnostycznych przydatnych w różnych zastoso-

waniach biomedycznych. 

5. Ukrain
®

 

Dość szczególna historia dotyczy opatentowanego produktu określanego jako pół-

syntetyczna pochodna alkaloidów – struktura trimeryczna z cząsteczką kwasu 

tiofosforowego łączącą cząsteczki alkaloidów. W literaturze występuje pod nazwą 

NSC-631570 lub Ukrain
®
 [126]. Jednak jedną z głównych wątpliwości dotyczących 

tego produktu jest jego tożsamość chemiczna. Mimo wcześniejszych zapewnień 

producenta, nie udało się jednoznacznie potwierdzić, że jest to rzeczywiście kompleks 

kwasu tiofosforowego, i przynajmniej w niektórych partiach występował jako bogata 

mieszanina rodzimych alkaloidów, które zostały zidentyfikowane za pomocą metod 

chromatograficznych i spektroskopowych.  

Lek przeciwnowotworowy Ukrain
®
 (NSC-631570), który został określony przez 

producenta jako półsyntetyczna pochodna chelidoniny i alkilanów tiotepy wywierająca 

selektywne działanie cytotoksyczne na ludzkie nowotworowe linie komórkowe in vitro 

[126]. Niewiele badań klinicznych wskazuje na korzystne efekty w leczeniu nowo-

tworów u ludzi. Ulotka rozdawana pacjentom w Bristol Cancer Help Centre (Wielka 

Brytania), opisuje preparat Ukrain
®
 jako jedyny znany produkt, który obecnie nie 

niszczy również zdrowych komórek, a który zmniejsza guzy i wzmacnia system 

odpornościowy... [126]. Ukrain
®
 jest najczęściej podawany dożylnie i składa się 

z jednej cząsteczki kwasu tiofosforowego sprzężonego z trzema cząsteczkami cheli-

doniny. Posiada licencje w kilku krajach byłego Związku Radzieckiego. 

Kilka prac donosi o cytotoksycznym działaniu preparatu Ukrain
®
 na innych liniach 

komórkowych, takich jak rak prostaty (LNCaP, PC-3), glioblastoma (T60, T63, 

pierwotna linia nowotworowa), gruczolakorak przewodowy trzustki (HPAF-II, HPAC, 

PL45, linie wywodzące się z komórek jasnokomórkowych lub brodawkowatych nerki 

(Caki-1, Caki-2, ACHN), czerniak (B16F10) oraz rak piersi u myszy (TUBO, 4T1) lub 

człowieka (SKBR-3) [52, 53, 127]. 

Niektóre badania podkreślają NSC-631570 jako obiecujący terapeutyk w leczeniu 

raka płaskonabłonkowego głowy i szyi (HNSCC). W badaniu Herrmanna i współpra-

cowników (2020), składniki NSC-631570 były badane za pomocą połączonej chro-

matografii cieczowej i spektroskopii masowej (LC-MS), a wpływ NSC-631570 na 

linie komórkowe HNSCC, jak również na komórki pierwotne, był analizowany 

w odniesieniu do wzrostu, apoptozy, inwazji, angiogenezy i ekspresji genów. LC-MS 

zidentyfikowało chelerytrynę i alkryptopinę jako główne alkaloidy ekstraktu. Ponadto 

NSC-631570 hamował wzrost wszystkich badanych linii komórkowych HNSCC, 

w tym linii komórkowej opornej na paklitaksel i wykazującej nadekspresję gliko-

proteiny P (MDR1). Ekstrakt oddziaływał również na keratynocyty błony śluzowej, 

natomiast fibroblasty okazały się znacznie bardziej odporne [128]. W przeciwieństwie 

do alokryptozyny, chelerytryna w niskich dawkach działała toksycznie na linie komór-

kowe HNSCC. NSC-631570 znacząco indukował apoptozę w liniach komórkowych 

FaDu i HLaC78. Analizując test inwazji oparty na sferoidach, migracja komórek była 

znacząco tłumiona przez NSC-631570 w komórkach FaDu na żelatynie, fibronektynie, 
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kolagenie, lamininie i Matrigel
®
. Migracja wysoce inwazyjnej linii komórkowej 

HLaC78 również została zahamowana, aczkolwiek w mniejszym stopniu (nieistotnie 

na lamininie). Analiza mikromacierzy wykazała obniżenie ekspresji genów kodujących 

kluczowe regulatory, w tym EGFR, AKT2, JAK1, STAT3 i ß-kateninę (CTNNB1), 

z których wszystkie są zaangażowane w proliferację komórek, migrację, angiogenezę, 

apoptozę, jak również w radioterapię i chemiooporność HNSCC. Najsilniejsza regulacja 

wystąpiła dla aktywności cytochromu P450 1A1 (CYP1A1) i 1B1 (CYP1B1), biorących 

udział w metabolizmie ksenobiotyków. Podwyższenie aktywności CYP1A1 było przy-

najmniej częściowo spowodowane przez chelerytrynę i alokryptopinę, jak wykazano 

metodą RT-qPCR w dwóch liniach komórkowych HNSCC. Ponadto NSC-631570 

wykazał silne działanie antyangiogenne na zdolność ludzkich komórek śródbłonka 

żyły pępowinowej (HUVEC) do tworzenia naczyń [128]. 

Kombinacja preparatu Ukrain
®
 i bortezomibu może być dalej oceniana i testowane 

w warunkach klinicznych, jak sugerują Savran i współpracownicy (2014), którzy po 

raz pierwszy zbadali działanie preparatu Ukrain
®
 jako pojedynczego środka lub 

w połączeniu z cisplatyną, etopozydem, 5-fluorouracylem, kwercetyną i bortezomibem 

w komórkach raka piersi 4T1 i czerniaka B16F10. Ponadto stwierdzono, że preparat 

Ukrain
®
 wykazuje działanie cytotoksyczne i apoptotyczne w komórkach raka piersi 

4T1 i czerniaka B16F10, gdy jest podawany samodzielnie. Następnie stwierdzono, że 

apoptoza może być indukowana w komórkach raka piersi 4T1 w sposób zależny od 

dawki w odpowiedzi na leczenie preparatem Ukrain
®
, w oparciu o dowody frag-

mentacji DNA [129]. Indukcja apoptozy została potwierdzona przez analizę produktów 

rozpadu kaspazy-3 w komórkach 4T1 techniką Western blot. Kiedy preparat Ukrain
®
 

był badany w połączeniu z cisplatyną i etopozydem, nie stwierdzono znaczącego 

zwiększenia cytotoksyczności w porównaniu z leczeniem pojedynczym. Podobnie,  

5-fluorouracil i kwercetyna również nie potęgowały cytotoksycznego działania preparatu 

Ukrain
®
 w komórkach 4T1 [129]. Wreszcie, badacze ci sprawdzili efekt różnych stężeń 

preparatu Ukrain
®
 w połączeniu z 10 nM bortezomibem w komórkach 4T1. Określenie 

wartości indeksu kombinacji wykazało, że bortezomib nasilał działanie preparatu 

Ukrain
®
. Stwierdzono, że kombinacja ta powoduje synergistyczną śmierć komórek. 

Najniższy wykryty indeks kombinacji wynosił 0,57 i został uzyskany, gdy komórki 

były traktowane 10 nM bortezomibem + 100 μM preparatem Ukrain
®
. Podobnie, gdy 

komórki były traktowane różnymi dawkami bortezomibu w obecności 25 μM preparatu 

Ukrain
®
, podobnie wykryto synergizm pomiędzy tymi dwoma lekami w sposób zależny 

od dawki [129]. 

Jednak ze względu na sprzeczne dane dotyczące tożsamości chemicznej tego 

produktu, poprzednie wyniki musiałyby zostać powtórzone lub ponownie zinterpreto-

wane. Jeśli rzeczywiście preparat Ukrain
®
 jest tylko odmianą mieszaniny alkaloidów, 

to wszystkie badania prowadzone z jego wykorzystaniem jako substancji czynnej 

poszerzą zakres właściwości przeciwnowotworowych rodzimych alkaloidów C. majus. 

Jednym z pierwszych interesujących odkryć jest radiosensybilizujący wpływ preparatu 

Ukrain
®
 [127, 130]. Również inne badania donoszące o preparacie Ukrain

®
 jako 

substancji czynnej wymagają ponownej oceny, gdyż prawdopodobnie głównym skład-

nikiem opatentowanego preparatu są rodzime alkaloidy. Ponadto, Ukrain
®
 pozostaje 

jedynym preparatem z C. majus, który posiada obszerną literaturę dokumentującą jego 
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właściwości przeciwnowotworowe, a także inne właściwości w badaniach klinicznych, 

przedklinicznych i badaniach in vivo. 

W ostatnich dziesięcioleciach badania przedkliniczne wskazywały na obiecującą 

aktywność przeciwnowotworową preparatu Ukrain
®
. W badaniach tych sugerowano, 

że ten preparat wywiera selektywne działanie cytotoksyczne na komórki nowotworowe 

bez niekorzystnych skutków ubocznych dla prawidłowych komórek i tkanek [126]. 

Ostatnio wykazano również, że preparat Ukrain
®
 hamuje wzrost guza i przerzuty raka 

Lewisa u myszy C57Bl6 [131]. Ponadto, ostatnie doniesienie wykazało działanie 

radiosensybilizujące preparatu Ukrain
®
 na ludzkie linie komórkowe jelita grubego 

i glejaka w warunkach in vitro, podczas gdy normalne ludzkie fibroblasty były chronione 

przed cytotoksycznym działaniem promieniowania jonizującego [132].  

Jednak obserwacje dotyczące selektywnej cytotoksyczności preparatu Ukrain
®
 są 

nadal przedmiotem kontrowersyjnej dyskusji [133]. Oprócz wyżej wymienionych 

obiecujących danych przedklinicznych, niektóre badania kliniczne, głównie z Europy 

Wschodniej, sugerowały korzystne działanie preparatu Ukrain
®
 w leczeniu pacjentów 

cierpiących np. na raka pęcherza moczowego, piersi, trzustki, odbytnicy lub jelita 

grubego, gdy on był podawany jako pojedynczy lek lub w połączeniu ze standar-

dowymi lekami chemioterapeutycznymi lub promieniowaniem jonizującym. Jednak 

molekularne mechanizmy działania przeciwnowotworowego preparatu Ukrain
®
 nie są 

jeszcze w pełni poznane. Poza sugerowanym działaniem immunomodulacyjnym, w grę 

może wchodzić indukcja zatrzymania wzrostu w fazie G2/M cyklu komórkowego i/lub 

indukcja apoptozy [132-135]. 

5.1. Proapoptyczne mechanizmy działania Ukrainu
® 

Apoptoza stanowi wysoce regulowaną, fizjologiczną formę śmierci komórki, 

w której dochodzi do złożonej proteolizy wewnątrzkomórkowej. W tym scenariuszu 

wyspecjalizowane wewnątrzkomórkowe proteazy cysteinowe, znane jako kaspazy, są 

centralnymi „wykonawcami” apoptozy, które rozszczepiają wiele substratów komórko-

wych, wywołując zmiany morfologiczne i ostatecznie śmierć komórki [136]. Istnieje 

wiele dowodów na to, że kaspazy mogą być aktywowane zarówno przez zewnątrz-

pochodny, zależny od receptora śmierci, jak i wewnątrzpochodny, niezależny od 

receptora śmierci szlak mitochondrialny. Ligandy receptorów śmierci, takie jak CD95 

lub TRAIL, powodują grupowanie się odpowiednich receptorów w błonie cytopla-

zmatycznej z rekrutacją cząsteczki adaptorowej FADD (ang. fas associated death 

domain) i pro-kaspazę-8, tworząc multimeryczny kompleks indukujący receptor 

śmierci (ang. pro-apoptotic death-inducing signaling complex, DISC) [136].  

Bliskość kilku cząsteczek pro-kaspazy-8 w DISC umożliwia autoproteolityczne 

rozszczepienie i aktywację tej inicjującej kaspazy, a następnie rozszczepienie kaspaz 

efektorowych, takich jak kaspaza-3, -6 i -7. Z kolei stres komórkowy najczęściej 

uruchamia tzw. szlak śmierci mitochondrialnej, który polega na zaburzeniu potencjału 

błony mitochondrialnej z uwolnieniem białek proapoptotycznych, w tym cytochromu c 

z przestrzeni międzybłonowej mitochondrium do cytozolu [136, 138]. Uwolnienie 

cytochromu c kończy się aktywacją prokaspazy-9 w obrębie multimerycznego cytozolo-

wego kompleksu indukującego śmierć – apoptosomu. Podobnie jak kaspaza-8, inicjator 

kaspazy-9 uruchamia aktywację kaskady kaspaz efektorowych, które ostatecznie 

powodują śmierć komórki. Mitochondrialna pętla amplifikacji, w której pośredniczy 
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kaspaza-8, powodując rozszczepienie proapoptotycznego białka Bcl-2 Bid, co prowadzi 

do powstania skróconego Bid (tBid) oraz pośredniczone przez tBid uwalnianie 

cytochromu c z przestrzeni międzybłonowej mitochondriów, stanowi molekularne 

połączenie między receptorem śmierci a szlakiem mitochondrialnym. Takie połączenie 

zapewnia realizację apoptozy w komórkach z niskim początkowym rozszczepieniem 

kaspazy-8 po stymulacji receptora śmierci [137]. I odwrotnie, w zależności od linii 

komórkowej, całkowita aktywacja mitochondriów i następująca po niej apoptoza 

indukowana lekami może opierać się na aktywacji mitochondrialnego szlaku, 

w którym pośredniczą kaspaza-3 i kaspaza-8 [136-138]. 

W przeciwieństwie do tego, nadekspresja Bcl-2, Bcl-xL i ekspresja dominująco 

ujemnej kaspazy-9 zmniejszają apoptozę indukowaną przez preparat Ukrain
®
, co 

wskazuje na udział mitochondrialnej kaskady sygnalizacyjnej kontrolowanej przez 

antyapoptotyczne białka z rodziny Bcl-2. Podobny ochronny wpływ Bcl-2 na apoptozę 

indukowaną przez preparat Ukrain
®
 odnotowano również w przypadku ludzkich 

keratynocytów. Jednak umiarkowane hamujące działanie Bcl-2, Bcl-xL i kaspazy-9 

DN na indukowane przez preparat Ukrain
®
 uszkodzenie mitochondriów i aktywację 

kaspaz sugeruje, że istnieją czynniki inne niż Bcl-2, Bcl-xL i kaspaza-9, które mogą 

być niezbędne do regulacji uszkodzenia mitochondriów i apoptozy po podaniu tego 

preparatu. W związku z tym, zmienione poziomy ekspresji lub integralność proapopto-

tycznych białek rodziny Bcl-2: Bak, Bid i Bad nie są zaangażowane w apoptozę 

indukowaną przez preparat Ukrain
®
 [134, 138]. Domniemane działanie proapopto-

tyczne i radiosensybilizujące oraz wybiórcze działanie na komórki nowotworowe 

czynią preparat Ukrain
® 

interesującym nowym środkiem w leczeniu nowotworów, 

zarówno jako lek pojedynczy, jak i w połączeniu z radioterapią. Dane dotyczące 

cytotoksycznego działania leku są jednak nadal sprzeczne, a molekularne mechanizmy 

śmierci komórek wywołanej przez ten preparat nie zostały jeszcze poznane. Pojawiły 

się również obawy o czystość chemiczną tego półsyntetycznego leku [134]. 

6. Podsumowanie 

Glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus L.) to roślina występującą w stanie 

naturalnym w Europie, Azji oraz Ameryce Południowej. Jest od dawna stosowana 

w zachodniej fitoterapii i tradycyjnej medycynie chińskiej. Surowe ekstrakty z C. majus 

i oczyszczone związki z niej pochodzące wykazują szerokie spektrum aktywności 

biologicznej (przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwnowotworowe, przeciw-

bólowe, hepatoprotekcyjne, moczopędne, przeciwkaszlowe i in.), które potwierdzają 

niektóre z tradycyjnych zastosowań C. majus. Z drugiej strony, C. majus ma również 

udowodnione naukowo działanie przeciwosteoporotyczne i radioprotekcyjne, o których 

nie wspomina się w tradycyjnych źródłach. Co więcej, niedawne kontrowersje dotyczące 

hepatoprotekcyjnych i hepatotoksycznych skutków C. majus ponownie zainteresowały 

środowisko medyczne tą rośliną. 

Głównymi metabolitami wtórnymi glistnika jaskółcze ziele są alkaloidy izochino-

linowe, takie jak sangwinaryna, chelidonina, chelerytryna, berberyna i koptyzyna. 

Z części nadziemnych wyizolowano inne związki strukturalnie niezwiązane z alkalo-

idami: kilka flawonoidów i kwasy fenolowe. Najbogatszym organem jest korzeń, 

całkowita zawartość alkaloidów w nim sięga 2-3%. Dominującymi alkaloidami korzenia 

są chelidonina i koptyzyna. Części nadziemne zawierają około 0,5-1,5% alkaloidów. 
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Podstawowym alkaloidem dla całego okresu wegetacji jest koptyzyna. Reprezentacja 

innych alkaloidów ulega znacznym zmianom w trakcie rozwoju rośliny. Spośród 

niealkaloidowych metabolitów wtórnych w roślinie wykazano estry kwasu kawowego. 

Niektóre z głównych alkaloidów C. majus są w stanie spowodować śmierć komórek 

lub zatrzymać proliferację komórek nowotworowych. Opiera się to na zdolności 

berberyny, chelerytryny i sangwinaryny, a w pewnym stopniu także innych alkaloidów 

do interkalacji DNA, zakłóceń replikacji i podziałów komórkowych. Mechanizm 

działania chelidoniny polega na interakcji z mikrotubulami wrzeciona, co prowadzi do 

zatrzymania cyklu komórkowego i katastrofy mitotycznej, zahamowaniu transporterów 

ABC i zniesieniu w ten sposób oporności wielolekowej oraz modulacji transkrypcji 

genów (telomerazy, białek związanych ze śmiercią komórki i kontrolujących cykl 

komórkowy). Oprócz wywoływania śmierci komórkowej, sangwinaryna hamuje kilka 

procesów pronowotworowych, takich jak inwazja, angiogeneza i przerzuty w różnych 

nowotworach. Ona również synergistycznie zwiększa wrażliwość na kilka środków 

chemioterapeutycznych. Działanie przeciwnowotworowe berberyny wydaje się być 

pośrednicze przez wiele czynników, w tym modulację szlaków kinazy białkowej 

aktywowanej mitogenami (MAPK) i regulację czynników transkrypcyjnych, takich jak 

NFκB, STAT i AP-1. Bezpośrednie działanie berberyny na komórki nowotworowe 

objawia się poprzez zwiększenie wewnątrzkomórkowego poziomu reaktywnych form 

tlenu i wapnia, indukcję apoptozy i śmierć komórek. W tym zakresie wykazano udział 

zarówno wewnątrz-, jak i zewnątrzpochodnych szlaków indukcji apoptozy i autofagii. 

Inny kluczowy mechanizm przeciwnowotworowego działania berberyny związany jest 

z jej zdolnością do hamowania przerzutów nowotworowych. Obecnie dobrze znana 

jest zdolność chelerytryny do interkalacji z niezwykle wysokim powinowactwem do róż-

nych struktur DNA i RNA, hamowania telomerazy, zapobiegania wiązaniu Bcl XL-Bak 

Bcl-2 homologii 3 (BH3) poprzez wypieranie białka wiążącego Bax, zawierającego 

BH3, z BclXL, indukcji alternatywnego, niezależnego od Bax/Bak mechanizmu 

apoptotycznego, który obejmuje cyklosporynę A i zwiększenie przepuszczalności błony 

mitochondrialnej. Te właściwości w połączeniu z silniej działającymi alkaloidami 

interkalującymi mogą uczynić całą frakcję alkaloidową unikalnym, wielopłaszczy-

znowym środkiem skierowanym przeciwko komórkom nowotworowym. 

Obecnie ekstrakt alkaloidów z rośliny stanowi bazę preparatu Ukrain
®
, półsynte-

tycznej pochodnej tiotepy i alkaloidu chelidoniny, wykazującego działanie immuno-

modulujące i wykorzystywanego w terapii różnych typów nowotworów. C. majus jest 

także składnikiem niektórych preparatów stosowanych w chorobach dróg żółciowych 

i wątroby. Efekty biologiczne głównych składników leku są różne i często dość 

antagonistyczne. 

W ciągu ostatnich dziesięcioleci badania przedkliniczne wskazywały na obiecującą 

aktywność przeciwnowotworową preparatu Ukrain
®
. W tych badaniach sugerowano, 

że Ukrain
®
 wywiera selektywne działanie cytotoksyczne na komórki nowotworowe 

bez niepożądanych skutków ubocznych na normalne komórki i tkanki. Ostatnio 

wykazano również, że Ukrain
®
 hamuje wzrost guza i przerzuty raka Lewisa u myszy 

C57B16. Co więcej, niedawne badania pokazują radiouczulający wpływ preparatu 

Ukrain
®
 na ludzkie linie komórkowe jelita grubego i glejaka in vitro, podczas gdy 

normalne ludzkie fibroblasty były chronione przed cytotoksycznymi skutkami promie-
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niowania jonizującego. Jednak obserwacje dotyczące selektywnej cytotoksyczności 

preparatu Ukrain
®
 są nadal przedmiotem kontrowersji. Oprócz wspomnianych powyżej 

obiecujących danych przedklinicznych, niektóre badania kliniczne, głównie z Europy 

Wschodniej, sugerowały korzystne działanie preparatu Ukrain
®
 w leczeniu pacjentów 

cierpiących m.in. na nowotwory pęcherza, piersi, trzustki, odbytnicy lub jelita grubego, 

gdy jest podawany jako pojedynczy lek lub w połączeniu ze standardowymi lekami 

chemioterapeutycznymi lub promieniowaniem jonizującym. Ukrain
®
 indukuje apoptozę 

niezależnie od sygnalizacji receptora śmierci poprzez szlaki obejmujące uszkodzenie 

mitochondriów i aktywację kaspazy, które są częściowo wrażliwe na nadekspresję Bcl-2, 

Bcl-xL i kaspazę-9. Oprócz sugerowanych efektów immunomodulujących, może być 

zaangażowana również indukcja zatrzymania wzrostu w fazie G2/M cyklu komórko-

wego i/lub indukcja apoptozy. 

Oficjalne zalecenia nie wykluczają stosowania C. majus jako tradycyjnego ziołowego 

produktu leczniczego. Dlatego też należy prowadzić dalsze badania nad mechanizmami 

działania w trakcie leczenia. Ważna jest również kontrola składu fitochemicznego 

surowca zarówno w warunkach uprawy konwencjonalnej, jak i w kulturach in vitro. 

Tym bardziej że potencjalne ryzyko kancerogenezy i hepatotoksyczności tej rośliny 

wciąż nie jest dobrze udokumentowane. Dalsze badania podstawowe i badania 

kliniczne są niezbędne w celu potwierdzenia ukrytego potencjału terapeutycznego 

C. majus, a także w celu znalezienia lepszych sposobów oceny selektywnego potencjału 

cytotoksycznego tej rośliny. 
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Właściwości antynowotworowe glistnika jaskółcze ziele (Chelidonium majus L.) 

Streszczenie 
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki prac współczesnej literatury naukowej dotyczącej glistnika jaskółcze 

ziele (Chelidonium majus L., Papaveraceae) z perspektywy stosowania w fitoterapii i w tradycyjnej 

medycynie, szczególnie onkologii. Artykuł opisuje najważniejsze alkaloidy izochinolinowe C. majus (takie 

jak sankinaryna, chelidonina, chelerytryna, berberyna, protopina i koptyzyna), flawonoidy i kwasy fenolowe 
jako główne związki fitochemiczne. Praca wyjaśnia, że surowe ekstrakty tej rośliny i oczyszczone związki 

mają szeroki zakres działań biologicznych, w tym przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, immunomodulujące, 

przeciwnowotworowe, żółciopędne, hepatoprotekcyjne i przeciwbólowe. Chelidonina jest głównym 

związkiem alkaloidowym ekstraktów C. majus, wykazującym właściwości przeciwnowotworowe i przeciw-
wirusowe. Większość wcześniejszych badań sugeruje, że sangwinaryna wykazuje najsilniejsze właści-

wości przeciwnowotworowe, interkalując DNA. W przeciwieństwie do alkaloidów czwartorzędowych, 

chelidonina jest tylko słabym interkalatorem DNA i nie wywołuje śmiertelnych mutacji ani uszkodzeń 

DNA. Sugeruje się, że jej mechanizm działania polega na interakcji z mikrotubulami wrzeciona, co 
prowadzi do zatrzymania cyklu komórkowego i katastrofy mitotycznej. W niniejszym artykule również 

przedstawiono przegląd danych dotyczących leku przeciwnowotworowego Ukrain® (NSC-631570), 

tiofosforanowej pochodnej alkaloidów z C. majus, jego zdolności do wywierania selektywnego działania 

cytotoksycznego i cytostatycznego na komórki nowotworowe oraz perspektywy zastosowania tego leku 
w onkologii. Liczne badania przedkliniczne i kliniczne sugerują, że Ukrain® jest aktywny farmakologicznie 

i klinicznie skuteczny. Dane z randomizowanych badań klinicznych sugerują, że Ukrain® ma potencjał 

jako lek przeciwnowotworowy. Jednak liczne zastrzeżenia uniemożliwiają pozytywny wniosek i potrzebne 

są niezależne i rygorystyczne badania. 
Słowa kluczowe: Chelidonium majus L., chelerytryna, chelidonina, cytotoksyczność, alkaloidy izochinolinowe 
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Antitumor properties of Greater celandine (Chelidonium majus L.) 

Abstract 

Chelidonium majus L. (family Papaveraceae) is widely used in phytotherapy and traditional Chinese 

medicine. C. majus contains isoquinoline alkaloids (such as sanquinarine, chelidonine, chelerythrine, 
berberine, protopine, and coptisine), flavonoids, and phenolic acids as major chemical compounds. Crude 

extracts of this plant and purified compounds possess a wide range of biological activities, including anti-

inflammatory, antimicrobial, immunomodulatory, anticancer, choleretic, hepatoprotective, and analgesic 

activities. Chelidonine is a major alkaloid compound of C. majus extracts, which exhibits anticancer and 
antiviral properties. Most previous studies suggested that sanguinarine possesses the greatest anti-cancer 

properties intercalating strongly with DNA. Unlike quaternary alkaloids, chelidonine is only a weak DNA 

intercalator and does not cause lethal mutations or DNA damage. Its mechanism of action has been 

suggested to be by interacting with the spindle microtubules, leading to cell cycle arrest and mitotic 
catastrophe. This paper also reviews the data on the anti-cancer drug Ukrain® (NSC-631570), 

a thiophosphate derivative of alkaloids from C. majus, its ability to exert selective cytotoxic and cytostatic 

effects on cancer cells, and the prospects for its use in oncology. Numerous pre-clinical and clinical studies 

seem to suggest that Ukrain® is pharmacologically active and clinically effective. The data from 

randomized clinical trials suggest Ukrain® have potential as an anticancer drug. However, numerous 

caveats prevent a positive conclusion, and independent rigorous studies are urgently needed. 

Keywords: Chelidonium majus L., chelerythrine, chelidonine, cytotoxicity, isoquinoline alkaloids 
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Biosynteza diosgeniny w kulturach kalusowych in vitro 

Solanum laciniatum 

1. Wstęp 

Solanum laciniatum, zwana pospolicie jabłkiem kangura, jest rośliną należącą do 

rodziny Solanaceae (psiankowate), stanowiącej monofiletyczną grupę dwuliściowców 

obejmujących rośliny uprawiane jako  rodzaj pożywienia, źródło bioaktywnych cząste-

czek lub obiekty o walorach ozdobnych [1]. Najbardziej rozpowszechnionymi na świecie 

gatunkami roślin należącymi do tej rodziny są m.in. ziemniak (Solanum tuberosum), 

pomidor (Solanum lycopersicum), pieprz (Caspicum annuum) czy tytoń (Nicotiana 

tabacum) [2]. Rośliny z rodzaju Solanum L. to najliczniejsza grupa z rodziny Sola-

naceae, obejmująca około 2000 gatunków występujących w strefie podzwrotnikowej 

i tropikalnej regionów Afryki, Australii i części Azji (Chinach, Indiach i Japonii) [3]. 

Solanum laciniatum to krzew osiągający do  4 m wysokości i 5 m szerokości. 

Wytwarza pięciopłatkowe kwiaty o niebieskawo-fioletowym zabarwieniu oraz dwa 

rodzaje liści: duże, lancetowate lub nieregularnie klapowate młode liście oraz mniejsze, 

lancetowate dorosłe liście. Oba rodzaje liści są intensywnie ciemnozielone na górnej 

powierzchni i jaśniejsze pod spodem, z widocznymi żyłkami. Liście umieszczone 

są na ciemnozielonych łodygach, które z wiekiem stają się czarne, a następnie szorstkie 

i jasnobrązowe. Roślina ta jest odporna na większość typów gleb i warunków klima-

tycznych, z wyjątkiem gleb słonych [4, 5]. 

W ciągu ostatnich 30 lat rośliny z rodzaju Solanum cieszyły się dużym zaintere-

sowaniem wśród naukowców i badaczy poszukujących pożądanych związków che-

micznych pochodzenia naturalnego [6, 7]. Przeprowadzono szereg badań weryfikują-

cych właściwości lecznicze roślin z rodzaju Solanum L. [8-10]. Wyniki licznych analiz 

dostarczają informacji na temat szerokiego spektrum działania tych roślin. Syntety-

zowane przez nie związki wykazują m.in. działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, 

przeciwcukrzycowe, przeciwbakteryjne czy też przeciwgrzybicze [11, 12]. 

Gatunki Solanum L. stanowią bogate źródło m.in. saponin [13, 14]. Saponiny to 

glikozydy steroidowe i triterpenoidowe, które wykazują zróżnicowaną aktywność 

biologiczną. Są metabolitami wtórnymi, mającymi znaczący udział w przemyśle  farma-

ceutycznym, wykazującymi działanie przeciwnowotworowe, immunomodulujące oraz 

neurologiczne [15-17]. Jedną z ważniejszych z punktu widzenia lecznictwa saponin 

produkowanych przez rośliny z rodzaju Solanum jest diosgenina (DG). 
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Rysunek 1. Diosgenina [18] 

DG jest biosyntetyzowana z cholesterolu w szlaku izoprenoidu [19]. Stanowi 
dogodny półprodukt w procesie otrzymywania kortykosteroidów i hormonów płciowych 
[20]. Liczne badania dowodzą, że DG i jej pochodne wykazują także działanie zapo-
biegawcze oraz terapeutyczne w różnych zaburzeniach neurologicznych. Eksperymenty 
prowadzone na zwierzętach dostarczyły informacji na temat jej aktywności w leczeniu 
chorób układu nerwowego, takich jak choroba Alzheimera czy Parkinsona [21-23]. 

Czołowym gatunkiem Solanaceae produkującym DG jest Solanum laciniatum – 
psianka wrębna. Roślina ta uprawiana jest komercyjnie, również w Polsce ze względu 
na syntezę steroidowego alkaloidu – solasodyny, stanowiącej materiał wyjściowy do 
produkcji hormonów steroidowych. Najwyższe stężenie alkaloidów oraz sapogenin 
steroidowych stwierdzono w młodych owocach S. laciniatum [24]. Według Panina 
i Madaeva zawartość DG w próbkach S. lacinatum pochodzących z różnych strefy 
klimatycznych waha się w granicach 0,03-024% [25]. Do izolacji tego związku na skalę 
przemysłową wykorzystywane są najczęściej kłącza gatunków z rodzaju Dioscorea 
(głównie D. zingiberensis, D. spiculiflora, D. deltoidea oraz D. sylvatica) rosnące 
w strefie klimatu tropikalnego, w których zawartość DG wynosi od 2 do 8% [26, 27]. 
Obecność diosgeniny stwierdzono także w nasionach Trigonella coerulea Ser.  
(0,2-0,8%), w nasionach Trigonella foenum-graecum L. (0,2-0,8%), w zielu i kłączach 
Maianthemum bifolium L., w podziemnych i nadziemnych organach wegetatywnych 
Polygonatum multiflorum (L.) Ali. oraz Polygonatum verticillatum (L.) Ali. (1,4-3,17%) 
[26]. Otrzymywanie metabolitów wtórnych z roślin pochodzących ze środowiska 
naturalnego i tradycyjnych upraw ma istotne ograniczenia. Wiążą się one głównie 
z sezonowością upraw, warunkami klimatycznymi (temperatura, fotoperiod, wilgotność 
itp.), występowaniem geograficznym, czy niejednorodnością genetyczną. Zdaniem 
niektórych autorów roślinne kultury in vitro, mogą stanowić alternatywne w stosunku 
do roślin gruntowych źródło substancji naturalnych o znaczeniu użytkowym [28]. 
Główną zaletą kultur in vitro jest ich uniezależnienie od warunków środowiskowych 
oraz możliwość ciągłej produkcji pożądanego metabolitu w kontrolowanych warunkach.  

Badania nad opracowaniem biotechnologicznej metody otrzymywania DG dotyczą 
głównie jej biosyntezy w kulturach kalusowych, zawiesinowych, jak również w kul-
turach transformowanych korzeni roślin z rodzaju Dioscorea oraz Trigonella [29-32]. 
Niewiele jest jednak dostępnych prac związanych z wykorzystaniem kultur in vitro 
Solanum laciniatum do otrzymania tej jakże istotnej saponiny steroidowej [33, 34].  

 Celem prowadzonych badań było określenie wpływu różnego rodzaju podłóż 
i regulatorów wzrostu na otrzymanie stabilnych, zdolnych do wytwarzania DG tkanek 
kalusowych S. laciniatum. Niniejsze kultury w dalszych etapach badań, miałyby sta-
nowić materiał wyjściowy do zakładania kultur zawiesinowych tej rośliny i produkcji 
DG w hodowlach wytrząsanych, a następnie w bioreaktorach.  
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2. Materiały i metody 

2.1. Materiał roślinny 

Obiekt badań stanowiła roślina S. laciniatum wyhodowana z nasion zakupionych 

w Plant World Seed (UK). W okresie wiosennym nasiona wysiewano w szklarni 

w temperaturze ok. 20°C do dużych donic. Po upływie 2-3 tygodni otrzymywano 

sadzonki, które przez okres pierwszej zimy przetrzymywano w szklarni, zaś latem wysa-

dzano do gruntu. 

Wyjściowy materiał doświadczalny stanowiły eksplantaty w postaci wyjałowionych 

fragmentów liści i łodyg rośliny. W łodygach zawartość DG wynosiła 0,20%/g suchej 

tkanki, a w liściach 0,22%/g suchej tkanki.  

2.2. Odczynniki i podłoża hodowlane 

Hodowlę pierwotną kalusa zapoczątkowano na podłożu KD (pożywka inicjująca 

wzrost kalusa) (tab. 1). Następnie w celu dobrania odpowiedniego medium hodowla-

nego zapewniającego najbardziej efektywny przyrost wtórnej tkanki kalusowej oraz 

syntezę DG dokonano optymalizacji składu pożywek hodowlanych, wykorzystując 

podłoża KD, RT (Murashige i Skoog Revised Tabaco Medium), MS (Murashige 

i Skoog Medium) oraz BM (Schenk i Hildebrandt Medium) (tab. 1). Podłoża suple-

mentowano regulatorami wzrostu: KD + 1 mg/l kinetyny + 1 mg/l 2,4-D, RT + 1 mg/l 

2,4-D (RT-1), MS + 0,5 mg/l kinetyny + 1 mg/l 2,4-D IAA + 0,5 mg/l 2,4-D (BM-

kontrola). Wykorzystano także pożywkę RT-0 (bez dodatku fitohormonów) oraz BM + 

100 mg/l mocznika (BM-2), w której azotan amonu wchodzący w skład pożywki BM 

zastąpiono 100 mg/l mocznika. Wybór wyżej wymienionych podłoży i regulatorów 

wzrostu był uwarunkowany rezultatami wcześniejszych badań nad kulturami in vitro 

roślin z rodzaju Solanaceae, Dioscorea czy Trigonella zdolnych do biosyntezy 

diosgeniny [35-41]. 

Do sporządzenia pożywek doświadczalnych posłużyły odczynniki wykorzystywane 

do prowadzenia roślinnych kultur in vitro (Sigma Aldrich, Polska) oraz woda redesty-

lowana (REL-5, MERA-POLNA, Polska). Pożywki doprowadzano do pH 5,6-5,8 

dodając 0,1 M roztwór wodorotlenku sodowego lub kwasu solnego oraz sterylizowano 

w autoklawie przez 20 min w temperaturze 121ºC i nadciśnieniu 1 atm.  

Tabela 1. Podstawowy skład podłoży stosowanych do optymalizacji hodowli tkanek kalusowych S. laciniatum 

Składnik [mg/l] Rodzaj pożywki hodowlanej 

KD RT MS BM 

KNO3 1900 1900 1900 2500 

NH4NO3 1650 1650 1650 500 

MgSO4 * 7H2O 370 370 370 400 

KH2PO4 170 170 170 - 

NH4H2PO4 - - - 300 

CaCl2 * 2H2O 440 440 440 200 

KJ 0,83 0,83 0,83 1 

H3BO4 6,2 6,2 6,2 5 

MnSO4 * 4H2O 22,3 22,3 22,3 10 
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ZnSO4 * 7H2O 8,6 8,6 8,6 1 

Na2MoO4 * 2H2O 0,25 0,25 0,25 0,1 

FeSO4 * 7H2O 27,8 27,8 27,8 15 

Na2EDTA 37,3 37,3 37,3 - 

CuSO4 * 5H2O 0,025 0,025 0,025 0,2 
CoCl2 * 6H2O 0,025 0,025 0,025 0,1 

Pirydoksyna HCl 0,5 1 1 0,5 

Tiamina 0,1 1 1 5 

Cyjanokobalamina - 0,0015 - - 

Kwas foliowy - 0,5 - - 

Kwas nikotynowy - - 0,5 5 

Glicyna - - 2 - 

Ryboflawina - 0,5 - - 

Biotyna - 1 - - 

Chlorek choliny - 1 - - 

Pantotenian wapnia - 1 - - 

Nikotynamid - 2  - 

Sacharoza 30000 30000 30000 3000 

Agar 8000 8000 8000 8000 

Źródło: [35-38] 

KD – pożywka inicjująca wzrost kalusa, RT – Murashige i Skoog Revised Tabaco Medium, MS – Murashige 

i Skoog Medium, BM – Schenk i Hildebrandt Medium 

2.3. Pierwotne i wtórne kultury kalusowe in vitro 

Pierwotną kulturę kalusa in vitro założono z eksplantatów liściowych i łodygowych 

rośliny. Po usunięciu zewnętrznych zanieczyszczeń pod bieżącą wodą, materiał roślinny 

odkażano powierzchniowo najpierw zanurzając go na 2 s w 70% alkoholu etylowym, 

następnie na 10 min w 2% roztworze podchlorynu sodu. Odkażony materiał wypłukano 

trzykrotnie w jałowej wodzie destylowanej. Liście krojono na skrawki o szerokości 

1 cm w poprzek blaszki liściowej, zaś z łodygi zdzierano skórkę z jednej strony i cięto 

ją na kawałki o długości 1,5 cm. Tak przygotowane eksplantaty przenoszono do kolbek 

zawierających zestalone podłoże agarowe KD. Wzrost i rozwój tkanki kalusowej in 

vitro odbywał się w komorze fitotronowej ze stałymi parametrami: temperaturą 25°C, 

wilgotnością względną 70-80%, oświetleniem 1700 luksów, długością dnia 16 h. Narosły 

kalus przeszczepiano przez okres co najmniej 12 tygodni w odstępach 4-tygodniowych 

na świeże podłoża w celu otrzymania jednorodnej tkanki kalusowej.  

Następnie badano przyrost tkanki kalusowej na podłożu KD wyrosłej zarówno z liści 

(KL), jak i łodyg (KŁ) S. laciniatum przez okres 12 tygodni. W odstępach dwutygo-

dniowych ważono po 10 kalusów z każdego podłoża i obliczano średnią świeżą masę 

z poszczególnych prób. Wyjściową masę kalusa określano z różnicy wagi między kolbą 

zaszczepioną a kolbą zawierającą samą pożywkę. Następnie kalusy suszono w suszarce 

w temperaturze 90°C przez 24 h i ponownie określano średnią suchą masę kalusów. Na 

podstawie zgromadzonych danych obliczano indeks wzrostu na podstawie poniższego 

równania: 
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W dalszym etapie badań oznaczono zawartość DG w wyrosłej tkance kalusowej na 
podłożu KD wg procedur podanych poniżej. Próbki kalusów pochodzące z liści (KL) 
oraz łodyg (KŁ) charakteryzujące się najlepszymi parametrami wzrostowymi oraz 
zdolnością do biosyntezy DG przeznaczono do dalszych badań. 12-tygodniowy kalus 
z podłoża KD zaszczepiano na pożywkę KD + 1 mg/l kinetyny + 1 mg/l 2,4-D, RT: 
RT-0 (RT bez dodatków fitohormonów) oraz RT-1 (RT + 1 mg/l 2,4-D), MS-1 (MS + 
0,5 mg/l kinetyny + 1 mg/l 2,4-D), BM + 0,5 mg/l kinetyny + 2 mg/l IAA + 0,5 mg/l 
2,4-D (BM-kontrola), BM + 2 mg/l IAA + 0,5 mg/l 2,4-D (BM-1) oraz BM + 100 mg/l 
mocznika (BM-2), w której azotan amonu wchodzący w skład pożywki BM zastąpiono 
100 mg/l mocznika. Ponownie oznaczano masę świeżą, suchą, indeks wzrostu oraz 
zawartość diosgeniny w ciągu 16 tygodni w poszczególnych próbach. Wszystkie 
powyższe czynności wykonywano w warunkach jałowych w komorze laminarnej przy 
pomocy sterylnych narzędzi. 

2.4. Ekstrakcja diosgeniny z tkanek roślinnych i podłoży pohodowlanych 

Ekstrakcję diosgeniny z wyhodowanej tkanki kalusowej wykonano wg procedury 
opisanej przez McLauchlan’a W.R. oraz przez Morris’a i in [42, 43]. Początkowo 
w celu oddzielenia reszt cukrowych od DG wyhodowaną tkankę kalusową (ok. 10 g) 
umieszczono w suszarce w temperaturze 90ºC na 24 h. Następnie przeprowadzono 
proces hydrolizy, przenosząc wysuszoną tkankę do kolby okrągłodennej (250 ml), 
zawierającej ok. 100 ml 10% kwasu solnego (10 ml kwasu na każdy 1 g wysuszonej 
tkanki kalusowej). Proces prowadzono przez okres 4 godzin pod chłodnicą zwrotną. 
Otrzymany hydrolizat sączono przez lejek Büchnera, a następnie przemywano tkankę 
kalusową czterokrotnie wodą destylowaną (ok. 250 ml) i suszono przez noc w suszarce 
w temperaturze 90ºC. Z tak przygotowanej tkanki ekstrahowano DG. W tym celu 
wysuszoną tkankę umieszczano razem z 80 ml chloroformu w ekstraktorze Soxhleta. 
Po 8 godzinach uzyskany ekstrakt przenoszono do wyparki obrotowej w celu odparo-
wania chloroformu. Pozostałość rozpuszczano ponownie w 4 ml chloroformu i umiesz-
czano w szczelnie zamkniętych kolbach. DG ekstrahowano także z agarowych podłoży 
pohodowlanych, rozpuszczano je w 95ºC, doprowadzano ich pH do 3 przy pomocy 
10% HCl, a następnie ekstrahowano chloroformem w sposób podobny jak dla tkanki 
kalusowej. 

2.5. Oznaczanie diosgeniny 

Zawartość DG w tkankach kalusowych oznaczano metodą kolorymetryczną opra-
cowaną przez Nowak i współ. (1980) [44]. 

2.5.1. Wyznaczanie krzywej wzorcowej 

Sporządzono roztwór wzorcowy DG w 95% etanolu o stężeniu 2 mg/ml. Na płytki 
pokryte żelem krzemionkowym (Pol-Aura, Polska) nanoszono po 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 
0,25 i 0,3 ml roztworu, co odpowiadało od 100 do 600 μg diosgeniny. Płytki rozwijane 
były na wysokość 18 cm w układzie n-heksan: aceton 4:1. Po wysuszeniu płytek 
w temperaturze pokojowej skrajne pasma żelu krzemionkowego spryskiwano 50% 
etanolowym roztworem kwasu siarkowego i ogrzewano strumieniem ciepłego powietrza 
od spodu płytek do momentu wystąpienia czerwonego zabarwienia plam diosgeniny 
(Rf = 0,23-0,25). Na pozostałych pasmach żelu zaznaczono odcinki odpowiadające 
plamie diosgeniny i przenoszono je do probówek wirowniczych w sposób ilościowy. 
Następnie dodawano 1 ml etanolu, wytrząsano przez 5 min, dodawano 3 ml 50% 
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etanolowego roztworu kwasu siarkowego, dokładnie przez cały czas mieszając. Po 
zamknięciu probówek korkami ogrzewano je w łaźni wodnej w temperaturze 60°C, 
często wstrząsając przez okres 30 min. Następnie próbki chłodzono przez 5 min zimną 
wodą i wirowano przez 15 min przy 4000 obr/min. Oznaczenia spektrofotometryczne 
przeprowadzono przy długości fali 495 nm (Spektrofotometr UV1800 Donser, Polska). 
Wartości średniej absorbancji z 10 przeprowadzonych pomiarów i 5 różnych odważek 
podano w tabeli 3. 

2.5.2. Zawartość diosgeniny w badanym surowcu 

Na płytki o wymiarach 20 x 20 cm pokrytych żelem krzemionkowym (Pol-Aura, 
Polska) nanoszono 500 μl ekstraktu chloroformowego z tkanki oraz 150 μg DG. Płytki 
rozwijano dwukrotnie w układzie n-heksan: aceton 4:1, pierwszy raz na wysokość 
9 cm i po wysuszeniu w temperaturze pokojowej rozwijano ponownie na wysokość 
18 cm. Po wysuszeniu płytek w temperaturze pokojowej pasmo ze wzorcem oraz brzeg 
pasma z naniesionym ekstraktem spryskiwano 50% etanolowym roztworem kwasu 
siarkowego. Dalej postępowano analogicznie jak przy wyznaczaniu krzywej wzorcowej. 
Zawartość diosgeniny w tkance roślinnej obliczano wg następującego wzoru: 
    

α •   • 100 

 x =       (1) 

V • b 

w którym:   
x – procentowa zawartość diosgeniny w surowcu; 
α – zawartość diosgeniny odczytana z krzywej wzorcowej w mg; 
V – ilość ekstraktu naniesionego na płytkę w ml; 
c – ilość chloroformu z ml, w jakiej rozpuszczono suchy wyciąg z surowca; 
b – ilość surowca wziętego do analizy w mg. 

3. Analiza wyników 

Hodowle pierwotne tkanek kalusowych zapoczątkowane z liści i łodyg rośliny 
z gatunku Solanum laciniatum uzyskane na podłożu inicjującym KD przedstawiono na 
fotografii 1 (A, B). Otrzymane biomasy kalusowe (KL i KŁ) w zasadzie nie różniły się 
od siebie pod względem barwy (zielono-kremowe), dość zwartej konsystencji oraz 
stopnia zróżnicowania morfologicznego.  

 

Fotografia 1. (A, B) 12-tygodniowe kultury kalusowe S. laciniatum na podłożu KD;  

A – kalus liściowy (KL), B – kalus łodygowy (KŁ) 
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Stwierdzono jednak, że efektywniejszym przyrostem biomasy wykazały się tkanki 

kalusowe, do których inicjacji wykorzystano fragmenty liści S. laciniatum (tab. 2). W obu 

hodowlach masa tworzącego się kalusa wzrastała wraz z wiekiem, osiągając maksimum 

w 8 tygodniu. Waga wyhodowanej tkanki po tym czasie wynosiła odpowiednio: 3,85 g 

świeżej masy i 0,32 g suchej masy dla kalusa liściowego (KL) oraz 3,35 g świeżej masy 

i 0,31 g suchej masy dla kalusa uzyskanego z łodygi rośliny (KŁ) (tab. 2). Wartość 

indeksu wzrostu dla kalusów liściowych (KL) wyniosła 6,0, a dla kalusów wyhodo-

wanych z fragmentu łodyg (KŁ) 5,1.  

Tabela 2. Masy oraz indeks wzrostu w kulturze kalusa liściowego i łodygowego S. laciniatum – podłoże KD 

Wiek kultury [tyg] 

Średnia masa 
Indeks wzrostu 

Świeża [g] Sucha [g] 

KL KŁ KL KŁ KL KŁ 

2 2,09 1,76 0,18 0,12 2,8 2,2 

4 2,93 2,63 0,23 0,17 4,3 3,8 

6 3,41 2,97 0,28 0,23 5,2 4,4 

8 3,85 3,35 0,32 0,31 6,0 5,1 

10 3,70 3,19 0,27 0,27 5,5 4,7 

12 3,67 2.98 0,25 0,23 5,3 4,5 

KL – kalus liściowy S.laciniatum, KŁ – kalus łodygowy S. laciniatum 

Źródło: opracowanie własne 

Po wykonaniu ekstrakcji DG z wyhodowanej pierwotnej tkanki kalusowej (KL, KŁ) 

dokonano ilościowych oznaczeń tego związku na podstawie wcześniej wyznaczonej 

krzywej wzorcowej i wzoru (1) (tab. 3, rys. 2). 

Tabela 3. Wartości ekstynkcji różnych stężeń diosgeniny – krzywa wzorcowa 

Zawartość 

diosgeniny     [μg] 

Wartości ekstynkcji poszczególnych odważek Średnia wartość 

ekstynkcji 1 2 3 4 5 

100 0,12 0,13 0,11 0,13 0,12 0,12 

200 0,21 0,23 0,22 0,20 0,24 0,22 

300 0,29 0,31 0,34 0,32 0,33 0,32 

400 0,41 0,40 0,41 0,42 0,43 0,41 

500 0,56 0,52 0,54 0,53 0,55 0,54 

600 0,62 0,62 0,64 0,63 0,65 0,63 

Źródło: opracowanie własne 

 
Rysunek 2. Krzywa wzorcowa dla diosgeniny. Źródło: opracowanie własne 
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Obecność DG wykryto we wszystkich wyhodowanych kalusach liściowych i łody-

gowych Solanum laciniatum (tab. 4). 

Tabela 4. Zawartość diosgeniny w kulturach pierwotnych S. laciniatum wyhodowanych na podłożu KD 

Wiek kultury [tyg.] 
Zawartość diosgeniny [%/ g suchej masy] 

KL KŁ 

2 0,072 0,069 

4 0,168 0,141 

6 0,380 0,323 

8 0,695 0,665 

10 0,550 0,521 

12 0,545 0,519 

Źródło: opracowanie własne 
KL – kalus liściowy S. laciniatum, KŁ – kalus łodygowy S. laciniatum 

Ilość DG wzrastała wraz z wiekiem kultury. Najwyższą zawartość uzyskano w 8 ty-

godniu hodowli. Kalus wyhodowany z liści zawierał więcej DG niż kalus pochodzący 

z łodygi. Zawartość tej substancji po 8 tygodniach hodowli wynosiła odpowiednio 

0,695%/g suchej masy dla kalusów liściowych oraz 0,665%/g suchej masy dla kalusów 

łodygowych (tab. 4).  

Do dalszej części badań mających na celu uzyskanie stabilnych, perenchymatycznych 

biomas S. laciniatum, zdolnych do ciągłego wzrostu i stanowiących pulę materiału 

roślinnego z przeznaczeniem do zakładania kultur zawiesinowych, wykorzystano kalus 

liściowy S. laciniatum. Charakteryzował się on większą efektywnością przyrostu 

biomasy oraz zdolnością do biosyntezy DG niż kalus uzyskany z łodyg S. laciniatum. 

Obserwacje wzrostu wtórnego kalusa liściowego (KL) Solanum laciniatum prowa-

dzone na różnych stałych podłożach hodowlanych (KD, MS, RT, BM) suplemento-

wanych regulatorami wzrostu wykazały, że wartości biomas tkanki kalusowej (świeża 

i sucha) oraz indeksów wzrostu wzrastają na każdym z podłoży wraz z wiekiem kultury. 

Na podłożach KD + 1 mg/l kinetyny + 1 mg/l 2,4-D, MS-1 (MS + 0,5 mg/l 

kinetyny + 1 mg/l 2,4-D) i RT-1 (RT + 1 mg/l 2,4-D) oraz RT-0 i BM-kontrola (BM + 

0,5 mg/l kinetyny + 2 mg/l IAA + 0,5 mg/l 2,4D), osiągają maksimum w 8 tygodniu 

(tab. 5-7). Natomiast na podłożu BM suplementowanym 2 g/l IAA i 0,5 mg/l 2,4 D 

(BM-1) oraz 100 mg/l mocznika (BM-2) w 12 tygodniu hodowli (tab. 7). Najwyższe 

wartości świeżej i suchej masy uzyskano dla 8-tygodniowego kalusa hodowanego na 

podłożu BM-kontrola (BM + 0,5 mg/l kinetyny + 2 mg/l IAA + 0,5 mg/l 2,4D (odpo-

wiednio 4,874 g i 0,310 g) (tab. 7). Najniższe wartości świeżej i suchej masy uzyskano 

natomiast dla 8-tygodniowych kalusów rosnących na podłożu RT-0 (odpowiednio  

1,745 g i 0,147 g) oraz KD wzbogaconym 1 mg/l kinetyny i 1 mg/l 2,4-D (odpowiednio 

1,824 g i 0,152 g) (tab. 5, 6). 

Tabela 5. Wzrost kalusa liściowego (KL) na podłożu KD i MS 

Wiek kultury 

[tyg.] 

Podłoże KD + 1 mg/l kinetyny 
+ 1 mg/l 2,4-D 

Podłoże MS-1 (MS + 0,5 mg/l kinetyny + 
1 mg/l 2,4-D 

Średnia masa [g] Indeks 

wzrostu 

Średnia masa [g] 
Indeks wzrostu 

świeża sucha świeża sucha 

2 0,840 0,070 1,81 0,903 0,075 2,01 

4 1,382 0,115 3,62 1,472 0,122 3,92 
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6 1,568 0,130 4,21 1,710 0,142 4,70 

8 1,824 0,152 5,01 1,892 0,157 5,30 

10 1,743 0,145 4,8 1,863 0,155 5,20 

12 1,707 0,142 4,69 1,803 0,150 5,01 

14 1,569 0,130 4,23 1,686 0,140 4,62 

16 1,434 0,119 3,78 1,467 0,122 4,45 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 6. Wzrost kalusa liściowego (KL) na podłożu RT-0 i RT-1 

Wiek kultury 

[tyg.] 

RT-0 (RT bez fitohormonów) RT-1 (RT + 1 mg/l 2,4-D) 

Średnia masa [g] Indeks wzrostu Średnia masa [g] Indeks wzrostu 

świeża sucha świeża sucha 

2 0,619 0,061 1,70 1,580 0,101 7,0 

4 1,142 0,101 2,78 2,957 0,193 10,9 

6 1,268 0,120 3,77 3,887 0,234 15,7 

8 1,745 0,147 4,41 4,153 0,253 16,5 

10 1,742 0,142 4,36 4,145 0,245 16,3 

12 1,493 0,140 4,26 4,138 0,232 15,2 

14 1,202 0,108 4,06 4,132 0,224 11,3 

16 1,110 0,096 3,57 4,125 0,203 10,8 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 7. Wzrost kalusa liściowego (KL) na pożywce BM i jej modyfikacjach 

 

Wiek 
kultury 

[tyg.] 

BM- kontrola 
(BM + 0,5 mg/l 

kinetyny + 2 mg/l 

IAA + 0,5 mg/l 2,4D) 

BM-1(BM + 2 mg/l IAA 

+ 0,5 mg/l 2,4-D) 

BM-2 (BM + 100 mg/l 

mocznika)* 

Średnia masa 
[g] 

Indeks 

wzrostu 

Średnia masa 
[g] 

Indeks 

wzrostu 

Średnia masa 
[g] 

Indeks 

wzrostu 
świeża sucha świeża sucha świeża sucha 

2 1,330 0,099 4,11 1,433 0,092 5,57 1,320 0,132 5,6 

4 4,150 0,274 9,37 2,786 0,192 14,8 1,830 0,179 7,2 

6 4,688 0,304 17,1 3,676 0,252 15,2 2,660 0,218 11,5 

8 4,874 0,310 17,2 3,792 0,269 15,7 2,651 0,214 11,4 

10 4,798 0,300 15,3 3,800 0,266 15,9 2,777 0,216 12,1 

12 4,722 0,284 14,3 3,900 0,299 16,9 2,889 0,233 14,9 

14 4,652 0,280 12,4 3,589 0,278 15,8 2,855 0,223 13,3 

16 4,621 0,298 13,6 3,015 0,258 15,6 2,653 0,213 11,5 

Źródło: opracowanie własne, 

* Pożywka BM-2-azotan amonu w pożywce BM zastąpiony 100 mg/l mocznika 

Maksymalne wartości indeksów wzrostu kalusów hodowanych na różnych wa-

riantach pożywek wahały się w granicach 4,41-17,2 (tab. 5-7). Szczególnie wysokie 

wartości indeksów wzrostu uzyskano dla 8-tygodniowych tkanek kalusowych rosnących 

na podłożu BM-kontrola (BM + 0,5 mg/l kinetyny + 2 mg/l IAA + 0,5 mg/l 2,4D), RT-1 

(RT + 1 mg/l 2,4-D) oraz 12-tygodniowych tkanek kalusowych rosnących na podłożu 

BM-1 (BM + 2 mg/l IAA + 0,5 mg/l 2,4-D), wynoszących odpowiednio 17,2 i 16,5 

oraz 16,9. Porównując wzrost kalusa na podłożach RT-0 oraz RT-1 stwierdzono, że 

kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy wpływa stymulująco na wzrost hodowanej tkanki 
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(tab. 6). Badania prowadzone przez Ganjeali A. potwierdzają pozytywny wpływ suple-

mentacji podłoża hodowlanego (MS) regulatorem wzrostu i rozwoju roślin – 2,4 D, na 

przyrost biomasy kalusowej Trigonella foenum-graecum L. [45]. Stwierdzono także, że 

zastąpienie azotanu amonu organicznym źródłem azotu, jakim jest mocznik w podłożu 

BM-2 (BM + 100 mg/l mocznika) i brak suplementacji fitohormonami (kinetyną, IAA 

czy 2,4 D) wpłynęło hamująco na wzrost kalusa. Świadczą o tym uzyskane niższe 

wartości świeżej i suchej masy oraz indeksów wzrostu dla tkanek kalusowych wyhodo-

wanych na tym podłożu w porównaniu z kalusami wyhodowanymi na podłożach BM-

kontrola i BM-1 (tab. 7). Wyeliminowanie kinetyny z podłoża BM-kontrola (BM +  

0,5 mg/l kinetyny + 2 mg/l IAA + 0,5 mg/l 2,4-D) nie wpłynęło korzystnie na przyrost 

tkanki kalusowej (tab. 7). Dowodem tego są niższe wartości przyrostów świeżej i suchej 

masy oraz indeksów wzrostu dla biomas kalusowych uzyskanych na podłożach BM-1 

(BM + 2 mg/l IAA + 0,5 mg/l 2,4D w porównaniu z biomasami wyhodowanymi na 

podłożu BM-kontrola (BM + 0,5 mg/l kinetyny + 2 mg/l IAA + 0,5 mg/l 2,4D). 

Shah i współ. jednoznacznie wywnioskowali na podstawie swoich badań, że cytoki-

niny, w tym Kin, wykazują stymulujący wpływ na syntezę tkanki kalusowej Solanum 

lycopersicum Mill. [46].  

 Analiza zawartości diosgeniny w ekstraktach uzyskanych z kalusów wyhodowanych 

na podłożach o różnym składzie wykazała jej obecność we wszystkich ekstraktach. 

Stwierdzono także, że zawartość DG uzależniona jest od składu podłoża hodowlanego 

oraz od wieku kultury. Kalusy produkowały największą ilość DG w 10 i 12 tygodniu 

hodowli, po czym zawartość ta utrzymywała się w przybliżeniu na tym samym 

poziomie, bądź nieco spadała (tab. 8). Najwyższą ilość tej substancji (0,107%/g suchej 

masy) produkował kalus w 12 tygodniu hodowli na podłożu BM z dodatkiem 2 mg/l 

IAA oraz 0,5 mg/l 2,4-D (BM-1) (tab. 8). 

Tabela 8. Zawartość diosgeniny w kalusach wtórnych Solanum laciniatum hodowanych na różnych podłożach 

 

Wiek kultury 

[tyg.] 

Diosgenina [%/g suchej masy] 

Pożywka 

KD+ 
kin+ 2,4-D 

 
MS-1 

 
RT-0 

 
RT-1 

BM- 
kontrola 

 
BM-1 

 
BM-2 

2 0,025 0,031 0,039 0,043 0,052 0,086 0,041 

4 0,023 0,036 0,049 0,051 0,057 0,090 0,042 

6 0,020 0,043 0,048 0,062 0,059 0,088 0,046 

8 0,029 0,048 0,050 0,059 0,067 0,093 0,071 

10 0,035 0,051 0,057 0,082 0,069 0,079 0,082 

12 0,031 0,053 0,049 0,077 0,068 0,107 0,077 

16 0,023 0,042 0,046 0,072 0,067 0,085 0,082 

Źródło: opracowanie własne 

KD + 1 mg/l kinetyny + 1 mg/l 2,4-D, MS-1 (MS + 0,5 mg/l kinetyny + 1 mg/l 2,4-D), RT-0 (RT bez 

fitohormonów), BM-kontrola (BM + 0,5 mg/l kinetyny + 2 mg/l IAA + 0,5 mg/l 2,4-D , BM-1 (BM + 2 mg/l 

IAA+ 0,5 mg/l 2,4-D), BM-2 (BM azotan amonu w pożywce BM zastąpiony 100 mg/l mocznika) 

Należy zauważyć, że już po 2 tygodniach hodowli na tym podłożu uzyskano w suchej 

tkance 0,086% DG, podczas gdy kalusy hodowane na innych pożywkach produkowały 

w tym samym czasie średnio 0,04% DG (tab. 7). Dla kalusów rosnących na podłożu 

BM-2 (BM + 100 mg/l mocznika) oraz BM-kontrola (BM + 0,5 mg/l kinetyny + 2 mg/l 
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IAA + 0,5 mg/l 2,4-D), maksymalną zawartość DG uzyskano w 10 tygodniu hodowli 

i wynosiła ona odpowiednio 0,082%/g i 0,069%/g suchej masy tkanki. Niższa zawartość 

DG w tkankach kalusowych hodowanych na podłożu BM-kontrola wskazuje na 

niekorzystny wpływ kinetyny na produkcję diosgeniny. Natomiast zastąpienie azotanu 

amonu 100 mg/l mocznika w pożywce BM-2 w minimalnym stopniu wpływa na 

wzrost biosyntezy DG. Z porównania wyników uzyskanych dla zawartości diosgeniny 

w kalusach rosnących na podłożach RT-0 oraz RT-1 (RT + 1 mg/l 2,4D) zauważyć 

można, że 2,4-D korzystnie wpływał na produkcję DG w hodowanej tkance. Zawartość 

DG w kalusach hodowanych na podłożu RT-1 (RT + 1 mg/l 2,4-D) była wyższa niż na 

podłożu RT-0. Maksymalną ilość DG (0,082%/g suchej masy) uzyskano na podłożu 

RT-1 (RT + 1 mg/l 2,4-D) w 10 tygodniu hodowli, zaś dla kalusów rosnących na 

podłożu RT-0 (0,057%/g suchej masy) w 8 tygodniu hodowli.  

Ilość diosgeniny wykryta w kalusach hodowanych na podłożu KD + 1 mg/l kinetyny 

+ 1 mg/l 2,4-D oraz na podłożu MS-1 (MS + 0,5 mg/l kinetyny + 1 mg/l 2,4-D) wahała 

się w granicach 0,025-0,051%/g suchej masy i była zbliżona do zawartości stwierdzonej 

dla kalusów wyhodowanych na podłożu RT-0. Nie znaleziono natomiast diosgeniny 

w podłożach agarowych na podstawie czego wnioskować można, że substancja ta nie 

przechodzi do pożywek hodowlanych. 

Uzyskane wyniki są zgodne z wynikami Chaturvedi i Chowdhury [47]. Wykazali 

oni, że tkanka kalusowa Dioscorea deltoides syntezuje więcej DG, jeśli do podłoża 

zostaną dodane równocześnie dwie auksyny (IAA oraz 2,4 D), niż w przypadku, gdy 

w podłożu obecny jest tylko kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy (2,4-D).  

4. Wnioski 

W wyniku hodowli pierwotnej in vitro z liści i łodyg Solanum laciniatum na podłożu 

inicjującym KD uzyskano tkankę kalusową. Większą efektywnością przyrostu komórek 

oraz biosyntezy diosgeniny charakteryzował się kalus liściowy S. laciniatum, dlatego 

to on posłużył do dalszych badań. Optymalnym podłożem hodowlanym pod kątem 

efektywności tworzenia się i wzrostu wtórnego kalusa była pożywka BM-kontrola (BM 

+ 0,5 mg/l kinetyna + 2 mg/l IAA + 0,5 mg/l 2,4-D) oraz BM wzbogacona 2 mg/l IAA 

i 0,5 mg/l 2,4-D (BM-1). Na podłożach tych uzyskano puszysty kalus barwy kremowo-

zielonej o dużej masie wzrastającej wraz z wiekiem kultury i osiągającej maksimum 

odpowiednio w 8 i 12 tygodniu hodowli. Wartości suchej masy kalusa na tych 

podłożach wynosiły odpowiednio 0,310 g (BM-kontrola) w 8-tygodniu hodowli oraz 

0,299 g (BM-1) po 12-tygodniach hodowli. Najwyższy indeks wzrostu odnotowano 

w przypadku 8 tygodniowego kalusa z podłoża BM-kontrola wynoszącego 17,2. Wyniki 

badań analitycznych wykazały obecność DG we wszystkich wyhodowanych tkankach 

kalusowych. Zawartość tej substancji uzależniona była od składu podłoża hodowlanego 

oraz wieku kultury. 

Spośród przetestowanych wariantów podłoża hodowlanego najwyższą wartość DG 

wykryto w 12-tygodniowych kalusach hodowanych na podłożu BM + 2 mg/l IAA + 

0,5 mg/l 2,4-D (BM-1), wynosiła 0,107%/g suchej masy tkanki kalusowej. Agarowe 

podłoża hodowlane nie zawierały diosgeniny, na podstawie czego stwierdza się, że 

związek ten nie przechodzi z hodowanych in vitro tkanek roślinnych do pożywek.  
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Uzyskane wyniki skłaniają do podjęcia dalszych badań w kierunku optymalizacji 

biosyntezy wyżej wymienionej substancji w hodowli kultur zawiesinowych Solanum 

laciniatum w hodowlach wytrząsanych i bioreaktorach.  
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Biosynteza diosgeniny w kulturach kalusowych in vitro Solanum laciniatum  

Streszczenie 
Solanum laciniatum jest rośliną należącą do rodziny Solanaceae, będącą źródłem saponiny steroidowej- 

diosgeniny, która dzięki szerokiemu wachlarzowi działań farmakologicznych znajduje zastosowanie m.in. 

w produkcji leków steroidowych. Przedmiotem badań było założenie kultur kalusowych in vitro Solanum 

laciniatum oraz oznaczenie zawartości diosgeniny (DG) w wyhodowanej tkance kalusowej. Podczas 
prowadzonych badań optymalizowano składy następujących pożywek: inicjującej KD oraz MS, RT, BM 

za pomocą dodawanych fitohormonów (2,4-D, IAA oraz kinetyny). Efektywność przyrostu tkanki kalusowej 

badano metodą wagową, zaś zawartość DG w ekstraktach metodą ilościową (oznaczenia spektrofoto-

metryczne). Na podłożu BM-kontrola odnotowano najwyższy przyrost tkanki kalusowej w 8 tygodniu 
hodowli (0,310 g) oraz indeks wzrostu w 12-tygodniowej hodowli (17,2). Najwyższą zdolnością biosyntezy 

DG wykazały się 12-tygodniowe kalusy hodowane na podłożu BM + 2 mg/l IAA + 0,5 mg/l 2,4-D (BM-1) 

(0,107%/g suchej tkanki). Aby możliwa była biosynteza na większą skalę, potrzebna jest optymalizacja jej 

warunków w hodowlach zawiesinowych. 
Słowa kluczowe: Solanum laciniatum, kultury in vitro, tkanka kalusowa, diosgenina, metoda spektro-

fotometryczna 
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Diosgenin biosynthesis in in vitro callus cultures of Solanum laciniatum 

Abstract 

Solanum laciniatum is a plant belonging to the family Solanaceae, which is a source of steroidal saponin – 

diosgenin, used i.a. in the production of steroid drugs. The subject of the study was to generate in vitro 
callus cultures of Solanum laciniatum and to determine diosgenin content in the cultured callus tissue. 

During the study, the compositions of the following media were optimised: the initiating KD and MS, RT, 

BM using added phytohormones (2,4-D,IAA and kinetin). The efficiency of callus tissue growth was tested 

by gravimetric technique and the diosgenin content in the extracts was tested quantitative method 
(spectrophotometric determinations). The highest growth of callus tissue was noted on BM medium in 

week 8 of the culture (0.310 g) and the growth index in a 12-week culture (17.2).  

The highest ability of DG biosynthesis were prove of 12- week cultures on BM + 2 mg/l IAA + 0.5 mg/l 

2,4-D medium (BM-1) (0.107 %/g dry tissue). The results obtained prompt further research to optimise the 
biosynthesis of diosgenin in Solanum laciniatum suspension cultures. 

Keywords: Solanum laciniatum, in vitro cultures, callus tissue, diosgenin, spectrophotometric method 
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Biosynteza azadirachtyny w kulturach in vitro 

Azadirachta indica 

1. Wstęp 

Azadirachtyna jest substancją czynną pochodzenia roślinnego o silnej aktywności 

insektycydowej (rys. 1). Należy do grupy limonoidów trójterpenowych i jest pozyski-

wana z dojrzałych nasion miodli indyjskiej (Azdirachta indica A. Juss.), należącej do 

rodziny miodlowatych (Meliaceae). Miodla indyjska (drzewo neem) rośnie głównie na 

Półwyspie Indyjskim, ale jest także rozpowszechniona na obszarach tropikalnych 

i subtropikalnych Afryki, Ameryki i Australii. W naturalnych warunkach osiąga wyso-

kość 15-40 metrów. Zawartość azadirachtyny w nasionach miodli zależy od obszaru 

pochodzenia oraz od sezonu wegetacyjnego i wynosi zazwyczaj 0,2-0,6% [1, 2]. 

 

Rysunek 1. Azadirachtyna [3] 

Azadirachtyna jest substancją aktywną dopuszczoną do ochrony upraw w rolnictwie 

ekologicznym i stosowaną w krajach UE jako środek owadobójczy, repelentny i anty-

fidantny [4]. Wykorzystuje się ją również w higienie sanitarnej do zwalczania pcheł 

i kleszczy [5, 6]. Według dostępnych danych literaturowych ok. 400 gatunków owadów 

jest wrażliwych na działanie tej substancji [7, 8]. Azadirachtyna wykazuje także działanie 

w stosunku do roztoczy [9], różnych gatunków grzybów [10, 11], pierwotniaków [12], 

wirusów [13] i nicieni [14]. Jest przy tym nietoksyczna dla kręgowców i w pełni 

biodegradowalna [15].  

Obecnie wzrasta zapotrzebowanie na środki ochrony roślin, które są nietoksyczne 

dla ludzi oraz przyjazne dla środowiska. Od nowych preparatów oczekuje jak najwyż-

                                                                   
1 alicja.michalczyk@ipo.lukasiewicz.gov.pl, Zespół Procesów Biotechnologicznych, Grupa Badawcza 
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szej aktywności przy jak najniższych stężeniach. Ze względu na wysoką skuteczność 

i szerokie spektrum działania na szkodniki owadzie, azadirachtyna w przyszłości może 

stanowić alternatywę dla wielu pestycydów, które nie będą spełniać wyżej wymie-

nionych kryteriów. 

 Bieżące zaopatrzenie w związek bioaktywny z drzewa neem (Azadirachta indica) 

nie zaspokoi rosnącego zapotrzebowania, jeśli jedynym źródłem jego pozyskiwania, 

pozostanie pracochłonna i kosztowna ekstrakcja rozpuszczalnikowa z nasion [16, 17]. 

Istnieje zatem potrzeba opracowania ekonomicznie opłacalnych, alternatywnych metod 

jego produkcji.  

Ze względu na złożoność struktury chemicznej azadirachtyny i trudności z jej 

pozyskiwaniem na drodze syntezy chemicznej [18-20], zdaniem wielu autorów metoda 

hodowli kultur roślinnych in vitro może stanowić potencjalne rozwiązanie [20-22]. 

Niniejsza metoda nie generuje niejednorodności w zawartości substancji aktywnej 

z powodu zmian genetycznych, klimatycznych i geograficznych, jak ma to miejsce 

w przypadku wykorzystania materiału roślinnego. Umożliwia także wybór najbardziej 

produktywnych linii komórkowych oraz stosowanie optymalnych technik zwiększają-

cych wydajności biosyntezy, takich jak: np. regulacja fitohormonalna, dodatek prekur-

sorów i elicitorów, biotransformacja, biokonwersja, immobilizacja komórek roślinnych, 

hodowla korzeni włośnikowych [23, 24].  

Prace nad opracowaniem biotechnologicznej metody pozyskiwania azadirachtyny 

dotyczą głównie biosyntezy azadirachtyny w kulturach zawiesinowych, jak również 

w kulturach transformowanych korzeni [21, 22, 25-27]. Autorzy skupiają się głównie 

na określeniu wpływu elicitorów i prekursorów w podłożu produkcyjnym na proces 

biosyntezy azadirachtyny [25], badaniu szlaków jej biosyntezy [28], izolacji enzymów 

biorących udział w samym procesie [29], a także na klonowaniu cDNA w drożdżach 

[30] oraz hodowli kultur in vitro w bioreaktorach [25, 27].  

Celem badań podjętych w niniejszej pracy było otrzymanie stabilnych, zdolnych do 

wytwarzania azadirachtyny tkanek kalusowych, stanowiących materiał wyjściowy do 

zakładania kultur zawiesinowych A. indica. 

2. Materiały i metody  

2.1. Materiał roślinny 

Jako materiał badawczy wykorzystywano nasiona Azadirachta indica pochodzące 

z Indii, o zawartości azadirachtyny ok. 5 mg·g
-1
 DW (suchej masy). Nasiona umiesz-

czone w wodzie, przez 24 godz. w temp. 25°C w ciemności, ulegały spęcznieniu. 

Następnie wyjaławiano je 70% etanolem (30 s) i 1% roztworem HgCl2 przez 5-8 minut. 

Odkażony materiał płukano kilkakrotnie jałową wodą destylowaną, wykładano na 

pożywki agarowe Murashige i Skooga (MS) i inkubowano w ciemności w temp. 25°C. 

Uzyskane po 14 dniach siewki wykorzystano do zainicjowania kultur kalusowych 

Azadirachta indica.  

2.2.  Odczynniki i podłoża doświadczalne 

W badaniach wykorzystywano zmodyfikowaną pożywkę Murashige i Skooga (MS) 

[31]. Do sporządzania pożywek doświadczalnych posłużyły odczynniki wykorzysty-

wane do prowadzenia roślinnych kultur in vitro (Sigma Aldrich, Polska) oraz woda 
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redestylowana (REL-5, MERA-POLNA, Polska). Wartość pH pożywki ustalano na 

poziomie 5,8 za pomocą 1N NaOH i HCl. Roztwory termolabilnych regulatorów 

wzrostu sterylizowano metodą jałowego sączenia, a następnie dodawano do uprzednio 

wyjałowionych termicznie pożywek (temperatura 121°C, ciśnienie 0,1 MPa, czas 

20 minut) po ich wstępnym ostudzeniu do 50°C. Pozostałe odczynniki stosowane 

w analizie fitochemicznej wykazywały czystość analityczną i były dostępne handlowo.  

2.3. Hodowla tkanek kalusowych Azadirachta indica  

Do wyprowadzania kultur kalusowych A. indica używano wierzchołków wzrostu 

pędów (0,8-1 cm) pochodzących z 14-dniowych siewek. Eksplantaty wykładano na 

agarową pożywkę MS z dodatkiem kwasu naftylooctowego (NAA; 4 mg·l
-1
) i benzylo-

adeniny (BA; 0,5 mg·l
-1

) (A) oraz benzyloadeniny (BA; 1mg·l
-1

) i kwasu indolilo-3-

masłowego (IBA 0,5 mg·l
-1

) (B). Wybór wyżej wymienionych regulatorów wzrostu 

był uwarunkowany rezultatami wcześniejszych badań nad kulturami in vitro 

Azadirachta indica [22, 32]. Biomasy hodowano w 100 ml kolbach Erlenmayera 

w termostacie w temp. 25°C w warunkach całkowitego zaciemnienia i pasażowano na 

świeże podłoże o takim samym składzie w 5-tygodniowych odstępach czasu.  

W celu opracowania warunków do ciągłego wzrostu kultur in vitro A. indica, 

uzyskane biomasy inicjalne, umieszczano na zestalonych agarem pożywkach MS 

o różnej zawartości regulatorów wzrostu: (A1)-NAA; 4 mg·l
-1
 + BA; 1 mg·l

-1
, (A2)-

NAA; 2 mg·l
-1 

+ BA; 2 mg·l
-1

, (A3)-NAA; 2 mg·l
-1
 + BA; 4 mg·l

-1
, (B1)-BA; 1mg·l

-1
 + 

IBA; 0,5 mg·l
-1
, (B2)-BA; 6 mg·l

-1
 + IBA; 0,5 mg·l

-1
, (B3)-IBA; 0,5 mg·l

-1
. Biomasy 

pasażowano na świeże podłoże o takim samym składzie w 5-tygodniowych odstępach 

czasu, usuwając jednocześnie fragmenty tkanek objętych nekrozą. Po 5-6 pasażach, 

uzyskane kultury stacjonarne oceniano pod kątem morfologii, świeżej i suchej masy 

(odpowiednio FW i DW) oraz wyznaczano współczynnik przyrostu Gi, celem określenia 

przydatności hodowanych biomas do dalszych etapów badań.  

Współczynnik przyrostu biomas Gi wyznaczono stosując formułę: 

Gi=[(FWx-FWo)/FWo  ·100%  30  

gdzie: 

Gi – współczynnik przyrostu [%], FWx – końcowa świeża masa próbki [g],  

FWo – początkowa świeża masa próbki [g] 

Próbki kalusów charakteryzujących się najlepszymi parametrami wzrostowymi po 

liofilizacji przekazano do analiz fitochemicznych w celu określenia zawartości aza-

dirachtyny.  

2.4. Hodowla kultur zawiesinowych Azadirachta indica 

W zakładaniu kultur zawiesinowych wykorzystano tkankę kalusową A. indica 

o luźniej, strukturze, wykazującą wysoką zdolność przyrostu na pożywce MS suple-

mentowanej NAA; 2 mg·l
-1

 i BA; 1 mg·l
-1 

(A3) oraz wytwarzającą azadirachtynę. 

Rozdrobnioną tkankę umieszczano w 250 ml kolbach Erlenmayera z jałową, płynną 

pożywką MS uzupełnioną NAA; 2 mg·l
-1

 i BA; 2 mg·l
-1
. Do 50 ml pożywki przekła-

dano 2 g świeżej tkanki kalusowej. Kolby zamykano korkami i umieszczano na 

wytrząsarce orbitalnej (Innova 2350, New Brunswick), zapewniając następujące 
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parametry hodowli: 100 obr/min, temperatura 25°C, brak oświetlenia. Zawiesinę 

pasażowano co 2-4 tygodnie przez rozcieńczenie świeżą pożywką w proporcji 1:1.  

W celu oceny przyrostu biomasy i produkcji azadirachtyny w podstawowej hodowli 

zawiesinowej A. indica, w 2-dniowych odstępach czasu zbierano biomasy aż do 20 dnia 

hodowli. Każdorazowo sprawdzano odczyn medium pohodowlanego. Po odsączeniu 

pożywek i przemyciu wodą redestylowaną, kultury pochodzące z kolejnych dni 

poddawano liofilizacji, a następnie ponownie ważono i wyznaczano wartości DW. Na 

podstawie uzyskanych wartości DW wyznaczano dla zawiesiny profil wzrostowy. 

Zliofilizowane biomasy pochodzące z kolejnych dni hodowli, przeznaczono do analiz 

fitochemicznych w celu wyznaczenia profilu produkcyjnego kultury w zakresie bio-

syntezy azadirachtyny.  

2.5. Analiza fitochemiczna 

Biomasy z kultur kalusowych i zawiesinowych przeznaczone do analiz fitoche-

micznych zamrożono, a następnie poddano liofilizacji. Ekstrakcję azadirachtyny 

z biomasy przeprowadzono zgodnie z metodyką zaproponowaną przez Prakash i Sri-

vastava [26]. Oznaczenie stężenia azadirachtyny w ekstraktach uzyskanych z tkanek 

kalusowych i kultur zawiesinowych A. indica wykonano metodą RP-HPLC, chromato-

grafem cieczowym (Shimadzu) wyposażonym w detektor SPD-M20A, autosampler 

SIL-20C, pompę LC-20AD i kolumnę 250/4.6 Nucleosil 50-5-C18 z przedkolumną EC 

4/3 (Macherey-Nagel). Analizę wykonano w następujących warunkach: zastosowano 

acetonitryl:wodę (v/v 35 + 65), przy przepływie fazy ruchomej wynoszącym 1 ml/min. 

oraz temperaturze kolumny 35ºC i długości fali 214 nm. Przygotowanie próbki ekstraktu 

polegało na jej rozpuszczeniu w metanolu, odwirowaniu przez 30 min w wirówce 

(Universal 320 R, Hettich) i przesączeniu supernatantu przez filtr strzykawkowy 

0,22 µm (Millipore). Jako standard wykorzystano handlową azadirachtynę ≥ 96% 

(ROTICHROM HPLC). 

3. Analiza wyników 

Biomasa uzyskana na podłożu MS z dodatkiem NAA; 4 mg·l
-1

 i BA; 0,5 mg·l
-1
BA 

(A), charakteryzowała się obecnością znacznej ilości fragmentów o luźnej, parenchy-

matycznej konsystencji. Struktura inicjalnych kultur kalusowych uzyskanych na 

podłożu MS suplementowanych BA; 1 mg·l
-1
 i IBA; 0,5 mg·l

-1 
(B), była bardziej zwarta, 

określana często w literaturze jako „kalafiorowata”. W obu przypadkach inicjalne 

biomasy kalusowe wykazywały ponadto pewien stopień zróżnicowania morfolo-

gicznego, przejawiający się obecnością fragmentów różniących się zabarwieniem, 

konsystencją, tempem wzrostu i stopniem nasilenia zmian nekrotycznych.  

W dalszej części doświadczenia postanowiono na drodze modyfikacji składu 

pożywki MS w zakresie zmiany stężeń regulatorów wzrostu, uzyskać stabilne, perenchy-

matyczne biomasy A. indica, zdolne do ciągłego wzrostu i stanowiące pulę materiału 

roślinnego z przeznaczeniem do zakładania kultur zawiesinowych. W tym celu 

fragmenty inicjalnych biomas kalusowych, umieszczano na podłożu MS, zawierającym 

różne kompozycje fitohormonów złożonych z auksyn i cytokinin (NAA, BA, IBA). 

Kultury prowadzono następnie przez 6 miesięcy (w pasażach 5-tyg.). Uzyskano po tym 

okresie biomasy oceniano pod względem przydatności do dalszych prac biotechnolo-

gicznych, określając ich morfologię (barwa, konsystencja, homogenność) oraz tempo 
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wzrostu, będące miarą żywotności kultury. Obserwację prowadzono przez okres 

14 tygodni w trzech kolejnych doświadczeniach. W odstępach 2-tygodniowych ozna-

czano świeżą (FW) i suchą masę (DW) tkanki kalusowej oraz wyliczano współczynnik 

przyrostu Gi (Tabela 1 i 2). Obserwacje wzrostu kalusa A. indica prowadzone na 

podłożu MS z dodatkiem różnych kombinacji NA i BA i IBA wykazały, że masa 

hodowanego kalusa wzrastała wraz z wiekiem kultur. Po 10 tygodniach najwyższą 

wartość suchej masy uzyskano na podłożu (A3) MS + NA; 2 mg·l
-1

 + BA; 1 mg·l
-1
, 

(A1) MS + NA; 2 mg·l
-1

 + BA; 2 mg·l
-1

, (B3) MS + BA; 3 mg·l
-1
 + IBA; 0,5 mg·l

-1
 IB 

oraz (B1) MS + BA; 6 mg·l
-1 

+ IBA; 0,5 mg·l
-1
. Stwierdzono ponadto, że 2-krotne 

zmniejszenie stężenia NA oraz 2-, 4- i 6-krotne zwiększenie stężenia BA w podłożu 

(A3), (A1) i (A2) jest korzystne dla przyrostu biomasy i wartości współczynnika Gi. 

Również 3- i 6-krotne zwiększenie stężenia BA w podłożu (B3) i (B1) okazało się 

korzystne dla obu wyżej wymienionych parametrów. Stwierdzono ponadto, że kalusy 

uzyskane na podłożu (A), (A1), (A2), a także (B), (B1), (B2) wytwarzały liczne, bądź 

mniej liczne pędy lub korzenie. Układy hormonalne powodujące wytwarzanie pędów 

lub korzeni uznano za niewłaściwe ze względu na negatywny wpływ różnicowania 

kalusa na produkcję wtórnych metabolitów i nie wykorzystywano ich w dalszych 

doświadczeniach.  

Tabela 1. Wpływ różnych stężeń NA i BA na morfologię i parametry wzrostowe biomas kalusowych 

Azadirachta indica 

Wiek 

kultury 

[tydzień] 

(A ) MS + 4 mg·l-1 NA + 0,5 mg·l-l BA (A1) MS + 2 mg·l-1lNA + 2 mg·l-1 BA 

Średnia 
masa [g] 

Gi 
[%] 

MORFOLOGIA Średnia 
masa [g] 

Gi 
[%] 

MORFOLOGIA 

FW DW FW DW 

2 1,48 0,15 33 Beżowo-brązowy, 

pojedyncze pędy, 
raczej zwarty 

2,13 0,16 38 Beżowo-brązowy, 

dość homogenny, 
luźny, pojedyncze 

pędy 

4 1,53 0,16 44 3,81 0,29 100 

6 4,09 0,17 100 5,67 0,43 177 

8 5,20 0,19 154 4,45 0,34 511 

10 4,01 0,20 402 3,68 0,38 585 

12 3,82 0,17 375 3,5 0,27 450 

14 3,50 0,16 350 2,8 0,21 425 

 
Wiek kultury  

[tydzień] 

(A2) MS + 2 mg·l-1NA + 4 mg·l-1BA (A3) MS + 2 mg·l-1NA + 1 mg·l-1 BA 

Średnia 
masa [g] 

Gi 
[%] 

MORFOLOGIA Średnia 
masa [g] 

Gi 
[%] 

MORFOLOGIA 

FW DW FW DW 

2 1,96 0,14 37 Beżowo-brązowy, 

sporo pędów 
zwarty 

2,81 0,13 59 Beżowy 

dość homogenny, 
luźny 

brak pędów 

 

4 2,80 0,28 124 5,72 0,41 87 

6 1,99 0,20 148 5,63 0,40 272 

8 3,35 0,34 197 5,14 0,40 485 

10 5,86 0,59 513 8,26 0,46 608 

12 5,74 0,57 502 8,15 0,42 595 

14 5,54 0,56 485 7,95 0,39 578 

FW – średnia świeża masa, DW – średnia sucha masa, Gi – współczynnik przyrostu biomas wyliczony ze 
wzoru Gi = [(FWx-FWo)/FWo ]·100% 
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Tabela 2. Wpływ różnych stężeń BA i IBA na morfologię i parametry wzrostowe biomas kalusowych 

Azadirachta indica 

Wiek 

kultury 
[tydzień] 

(B ) MS + 1 mg·l-1BA + 0,5 mg·l-1IBA (B1) MS + 6 mg·l-1 BA + 0,5 mg·l-1 IBA 

Średnia 

masa [g] 

Gi 

[%] 

MORFOLOGIA 

 

Średnia masa 

[g] 

Gi 

[%] 

MORFOLOGIA 

FW DW FW DW 

2 1,61 0,11 18 Beżowo-

brązowy, zwarty, 

liczne pędy 

i korzonki 

2,03 0,138 38 Beżowo-

brązowy, zwarty, 

liczne pędy 

i korzonki 

4 3,16 0,23 45 4,28 0,173 136 

6 3,36 0,24 156 7,05 0,324 227 

8 2,94 0,21 147 4,97 0,215 320 

10 1,86 0,14 90 3,89 0,195 625 

12 1,50 0,11 70 3,56 0,179 599 

14 1,40 0,98 60 3,30 0,1,68 580 

 
Wiek kultury 

[tydzień] 

(B2) MS+2 mg·l-1BA+4 mg·l-1IBA (B3) MS+3 mg·l-1BA+0,5 mg·l-1IBA 

Średnia 

masa [g] 

Gi 

[%] 

MORFOLOGIA Średnia masa 

[g] 

Gi 

[%] 

MORFOLOGIA 

FW DW FW DW 

2 1,67 0,11 34 Beżowo-

brązowy, zwarty, 

liczne pędy 

i korzonki 

2,28 0,10 43 Beżowo-

brązowy, 

raczej luźny, 

brak pędów 
i korzonków 

4 3,07 0,25 68 3,84 0,17 192 

6 3,55 0,27 80 5,44 0,42 268 

8 4,39 0,29 143 4,94 0,38 384 

10 4,52 0,30 151 6,96 0,54 628 

12 4,23 0,28 125 6,50 0,50 610 

14 3,90 0,26 118 5,90 0,46 590 

FW – średnia świeża masa, DW – średnia sucha masa, Gi – współczynnik przyrostu biomas wyliczony ze 

wzoru Gi = [(FWx-FWo)/FWo ]·100% 

W efekcie do dalszych badań ostatecznie wytypowano kalusy wyhodowane na 

podłożu (A3) MS + 2 mg·l
-1
 NA + 1 mg·l

-1
 BA, (B3) MS + 3 mg·l

-1
 BA + 0,5 mg·l

-1
 

IBA, które poddano liofilizacji oraz analizie fitochemicznej pod kątem wytwarzania 

azadirachtyny (tab. 3).  

Stwierdzono, że wytwarzanie azadirachtyny jest zależne od składu podłoża hodowla-

nego. W ekstraktach uzyskanych z 8-, 10-, 12-, 14-tygodniowych tkanek kalusowych 

wyhodowanych na podłożu MS z dodatkiem 3 mg·l
-1

 BA i 0,5 mg·l
-1
 IBA nie 

stwierdzono obecności azadirachtyny. W przypadku ekstraktów uzyskanych z kalusów 

w analogicznym wieku, wyhodowanych na podłożu MS z dodatkiem 2 mg·l
-1
 NA  

i 1 mg·l
-1
 BA, stwierdzono wytwarzanie azadirachtyny. Jej zawartość w tkankach 

wzrastała wraz z wiekiem i maksimum produkcji wykazano po 12 tygodniach  

(3,45 mg·g
-1 

DW), na co wskazują wyniki przedstawione w tabeli 3.  

Tabela 3. Zawartość azadirachtyny w kalusie Azadirachta indica hodowanym na podłożu MS z dodatkiem 
różnych fitohormonów 

Wiek kultury [tydzień] Zawartość azadirachtyny [mg·g-1 DW] 

Pożywka 

MS + 3 mg·l-1 BA + 0,5 mg·l-1 IBA  MS + 2 mg·l-1 NAA + 1 mg·l-1 BA  

8 0 2,9 

10 0 3,2 

12 0 3,45 

14 0 3,40 

DW – sucha masa 
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Tkanki kalusowe wyhodowane na podłożu MS wzbogaconym 2 mg·l
-1
 NA i 1 mg·l

-1
 

BA zdolne do wytwarzania azadirachtyny, wykorzystywano w dalszych etapach badań 

do inicjacji płynnych kultur wytrząsanych. Hodowle zawiesinowe zakładano w sposób 

tradycyjny, obejmujący dyspersję tkanki przyrannej w pożywce płynnej. Do ekspery-

mentów przeznaczono 6-tygodniowy kalus (fot.  1).  

 

Fotografia 1. A – Kalus A. indica przeznaczony do inicjacji kultur zawiesinowych, rosnący przez 6 tygodni na 

zmodyfikowanej pożywce MS suplementowanej 2 mg·l-1 NAA i 1 mg·l-1 BA, B – Zawiesina inicjalna 

A. indica w kolbie stożkowej, C, D – zawiesina inicjalna prowadzona przez okres 20 dni 

Biomasy utrzymywane na podłożu stałym przez dłuższy czas były trudniejsze do 

rozdrobnienia ze względu na bardziej zwartą konsystencję, cechował je ponadto większy 

stopień cytodyferencjacji. Skutkiem powyższego, uzyskana zawiesina inicjalna, składała 

się ze stosunkowo dużych agregatów, wykazujących silne tendencje do zamierania. 

(brunatnienie). W rezultacie jedynie kalus 5-6-tygodniowy umożliwiał uzyskanie homo-

gennej, żywotnej biomasy, wykorzystywanej następnie do inokulacji kolb z podłożem 

produkcyjnym stosowanym w hodowli zawiesinowej. Po wprowadzeniu rozdrobnionej 

mechanicznie tkanki do płynnego medium, następowała natychmiastowa dyspersja 

kalusa, przy czym największe z obserwowanych agregatów miały średnicę ok. 2 mm. 

Na skutek mieszania wielkość wspomnianych konglomeratów komórkowych uległa 

zmniejszeniu w pierwszych 2-4 dniach eksperymentu, tworząc homogenną zawiesinę, 

zachowującą wysoki stopień rozdrobnienia przez cały cykl wzrostowy (fot. 1 C, D). 

Z uwagi na dobre parametry wzrostowe i produkcyjne kalusa A. indica rosnącego na 

pożywce MS suplementowanej 2 mg·l
-1
 NAA i 1 mg·l

-1
 BA, do wyprowadzenia 
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i późniejszego namnażania kultur zawiesinowych wykorzystano podłoże płynne o takim 

samym składzie.  

Przyrost biomasy i biosyntezę azdirachtyny w hodowli zawiesinowej A. indica 

badano w 20-dniowym cyklu hodowlanym, celem uchwycenia wszystkich faz wzrostu 

charakterystycznych dla roślinnych kultur in vitro. Próbki biomas zbierano w 2-dnio-

wych ostępach czasu, poddawano liofilizacji, a następnie ponownie ważono. Wyzna-

czano dla nich wartości DW, poddawano procesowi ekstrakcji, a uzyskane ekstrakty 

analizie HPLC. Uzyskane wyniki zestawiono w tabeli 4.  

Tabela 4. Profil wzrostowy i biosynteza azadirachtyny w podstawowej wytrząsanej hodowli zawiesinowej 

A. indica 

Wiek kultury 

[dzień] 

DW [g·l-1] pH Zawartość azadirachtyny 

[mg·g-1 DW] 

Zawartość azadirachtyny 

[mg·g-1] 

2 1,8 5,5 0,66 1,20 

4 2,5 5,4 0,77 1,90 

6 3,1 5,3 0,81 2,70 

8 4,2 5,2 1,24 5,20 

10 5,0 5,0 1,50 7,50 

12 5,9 5,8 1,66 9,70 

14 5,7 5,9 1,65 9,45 

16 5,6 5,8 1,60 9,00 

18 5,4 6,0 1,51 8,15 

20 5,0 6,2 1,50 7,50 

DW – sucha masa 

Wykazano, że maksymalna ilość biomasy w podstawowej kulturze zawiesinowej 

A. indica jest uzyskiwana 12 dnia hodowli i wynosi 5,9 g·l
-l DW. Maksymalną ilość 

azadirachtyny jest również uzyskiwana w 12 dniu hodowli i wynosi 9,70 mg·l
-1

  

(1,66 mg·g
-1 

DW). Stwierdzono ponadto, że zawartość azadirachtyny w kulturze spada 

po 12 dniu hodowli. Według niektórych autorów może być to związane z zapoczątko-

waniem procesu degradacji azadirachtyny lub zmianą jej struktury chemicznej, prowa-

dzącej do powstania innych niewykrywalnych związków [22]. W trakcie trwania badań 

monitorowano również odczyn hodowli zawiesinowej po każdym pobraniu próbek. 

Zaobserwowano spadek pH hodowli między 4 a 10 dniem, a następnie jego wzrost 

począwszy od 12 dnia trwania eksperymentu. Może to być spowodowane zróżnico-

wanym zużyciem jonów amonowych i azotanowych podczas ocenianego cyklu 

wzrostu. Podobne profile pH, w których pH medium zostało najpierw zmniejszone, 

a następnie zwiększone po osiągnięciu stacjonarnej fazy wzrostu odnotowano w przy-

padku kultury zawiesinowej Panax quinquefolium wykorzystywanej do produkcji 

saponin [33].  

4. Wnioski 

Prowadzone przez nas prace pozwoliły na uzyskanie z eksplantatów nasion 

A. indica dobrze rozwijających się kalusów, zdolnych do wytwarzania w zoptymalizo-

wanych warunkach azadirachtynę w ilości 3,5 mg·g
-1 DW. Wykonano również wstępne 

próby otrzymywania azadirachtyny w kulturach zawiesinowych, uzyskując ok.  

9,70 mg·l
-1

 (1,66 mg·g
-1 

DW).  
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Wysoka cena azdirachtyny oraz rosnące zapotrzebowanie rynkowe uzasadniają 

potrzebę kontynuacji badań nad optymalizacją warunków jej biosyntezy w hodowlach 

zawiesinowych. Planowane przez nas badania będą obejmowały: optymalizację składu 

podłoża (dodatek elicitorów, różnych źródeł węgla, stosunek jonów NO3
-
/NH4

+
) oraz 

parametrów fizykochemicznych (temperatura, mieszanie, oświetlenie) w hodowlach 

wytrząsanych w kolbach, jak również w powiększonej skali w bioreaktorach labo-

ratoryjnych.  
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Biosynteza azadirachtyny w kulturach in vitro Azadirachta indica 

Streszczenie 

Kultury roślinne in vitro (kalus, zawiesiny komórkowe, kultury organów), wykazują zdolność do wytwa-

rzania substancji aktywnych biologicznie, których otrzymanie w drodze syntezy chemicznej ze względu na 
złożoność budowy jest często nie tylko nieopłacalne, ale wręcz niemożliwe. Azadirachtyna jest substancją 

czynną pochodzenia roślinnego o aktywności insektycydowej, pozyskiwaną z nasion miodli indyjskiej 

(Azadirachta indica). Wykazuje aktywność w stosunku do owadów, zaburzając ich zdolności żywieniowe 

lub rozrodcze. Jest przy tym nietoksyczna dla kręgowców i w pełni biodegradowalna. Celem badań podjętych 
w niniejszej pracy było otrzymanie stabilnych, zdolnych do wytwarzania azadirachtyny tkanek kalusowych, 

stanowiących materiał wyjściowy do zakładania kultur zawiesinowych A. indica. Badania obejmowały: 

określenie wpływu cytokinin i auksyn (BA-benzyloadenina, NAA-kwas naftylooctowy, IBA – kwas indoilo--3-

masłowy) na wzrost kultury kalusowej i biosyntezę azadirachtyny. Spośród przetestowanych kombinacji 
podłoża Murashige & Skoog (MS) z fitohormonami najkorzystniejszymi na wzrost i rozwój kalusa okazała 

się suplementacja 2 mg·l-1 NAA + 1 mg·l-1 BA oraz MS + 3 mg·l-1 BA + 0,5 mg·l-1 IBA. Najwięcej azadi-

rachtyny oznaczono natomiast w 12-tygodniowej kulturze kalusowej wyhodowanej na podłożu MS z do-

datkiem 2 mg·l-1 NAA oraz 1 mg·l-1 BA. 6-tygodniowe tkanki kalusowe wyhodowane na podłożu MS 

wzbogaconym w wyżej wymienione regulatory wzrostu, wykorzystywano w dalszych etapach badań do 

inicjacji płynnych kultur wytrząsanych. Wstępne badania wykazały, że maksymalna ilość biomasy oraz 

stężenie azadirachtyny w podstawowej kulturze zawiesinowej A. indica są uzyskiwane w 12. dniu hodowli 

i wynoszą odpowiednio 5,9 g·l-1 DW oraz 9,70 mg·l-1 (1,66 mg·g-1 DW). Uzyskane wyniki skłaniają do 
podjęcia dalszych badań w kierunku optymalizacji biosyntezy wyżej wymienionego limonoidu terpenowego 

w hodowli kultur zawiesinowych Azadirachta indica. 
Słowa kluczowe: drzewo neem, azadirachtyna, biosynteza, kalus, hodowle zawiesinowe 

Azadirachtin biosynthesis in Azadirachta indica in vitro cultures 

Abstract 

In vitro plant cultures (callus, cell suspensions, organ cultures) show the capability of producing biolo-
gically active substances that, when obtained by chemical synthesis, are often unprofitable or even impossible 

to synthesise due to the complexity of their structure. Azadirachtin is an active substance of plant origin 

with insecticidal activity, extracted from the seeds of neem tree (Azadirachta indica). It is active against 

insects by disrupting their nutritional or reproductive capacity, whilst also non-toxic to vertebrates and fully 
biodegradable. The purpose of research undertaken in this study was to obtain stable callus tissues capable 

of producing azadirachtin, which are the starting material for suspension cultures of A. indica. The study 

included determination of the effect of cytokinines and auxins (benzyladenine (BA), 1-naphthylacetic acid 

(NAA), indole-3-butyric acid (IBA)) on callus culture growth and biosynthesis of azadirachtin. Out of the 
tested combinations of Murashige & Skoog (MS) substrate with phytohormones, supplementation with 

2 mg·l-1 NAA +1 mg·l-1 BA and MS+ 3 mg·l-1 BA+ 0.5 mg·l-1 IBA turned out to be most beneficial for the 

growth and development of callus. The highest amount of azadirachtin was found in the 12-week callus 

culture grown on the MS substrate with 2 mg·l-1 NAA and 1 mg·l-1 BA. The 6-week callus grown on the 
MS substrate enriched with the above-mentioned growth regulators was used in further stages of the study 

for the initiation of liquid shaken cultures. Preliminary studies showed that the maximum amount of 

biomass and concentration of azadirachtin in the primary suspension culture of A. indica were obtained on 

the 12th day of culture growing, and amounted to 5.9 g·l-1 DW and 9.70 mg·l-1 (1.66 mg·g-1 DW), respec-
tively. The results obtained prompt further research to optimise the biosynthesis of the above-mentioned 

terpene limonoid in Azadirachta indica suspension cultures. 
Keywords: neem tree, azadirachtin, biosynthesis, callus, suspension cultures 
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Wpływ siemienia lnianego  

oraz wybranych olei roślinnych na skórę 

1. Wstęp 

Len (łac. Linum) jest rośliną należącą do rodziny Linaceae, czyli lnowatych, 
posiadających jedno- lub wieloletnie, delikatne łodygi oraz skupione w puszkach 
owoce. Wyróżniamy blisko 180 gatunków lnu, które rosną zarówno w klimacie umiarko-
wanym, jak i w obrębie strefy subtropikalnej, szczególnie w miejscach suchych 
o dużym nasłonecznieniu [1, 2]. 

Nasiona lnu zwyczajnego nazywane są siemieniem lnianym. Są one płaskie, koloru 
szaro-brązowego i mierzą około 2-3 mm. Po zalaniu wodą zmieniają barwę na ciemno-
brązową i znacznie zwiększają swoją objętość, a następnie wytwarzają warstwę śluzu, 
który otacza spęczniałe ziarna. Siemię to jedno z najpopularniejszych ziół w medycynie 
naturalnej – stosuje się je w leczeniu przypadłości dotyczących układu pokarmowego, 
dróg oddechowych oraz powłok skórnych. Nasiona lnu składają się w 40% z tłuszczów, 
z czego prawie 60% to niezwykle cenne kwasy omega-3 [3]. Ponadto siemię to bogate 
źródło błonnika, fitosteroli, witamin: A, E, B, minerałów: wapnia, cynku, żelaza, miedzi, 
manganu, magnezu, selenu oraz aminokwasów. Udowodniono, że nasiona te wykazują 
właściwości antynowotworowe [2, 4-6].  

Z uwagi na swoje właściwości, siemię lniane jest szeroko stosowane w kosmetyce. 
Wszelkie maści i kremy zawierające w składzie wyciągi z tej rośliny, wygładzają cerę, 
łagodzą podrażnienia i choroby skórne, takie jak trądzik czy wypryski. Co więcej, 
olejki i płyny lniane przyczyniają się do regeneracji i odżywienia naskórka [7, 8]. 
Ekstrakty z nasion lnu w preparatach kosmetycznych zapobiegają nadmiernemu wysu-
szaniu się skóry, osłaniają jej płaszcz lipidowy i chronią przed szkodliwymi czynnikami 
zewnętrznymi. Len zastosowany zewnętrznie usprawnia procesy regeneracji, zwłaszcza 
w czasie gdy skóra jest wysuszona i zaczerwieniona. Stosowanie maseczek z siemienia 
lnianego oczyszcza cerę, usuwa zaskórniki i inne zanieczyszczenia [9]. Nasiona lnu 
doskonale nadają się do sporządzania okładów i kompresów, które ze względu na 
właściwości przeciwzapalne, stosuje się przy odleżynach, oparzeniach i w przypadku 
trudno gojących się ran. Napar z siemienia lnianego, można stosować do przemywania 
skóry w przypadku występowania łuszczycy lub łagodzenia zmian skórnych powstałych 
w wyniku półpaśca i czyraków. 

1.1. Siemię oraz olej lniany w pielęgnacji skóry i jej przydatków 

Siemię lniane ma zbawienny wpływ na urodę – kondycję włosów, cery i paznokci. 
Historia wykorzystania lnu w lecznictwie i kosmetyce sięga V w. p.n.e., gdzie już 
Hipokrates zalecał stosowanie okładów z lnu lub kataplazm w przypadku trudno gojących 
się ran oraz wewnętrznie, między innymi przy schorzeniach układu pokarmowego [10]. 

                                                                   
1 mariola.mendrycka@ujk.edu.pl, Instytut Zdrowia, Filia w Sandomierzu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. 
2 Instytut Zdrowia, Filia w Sandomierzu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
3 Katedra Medycyny, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Technologiczno-Huma-

nistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu. 
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1.1.1. Włosy 

Siemię lniane można wykorzystać na wiele sposobów: w postaci naparów, żelów, 

masek, płukanek itp. Efekty jego zastosowania można zauważyć już po pierwszym 

użyciu. Nasiona lnu, jako bogate źródło kwasów omega-3, białka, cynku, wapnia, żelaza, 

fosforu, magnezu, witamin z grupy B, błonnika oraz wielu innych składników odżyw-

czych, posiadają właściwości: nawilżające, wygładzające i zwiększające elastyczność 

włosów, łagodzące skórę głowy, pobudzające cebulki do wzrostu. Siemię lniane pole-

cane jest szczególnie na suche, zniszczone, farbowane, rozjaśniane lub skłonne do 

wypadania włosy. Po kuracji z wykorzystaniem omawianej rośliny włosy stają się gęste, 

błyszczące i mocne [10, 11]. Gdy nasiona lnu zostaną poddane działaniu wysokiej 

temperatury (np. wrzącej wody), z ziaren uwalniają się duże ilości substancji śluzo-

wych wraz z witaminami, mikroelementami i aminokwasami. Żel powstały z siemienia 

lnianego ma właściwości osłaniające i powlekające, nadając włosom aksamitny wygląd, 

gładkość i miękkość. Aplikowany na skórę głowy działa łagodząco i pomaga w lecze-

niu łupieżu oraz łuszczycy [12, 13]. 

1.1.2. Skóra 

Len jest bogaty w substancje tłuszczowe i śluzowe, ponadto zawiera glicerydy, 

kwas linolowy, linoenowy, olejowy, niewielkie ilości kwasu stearynowego i palmity-

nowego, fitosterole, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach: A, E, F. Stosowany zew-

nętrznie poprawia elastyczność i odporność skóry, przyspiesza regenerację naskórka 

i proces ziarninowania oraz jest idealnym uzupełnieniem pielęgnacji cery naczyniowej. 

Witamina F wyodrębniona z oleju lnianego jest składnikiem wielu maści, kremów 

i zasypek, m.in. serii Linomag [10]. 

Otrzymywany z siemienia olej lniany zawiera: nasycone kwasy tłuszczowe, takie 

jak palmitynowy i stearynowy oraz nienasycone kwasy tłuszczowe: omega-3 α-lino-

lenowy, omegaa-6 linolowy, omega-9 oleinowy [2, 14]. Obecny w oleju lnianym, 

omega-3 (α-linolenowy) obniża przeznaskórkową utratę wody, poprawiając jedno-

cześnie stopień nawilżenia skóry, aktywizuje procesy regeneracyjne uszkodzonej bariery 

lipidowej naskórka oraz niweluje stany zapalne i stabilizuje metabolizm skóry [9]. 

Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) pełnią funkcje receptorów pobu-

dzających syntezę lipidów barierowych skóry i białek – prekursorów naturalnego 

czynnika nawilżającego [15, 16].  
Z uwagi na swoje właściwości natłuszczające, zmiękczające, wygładzające 

i ochronne, oleje roślinne zaliczane są do grupy emolientów. Najlepszą jakość oleju 
otrzymuje się za pomocą tłoczenia na zimno [17]. Działanie kosmetyczne wykazują 
zawarte w trójglicerydach nienasycone kwasy tłuszczowe, a zwłaszcza należące do 
grupy NNKT kwasy omega-6 i omega-3. W pielęgnacji cery szczególnie ważne są 
oleje z wysoką zawartością kwasów linolowego (ω-6) i α-linolenowy (ω-3), bowiem to 
właśnie one są najmniej komedogenne. Dodatkowo oba te związki mają zdolność wbu-
dowywania się w elementy tłuszczowe błon komórkowych oraz regenerują uszko-
dzoną barierę lipidową naskórka i ograniczają utratę wody. Kwasy tłuszczowe mają 
zastosowanie w leczeniu atopowego zapalenia skóry oraz pielęgnacji skóry głowy [18]. 
Są podłożem dla kremów, emulsji, mleczek, śmietanek kosmetycznych, odżywek, 
maści, brylantyn, maseczek kosmetycznych, pomadek ochronnych, płynów kąpielo-
wych, lakierów oraz zmywaczy do paznokci. W kosmetykach wykorzystywane są jako 
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bazy, ale również jako związki biologicznie czynne. W olejach roślinnych rozpuszcza 
się wiele substancji naturalnych o dużej aktywności biologicznej, takich jak witaminy 
z grupy: A, D, E, prowitamina A oraz fosfolipidy, hormony, związki sterydowe 
i barwniki roślinne [19]. To właśnie dzięki tym wszystkim właściwościom rola olejów 
roślinnych wraz z zawartymi w nich kwasami tłuszczowymi jest nieoceniona 
i niezwykle ważna dla poprawy wyglądu skóry. 

1.1.3. Paznokcie 

Siemię lniane wzmacnia zniszczone paznokcie i daje ukojenie spękanej, wysuszonej 
skórze dłoni. Polecane jest szczególnie dla osób, których dłonie bardzo łatwo ulegają 
podrażnieniom od różnego rodzaju detergentów. W przypadku tego rodzaju zniszczeń 
doskonale sprawdza się kąpiel dłoni w siemieniu lnianym. Wywar z siemienia lnianego, 
pity regularnie, posiada korzystny wpływ na przydatki skóry, zwłaszcza paznokcie, 
które są wyraźnie wzmocnione i twardsze [20]. 

1.2. Działanie wybranych olei roślinnych 

1.2.1. Olej z kurkumy 

W oleju z kurkumy zawarta jest kurkumina, która posiada wiele właściwości pro-
zdrowotnych. Ma działanie antybakteryjne (dzięki któremu przyspiesza gojenie ran), 
antyoksydacyjne, przeciwbólowe oraz przeciwzapalne [21]. Jest znakomitym przeciw-
utleniaczem [22]. Ze względu na swoje cechy, olej z kurkumy jest wykorzystywany 
w leczeniu różnych chorób, przede wszystkim: astmy, miażdżycy, cukrzycy, artretyzmu, 
choroby neurodegeneracyjnej oraz nowotworów o różnym podłożu [23]. Na skórę 
kurkuma działa przeciwzapalnie, ale również ściągająco. Jej zadaniem w pielęgnacji 
jest ograniczenie wydzielania sebum. Olej z kurkumy zalecany jest u osób mających 
cerę tłustą bądź mieszaną oraz ze zmianami trądzikowymi. Może być używany przez 
osoby borykające się z przetłuszczaniem włosów. Działa spowalniająco na naturalne 
procesy starzenia się skóry, chroniąc ją przede wszystkim przed niekorzystnymi 
czynnikami atmosferycznymi oraz promieniami UV [21]. 

1.2.2. Olej z nasion z czarnej porzeczki 

Czarna porzeczka zawiera flawonoidy: proantocyjanidyny, flawonole (izoramnetyna – 
0,1 mg/100 g, kemferol – 0,7 mg/100 g, mirycetyna – 6,2 mg/100 g, kwercetyna –  
4,4 mg/100 g), antocyjanidyny (petunidyna – 3,9 mg/100 g, delfinidyna – 89,6 mg/100 g, 
pelargonidyna – 1,2 mg/100 g, peoidyna – 0,6 mg/100 g, cyjanidyna – 62,5 mg/100 g) 
i flawon-3-ole (katechina – 0,7 mg/100 g oraz epikatechina – 0,5 mg/100 g) oraz jest 
źródłem związków polifenolowych, takich jak: flawonole, antocyjany i fenylokwasy 
(kwas kawowy, chlorogenowy, elagowy) [24]. W oleju z nasion czarnej porzeczki 
znajduje się dużo kwasu GLA – γ-linolenowego (do 20%). Oprócz tego zawiera on inne 
cenne kwasy tłuszczowe: linolowy (LA), α-linolenowy (ALA), a co najważniejsze − 
rzadki kwas stearydynowy (SDA) [25]. Olej z czarnej porzeczki poleca się w pielęgnacji 
cery dojrzałej, wrażliwej, suchej oraz zniszczonej. Ponadto może być stosowany w pro-
duktach dla dzieci oraz u osób z łuszczycą i egzemą. Co więcej, wspomaga funkcjo-
nowanie układu immunologicznego – ma działanie przeciwzapalne [26]. Swoje zastoso-
wanie znalazł w kremach i maściach dla sportowców, ale także w balsamach i kremach 
po opalaniu, produktach do pielęgnacji włosów oraz kosmetykach dla dzieci [24].  
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1.2.3. Olej z nasion truskawki 

W oleju pozyskiwanym z nasion truskawki zawartych jest ok. 80% niezbędnych 

nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT). W surowcu tym występuje bardzo 

dużo przeciwutleniaczy. Główną substancją o działaniu antyoksydacyjnym, zawartym 

w powyższym oleju, jest witamina C i związki polifenolowe, takie jak: antocyjany, 

kwasy fenolowe, flawanole i garbniki [27]. Olej ten jest łatwo wchłaniany przez skórę. 

Wykazuje działanie odżywcze, regenerujące, a także ochronne [28]. Ponadto oddziałuje 

na skórę lekko ściągająco, a jego dodatek do emulsji powoduje wzrost poziomu nawil-

żenia skóry. Olej z nasion truskawki posiada kwas elagowy, który jest dimerem kwasu 

galusowego. Związek ten odznacza się dobrymi własnościami o działaniu przeciw-

nowotworowym. Do jego zalet należy zaliczyć również zdolność do zapobiegania 

mutacji genów oraz działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe [27, 29]. 

1.2.4. Olej z nasion maliny 

Surowiec ten wykazuje działanie zabezpieczające przed niekorzystnymi procesami 

utlenienia. Wymienioną cechę zawdzięcza posiadaniu dużej ilości witaminy E. Olej 

z nasion maliny wspomaga procesy gojenia się ran związane z odmrożeniami oraz opa-

rzeniami, pomaga w hamowaniu powstawania zwyrodnień oraz rogowacenia gruczołów 

łojowych. Zapobiega zatykaniu się ujść gruczołów łojowych (dzięki czemu przeciw-

działa powstawaniu zaskórników), wpływa pozytywnie na procesy tworzenia kolagenu 

i elastyny – podstawowych białek budulcowych, dzięki którym skóra staje się jędrniejsza 

i bardziej elastyczna, a tym samym wspomaga redukcję zmarszczek [25]. Olej z nasion 

malin eliminuje zaburzenia metabolizmu tłuszczów, które powstają na skutek braku 

niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. W skład oleju otrzymanego z nasion 

malin wchodzi kwas elagowy w stężeniu, w zależności od metody pozyskiwania, od 60 

do 320 mikrogramów w przeliczeniu na jeden gram oleju. Kwas ten jest związkiem 

chemicznym zaliczanym do grupy polifenoli. Ma właściwości przeciwnowotworowe, 

przeciwwirusowe, antybakteryjne oraz chroni przed mutacją genów [30]. Olej z nasion 

malin, podobnie jak z czarnej porzeczki czy aronii, znalazł zastosowanie w produktach 

przeciwstarzeniowych, które hamują powstawanie zmarszczek oraz w preparatach po 

opalaniu. Ponadto stosowany jest w przypadku mikrouszkodzeń skóry spowodowanych 

peelingami, depilacją czy woskowaniem. Jest źródłem przeciwutleniaczy głównie wita-

miny C, która wychwytuje wolne rodniki, związków polifenolowych, reprezento-

wanych przez antocyjany, flawanole, flawonole, kwasy fenolowe oraz garbniki [27]. 

Wykazano, że ekstrakty z różnych odmian malin mają właściwości przeciwutleniające, 

dzięki zdolności do usuwania rodników hydroskopowych, tlenu singletowego, nadtlenku 

wodoru oraz rodników ponadtlenkowych [29]. Surowiec ten cieszy się dużą popular-

nością w przemyśle kosmetycznym. W ostatnich latach znalazł zastosowanie jako 

emolient, głównie w kosmetykach podnoszących poziom nawilżenia skóry, kondycjo-

nujących oraz w produktach, które wzmacniają barierę lipidową w naskórku, chroniąc 

tym samym przed utratą wody [27, 29]. 
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1.2.5. Olej z nasion aronii 

Uzyskiwany jest za pomocą tłoczenia na zimno nasion czarnej aronii nazywanej 

w języku łacińskim Aronia melanocarpa. Aronia, podobnie jak kurkuma, jest znako-

mitym antyoksydantem. Stosowana zewnętrznie oraz wewnętrznie działa odżywczo na 

skórę. W jej owocach znajdują się cenne witaminy i mikroelementy, np. witamina C, 

witamina P, karoten, kwas chlorogenowy, wapń oraz żelazo [27]. Olej aroniowy 

uzyskuje się z nasion, w którym występują duże ilości niezbędnych nienasyconych 

kwasów tłuszczowych [31]. Olej posiada pozytywne działanie na naszą skórę, która 

doskonale go wchłania. Wykazuje także działanie przeciwzapalne oraz przeciwaler-

gicznie, pobudzając do regeneracji nabłonka oraz tkanki łącznej, jednocześnie podnosząc 

odporność na zakażenia. Co więcej, chroni przed egzemą i pokrzywką, wstrzymuje 

powstawanie zwyrodnień oraz rogowacenia gruczołów łojowych. Hamuje proces 

prowadzący do zaczopowania ujść gruczołów łojowych, a tym samym przeciwdziała 

tworzeniu się zaskórników. Wpływa pozytywnie na jędrność i elastyczność skóry. 

Dodatkową zaletą oleju jest redukowanie oraz spłycanie zmarszczek. W kosmetykach, 

stosowany jako substancja czynna, odświeża, wygładza oraz kondycjonuje skórę [32]. 

Olejek z nasion aronii zalecany jest do pielęgnacji cery suchej i wrażliwej – posiada 

zastosowanie w preparatach przeciwzmarszczkowych, używany jest w preparatach po 

opalaniu, woskowaniu, peelingach oraz w innych zabiegach kosmetycznych [27, 29]. 

2. Cel i zakres badań 

Celem badań było opracowanie jednej z form kosmetycznych – maseczek o właści-

wościach nawilżających, przeznaczonych do pielęgnacji twarzy i ciała skóry osób 

w wieku dojrzałym. Głównym założeniem przy recepturowaniu było otrzymanie 

kosmetyków o naturalnym składzie. Dlatego postanowiono wykorzystać produkty 

roślinne: siemię lniane, olej lniany, olej z kurkumy i oleje z nasion owoców, takie jak: 

olej z nasion: aronii, truskawek, malin, porzeczki oraz wodę. Opracowując receptury 

celowo nie uwzględniono środków konserwujących. 

Celem zaplanowanych do wykonania badań było potwierdzenie następujących 

właściwości siemienia lnianego i olejów roślinnych: tworzenie warstwy okluzji, nawil-

żanie skóry w czasie po wchłonięciu preparatu przez warstwę rogową. Badanie wyko-

nano dla 10 probantek, posiadających zdrową skórę, w wieku 40-60 lat, które zgłosiły 

się dobrowolnie i wyraziły pisemną zgodę na przeprowadzenie powyższych badań. 

Zakres badań obejmował: 

 recepturowanie i otrzymywanie maseczek kosmetycznych zawierających 

w swoim składzie jako surowiec bazowy siemię lniane; 

 badanie zmiany poziomu nawilżenia skóry w różnych przedziałach czasowych po 

aplikacji powyższych preparatów; 

 badanie wpływu maseczek kosmetycznych na zapobieganie transepidermalnej 

utraty wody w różnych przedziałach czasowych od momentu aplikacji danego 

kosmetyku. 
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3. Materiał i metodyka badań 

3.1. Recepturowanie i otrzymywanie maseczek kosmetycznych 

W opracowanych recepturach (tab. 1) składnikiem bazowym było siemię lniane, do 

którego dodawano w zależności od numeru maseczki, oleje roślinne, takie jak olej z: 

kurkumy, nasion truskawki, porzeczki, aronii oraz malin. Zastosowano ekstrakty roślinne 

pozyskiwane w warunkach nadkrytycznego ditlenku węgla. Proces ekstrakcji został 

przeprowadzony w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych (INSCh) w Puławach. 

Sporządzenie maseczek, zgodnie z opracowanymi recepturami, polegało na odważeniu 

siemienia lnianego i zalaniu gorącą wodą i pozostawiono na czas 30 minut. Następnie 

dodawano wybrane oleje roślinne. Po dokładnym wymieszaniu aplikowano na skórę 

probantów. Pierwsza receptura zawierała tylko olej lniany, zaś druga siemię lniane, bez 

dodatku olejów.  

Tabela 1. Maseczki kosmetyczne z siemienia lnianego oraz dodatkiem wybranych olei roślinnych  

Nazwa surowca Nazwa INCI Producent Masa [g] 

Receptura nr 1 

Olej lniany Linum Usitatissimum 

(Linseed) Seed Oil 

Złoty Łan 100 

Receptura nr 2 

Siemię lniane Linum Usitatissimum Instytut Włókien Naturalnych 
i Roślin Zielarskich, Poznań 

30 

Woda Aqua (H2O) - 60 

Receptura nr 3 

Siemię lniane Linum Usitatissimum j.w. 30 

Woda Aqua (H2O) - 60 

Olej z kurkumy Curcuma Longa Seed 
Oil 

ECOSPA, Warszawa 1 

Receptura nr 4 

Siemię lniane Linum Usitatissimum j.w. 30 

Woda Aqua (H2O) - 60 

Olej z nasion aronii Aronia Melanocarpa 

Seed Oil 

INSCh, Puławy 1 

Receptura nr 5 

Siemię lniane Linum Usitatissimum j.w. 30 

Woda Aqua (H2O) - 60 

Olej z nasion porzeczki Ribes Nigrum Seed Oil INSCh, Puławy 1 

Receptura nr 6 

Siemię lniane Linum Usitatissimum j.w. 30 

Woda Aqua (H2O) - 60 

Olej z nasion truskawki Fragaria Ananassa 

(Strawberry) Seed Oil 

INSCh, Puławy 1 

Receptura nr 7 

Siemię lniane Linum Usitatissimum j.w. 30 

Woda Aqua (H2O) - 60 

Olej z nasion maliny Rubus Idaeus 
(Raspberry) Seed Oil 

INSCh, Puławy 1 

Źródło: Opracowanie własne  
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3.2. Badanie poziomu nawilżenia skóry 

Badanie wykonano za pomocą Corneometru CM 825 firmy Courage + Khazaka 
Cologne, Germany [33]. Na odtłuszczoną skórę przedramienia nakładano maseczki, 
sporządzone zgodnie z recepturą podaną w tabeli 1. Miejsce badań oznaczono numerami 
1-7, rysując kwadraty markerem, wykorzystując metalowy szablon o powierzchni  
4 x 4 cm. Po aplikacji kosmetyków, pozostawiono je na skórze na czas 15 minut, po 
czym zmyto maseczki i lekko wacikiem kosmetycznym osuszono skórę. Oceniano 
wpływ sporządzonych kosmetyków na nawilżenie warstwy rogowej naskórka, 
a uzyskane wyniki przedstawiono w jednostkach umownych [a.u.], wykonując pomiary 
po 15, 30, 60, 120 oraz 180 minutach, licząc czas od momentu zmycia maseczki. Próbę 
kontrolną stanowiły te same, oznaczone numerami 1-7 kwadraty skóry, w których 
zbadano nawilżenie skóry przed nałożeniem oleju lnianego oraz maseczek na bazie 
siemienia lnianego z dodatkiem wybranych olei roślinnych.  

3.3. Badanie transepidermalnej utraty wody – TEWL 

Badanie wykonano za pomocą aparatu Tewametr TM 300, Courage + Khazaka, 
Cologne, Germany [34]. Powierzchnię skóry przedramienia odtłuszczono, a następnie 
odpowiednio oznaczono, rysując markerem kwadraty o powierzchni 4 x 4 cm, wyko-
rzystując metalowy szablon. Na pola oznaczone numerami 1-7, nakładano maseczki 
sporządzone zgodnie z recepturą podaną w tabeli 1 na czas 15 minut, a następnie 
zmyto je, a skórę osuszono wacikiem kosmetycznym. Badanie wykonano po 15, 30, 60, 
120 oraz 180 minutach, licząc czas od momentu zmycia maseczki. Wyniki pomiarów 
TEWL wyrażano w jednostkach [g/h/m²]. Próbę kontrolną stanowiły te same, oznaczone 
numerami 1-7 kwadraty skóry przed nałożeniem maseczek. 

3.4. Analiza statystyczna 

Otrzymane wyniki badań zostały poddane analizie statystycznej, którą przepro-
wadzono wykorzystując pakiet Microsoft Office oraz program PSPP. 

Jako poziom istotności przyjęto p = 0,05. Poziom istotności to maksymalne dopusz-
czalne prawdopodobieństwo błędu, polegającego na odrzuceniu prawdziwej hipotezy 
zerowej H0, która zakłada, że badane grupy nie różnią się pod kątem interesującej nas 
cechy. Jest to więc stopień wymagań, przy którym podejmuje się decyzję o odrzuceniu 
lub pozostawieniu hipotezy. Zgodnie z powyższym wyniki p < 0,05 oznaczać będą 
występowanie istotnych zależności pomiędzy zmiennymi. 

Do analizy zmiennych ilościowych przedstawianych w podziale na grupy wyko-
rzystano analizę wieloczynnikową analizę wariancji z ANOVA z powtarzanymi 
pomiarami. Oznaczenia – H0: średnie są jednakowe w badanych grupach, zaś H1 
(alternatywna): średnie są istotnie różne w badanych grupach.  

Wyboru testów dokonywano na podstawie rozkładu zmiennych, który to weryfi-
kowano testem Shapiro-Wilka. 

4. Wyniki i omówienie 

4.1. Badanie poziomu nawilżenia skóry 

Posłużono się wieloczynnikową analizą wariancji ANOVA z powtarzanymi pomia-
rami. Test ten pozwalał na zweryfikowanie hipotezy o istotnych różnicach poziomu 
nawilżenia pomiędzy pomiarami oraz istotnych statystycznie różnicach w nawilżeniu 
w zależności od zastosowanego typu kosmetyku. 
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Tabela 2. Efekty wewnątrzobiektowe 

  
Suma 

kwadratów 
df 

Średni 

kwadrat 
F p η² 

Poziom nawilżenia – 
zastosowanie terapii 

20384,3 
 

5 
 

4076,869 
 

188,64
9  

< 0 ,001 0,45875 

Poziom nawilżenia – 
rodzaj kosmetyku 

8856,9 
 

30 
 

295,228 
 

13,661 
 

< 0 ,001 0,19932 

Reszty 6807,4 
 

31
5  

21,611 
 

  
 

    

F – statystyka testu; df – stopnie swobody; p – istotność statystyczna 

Źródło: Opracowanie własne 

Z przeprowadzonej analizy statystycznej wynika, iż odnotowano istotny 

statystycznie (p < 0,05) wpływ zastosowanej terapii na poziom nawilżenia pomiędzy 

pomiarami. Wystąpiła też istotna statystycznie interakcja obu czynników (zastosowani 

terapii i rodzaju kosmetyku). 

Tabela 3. Efekty międzyobiektowe 

  Suma kwadratów df Średni kwadrat F p η² 

Rodzaj kosmetyku 
 

6675,7 
 

6 
 

1112,616 
 

40,984 
 

< 0 ,001 
 

0,15024 
 

Reszty 
 

1710,3 
 

63 
 

27,148 
 

  
 

  
 

  
 

F – statystyka testu; df – stopnie swobody; p – istotność statystyczna 

Źródło: Opracowanie własne 

Z przeprowadzonej analizy statystycznej wynika, iż odnotowano istotne staty-

stycznie (p < 0,05) różnice pomiędzy poziomem nawilżenia w podziale na rodzaj 

zastosowanego kosmetyku. Aby sprawdzić, które dokładnie etapy pomiarów oraz 

rodzaje kosmetyków różniły się od siebie istotnie wykonano porównanie parami za 

pomocą testu post hoc Tukeya. 

Tabela 4. Test post hoc Tukeya – porównanie parami poziomu nawilżenia 

Porównanie parami 
 

Poziom nawilżenia   Poziom nawilżenia Różnica średnich  df  p 

kontrola 
 

– 
 

15 min 
 

-23,13571 
 

 
 

63,000 
 

 
 

< 0,001 
 

kontrola 
 

– 
 

30 min 
 

-8,93857 
 

 
 

63,000 
 

 
 

< 0,001 
 

kontrola 
 

– 
 

60 min 
 

-8,26857 
 

 
 

63,000 
 

 
 

< 0,001 
 

kontrola 
 

– 
 

120 min 
 

-12,81571 
 

 
 

63,000 
 

 
 

< 0,001 
 

kontrola 
 

– 
 

180 min 
 

-13,84429 
 

 
 

63,000 
 

 
 

< 0,001 
 

15 min 
 

– 
 

30 min 
 

14,19714 
 

 
 

63,000 
 

 
 

< 0,001 
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Porównanie parami 
 

Poziom nawilżenia   Poziom nawilżenia Różnica średnich  df  p 

15 min 
 

– 
 

60 min 
 

14,86714 
 

 
 

63,000 
 

 
 

< 0,001 
 

15 min 
 

– 
 

120 min 
 

10,32000 
 

 
 

63,000 
 

 
 

< 0,001 
 

15 min 
 

– 
 

180 min 
 

9,29143 
 

 
 

63,000 
 

 
 

< 0,001 
 

30 min 
 

– 
 

60 min 
 

0,67000 
 

 
 

63,000 
 

 
 

0,968 
 

30 min 
 

– 
 

120 min 
 

-3,87714 
 

 
 

63,000 
 

 
 

0,002 
 

30 min 
 

– 
 

180 min 
 

-4,90571 
 

 
 

63,000 
 

 
 

< 0,001 
 

60 min 
 

– 
 

120 min 
 

-4,54714 
 

 
 

63,000 
 

 
 

< 0,001 
 

60 min 
 

– 
 

180 min 
 

-5,57571 
 

 
 

63,000 
 

 
 

< 0,001 
 

120 min 
 

– 
 

180 min 
 

-1,02857 
 

 
 

63,000 
 

 
 

0,818 
 

 df – stopnie swobody; p – istotność statystyczna 

Źródło: Opracowanie własne 

Istotne statystycznie różnice w poziomie nawilżenia odnotowano pomiędzy każdym 

etapem wykonanej analizy, oprócz pomiarów po: 30 min i 60 min oraz 120 min i 180 

min. 

Tabela 5. Test post hoc Tukeya – Porównanie parami rodzaju kosmetyku 

Porównanie parami 
 

RODZAJ 
KOSMETYKU 

  
RODZAJ 
KOSMETYKU 

Różnica 
średnich 

 df  p 

ARO. 
 

– 
 

PORZ. 
 

-1,35500 
 

 
 

63,000 
 

 0,787 

ARO. 
 

– 
 

KURK. 
 

1,13667 
 

 
 

63,000 
 

 0,894 

ARO. 
 

– 
 

MAL. 
 

5,77000 
 

 
 

63,000 
 

 < 0,001 

ARO. 
 

– 
 

OLEJ 
 

-8,35667 
 

 
 

63,000 
 

 < 0,001 

ARO. 
 

– 
 

SIEMIE 
 

2,24000 
 

 
 

63,000 
 

 0,235 

ARO. 
 

– 
 

TRU. 
 

0,12833 
 

 
 

63,000 
 

 1,000 

PORZ. 
 

– 
 

KURK. 
 

2,49167 
 

 
 

63,000 
 

 0,138 

PORZ. 
 

– 
 

MAL. 
 

7,12500 
 

 
 

63,000 
 

 < 0,001 

PORZ. 
 

– 
 

OLEJ 
 

-7,00167 
 

 
 

63,000 
 

 < 0,001 

PORZ. 
 

– 
 

SIEMIE 
 

3,59500 
 

 
 

63,000 
 

 0,006 

PORZ. 
 

– 
 

TRU. 
 

1,48333 
 

 
 

63,000 
 

 0,708 

KURK. 
 

– 
 

MAL. 
 

4,63333 
 

 
 

63,000 
 

 < 0,001 

KURK. 
 

– 
 

OLEJ 
 

-9,49333   
 

63,000 
 

 < 0,001 

KURK. 
 

– 
 

SIEMIE 
 

1,10333   
 

63,000 
 

 0,906 
 

KURK. 
 

– 
 

TRU. 
 

-1,00833   
 

63,000 
 

 0,937 
 

MAL. 
 

– 
 

OLEJ 
 

-14,12667   
 

63,000 
 

 < 0,001 
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Porównanie parami 
 

RODZAJ 

KOSMETYKU 
  

RODZAJ 

KOSMETYKU 

Różnica 

średnich 
 df  p 

MAL. 
 

– 
 

SIEMIE 
 

-3,53000   
 

63,000 
 

 0,008 

MAL. 
 

– 
 

TRU. 
 

-5,64167   
 

63,000 
 

 < 0,001 

OLEJ 
 

– 
 

SIEMIE 
 

10,59667   
 

63,000 
 

 < 0,001 

OLEJ 
 

– 
 

TRU. 
 

8,48500   
 

63,000 
 

 < 0,001 

SIEMIE 
 

– 
 

TRU. 
 

-2,11167   
 

63,000 
 

 0,300 

df – stopnie swobody; p – istotność statystyczna 

Legenda: receptury podano w tabeli 1 w punkcie 3.1., oznaczenia zastosowanych receptur kosmetyków: 

ARO. – receptura nr 4; PORZ. – receptura nr 5; KURK. – receptura nr 3; MAL. – receptura nr 7; OLEJ – 

receptura nr 1; SIEMIE – receptura nr 2; TRU. – receptura nr 6,  
Źródło: opracowanie własne 

Wszystkie pary kosmetyków, gdzie wartość p < 0,05 to pary, pomiędzy którymi 

odnotowano istotną różnicę w poziomie nawilżenia. 

Tabela 6. Średnie brzegowe – rodzaj kosmetyku 

 
Przedział ufności 95% 

RODZAJ KOSMETYKU M SE Dolna granica Górna granica 

ARONIA 
 

46,813 
 

0,67265 
 

45,469 
 

48,158 
 

PORZECZKA 
 

48,168 
 

0,67265 
 

46,824 
 

49,513 
 

KURKUMA 
 

45,677 
 

0,67265 
 

44,332 
 

47,021 
 

MALINA 
 

41,043 
 

0,67265 
 

39,699 
 

42,388 
 

OLEJ LNIANY 
 

55,170 
 

0,67265 
 

53,826 
 

56,514 
 

SIEMIE 
 

44,573 
 

0,67265 
 

43,229 
 

45,918 
 

TRUSKAWKA 
 

46,685 
 

0,67265 
 

45,341 
 

48,029 
 

Legenda: receptury podano w tabeli.1 w punkcie 3.1., oznaczenia zastosowanych receptur kosmetyków: 

ARO. – receptura nr 4; PORZ. – receptura nr 5; KURK. – receptura nr 3; MAL. – receptura nr 7; OLEJ – 

receptura nr 1; SIEMIE – receptura nr 2; TRU. – receptura nr 6,  
źródło: opracowanie własne 

Zmiany poziomu nawilżenia skóry w jednostkach umownych [a.u.] po aplikacji 

maseczek kosmetycznych zawierających siemię lniane oraz wybrane oleje roślinne 

przedstawiono na wykresie 1. 
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Wykres 1. Zmiany poziomu nawilżenia skóry po aplikacji maseczek kosmetycznych 

Legenda: receptury podano w tabeli 1 w punkcie 3.1., oznaczenia zastosowanych receptur kosmetyków: 

ARO. – receptura nr 4; PORZ. – receptura nr 5; KURK. – receptura nr 3; MAL. – receptura nr 7; OLEJ – 

receptura nr 1; SIEMIE – receptura nr 2; TRU. – receptura nr 6. Źródło: opracowanie własne 

Najwyższe średnie wartości nawilżenia odnotowano w przypadku oleju lnianego 

(M = 55,17), natomiast najniższe w przypadku nasion malin (M = 41,04). 

W tabeli 7 oraz na wykresie 2 przedstawiono wartości najniższe oraz najwyższe 

poziomu nawilżenia skóry, dokonując pomiaru po 15, 30, 60, 120 i 180 minutach od 

momentu zmycia kosmetyku. Wyniki podano dla przedziału ufności 95%.  

Tabela 7. Średnie brzegowe – poziom nawilżenia 

 
Przedział ufności 95% 

Poziom nawilżenia M SE Dolna granica Górna granica 

kontrola 
 

35,709 
 

0,29289 
 

35,123 
 

36,294 
 

15min 
 

58,844 
 

0,57951 
 

57,686 
 

60,002 
 

30min 
 

44,647 
 

0,51285 
 

43,622 
 

45,672 
 

60min 
 

43,977 
 

0,59031 
 

42,797 
 

45,157 
 

120min 
 

48,524 
 

0,76596 
 

46,994 
 

50,055 
 

180min 
 

49,553 
 

0,55827 
 

48,437 
 

50,668 
 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 2. Zmiany poziomu nawilżenia skóry w zależności od czasu, źródło: opracowanie własne 

Najwyższe średnie wartości nawilżenia skóry odnotowano po 15 minutach od 

aplikacji kosmetyku (M = 58,84), natomiast najniższe w pomiarze próby stanowiącej 

kontrolę, czyli bez aplikacji maseczki (M = 35,71). 

Wartości poziomu nawilżenia skóry po aplikacji poszczególnych maseczek, 

przygotowanych zgodnie z recepturami podanymi w tabeli 1, po 15, 30, 60, 120 oraz 

180 minutach, przedstawiono na wykresie 3.  

 

Wykres 3. Zmiany poziomu nawilżenia skóry dla poszczególnych maseczek w zależności od czasu 

Legenda: receptury podano w tabeli 1 w punkcie 3.1., oznaczenia zastosowanych receptur kosmetyków: 
ARO. – receptura nr 4; PORZ. – receptura nr 5; KURK. – receptura nr 3; MAL. – receptura nr 7; OLEJ – 

receptura nr 1; SIEMIE – receptura nr 2; TRU. – receptura nr 6. Źródło: opracowanie własne 

Analizując zmianę stopnia nawilżenia skóry wszystkich zastosowanych kosme-

tyków, po 15 minutach nastąpił największy jego wzrost, o 23,13 [a.u.] w odniesieniu 

do próby kontrolnej. Następnie zaobserwowano spadek wartości nawilżenia po 

30 minutach, licząc czas od momentu zmycia kosmetyku. Porównując wyniki z kontrolą, 

po 1, 2 i 3 godzinach stwierdzono większe wartości nawilżenia skóry po aplikacji 

wszystkich sporządzonych preparatów, w których głównymi składnikami było siemię 

lniane i oleje roślinne, czyli olej: lniany, z kurkumy, z nasion: aronii, czarnej porzeczki, 
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truskawki i maliny. Dokonując analizy wpływu poszczególnych użytych olejów 

w połączeniu z siemieniem lnianym na poziom nawilżenia skóry, największy jego 

spadek nastąpił po 30 minutach od aplikacji maseczki z siemienia lnianego i oleju 

z kurkumy, jak również maseczki z samego siemienia lnianego. Różnica stopnia nawil-

żenia pomiędzy 15 a 30 minutą po usunięciu kosmetyku wyniosła 26,63 [a.u.] dla 

maseczki z siemienia lnianego i oleju z kurkumy oraz 33,86 [a.u] po aplikacji samego 

siemienia lnianego. Duża różnica nastąpiła w tym przedziale czasowym, również po 

zaaplikowaniu oleju lnianego. W tym przypadku miała ona wartość: 25,4 jednostek 

umownych. Ciekawy jest również fakt, że po 2 i 3 godzinach od zmycia wyżej wymie-

nionych kosmetyków, nastąpił wyraźny wzrost stopnia nawilżenia skóry, zwłaszcza 

w przypadku siemienia lnianego, gdzie różnica, między 30 minutami a 2 godzinami 

wyniosła: 11,25 [a.u.], a w 3 godzinie stwierdzono wzrost jeszcze o 14,59 [a.u.]. 

Rozpatrując wpływ oleju lnianego, różnica pomiędzy 30 minutą a 2 godziną wyniosła 

15,32 [a.u.], zaś w ciągu kolejnej godziny nastąpił wzrost jeszcze o 3,61 jednostki 

umowne. Po aplikacji maseczki z siemienia lnianego i oleju z kurkumy, po gwałtownym 

spadku w 30 minucie wartości nawilżenia skóry, nastąpił wzrost o 6,06 [a.u] w ciągu 

kolejnej pół godziny (1 h po aplikacji kosmetyku), następnie jeszcze odnotowano 

wzrost o 4,33 jednostki umowne w przeciągu kolejnej godziny, zaś w godzinie 

3 stwierdzono znów minimalny spadek o 0,38 [a.u]. 

W przypadku pozostałych kosmetyków różnice nie były aż tak duże. Jedynie po 

aplikacji maseczki z siemienia lnianego i oleju z nasion truskawki stopień nawilżenia 

sukcesywnie spadał, poza niewielkim wzrostem między 1 a 2 godziną po aplikacji, 

gdzie zanotowano wzrost o 0,77 jednostki umowne; zaś już w 3 godzinie spadek 

w stosunku do godziny 2 wyniósł aż 5,89 [a.u.]. 

4.2. Badanie transepidermalnej utraty wody – TEWL 

Posłużono się wieloczynnikową analizą wariancji ANOVA z powtarzanymi pomia-

rami. Test ten pozwalał na zweryfikowanie hipotezy o istotnych różnicach poziomu 

TEWL pomiędzy pomiarami oraz istotnych statystycznie różnicach w poziomie 

transepidermalnej utraty wody w zależności od zastosowanego typu kosmetyku. 

Tabela 8. Efekty wewnątrzobiektowe 

  
Suma 
kwadratów 

df 
Średni 
kwadrat 

F p η² 

TEWL 
 

2186,61 
 

5 
 

437,32141 
 

585,761 
 

< 0,001 
 

0,47837 
 

TEWL – rodzaj 
kosmetyku  

886,24 
 

30 
 

29,54127 
 

39,568 
 

< 0,001 
 

0,19388 
 

Reszty 
 

235,17 
 

315 
 

0,74659 
 

  
 

  
 

  
 

F – statystyka testu; p – istotność statystyczna 

Źródło: Opracowanie własne 

Z analizy statystycznej wynika, iż odnotowano istotny statystycznie (p < 0,05) 

wpływ zastosowania terapii na poziom TEWL pomiędzy pomiarami.  
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Wystąpiła też istotna statystycznie interakcja obu czynników (zastosowanie terapii 

i rodzaju kosmetyku). 

Tabela 9. Efekty międzyobiektowe 

  Suma kwadratów df Średni kwadrat F p η² 

Rodzaj kosmetyku 
 

292,07 
 

6 
 

48,678 
 

3,1586 
 

0,009 
 

0,06390 
 

Reszty 
 

970,91 
 

63 
 

15,411 
 

  
 

  
 

  
 

F – statystyka testu; p – istotność statystyczna 

Źródło: Opracowanie własne 

Z analizy statystycznej wynika, iż odnotowano istotne statystycznie (p < 0,05) 

różnice pomiędzy poziomem TEWL w podziale na rodzaj zastosowanego kosmetyku. 

Jednak, aby to potwierdzić wykonano test post hoc Tukeya. 

Tabela 10. Test post hoc Tukeya – porównanie parami poziomu TEWL 

Porównanie parami 
 

TEWL   TEWL 
Różnica 

średnich 
 df  p 

kontrola 
 

– 
 

15 min 
 

-3,005714 
 

 
 

63,000 
 

 
 

< 0,001 

kontrola 
 

– 
 

30 min 
 

2,521429 
 

 
 

63,000 
 

 
 

< 0,001 

kontrola 
 

– 
 

60 min 
 

4,104286 
 

 
 

63,000 
 

 
 

< 0,001 

kontrola 
 

– 
 

120 min 
 

2,194286 
 

 
 

63,000 
 

 
 

< 0,001 

kontrola 
 

– 
 

180 min 
 

2,228571 
 

 
 

63,000 
 

 
 

< 0,001 

15 min 
 

– 
 

30 min 
 

5,527143 
 

 
 

63,000 
 

 
 

< 0,001 

15 min 
 

– 
 

60 min 
 

7,110000 
 

 
 

63,000 
 

 
 

< 0,001 

15 min 
 

– 
 

120 min 
 

5,200000 
 

 
 

63,000 
 

 
 

< 0,001 

15 min 
 

– 
 

180 min 
 

5,234286 
 

 
 

63,000 
 

 
 

< 0,001 

30 min 
 

– 
 

60 min 
 

1,582857 
 

 
 

63,000 
 

 
 

< 0,001 

30 min 
 

– 
 

120 min 
 

-0,327143 
 

 
 

63,000 
 

 
 

< 0,001 

30 min 
 

– 
 

180 min 
 

-0,292857 
 

 
 

63,000 
 

 
 

0,250 

60 min 
 

– 
 

120 min 
 

-1,910000 
 

 
 

63,000 
 

 
 

< 0,001 

 60 min 
 

– 
 

180 min 
 

-1,875714 
 

 
 

63,000 
 

 
 

< 0,001 

120 min 
 

– 
 

180 min 
 

0,034286 
 

 
 

63,000 
 

 
 

1,000 

Źródło: Opracowanie własne  

Istotne statystycznie różnice w poziomie TEWL odnotowano pomiędzy każdym 

etapem wykonywanej analizy, oprócz pomiaru po: 30 i 180 oraz 120 i 180 minutach. 
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Tabela 11. Test post hoc Tukeya – porównanie parami rodzaju kosmetyku 

Porównanie parami 
 

RODZAJ 
KOSMETYKU 

  
RODZAJ 
KOSMETYKU 

Różnica 
średnich 

 df  p 

ARO. 
 

– 
 

KURK. 
 

-0,936667 
 

 
 

63,000 
 

 
 

0,846 
 

ARO. 
 

– 
 

MAL. 
 

1,383333 
 

 
 

63,000 
 

 
 

0,469 
 

ARO. 
 

– 
 

OLEJ 
 

0,740000 
 

 
 

63,000 
 

 
 

0,944 
 

ARO. 
 

– 
 

PORZ. 
 

0,793333 
 

 
 

63,000 
 

 
 

0,924 
 

ARO. 
 

– 
 

SIEMIE 
 

-0,936667 
 

 
 

63,000 
 

 
 

0,846 
 

ARO. 
 

– 
 

TRU. 
 

0,661667 
 

 
 

63,000 
 

 
 

0,967 
 

KURK. 
 

– 
 

MAL. 
 

2,320000 
 

 
 

63,000 
 

 
 

0,030 
 

KURK. 
 

– 
 

OLEJ 
 

1,676667 
 

 
 

63,000 
 

 
 

0,242 
 

KURK. 
 

– 
 

PORZ. 
 

1,730000 
 

 
 

63,000 
 

 
 

0,210 
 

KURK. 
 

– 
 

SIEMIE 
 

2,5570e-15 
 

 
 

63,000 
 

 
 

1,000 
 

KURK. 
 

– 
 

TRU. 
 

1,598333 
 

 
 

63,000 
 

 
 

0,295 
 

MAL. 
 

– 
 

OLEJ 
 

-0,643333 
 

 
 

63,000 
 

 
 

0,972 
 

MAL. 
 

– 
 

PORZ. 
 

-0,590000 
 

 
 

63,000 
 

 
 

0,982 
 

MAL. 
 

– 
 

SIEMIE 
 

-2,320000 
 

 
 

63,000 
 

 
 

0,030 
 

MAL. 
 

– 
 

TRU. 
 

-0,721667 
 

 
 

63,000 
 

 
 

0,951 
 

OLEJ 
 

– 
 

PORZ. 
 

0,053333 
 

 
 

63,000 
 

 
 

1,000 
 

OLEJ 
 

– 
 

SIEMIE 
 

-1,676667 
 

 
 

63,000 
 

 
 

0,242 
 

OLEJ 
 

– 
 

TRU. 
 

-0,078333 
 

 
 

63,000 
 

 
 

1,000 
 

PORZ. 
 

– 
 

SIEMIE 
 

-1,730000 
 

 
 

63,000 
 

 
 

0,210 
 

 PORZ. 
 

– 
 

TRU. 
 

-0,131667 
 

 
 

63,000 
 

 
 

1,000 
 

SIEMIE 
 

– 
 

TRU. 
 

1,598333 
 

 
 

63,000 
 

 
 

0,295 
 

Legenda: – receptury podano w tabeli 1 w punkcie 3.1., oznaczenia zastosowanych receptur 
kosmetyków: ARO. – receptura nr 4; PORZ. – receptura nr 5; KURK. – receptura nr 3; MAL. – 

receptura nr 7; OLEJ – receptura nr 1; SIEMIE – receptura nr 2; TRU. – receptura nr 6,  

źródło: opracowanie własne 

Dokładna analiza – porównanie parami za pomocą testu post hoc Tukeya wykazała, 

iż w przypadku poziomu TEWL rodzaj kosmetyku nie miał istotnego statystycznie 

znaczenia (p > 0,05). 



 

Mariola Mendrycka, Joanna Matuska, Anna Dziuba  

 

96 

 

Wykres 4. Zmiany poziomu TEWL w zależności od czasu, źródło: opracowanie własne 

Tabela 12. Średnie brzegowe – TEWL 

 
Przedział ufności 95% 

TEWL M SE Dolna granica Górna granica 

kontrola 
 

11,7286 
 

0,21559 
 

11,2977 
 

12,1594 
 

15min 
 

14,7343 
 

0,32200 
 

14,0908 
 

15,3778 
 

30min 
 

9,2071 
 

0,14634 
 

8,9147 
 

9,4996 
 

60min 
 

7,6243 
 

0,14694 
 

7,3306 
 

7,9179 
 

120min 
 

9,5343 
 

0,14253 
 

9,2495 
 

9,8191 
 

180min 
 

9,5000 
 

0,24496 
 

9,0105 
 

9,9895 
 

Źródło: Opracowanie własne 

Najwyższy średni poziom TELW odnotowano po 15 minutach (M = 14,7) natomiast 

najniższy po 60 minutach (M = 7,62). 
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Wykres 5. Zmiany poziomu TEWL po aplikacji maseczek kosmetycznych 
Legenda: receptury podano w tabeli 1 w punkcie 3.1., oznaczenia zastosowanych receptur kosmetyków: 

ARO. – receptura nr 4; PORZ. – receptura nr 5; KURK. – receptura nr 3; MAL. – receptura nr 7; OLEJ – 

receptura nr 1; SIEMIE – receptura nr 2; TRU. – receptura nr 6. Źródło: opracowanie własne 

Tabela 14. Średnie brzegowe – rodzaj kosmetyku 

 
Przedział ufności 95% 

RODZAJ KOSMETYKU M SE Dolna granica 
Górna 

granica 

ARO. 
 

10,6317 
 

0,50681 
 

9,6189 
 

11,644 
 

KURK. 
 

11,5683 
 

0,50681 
 

10,5556 
 

12,581 
 

MAL. 
 

9,2483 
 

0,50681 
 

8,2356 
 

10,261 
 

OLEJ 
 

9,8917 
 

0,50681 
 

8,8789 
 

10,904 
 

PORZ. 
 

9,8383 
 

0,50681 
 

8,8256 
 

10,851 
 

SIEMIE 
 

11,5683 
 

0,50681 
 

10,5556 
 

12,581 
 

TRU. 
 

9,9700 
 

0,50681 
 

8,9572 
 

10,983 
 

Legenda: receptury podano w tabeli 1 w punkcie 3.1., oznaczenia zastosowanych receptur kosmetyków: 

ARO. – receptura nr 4; PORZ. – receptura nr 5; KURK. – receptura nr 3; MAL. – receptura nr 7; OLEJ – 
receptura nr 1; SIEMIE – receptura nr 2; TRU. – receptura nr 6. Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 6. Zmiany poziomu TEWL po aplikacji maseczek kosmetycznych w zależności od czasu 
Legenda: receptury podano w tabeli 1 w punkcie 3.1., oznaczenia zastosowanych receptur kosmetyków: 

ARO. – receptura nr 4; PORZ. – receptura nr 5; KURK. – receptura nr 3; MAL. – receptura nr 7; OLEJ – 

receptura nr 1; SIEMIE – receptura nr 2; TRU. – receptura nr 6, źródło: opracowanie własne 

Producent urządzenia służącego do pomiaru TEWL w instrukcji do obsługi powyż-

szego aparatu zamieścił informację dotyczącą interpretacji wyników, z której wynika, 

że wartości minusowe, obliczane jako zmiana tego parametru, po uwzględnieniu próby 

kontrolnej, oznaczają, że dany kosmetyk zapobiega utracie wody. Dodatkowo została 

podana skala liczbowa, która pozwala określić stan skóry.  

W przypadku skóry bardzo zdrowej wartości powinny mieścić się w przedziale od 

0 do 10 [g/h/m²], zaś wyniki w zakresie 10-15 jednostek wskazują na skórę zdrową. 

Wartości między 15 a 25 [g/h/m²] świadczą, że jest to skóra normalna, zaś powyżej 

30 jednostek oznacza już stan krytyczny dla skóry.  

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że sporządzone maseczki na 

bazie siemienia lnianego i ekstraktów roślinnych są bardzo dobrymi kosmetykami 

zapobiegającymi utracie wody przez skórę. Po aplikacji kosmetyku i wykonanego 

pomiaru już w 30 minucie dla większości analizowanych produktów (poza samym 

siemieniem lnianym i olejem lnianym) zanotowano spadek wartości. Dokonując obliczeń 

wg instrukcji obsługi aparatu oraz interpretacji otrzymanych wyników (zmianę TEWL 

skóry po aplikacji kosmetyku w określonym przedziale czasowym [g/h/m²] oblicza się 

odejmując wartości średnie TEWL skóry po aplikacji kosmetyku w danym przedziale 

czasowym [g/h/m²] od wartości średnich TEWL skóry przed aplikacją kosmetyku 

[g/h/m²]) otrzymano ujemne wartości, które wskazują na korzystny wpływ zaapliko-

wanych kosmetyków powodując zapobieganie utracie wody przez skórę. Największe 

wartości ujemne zauważono po upływie 1 godziny od momentu aplikacji kosmetyków. 

Najniższe wartości: -6,58 [g/h/m²] zanotowano w przypadku maseczki z siemienia 

lnianego i oleju z nasion truskawki, jak również w przypadku maski z siemienia lnianego 

i oleju z kurkumy, gdzie uzyskano bardzo zbliżone wyniki -6,28 [g/h/m²]. Należy 

nadmienić, że dla maski z siemienia lnianego i oleju z nasion truskawki otrzymano 

najlepsze właściwości rozpatrując ten parametr. Wartość ujemną, jaką uzyskano już 

w 15 minut po aplikacji, dając wynik równy -1,34 [g/h/m²] wskazuje na dobre właści-

wości zapobiegające utracie wody już od pierwszych minut po nałożeniu kosmetyku na 

skórę. Bezpośrednio po aplikacji nie odnotowano wartości ujemnych jedynie w przy-

padku czystego oleju lnianego oraz samego siemienia lnianego, chociaż w przypadku 

tych kosmetyków utrata wody po dłuższym okresie od momentu ich aplikacji też 

znacznie zmalała. 
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5. Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych badań wysunięto następujące wnioski: 

1. Opracowane receptury pozwalają na sporządzenie maseczek zawierających siemię 

lniane w warunkach domowych. 

2. Siemię lniane posiada bardzo dobre właściwości nawilżające i uzyskano najlepsze 

wyniki spośród wszystkich badanych kosmetyków. 

3. Dodatek olejów roślinnych w niewielkim stężeniu do maseczki z siemieniem 

lnianym wpływa na poprawę zapobiegania transepidermalnej utraty wody. 

4. Olej z truskawki w połączeniu z siemieniem lnianym spowodował, że uzyskano 

najlepsze wyniki z zakresu zapobiegania utraty wody. 

5. Siemię lniane wywiera dobroczynny wpływ na cerę wygładzając ją, łagodząc 

podrażnienia, różne choroby skórne, trądzik czy wypryski, dlatego surowiec ten 

powinien być stosowany przy produkcji różnych form kosmetycznych. 
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Wpływ siemienia lnianego oraz wybranych olei roślinnych na skórę 

Streszczenie 

Siemię lniane posiada wiele właściwości zarówno zdrowotnych, jak i kosmetycznych. Nasiona lnu działają 

regenerująco na skórę, włosy i paznokcie. Są także bogate w źródło witamin: E, B1, B6; kwasu foliowego 
oraz żelaza i magnezu. Celem pracy było sprawdzenie działania siemienia lnianego, pojedynczo lub 

w połączeniu z innymi olejami roślinnymi (olej z kurkumy, olej z nasion aronii, olej z nasion porzeczki, 

olej z nasion truskawki, olej z nasion maliny) oraz oleju lnianego, na skórę osób dojrzałych. Sporządzono 7 

preparatów o naturalnym, roślinnym składzie, a następnie zbadano ich właściwości poprzez analizę poziomu 
nawilżenia skóry oraz transepidermalnej utraty wody – TEWL. Badanie wykonano na 10 probantkach 

w wieku 40-60 lat, które zgłosiły się dobrowolnie i wyraziły pisemną zgodę na ich przeprowadzenie. Potwier-

dzono, że wszystkie maseczki na bazie siemienia lnianego, sporządzone według ustalonych w pracy proporcji, 

zapobiegają utracie wody z organizmu oraz posiadają właściwości nawilżające. Spośród badanych prepa-
ratów najlepsze właściwości nawilżające wykazała maseczka z samego siemienia lnianego, a zapobiegające 

utracie wody przez naskórek maseczka wzbogacona dodatkowo o olej z nasion truskawki. Potwierdzone 

w niniejszej pracy właściwości siemienia lnianego pozwalają wnioskować, że może być on wykorzystywany 

w leczeniu i pielęgnacji skóry, zwłaszcza osób dojrzałych. Należy zaznaczyć, że badane w pracy produkty 

charakteryzowały się całkowicie naturalnym składem i z łatwością mogą być przygotowane w warunkach 

domowych.  

Słowa kluczowe: siemię lniane, oleje roślinne, skóra  

Effect of linseed and selected vegetable oils on the skin 

Abstract 

Linseed has many health and cosmetic properties. Flax seeds regenerate the skin, hair and nails. They are 
also rich in vitamins: E, B1, B6; folic acid, as well as iron and magnesium. The aim of the study was to test 

the effect of linseed, alone or in combination with other vegetable oils (turmeric oil, chokeberry seed oil, 

currant seed oil, strawberry seed oil, raspberry seed oil) and linseed oil on the skin of mature people. Seven 

preparations with a natural, plant composition were prepared, and then their properties were examined by 
analyzing the level of skin hydration and transepidermal water loss – TEWL. The study was performed on 

10 female probation patients aged 40-60 who volunteered and gave their consent in writing. It has been 

confirmed that all linseed-based masks, prepared in accordance with the proportions set in the work, 

prevent water loss from the body and have moisturizing properties. Among the tested preparations, the best 
moisturizing properties were demonstrated by a mask made of linseed only, and a mask, additionally 

enriched with strawberry seed oil, which prevents water loss through the epidermis. The properties of 

linseed confirmed in this study allow the conclusion that it can be used in the treatment and care of the 

skin, especially in mature people. It should be noted that the products tested at work had a completely 
natural composition and can easily be prepared at home.  

Keywords: linseed, vegetable oils, skin 
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Pobieranie ołowiu przez rośliny pomidora gruntowego 

(Solanum lycopersicum cv. Krakus) w obecności 

aktywatora transportu wapnia 

1. Wstęp 

Ołów jest wysoce toksycznym metalem ciężkim, który od czasów rewolucji 

przemysłowej stanowi poważne zagrożenie środowiskowe [1, 2]. W związku z ciągłym 

wykorzystywaniem ołowiu w przemyśle oraz faktem, iż ołów nie ulega biodegradacji, 

jego stężenie w środowisku stale wzrasta, co powoduje, że zanieczyszczenie ołowiem 

jest jednym z największych problemów obecnych czasów [3-8]. Dodatkowo ze 

względu na zdolność do szybkiej bioakumulacji i długi biologiczny okres półtrwania 

ołowiu, zanieczyszczenie ołowiem jest przedmiotem dyskusji w tematach dotyczących 

bezpieczeństwa żywności [9].  

Ołów jest toksyną środowiskową, zaburzającą funkcje fizjologiczne oraz neuronalne, 

wykazuje również działanie rakotwórcze [10-12]. Udowodniono, że ołów jest szybko 

wchłaniany do krwiobiegu, a jego złogi gromadzą się w tkankach i narządach, takich 

jak mózg, wątroba czy nerki [3, 13-16]. Na poziomie komórkowym ołów uszkadza 

struktury komórkowe oraz zakłóca podstawowe procesy biochemiczne zachodzące 

w komórce [17-19]. Zatrucie ołowiem wywołuje bardzo różnorodne objawy, od łagod-

nych, takich jak: nudności, bóle głowy i brzucha, trudności w koncentracji czy problemy 

ze snem, po ostre zaburzenia zachowania, upośledzenia funkcji oddechowych, utratę 

pamięci krótkotrwałej, anemię, choroby układu nerwowego, choroby serca czy 

nowotwory [3, 20-25]. 

Zatrucie ołowiem następuje głównie w wyniku spożycia zanieczyszczonej wody 

lub pokarmu [12, 16]. Można więc stwierdzić, że główną przyczyną ołowiu w naszej 

diecie są owoce i warzywa uprawiane na glebach zanieczyszczonych tym pier-

wiastkiem [3, 12, 26]. Zanieczyszczenie ołowiem gleb zależne jest przede wszystkim 

od budowy geologicznej danego terenu oraz czynników antropogenicznych [2, 12, 27]. 

Jednym z największych źródeł emisji ołowiu był transport, a dokładniej korzystanie 

z benzyn zawierających ołów [2, 3]. Pomimo wprowadzenia w 2000 roku regulacji 

ograniczających stosowanie oraz sprzedaż benzyn ołowiowych, zanieczyszczenia 

ołowiem powstałe w skutek wykorzystywania dodatków ołowiowych do paliw nadal 

jest obecne w glebie [2]. Aktualnie głównym czynnikiem wpływającym na pogłębiające 

się zanieczyszczenie ołowiem w środowisku, są zanieczyszczenia pochodzące z pro-

dukcji akumulatorów, przemysłu hutniczego (ołowiu, żelaza, miedzi, cynku), górnictwa, 

obróbki rud, produkcji cementu czy spalania węgla [2, 12]. W regionach silnie uprze-

mysłowionych stężenie ołowiu w glebie może przekraczać nawet 100 mg/kg [2, 28]. 

                                                                   
1 kk.bodzon@biol.uw.edu.pl, Zakład Ekotoksykologii, Instytut Biologii Środowiskowej, Wydział Biologii, 
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Pobieranie metali ciężkich, takich jak ołów, zachodzi głównie w korzeniach roślin 

[2, 29, 30]. Stopień pobierania ołowiu z gleby jest uzależniony od właściwości fizyko-

chemicznych danego podłoża oraz poziomu aktywności transporterów błonowych, 

który jest indywidualny dla każdego gatunku roślin [1, 31]. Udowodniono, że pobieranie 

ołowiu może następować równomiernie na całej powierzchni korzenia, jak i być ogra-

niczone do określonych stref korzenia, takich jak strefa włośnikowa czy strefa meryste-

matyczna [29, 32, 33]. W pobieraniu ołowiu uczestniczą specyficzne transportery 

kationów o niskim powinowactwie IREG-LCT1 oraz cykliczne kanały jonowe bram-

kowane nukleotydami CNG [32, 34-36]. 

Po wniknięciu do korzeni roślin, ołów związany w kompleksy metal-ligand, trans-

portowany jest do ksylemu, a następnie do nadziemnych części roślin [2, 32, 35, 37, 38]. 

Badania wykazują, że zazwyczaj ok. 5% ołowiu pobranego przez korzenie jest trans-

portowanych do nadziemnych części roślin [39, 40]. 

Akumulacja ołowiu w tkankach następuje na skutek mechanizmów obronnych 

roślin, a dokładniej w wyniku procesu detoksyfikacji [1, 41]. Procesy detoksyfikacji 

opierają się na wbudowywaniu ołowiu w struktury ściany komórkowej lub transporcie 

kompleksów ołowiu (metal-ligand) do wakuoli [1, 30, 38, 42-45]. Dzięki temu ołów 

nie stanowi już zagrożenia dla komórek rośliny. Jednakże procesy detoksyfikacji 

prowadzą do gromadzenia się ołowiu w ścianach komórkowych i wakuolach, czyli do 

odkładania się złogów ołowiu w tkankach roślin [29, 46, 47]. Właśnie w ten sposób 

duże ilości ołowiu zakumulowane w roślinach włączają się do obiegu biologicznego. 

Zaobserwowano, że obecność ołowiu w glebie może ograniczać pobieranie przez 

korzenie roślin pierwiastków odżywczych, takich jak wapń, magnez, potas, żelazo czy 

cynk [38, 42, 48, 49]. W badaniach opisujących mechanizm toksycznego działania 

ołowiu, udowodniono, że jony ołowiu mogą naśladować jony wapnia, i w wyniku 

konkurencji jonów mogą doprowadzić do ograniczenia lub całkowitego zablokowania 

aktywności kanałów wapniowych [2, 7, 50]. Prowadzi to do znacznego zahamowania 

pobierania jonów wapnia przez rośliny w obecności ołowiu [38, 42, 47, 50].  

Nie istnieje obecnie żadna metoda pozwalająca ograniczyć pobieranie ołowiu przez 

rośliny. Jednakże, biorąc pod uwagę zależność pomiędzy pobieraniem jonów wapnia 

i ołowiu przez korzenie roślin, można podejrzewać, że dokarmianie roślin wapniem 

pozwoli ograniczyć pobieranie ołowiu przez rośliny uprawne. 

W badaniach sprawdzono hipotezę zakładającą, że wczesne dokarmianie roślin 

wapniem, poprzez dolistną aplikację aktywatora transportu wapnia wpłynie na 

pobieranie ołowiu przez rośliny. Celem badań było określenie czy moment podania 

aktywatora transportu wapnia siewkom pomidora gruntowego (Solanum lycopersicum 

L.) wystawionym na działanie ołowiu, ma wpływ na pobieranie ołowiu przez korzenie 

roślin.  

2. Materiały i metody 

W trakcie trwania doświadczenia rośliny wystawione były na działanie ołowiu. 

W związku z czym, podczas wyboru odpowiedniego gatunku roślin do badań, kierowano 

się jego wysoką odpornością na działanie ołowiu. Dlatego też w doświadczeniu wyko-

rzystano siewki pomidora gruntowego (Solanum lycopersicum L.) [48, 49, 51]. W bada-

niach użyto nasion pomidora gruntowego odmiana Krakus. 
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2.1. Wysiew nasion 

Przed wysianiem nasiona Solanum lycopersicum L. moczono przez 24 h w wodzie 
destylowanej. Następnie nasiona przełożono na szalki Petriego, które uprzednio wyło-
żono 3 warstwami bibuły filtracyjnej. Do każdej szalki z nasionami dodano po 8 ml 
wody destylowanej i umieszczono w komorze fitotronowej na 4 dni w temperaturze 
23ºC. 

2.2. Hodowla hydroponiczna 

W badaniach posłużono się hodowlą hydroponiczną roślin. Wykiełkowane nasiona 
mocowano na szklanych płytkach (po 10 roślin na płytkę) i umieszczano w pojem-
nikach hodowlanych wypełnionych pożywką Knop’a [52]. Rośliny na płytkach 
wstawiano tak, aby tylko korzenie roślin zanurzone były w pożywce. Na każdy wariant 
doświadczalny przypadało 50 roślin. Łącznie do badań użyto 300 roślin.  

2.3. Warianty doświadczalne  

Doświadczenie podzielono na 3 główne warianty:  

 równoczesne podanie roślinom ołowiu oraz aktywatora transportu wapnia. Ołów 
oraz pierwszą dawkę aktywatora podano w dniu 0. Kolejne dolistne podanie 
aktywatora nastąpiło w dniu 4 i 7 (Aktywator – dzień 0 + Ołów – dzień 0); 

 podanie aktywatora transportu wapnia 3 dni po wystawieniu roślin na działanie 
ołowiu. Ołów podany został roślinom w dniu 0, natomiast pierwsze podanie 
aktywatora transportu wapnia nastąpiło w dniu 3. Kolejne dawki aktywatora 
transportu wapnia podano w dniu 5 i 7 (Aktywator – dzień 3 + Ołów – dzień 0); 

 podanie aktywatora transportu wapnia na 3 dni przed wystawieniem roślin na 
działanie ołowiu. Pierwsza dawka aktywatora podana została w dniu 0, z kolei 
ołów podano roślinom w 3 dniu eksperymentu. Kolejne dolistne podanie 
aktywatora nastąpiło w dniu 4 i 7 (Aktywator – dzień 0 + Ołów – dzień 3). 

Przeprowadzono również hodowlę wariantów, którym nie podawano aktywatora 
transportu wapnia: 

 ołów podano roślinom w dniu 0 eksperymentu (Pb – dzień 0); 

 ołów podano roślinom w dniu 3 eksperymentu (Pb – dzień 3). 
Po upływie 96 h hodowli w zależności od wariantu doświadczalnego roślinom 

podano dokorzeniowo ołów (w postaci soli azotanu ołowiu II – Pb(NO3)2) w stężeniu 
3 mg/l lub dolistnie aktywator transportu wapnia InCa firmy Plant Impact w stężeniu 
0,1%. Aktywator transportu wapnia podano roślinom 3-krotnie w trakcie trwania 
doświadczenia. Dzień podania ołowiu oraz aktywatora transportu wapnia roślinom, 
określono jako dzień 0 eksperymentu. 

W czasie trwania hodowli wykonywano pomiary wzrostowe. Rośliny oświetlano 
lampą Led Grow Mars Hydro o poziomie oświetlenia w zakresie 17000-18000 Lux. 
Hodowlę hydroponiczną zakończono w 10 dniu eksperymentu. Rośliny suszono 
w temperaturze 70ºC, aż do uzyskania stałej suchej masy. Wysuszone rośliny poddano 
analizie na zawartość ołowiu i wapnia w organach roślin przy użyciu absorpcyjnej 
spektometrii atomowej z atomizacją w płomieniu FAAS. 

Otrzymane wyniki opracowano w programie Excel z pakietu Microsoft Office 
Professional Plus 2016. Analizę statystyczną otrzymanych wyników wykonano przy 
użyciu testu ANOVA, a analizę statystyczną stężeń ołowiu i wapnia w roślinach przepro-
wadzono przy użyciu nieparametrycznego testu U Manna-Whitneya (n = 5, α < 0,05). 
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2.4. Analiza chemiczna  

2.4.1. Mineralizacja  

W celu wstępnego przygotowania próbek i usunięcia z próbki składników organicz-

nych posłużono się mineralizacją mikrofalową. Mineralizację próbek prowadzono 

w mineralizatorze mikrofalowym firmy Millestone model ETHOS PLUS przy użyciu 

programu „ekologia”. Próbki badanych roślin umieszczono w pojemnikach do mine-

ralizacji, a następnie uzupełniono 9 ml kwasu azotowego (V) – 69% HNO3 cz.d.a oraz 

1 ml perhydrolu – 35% H2O2 cz.d.a. Pojemniki umieszczono w mineralizatorze, gdzie 

wystawiono je na działanie promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości 

2450 MHz. W czasie trwania mineralizacji regulowano temperaturę: 0-5 minut tempe-

ratura wynosiła 180ºC; 5-20 min – 120ºC; 20-50 min – chłodzenie do temperatury 20ºC. 

2.4.2. Absorpcyjna spektometria atomowa z atomizacją w płomieniu 

FAAS 

Adsorpcyjną spektometrię atomową z atomizacją w płomieniu wykonano przy 

użyciu urządzenia Solaar M, TJM Solution i materiału referencyjnego Virginia Tobacco 

Leaves (CTA-VTL-2). W celu oznaczenie jonów wapnia zastosowano długość fali 

422,7 nm, a dla ołowiu – 217 nm. Źródłem światłem monochromatycznego była lampa 

z katodą wnękową. Do badań użyto mieszaniny gazów powietrze/acetylen. Przy 

oznaczaniu zawartości wapnia i ołowiu w próbkach wykorzystano metodę krzywej 

kalibracyjnej. W celu dopasowania krzywej kalibracji posłużono się metodą naj-

mniejszych kwadratów. Pomiary dla każdej próbki powtórzono trzykrotnie. Następnie 

na podstawie tych pomiarów obliczono stężenie danego pierwiastka w próbce (ml/l). 

3. Wyniki 

3.1. Działanie ołowiu na rośliny 

Przed przystąpieniem do głównych badań określono wpływ obecności jonów ołowiu 

w pożywce na pobieranie wapnia przez korzenie roślin. W tym celu sprawdzono 

stężenia wapnia w korzeniach roślin traktowanych ołowiem, w porównaniu do grupy 

kontrolnej. Dodatkowo określono czy moment podania ołowiu roślinom, wpłynie na 

końcowe stężenie ołowiu w korzeniach roślin. 

3.1.1. Stężenie wapnia i ołowiu w korzeniach roślin traktowanych ołowiem 

Dokorzeniowe podanie siewkom Solanum lycopersicum L. ołowiu istotnie 
statystycznie obniżyło stężenie wapnia w korzeniach roślin w porównaniu do roślin 
kontrolnych: o ok. 62% w przypadku podania ołowiu w dniu 0 eksperymentu i o ok. 
70% w przypadku podania ołowiu roślinom w 3 dniu eksperymentu (wyk. 1A). Co 
ciekawe zaobserwowano również różnicę istotną statystycznie pomiędzy stężeniem 
wapnia w korzeniach roślin, które traktowano ołowiem. W korzeniach roślin, którym 
ołów podano w dniu 3, stwierdzono o ok. 20% mniej wapnia, niż w korzeniach roślin 
z wariantu, gdzie ołów podano w dniu 0 eksperymentu (wyk. 1A). Zaobserwowano 
również, że rośliny, którym ołów podany został w dniu 3, zgromadziły istotnie 
statystycznie więcej ołowiu w korzeniach (o ok. 39%), niż rośliny, którym ołów 
podano w dniu 0 (wyk. 1B).  
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Wykres 1. Stężenia wapnia (A) i ołowiu (B) w korzeniach roślin Solanum lycopersicum L., którym 

dokorzeniowo podano ołów w dniu 0 eksperymentu (Pb – dzień 0) i w dniu 3 eksperymentu (Pb – dzień 3). 
Analiza statystyczna wykonana testem U Manna Whitneya (poziom istotności α = 0,05, n = 5). Różnice 
istotne statystycznie oznaczono: * – różnice istotne statystycznie w porównaniu do wariantu Kontrola;  

† – różnice istotne statystycznie w porównaniu do wariantu Pb – dzień 0 [opracowanie własne]  

3.2. Wpływ podania aktywatora transportu wapnia na stężenie ołowiu 
w korzeniach i pędach roślin traktowanych ołowiem 

Głównym celem badań było określenie wpływu wczesnego dokarmiania roślin 
wapniem, na pobieranie ołowiu przez korzenie roślin. Sprawdzono zatem czy dolistna 
aplikacja aktywatora transportu wapnia spowodowała zmianę w stężeniu ołowiu 
w roślinach traktowanych ołowiem. 

3.2.1. Stężenie ołowiu w roślinach, którym równocześnie podano aktywator 
transportu wapnia i ołów 

Rośliny, którym równocześnie dokorzeniowo podano ołów i dolistnie aktywator 
transportu wapnia (Aktywator – dzień 0 + Ołów – dzień 0) zgromadziły w korzeniach 
o ok. 75% więcej ołowiu, niż rośliny traktowane jedynie ołowiem (Pb – dzień 0). 
Różnica ta była istotna statystycznie (wyk. 2A). Nie zaobserwowano różnic w przy-
padku stężenia ołowiu w pędach roślin (wyk. 2 B). 

 

Wykres 2. Stężenia ołowiu w korzeniach (A) i pędach (B) roślin Solanum lycopersicum L., którym w dniu 0 
eksperymentu dokorzeniowo podano ołów (Pb- dzień 0) oraz dolistnie aktywator transportu wapnia 

(Aktywator – dzień 0 + Ołów – dzień 0). Analiza statystyczna wykonana testem U Manna Whitneya (poziom 
istotności α = 0,05, n = 5). Różnice istotne statystycznie oznaczono: * – różnice istotne statystycznie 

w porównaniu do wariantu Pb-dzień 0 [opracowanie własne] 
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3.2.2. Stężenie ołowiu w roślinach, którym aktywator transportu wapnia 
podano 3 dni po wystawieniu roślin na działanie ołowiu  

Dolistna aplikacja aktywatora transportu wapnia 3 dni po wystawieniu roślin na 
działanie ołowiu (Aktywator – dzień 3 + Ołów – dzień 0) nie spowodowała istotnych 
statystycznie zmian w stężeniach ołowiu w korzeniach i pędach roślin w porównaniu 
do roślin traktowanych ołowiem (wyk. 2). 

 
Wykres 3. Stężenia ołowiu w korzeniach (A) i pędach (B) roślin Solanum lycopersicum L., którym w dniu 0 
eksperymentu dokorzeniowo podano ołów (Pb- dzień 0) oraz dolistnie aktywator transportu wapnia w dniu 0 

eksperymentu (Aktywator – dzień 3 + Ołów – dzień 0). Analiza statystyczna wykonana testem U Manna 
Whitneya (poziom istotności α = 0,05, n = 5). Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie  

[opracowanie własne] 

3.2.3. Stężenie ołowiu w roślinach, którym aktywator transportu wapnia 
podano 3 dni przed wystawieniem roślin na działanie ołowiu  

Aplikacja aktywatora transportu wapnia na 3 dni przed dokorzeniowym podaniem 
ołowiu, zmniejszyła stężenie ołowiu w pędach roślin o ok. 33%, w porównaniu do 
roślin traktowanych jedynie ołowiem (wyk. 4A). Z kolei stężenie ołowiu w pędach 
roślin, którym podano aktywator transportu wapnia (Aktywator – dzień 0 + Ołów – 
dzień 3) było znacząco wyższe (o ok. 208%) niż u roślin, którym podano jedynie ołów 
(Pb – dzień 3) (wyk. 4B). Różnice te były istotne statystycznie. 

 

Wykres 4. Stężenia ołowiu w korzeniach (A) i pędach (B) roślin Solanum lycopersicum L., którym w dniu 3 
eksperymentu dokorzeniowo podano ołów (Pb – 0) oraz dolistnie aktywator transportu wapnia w 0 dniu 
eksperymentu (Aktywator – dzień 0 + Ołów – dzień 3). Analiza statystyczna wykonana testem U Manna 
Whitneya (poziom istotności α = 0,05, n = 5). Różnice istotne statystycznie oznaczono: * – różnice istotne 

statystycznie w porównaniu do wariantu Pb – dzień 3 [opracowanie własne] 
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3.3. Wpływ różnego czasu podania aktywatora transportu wapnia na 

stężenie ołowiu w roślinach wystawionych na działanie ołowiu  

Celem badań było ustalenie czy moment podania aktywatora transportu wapnia 

i ołowiu roślinom, będzie miał wpływ na pobieranie ołowiu przez rośliny. Sprawdzono 

zatem stężenia ołowiu w korzeniach i pędach roślin, którym aktywator transportu 

wapnia podano roślinom: 

 w tym samym dniu, w którym roślinom podano ołów (Aktywator – dzień 0 + 

Ołów – dzień 0); 

 3 dni po podaniu roślinom ołowiu (Aktywator – dzień 3 + Ołów – dzień 0); 

 3 dni przed podaniem roślinom ołowiu (Aktywator – dzień 0 + Ołów – dzień 3). 

3.3.1. Wzrost roślin i stężenia ołowiu w korzeniach i pędach roślin, którym 

w różnym czasie dolistnie podano aktywator transportu wapnia, a 

dokorzeniowo ołów 

Wzrost roślin doświadczalnych był jednakowy niezależnie od wariantu doświad-

czalnego. Różny czas dolistnej aplikacji aktywatora transportu wapnia, nie spowodował 

różnic w przyrostach korzeni oraz pędów badanych roślin (wyk. 5). Nie zaobserwo-

wano również różnic w wyglądzie roślin doświadczalnych (rys. 1). 

 

Wykres 5. Przyrosty korzeni (A) i pędów (B) roślin Solanum lycopersicum L., którym dokorzeniowo podano 

ołów (3 mg/l) oraz dolistnie aktywator transportu wapnia: Aktywator – dzień 0 + Ołów – dzień 0 – podanie 
aktywatora transportu wapnia i ołowiu w dniu 0 eksperymentu; Aktywator – dzień 0 + Ołów – dzień 3 – 

podanie aktywatora transportu wapnia w dniu 0 eksperymentu i ołowiu w dniu 3 eksperymentu; Aktywator – 

dzień 3 + Ołów – dzień 0 – podanie aktywatora transportu wapnia w dniu 3 eksperymentu i ołowiu w dniu 0 

eksperymentu. Analiza statystyczna wykonana testem ANOVA (poziom istotności α = 0,05, n = 50). Nie 
stwierdzono różnic istotnych statystycznie [opracowanie własne] 
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Rysunek 1. Rośliny Solanum lycopersicum L. z wariantu Aktywator – dzień 0 + Ołów – dzień 3 w 10 dniu 

eksperymentu [opracowanie własne] 

Badania stężeń jonów wapnia i ołowiu w roślinach, wykazały, że podanie 

aktywatora transportu wapnia roślinom 3 dni przed (Aktywator – dzień 0 + Ołów – 

dzień 3) lub 3 dni po (Aktywator – dzień 3 + Ołów – dzień 0) wystawieniu roślin na 

działanie ołowiu, istotnie statystycznie zmniejszyło stężenie ołowiu w korzeniach 

roślin o odpowiednio: ok. 47% i ok. 57%, w porównaniu do roślin, którym aktywator 

transportu wapnia i ołów podano równocześnie (wyk. 6A). W stężeniach ołowiu 

w pędach roślin nie zaobserwowano różnic istotnych statystycznie pomiędzy 

wariantami (wyk. 6B). 



 

Karolina Bodzon, Małgorzata Wierzbicka 

 

110 

 

Wykres 6. Stężenia ołowiu w korzeniach (A) i pędach (B) roślin Solanum lycopersicum L., którym 

dokorzeniowo podano ołów oraz dolistnie aktywator transportu wapnia: Aktywator – dzień 0 + Ołów – dzień 

0 – podanie aktywatora transportu wapnia i ołowiu w dniu 0 eksperymentu; Aktywator – dzień 0 + Ołów – 

dzień 3 – podanie aktywatora transportu wapnia w dniu 0 eksperymentu i ołowiu w dniu 3 eksperymentu; 
Aktywator – dzień 3 + Ołów – dzień 0 – podanie aktywatora transportu wapnia w dniu 3 eksperymentu 

i ołowiu w dniu 0 eksperymentu. Analiza statystyczna wykonana testem U Manna Whitneya (poziom 

istotności α = 0,05, n = 5). Różnice istotne statystycznie oznaczono: * – różnice istotne statystycznie 

w porównaniu do wariantu Aktywator – dzień 0 + Ołów – dzień 0 [opracowanie własne] 

4. Wnioski 

Podanie aktywatora transportu wapnia roślinom wystawionym na działanie ołowiu, 

znacząco zmieniało stężenie ołowiu w korzeniach roślin w porównaniu do roślin 

traktowanych jedynie ołowiem. Jednakże w zależności od momentu podania aktywa-

tora transportu wapnia można było zaobserwować: 

 zahamowanie pobierania ołowiu przez korzenie roślin, w przypadku podania 

aktywatora transportu wapnia na 3 dni przed wystawieniem roślin na działanie 

ołowiu (wyk. 4A); 

 zwiększenie pobierania ołowiu przez korzenie roślin, w przypadku aplikacji 

aktywatora transportu wapnia w tym samym dniu, w którym roślinom podany 

został ołów (wyk. 2B). 

Stwierdzono zatem, że moment podania aktywatora transportu wapnia ma znaczący 

wpływ na pobieranie ołowiu przez rośliny Solanum lycopersicum L. Biorąc pod uwagę 

stężenie ołowiu zarówno w korzeniach, jak i pędach roślin, ustalono, że najmniejsze 

stężenia ołowiu odnotowano w roślinach, którym aktywator transportu wapnia podany 

został 3 dni po wystawieniu roślin na działanie ołowiu. Z kolei najwyższe stężenia 

ołowiu zaobserwowano w przypadku równoczesnego podania aktywatora transportu 

wapnia oraz ołowiu roślinom. 

Przedstawione w pracy wyniki, potwierdzają hipotezę, że wczesne dokarmianie 

roślin wapniem ma wpływ na pobieranie ołowiu przez rośliny Solanum lycopersicum 

L., ale jest on ściśle zależny od momentu podania aktywatora. 
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Aktywator transportu wapnia (InCa) został wyprodukowany dla celów rolniczych. 

Według informacji podanych przez producenta stosowanie tego preparatu ma wspomóc 

transport wapnia na poziomie komórkowym, co pozwoli na uzyskiwanie większych 

plonów [53-57]. Badania przeprowadzone przez producenta na roślinach Brassica L., 

wykazały, że stosowanie aktywatora transportu wapnia nie tylko zwiększyło stężenie 

wapnia w badanych roślinach, ale również zwiększyło masę uzyskiwanych roślin [53]. 

Z kolei w przypadku roślin Rubus L. i Vaccinium L. zastosowanie aktywatora transportu 

wapnia, znacząco poprawiło jędrność uzyskiwanych owoców oraz ograniczyło ich 

pękanie [57]. W niezależnych badaniach na roślinach Prunus avium L. Mikiciuk i in. 

wykazali, że dolistna aplikacja aktywatora transportu wapnia zwiększyła stężenia 

wapnia w owocach oraz liściach badanych roślin [58]. Skuteczność zastosowania 

preparatu InCa w porównaniu do innych preparatów zawierających wapń sprawdzali 

Biggs i Peck., stwierdzili, że aplikacja aktywatora transportu wapnia na rośliny Malus 

Mill., zwiększyła trwałość uzyskiwanych plonów [59].  

Jednakże w naszych badaniach aktywator transportu wapnia został zastosowany 

w innym celu. Innowacyjność tego podejścia polega na odmiennym zastosowaniu 

preparatu. Sprawdzono jego wpływu na pobieranie ołowiu. Jest to pierwsza próba 

innego wykorzystania aktywatora transportu wapnia.  
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Pobieranie ołowiu przez rośliny pomidora gruntowego (Solanum lycopersicum cv. 

Krakus) w obecności aktywatora transportu wapnia 

Streszczenie  
Ołów jest toksycznym metalem ciężkim, który jest obecny w glebie. Pobierany jest przez korzenie rośliny 
uprawnych i głównie tą drogą wchodzi do obiegu biologicznego. Poszukiwana jest metoda ograniczenia 
wnikania ołowiu do roślin uprawnych. W tym celu przeprowadzono hydroponiczną hodowlę roślin pomidora 
gruntowego (Solanum lycopersicum L.). Doświadczenie podzielono na 3 główne warianty: 1) podanie 
aktywatora transportu wapnia na 3 dni przed wystawieniem roślin na działanie ołowiu; 2) równoczesne 
dolistne podanie aktywatora transportu wapnia oraz dokorzeniowo ołowiu; 3) podanie roślinom ołowiu na 
3 dni przed aplikacją aktywatora transportu wapnia. Po zakończeniu hodowli oznaczono stężenie ołowiu 
i wapnia w roślinach. Wyniki pokazały, że spośród 3 głównych wariantów doświadczalnych największe 
stężenie ołowiu odnotowano w organach roślin, którym jednocześnie podano aktywator transportu wapnia 
oraz ołów. Najniższe stężenia ołowiu zaobserwowano w wariancie, w którym aktywator transportu wapnia 
podany został 3 dni po wystawieniu roślin na działanie ołowiu. Stwierdzono, że moment podania aktywatora 
transportu wapnia ma znaczący wpływ na pobieranie ołowiu przez rośliny. 
Słowa kluczowe: pobieranie ołowiu, wapń, aktywator transportu wapnia, Solanum lycopersicum L. 

Lead uptake by ground tomato plants (Solanum lycopersicum cv. Krakus)  

in the presence of a calcium transport activator 

Abstract  
Lead is a toxic heavy metal that is present in soil. It is taken up by the roots of cultivated plants and mainly 
enters the biological circulation through this way. A method of reducing lead penetration into crops is 
being sought. For this purpose, hydroponic cultivation of ground tomato plants (Solanum lycopersicum L.) 
was carried out. The experiment was divided into 3 main variants: 1) administration of a calcium transport 
activator 3 days before the exposure of the plants to lead; 2) simultaneous foliar application of calcium 
transport activator and lead absorption through roots; 3) feeding plants with lead 3 days before the 
application of calcium transport activator. After the end of the cultivation, the concentration of lead and 
calcium in the plants was determined. The results showed that of the 3 main experimental variants, the 
highest concentration of lead was recorded in the organs of plants that were simultaneously administered 
the calcium transport activator and lead. On the other hand, the lowest lead concentrations were observed 
in the variant in which the calcium transport activator was administered 3 days after the plants were 
exposed to lead. It was found that the moment of administration of the calcium transport activator has 
a significant impact on the lead uptake by plants, which confirms the hypothesis. 
Keywords: lead uptake, calcium, calcium transport activator, Solanum lycopersicum L. 
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Czarny czosnek –  

skład chemiczny oraz właściwości prozdrowotne  

1. Wstęp 

Czosnek (Allium sativum L.) już od starożytności był używany jako substancja 

terapeutyczna oraz lecznicza. Pierwsze badania nad tą rośliną zostały opublikowane 

przez Louisa Pasteur’a, który przypisał jej właściwości antybakteryjne, przeciwastma-

tyczne oraz przeciwutleniające. Po latach do wcześniej wymienionych właściwości 

dodano również działanie przeciwwirusowe, przeciwzapalne, kardioprotekcyjne oraz 

działanie wzmacniające odporność, dzięki wysokiej zawartości organicznych związków 

zawierających siarkę [1, 2]. 

Czosnek jest jedną z najpopularniejszych przypraw stosowanych w kuchni całego 

świata. Jednak ze względu na swój specyficzny smak i zapach może powodować dys-

komfort lub problemy trawienne. Poprzez zastosowanie odpowiedniego przetworzenia 

można uzyskać produkt o zmienionych właściwościach sensorycznych i podwyższo-

nych właściwościach funkcjonalnych. 

Czarny czosnek pierwotnie wywodził się z Japonii, jednak w ostatnich latach dzięki 

unikalnemu profilowi składników odżywczych oraz substancji bioaktywnych zyskał 

dużą popularność w Chinach, Korei, USA oraz Europie. Jego produkcja polega na 

przetworzeniu świeżego czosnku w odpowiedniej temperaturze (od 60
o
C do 90

o
C) oraz 

wysokiej wilgotności (od 70% do 90%) przez odpowiednio długi czasa (od 7 do 60 dni). 

Za proces postarzenia odpowiada szereg reakcji chemicznych (m.in. reakcja Maillarda) 

[3, 4]. Podczas przetwarzania świeżego czosnku w czarny czosnek zmianie ulegają 

następujące cechy sensoryczne:  

 barwa (ciemnienie); 

 smak i zapach (wywołanie słodyczy i kwasowości, redukcja w znacznym stopniu 

ostrego zapachu i nieprzyjemnego smaku); 

 tekstura (wytworzenie galaretowatego i mazistego odczucia w ustach). 

Podczas przetwarzania czosnku w jego czarną postać dochodzi do wystąpienia 

znaczących zmian w składzie chemicznym. Następuje przede wszystkim redukcja poli-

sacharydów i wzrost zawartości: melanoidyn, cukrów redukujących, kwasów organicz-

nych, półproduktów aromatycznych (takich jak furan, tiofen i pirazyny) oraz substancji 

bioaktywnych (takich jak 5-hydroksyetylen, czy 5-hydroksymetylofurfural (5-HMF), 

pochodne  -karboliny alkaloidy i S-allilocysteina [SAC]) [2-4]. 
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2. Analiza składu chemicznego czarnego czosnku w odniesieniu 

do świeżego czosnku 

Czarny czosnek jest zasadniczo żywnością przetworzoną i wyłania się jako nowy 

produkt o odrębnych cechach. W związku z tym zarówno właściwości sensoryczne 

świeżego czosnku, jak i metoda przetwarzania decydują o ostatecznych właściwości 

czarnego czosnku [2]. Analizując zmiany zachodzące w składzie chemicznym w pro-

cesie przetwarzania czosnku, nie można pominąć jego formy wyjściowej, jaką jest 

świeży czosnek. Głównym prekursorem odpowiedzialnym za wyrazisty smak czosnku 

jest alliina lub sulfotlenek S-allilocysteiny [2]. Tiosulfiniany, takie jak allicyna są 

cząsteczkami reaktywnymi i mogą ulegać wielu transformacjom. Wymienia się tutaj 

organiczne związki siarki, takie jak: alliina, siarczek allilu, disiarczek allilu, i mono-,  

di-, tri-, tetra-, penta- i heksasiarczki dietylu, winyloditiina oraz (E)- i (Z)-ajoeny [5-7].  

Czosnek swoim składzie zawiera węglowodany (26-30%; w tym błonnik 

pokarmowy 1,5%), białka (od 1,5% do 2,1% z aminokwasami od 0,1% do 1,5%), 

lipidy (0,1-0,2%) organiczne związki siarki (1,1-3,5%), związki fenolowe (0,1-0,5%) 

oraz inne substancje, z których wymienia się saponiny, od 0,04% do 0,11%; lektyny 

lub aglutyniny, od 0,004% do 0,028%; prostaglandyny, 0,056% [8-10]. Dodatkowo 

w składzie chemicznym odnajdziemy szereg witamin (0,058% do 0,059%), takich jak:  

 witamina C;  

 witamina E; 

 tiamina (VB1);  

 ryboflawina (VB2);  

 niacyna (VPP) [11]. 

W składzie występują także składniki mineralne (0,72-0,84%): 

 wapń;  

 sód;  

 żelazo; 

 german; 

 selen [11].  

Z kolei skład chemiczny i właściwości biologiczne czarnego czosnku mogą być 

modyfikowane w zależności od parametrów procesu starzenia, jak również poprzez 

zastosowanie odpowiedniej obróbki wstępnej przed procesem starzenia, miejsca 

uprawy, pory roku, klimatu i sposobu uprawy [12]. Świeży czosnek zawiera alliinę 

(sulfotlenek S-alkilocysteiny) bezwonną pochodną cysteiny. Kiedy świeży czosnek jest 

zgnieciony, alliinaza może przekształcić alliinę w allicynę, związek ten jest odpowie-

dzialny za charakterystyczny aromat czosnku. Inne związki zapachowe charaktery-

styczne dla czosnku to: sulfotlenek S-metylocysteiny, sulfotlenek S-(E)-1-propenyl-

cysteiny oraz sulfotlenek γ-glutamyloalk(en)ylcysteiny. Podczas procesu postarzania 

czosnku γ-glutamyloalk(en)ylcysteiny mogą być przekształcane w pokrewne sulfotlenki 

alk(en)ylcysteiny, a po ich rozerwaniu, sulfotlenki przechodzą w enzymatycznie 

pokrewne alkenylotiosulfiniany [1]. Główne grupy związków, jakie występują w składzie 

chemicznym czarnego czosnku to: 
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 organiczne związki siarki (siarczek allilu, disiarczek allilu, trisiarczek allilu, benzo-
tiazol, mono-, di-, tri- oraz tetrasiarczki dialillu, disiarczek dimetylu, trisiarczek 
dimetylu, 1,3-ditian oraz 3-vinylo-4H-1,2-ditian); 

 aldehydy (aldehyd benzoesowy, aldehyd fenylooctowy, furfural, heksanal, 2-metylo-
4-pentenal, 2-metylopropanal, 3-metylobutanal, 5-metylofurfural);  

 ketony (aceton, 2-acetylofuran, diacetyl, hydroksyaceton, 3-penten-2-on); 

 alkohole (prop-2-en‑1‑ol) [1, 2].  
Jak już wcześniej opisano w czosnku znajduje się szereg substancji, a wiele z tych 

składników jest aktywnych i wrażliwych na zmiany środowiskowe. Podczas produkcji 
czarnego czosnku dochodzi do interakcji między składnikami aktywnymi, takimi jak 
cukry rozpuszczalne w wodzie, aminokwasy, lipidy, polifenole, związki zawierające 
siarkę, witaminy, niektóre jony oraz enzymy. Skutkuje to pojawiającymi się zmianami 
we właściwościach sensorycznych oraz profilu chemicznym finalnego produktu [1, 2]. 
Za opisane działania odpowiada między innymi reakcja Maillarda. Reakcja ta jest 
procesem kilkuetapowym. W początkowym etapie dochodzi do kondensacji cukrowo-
aminowej oraz rekombinacji związków Amadori, które powstają po rozpadzie gluko-
zyloaminy. Kolejnym etapem jest dehydratacja cukrów, fragmentacja oraz degradacja 
Streckera. W etapie końcowym następuje kondensacja aldolowa, polimeryzacja oraz 
tworzenie heterocyklicznych nitrozwiązków [13]. Kang w 2016 roku [14] po prze-
analizowaniu procesu powstawania czarnego czosnku, stwierdził, że produkty otrzymane 
w wyniku reakcji Maillarda wykazywały podobne tendencje jak związki otrzymywane 
w poszczególnych etapach reakcji, jednak dodatkowo powstawały produkty uboczne, 
takie jak: zdegradowane białka, peptydy oraz polifenole, w tym kwasy fenolowe. 

Ze względu na zastosowanie wysokiej temperatury oraz wilgotności, jakie towa-
rzyszą produkcji czarnego czosnku, lipidy niewątpliwie ulegają utlenieniu i hydrolizie, 
dając szereg pożądanych oraz niepożądanych substancji. Związki te następnie wchodzą 
w interakcje z aminokwasami, związkami karbonylowymi i produktami pośrednimi 
reakcji Maillarda, tworząc szereg związków heterocyklicznych i związków łańcu-
chowych (zawierających siarkę lub azot) [15, 16].  

W składzie czosnku odnajdziemy takie aminokwasy, jak: glutaminę, asparaginę, 
kwas glutaminowy, lizynę, tryptofan oraz walinę [17]. Kiedy czosnek przetwarzany 
jest przy użyciu wysokiej temperatury, występuje denaturacja białka, a niektóre wolne 
aminokwasy biorą udział w reakcji reakcji Maillarda jak już wspomniano wcześniej. 
Profil aminokwasów zmienia się w zależności od doboru warunków procesu postarzania. 
Przetwarzanie czosnku w wysokiej temperaturze (od 60

o
C do 90

o
C) wpływa na drugo-

rzędową, trzeciorzędową i/lub czwartorzędową strukturę białek, przy czym uważa się, 
że mało prawdopodobne jest zjawisko rozerwania wiązań kowalencyjnych peptydów, 
w celu uwolnienia nowych wolnych aminokwasów [2]. 

Hydroliza enzymatyczna białek powoduje wzrost zawartości aminokwasów. Ponadto, 
spadek zawartości niektórych aminokwasów (zwłaszcza cysteiny i tyrozyny) związanego 
z reakcją Maillarda, po przetworzeniu czarnego czosnku, może być ściśle związany ze 
zmianami w aktywności przeciwutleniającej czosnku [18]. Na szczególną uwagę 
zasługuje związek: SAC (S-allilocysteina), który posiada właściwości przeciwutle-
niające, wzmacniające odporność, kardioprotekcyjne oraz przeciwhiperlipidemiczne 
[19]. Ta biologicznie aktywna i korzystna dla zdrowia pochodna cysteiny występuje 
zarówno w świeżym czosnku, jak i w czarnym. Jest to główny składnik odpowiadający 
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za działanie przeciwutleniające czarnego czosnku [20]. SAC powstaje w wyniku 

enzymatycznej hydrolizy  -glutamylo-S-allilocysteiny (GSAC) przez  -glutamylo-
transpeptydazę (GGT) [20]. Warto podkreślić, że optimum temperaturowe dla tej 
reakcji to 30-50

o
C [21]. W wysokich temperaturach, SAC może pochodzić z hydrolizy 

GSAC i redukcji alliiny podczas przetwarzania [22]. W badaniach przeprowadzonych 
przez Bae i wsp. w 2012 roku [23] zawartość SAC w świeżym czosnku mieściła się 
w zakresie od 21,52 do 22,73 μg/g s.m. Do oznaczeń wykorzystano metodę HPLC 
z detektorem fluorescencyjnym i HPLC z detektorem ultrafioletowym. Natomiast 
oznaczenie zawartości SAC w czarnym czosnku było cztero- lub nawet sześciokrotnie 
wyższe, w zależności od dobrania parametrów procesowych. Zawartość SAC 
w czarnym czosnku ogrzewanym w temp. 40

o
C przez 45 dni wynosiła 124,67 μg/g s.m. 

Badania te potwierdziły tezę, że zawartość SAC wzrasta poprzez proces postarzenia 
czosnku [2, 23].  

Innym biologicznie ważnym aminokwasem jest kwas  -aminomasłowy (GABA). 
Jego zawartość ma tendencję do zmniejszania się podczas produkcji czarnego czosnku 
[24], a za przyczynę podaje się uszkodzenia aminokwasów i ich udział w reakcji 
nieenzymicznego brązowienia [25].  

Czosnek jest jednym z najbogatszych źródeł związków fenolowych wśród pow-
szechnie znanych warzyw w diecie człowieka. Całkowita ilość związków fenolowych 
w świeżym czosnku waha się od 3,4 do 10,8 mg kwasu galusowego/g s.m., przy czym 
zawartość kwasów fenolowych określana jest od 1,9 do 20,9 mg/kg s.m. Dominującym 
związkiem jest kwas kofeinowy (2,9 mg/kg s.m.), następnie kwas ferulowy, wanili-
nowy, p-hydroksybenzoesowy, kwas p-hydroksybenzoesowy [2, 26]. Polifenole, takie 
jak epikatechina, kwas kofeinowy i kwas chlorogenowy, są wrażliwe na wysoką 
temperaturę i mogą być utleniane do chinonów, które są polimeryzowane w melano-
idyny lub mogą reagować z nukleofilami, takimi jak grupy tiolowe i tioeterowe oraz 
pierwszo- i drugorzędowe grupy aminowe [16]. 

W wyniku rozczepienia wiązań estrowych, eterowych lub/i acetalowych dochodzi 
do zmniejszenia zawartości fenoli w formie estrowej oraz glikozydowej. Dzięki 
rozproszeniu estrów dochodzi wzrostu zawartości fenoli w formie wolnej, a spadku 
zawartości fenoli w formie estrowej. W rezultacie czarny czosnek cechuje się silniejszą 
aktywnością przeciwutleniającą w porównaniu surowego czosnku [27]. Po przeanali-
zowaniu składu czarnego czosnku, stwierdzono, że zastosowanie wysokiej temperatury 
w procesie starzenia powoduje jedenastokrotny wzrost zawartości polifenoli [28, 29], 
a całkowita zawartość flawonoidów i kwasów fenolowych wzrosła od jednego do 
pięciu razy i od czterech do ośmiu razy, odpowiednio [30-32]. Dewanto, Wu, Adom, 
i Liu [33] wykazali, że obserwowany wzrost ilości polifenoli i flawonoidów wynika ze 
znacznego wzrostu ich zdolności do ekstrakcji, spowodowanego uwolnieniem ich 
z macierzy komórkowej materiału roślinnego, co jest spowodowane zaburzeniem lub 
zniszczeniem struktur komórkowych podczas przetwarzania czosnku w wysokiej 
temperaturze. Kwasy fenolowe wykazują dużą stabilność, jednak gdy struktury 
wakuoli oraz ścian komórkowych ulegają zniszczeniu podczas procesu postarzania 
czosnku, dochodzi do uwolnienia kwasów fenolowych z matrycy [34]. Przetwarzanie 
czosnku przy za wysokiej temperaturze przez długi czass może również doprowadzić 
do spadku zawartości polifenoli ogółem [28]. W tabeli numer 1 ukazano zestawienie 
porównujące skład chemiczny świeżego czosnku z czarnym czosnkiem. 
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Tabela 1. Porównanie składu chemicznego świeżego czosnku z czarnym czosnkiem 

Lp. Składnik (związek 

chemiczny) 

Zawartość w świeżym 

czosnku 

Zawartość w 

czarnym czosnku 

Literatura 

1 Allicyna  11,28 ±0,22 g/kg 

świeżej masy 

2,31 ±0,07 g/kg 

świeżej masy 

[2, 35] 

2 Alliina  3,38 ±0,04 mg/g 1,80 ±0,08 mg/g  [2, 36] 

3 S-Allilocysteina (SAC) 19,61 ±0,35 μg/g 

suchej masy 

105,07 ±27,73 μg/g 

suchej masy 

[2, 36] 

 

4 3-Winylo-4H-1,2-

ditiocycloheks-5-en 

Nie wykryto 0,13% [1, 36] 

5 Siarczek diallilu (DAS) Nie wykryto 1,4% [1, 36, 37] 

6 Disiarczek diallilu (DADS) Nie wykryto 0,84%  [2, 36, 38] 

7 Trisiarczek diallilu (DATS) Nie wykryto 0,86% [36, 38] 

8 Tetrasiarczek diallilu Nie wykryto 0,11%  [2] 

9 Siarczek allilowo-

metylowy(AMS) 

Nie wykryto 18,2% [1, 2, 39] 

10 Trisiarczek allilowo-

metylowy 

Nie wykryto 1,5% [1] 

11 Siarczek allilowo-

propylowy  

Nie wykryto 0,15% [1] 

12 Disiarczek dimetylowy  Nie wykryto 0,65% [1] 

13 Trisiarczek dimetylowy Nie wykryto 1% [1] 

14 Furfural Nie wykryto 17,3% [1] 

15 5-Hydroksymetylofurfural 

(5-HMF) 

Nie wykryto 0,23 ±0,04 g/kg 

świeżej masy 

[2, 35] 

16 Benzaldehyd Nie wykryto 0,62% [1] 

17 Aldehyd fenylooctowy Nie wykryto 12% [1] 

18 2-Metyleno-4-pentenal Nie wykryto 14,9% [1] 

19 2-Metylopropanal Nie wykryto 2,8% [1] 

20 3-Metylobutanal Nie wykryto 8,8% [1] 

21 2,3-Butanodion Nie wykryto 0,91% [1] 

22 1-Hydroksy-2-propanon Nie wykryto 0,74% [1] 

23 Aceton Nie wykryto 6,4% [1] 

24 Benzotiazol Nie wykryto 0,33% [1] 

25 1,3-Ditiocykloheksan  Nie wykryto 0,92% [1] 

26 Heksanal Nie wykryto 0,16% [1] 

27 5-Heksanal Nie wykryto 0,29% [1] 

28 5-Metylofurfural Nie wykryto 0,53% [1] 

29 2-Acetylofuran Nie wykryto 0,15% [1] 

30 3-Penten-2-on Nie wykryto 0,42% [1] 

31 2-Propen-1-ol Nie wykryto 0,82% [1] 
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32 Aminokwasy ogółem 

 

Leucyna 

Izoleucyna 
Cysteina 

Walina 

Treonina  

Arginina 

Tryptofan 

Metionina 

Fenyloalanina 

Tyrozyna 
Lizyna  

Histydyna  

Seryna 

Glicyna 
Alanina 

Kwas asparaginowy 

Kwas glutaminowy 

19,43 ±0,01 mg/g 

świeżej masy 

18,08 mg/100 g 

50,04 mg/100 g 
2,51 mg/100 g 

216,47 mg/100 g 

2,17 mg/100 g 

30,78 mg/100 g 

203,03 mg/100 g 

31,56 mg/100 g 

55,64 mg/100 g 

449,95 mg/100 g 
61,68 mg/100 g 

89,12 mg/100 g 

38,53 mg/100 g 

21,50 mg/100 g 
89,72 mg/100 g 

90,12 mg/100 g 

286,60 mg/100 g 

14,86 ±0,01 mg/g 

świeżej masy 

34,23 mg/100 g 

83,5 mg/100 g 
13,53 mg/100 g 

7,12 mg/100 g 

21,96 mg/100 g 

43,64 mg/100 g 

55,81 mg/100 g 

82,51 mg/100 g 

135,16 mg/100 g 

78,35 mg/100 g 
41,53 mg/100 g 

191,69 mg/100 g 

25,72 mg/100 g 

8,63 mg/100 g 
239,13 mg/100 g 

61,65 mg/100 g 

101,88 mg/100 g 

[1, 2, 22, 40-

42] 

 

33 Al 0,54 mg/100 g 25,36 mg/100 g [40, 41] 

34  Fe 3,30 mg/100 g 1,99 mg/100 g  [40, 41] 

35 Mg 15,70 mg/100 g 43,23 mg/g [40, 41] 

36 Zn 1,50 mg/100 g 1,24 mg/g [40, 41] 

37 Ca 7,48 mg/ 100 g  18,49 mg/g [40, 41] 

38 Zawartość cukrów 

rozpuszczalnych w wodzie  

450 mg/g 754 mg/g [40, 41] 

39 Fruktany 580 mg/g 87 mg/g [40, 41] 

40 Flawonoidy 3,22 mg/g 15,70 mg/g  [40, 41] 

41 Melanoidyny < 0,1 nm OD  około 1,8 nm OD  [1, 43] 

42 Polifenole 13,91 lub 38,87 ±4,53 

mg kwasu galusowego 

/g suchej masy 

68,95 ±1,63 mg 

kwasu galusowego 

/g suchej masy 

[30, 40, 41] 

43 Kwasy tłuszczowe 16.68 ±0,61 g/kg 

suchej masy 

64,18 ±7,55 g/kg 

suchej masy 

[1, 2, 35] 

 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie [1, 2, 35-41]  

3. Właściwości funkcjonalne 

W zależności od dobrania wcześniej wymienionych parametrów procesu posta-

rzania, otrzymuje się różne produkty końcowe, które mogą charakteryzować się zwięk-

szoną aktywnością biologiczną. W związku z tym produkcja czarnego czosnku ma na 

celu wytworzenie produktu nie tylko o lepszych właściwościach smakowych, ale także 

zmaksymalizować jego cechy prozdrowotne. W porównaniu do surowego czosnku, 

czarny czosnek wykazuje lepsze właściwości przeciwutleniające, przeciwzapalne, 

immunostymulujące, przeciwastmatyczne, przeciwnowotworowe, hepatoprotekcyjne, 

kardioprotekcyjne i przeciwcukrzycowe. Czarny czosnek wpływa pozytywnie na 

regulację metabolizmu lipidów oraz węglowodanów, powodując tym samym obniżenie 

poziomu cukru we krwi. Badania z udziałem czarnego czosnku wykazały, iż skutecznie 

wspomagał on leczenie otyłości oraz chorób powodujących zaburzenia neurodege-

neracyjne, takich jak np. choroba Alzheimera, udar niedokrwienny mózgu, choroba 

Parkinsona [44] czy choroba Huntingtona [1, 2, 45]. W leczeniu tych chorób stosuje się 

nie tylko środki o działaniu neuroprotekcyjnym, ale i przeciwutleniającym.  
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S-allilocysteina (SAC) występująca w czarnym czosnku, jest najważniejszym 

związkiem zwiększającym aktywność przeciwutleniającą [46]. SAC hamuje aktywność 

peroksydazy glutationowej, reduktazy glutationowej i S-transferazy glutationowej [47]. 

Istotne w związku z tym jest takie dobranie warunków procesowych, aby jego ilość był 

jak największa. 

3.1. Działanie przeciwutleniające 

Aktywność antyoksydacyjna jest najbardziej znaczącą cechą dla czarnego czosnku. 

Badania in vitro wykazały, że czarny czosnek charakteryzował się wysoką aktyw-

nością przeciwrodnikową w testach z rodnikiem DPPH (2,2-difenylo-1-pikrylohyd-

razyl), ABTS 2,2-azynobis -3-etylobenzotiazolino-6-sulfonian) oraz w testach z wyko-

rzystaniem pomiaru stężenia rodników hydroksylowego, azotynowego i anionu ponad-

tlenkowego [48-52]. 

Stwierdzono również, że ekstrakty pozyskane z czarnego czosnku silnie hamują 

peroksydację lipidów (peroksydację kwasu linolowego) oraz produkcję wolnych 

rodników (zdolność chelatowania Fe
2+

), a także wykazują moc redukującą (redukcja 

żelazocyjanku potasu) i aktywność podobną do SOD [4, 51-53]. Lee i wsp. [53] podali, 

że w porównaniu ze świeżym czosnkiem i grupą kontrolną, spożycie ekstraktów 

z czarnego czosnku spowodowało znaczący spadek wątrobowych substancji reaktyw-

nych kwasu tiobarbiturowego (TBARS) u myszy, jednocześnie zwiększając aktywność 

enzymów antyoksydacyjnych (m.in. enzymów antyoksydacyjnych (w tym SOD, 

peroksydazy glutationowej [GSHPx] i katalazę [CAT]). Ponadto, po przeprowadzeniu 

badań stwierdzono, że stosowanie czarnego czosnku w stężeniu 142,37 μM/g skutecznie 

chronić skórę myszy przed wywołanym przez ultrafiolet B fotouszkodzeniami, 

Znacząco zmniejszyło peroksydacji lipidów (poziom TBARS), poziomu nadtlenku 

wodoru, i zubożenie GSH [53, 54].  

Zwiększenie pojemności przeciwutleniającej czarnego czosnku w procesie posta-

rzania jest ściśle związana z produkcją nowych związków antyoksydacyjnych 

i wzrostem ilości niektórych silnych przeciwutleniaczy, takich jak: SAC, polifenole 

(w tym flawonoidy), pochodne  -karboliny, melanoidyny, 5-HMF, N-α-(1-deoksy-D-

frukto-1-yl)-L-arginina [55], i pirogronian, jak również związki aktywne zachowane po 

obróbce termicznej, w tym OSC, witaminy i niektóre minerały [2]. 

3.2. Regulacja metabolizmu lipidów 

Z kolei w badaniach przeprowadzonych na szczurach stwierdzono, że spożycie 

czarnego czosnku w ilości 100 mg/kg masy ciała, zmniejszyło ilość tłuszczu w orga-

nizmie, skutkując utratą masy ciała i zmniejszeniem peroksydacji lipidów [56].  

Podobnie masa ciała zmniejszyła się u szczurów karmionych dietą zawierającą 

odpowiednio 0,2%, 0,6% i 1,2% czarnego czosnku przez sześć tygodni. Stwierdzono 

ponadto, że wzrosła aktywność enzymów antyoksydacyjnych (glutation, reduktaza 

glutationu, peroksydaza glutationu).  

Na podstawie przeprowadzonych badań wywnioskowano, że czarny czosnek może 

skutecznie zapobiegać otyłości [57]. Seo i in. w 2009 roku [58] stwierdzili również 

w swoich badaniach, że po włączeniu 5% czarnego czosnku do diety myszy, poziom 

cholesterolu HDL wzrósł, a poziom cholesterolu całkowitego i trójglicerydów obniżył się. 
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3.3. Choroby układu krwionośnego 

Wysoki poziom stresu oksydacyjnego jest jedną z przyczyn występowania chorób 

naczyniowo-mózgowych, w tym nadciśnienia, miażdżycy tętnic, dysfunkcji śród-

błonka naczyniowego i choroby niedokrwiennej serca. Powstawanie miażdżycy zaczyna 

się od uszkodzenia śródbłonka wyścielającego naczynia krwionośne. W uszkodzonym 

miejscu rozwija się proces zapalny, co powoduje pogrubienie i stwardnienie ściany 

naczyń, odkładanie się wapnia i stopniowe zwapnienie blaszki miażdżycowej. Gdy 

blaszka pęknie, powstaje z kolei mikrozakrzep, który może się powiększać. Całkowite 

zamknięcie światła tętnicy wieńcowej przez skrzeplinę oznacza zawał serca. W związku 

z tym ograniczenie zwapnienia tętnic zmniejsza ryzyko powstania zawału serca [1, 2, 59].  

Budoff w 2006 roku [59] przeprowadził badania, w których terapię pacjentów 

chorych na serce wzmocniono dodatkiem ekstraktów czarnego czosnku. Roczne badanie 

przyniosło ogólne zmniejszenie progresji zwapnienia tętnic wieńcowych (CAC) o około 

7,5% w badanej grupie, która otrzymywała ekstrakty jako dodatek do podstawowej 

terapii statynami. Grupa kontrolna wykazała średni wskaźnik progresji CAC wyno-

szący około 22%. 

Czarny czosnek charakteryzujący się wysokim poziomem SAC i polifenoli, a więc 

związków o udowodnionych silnych właściwościach antyoksydacyjnych, może wy-

wierać korzystne działanie kardioprotekcyjne. Na podstawie badań in vitro ekstraktów 

czarnego czosnku wykazano, że powoduje on rozszerzenie naczyń krwionośnych 

i zwiększa uwalnianie NO. Dodatkowo wywoływał on rozkurcz tętnic wieńcowych 

przed i po niedokrwiennej reperfuzji oraz ograniczył zmniejszenie kurczliwości mięśnia 

sercowego wywołanej niedokrwienną reperfuzją [60]. 
Ekstrakty czarnego czosnku w badaniach na szczurach wykazały działanie przeciw-

miażdżycowe. Zwierzętom skarmianym dietą wysokotłuszczową podawano ekstrakty 

czarnego czosnku w ilości 0,5%, czyli 5 g/kg karmy i 1,5%, czyli 15 g/kg karmy. 

Wykazano obniżoną aktywność biomarkerów miażdżycy, takich jak reduktaza  

3-hydroksy-3-metyloglutarylo-CoA (HMGR, reguluje syntezę cholesterolu) i cholesterol 

Acyl-CoA acylotransferaza (ACAT) katalizującej estryfikację cholesterolu [61, 62]. 

SAC i diallilodisulfid (DADS) są silnymi inhibitorami syntezy cholesterolu [63]. 

W związku z tym badano wpływ rozpuszczalnych w wodzie związków siarkoorganicz-

nych czosnku na biosyntezę cholesterolu w wątrobie w hodowanych hepatocytach 

szczurów. SAC hamowały syntezę cholesterolu poprzez dezaktywację HMGR. Wyniki 

sugerują, że proces ten następuje poprzez wzmocnioną fosforylację bez zmiany poziomu 

mRNA lub ilości enzymu. SAC hamuje aktywność HMGR poprzez zwiększenie 

utleniania sulfhydrylowego enzymu [64]. 
Enzym konwertujący angiotensynę I (ACE) odgrywa ważną fizjologiczną rolę 

w regulacji ciśnienia krwi poprzez przekształcanie angiotensyny I w angiotensynę II, 
tym samym przyczyniając się do zwężenia naczyń krwionośnych. Podanie inhibitorów 
ACE w okresie bezpośrednio po zawale mięśnia sercowego poprawia czynność komór 
oraz zmniejsza śmiertelność i ryzyko ponownego ostrego incydentu kardiologicznego 
[64]. Ostatnio wykazano, że ekstrakt z czarnego czosnku zawierający związki Amadori 
hamował aktywność ACE. Badany ekstrakt zawierał duże ilości N-(1-deoksy-D-
fruktos-1-ylo)-L-argininy (Fru-Arg) (1,0-5,0 mg/g). Warto podkreślić, że ten związek 
nie występuje w ekstrakcie surowego czosnku, ponieważ związki Amadori są jednymi 
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z produktów reakcji Maillarda [65,66]. Czarny czosnek posiada też zdolność 
hamowania aktywności cyklooksygenazy-2 (COX-2), 5-lipoksygenazy (5-LO) i kwasu 
arachidonowego w płytkach krwi. Obniżeniu ulega również poziom NF-κB, induko-

wanej syntazy NO i TGF-1 [67].  

We wcześniejszych badaniach homogenat świeżego czosnku (FGH) oraz sulfotlenek 
S-allilocysteiny (SACS) podawano szczurom razem z captoprilem (1-[(2S)-3-merkapto-
2-metylopropionylo]-L-prolina) – popularnym lekiem na nadciśnienie tętnicze i zasto-
inową niewydolność serca [63]. Skojarzona terapia czosnkiem (250 mg/kg) i lekiem 
okazała się skuteczna w obniżaniu skurczowego ciśnienia krwi, cholesterolu, trójgli-
cerydów i glukozy. Ponadto zaproponowana terapia spowodowała znaczący spadek 
aktywności LDH (dehydrogenaza mleczanowa) i CK-MB (kinaza keratynowa) 
w surowicy krwi [2, 65, 68].  

Warto podkreślić, że w przypadku skojarzonej terapii SACS i leku zaobserwowano 
interakcję synergistyczną w odniesieniu do spadku ciśnienia krwi i inhibicji aktyw-
ności ACE. Taki efekt zależny od stężenia był również obserwowany w odniesieniu do 
propranololu, hydrochlorotiazydu i blokerów kanałów wapniowych [69]. Na tej pod-
stawie można sądzić o silnym działaniu kardioprotekcyjnym czarnego czosnku. Jedno-
cześnie wskazuje to na konieczność dalszych badań nad udziałem poszczególnych 
składników ekstraktu czarnego czosnku w tej aktywności oraz nad ewentualnymi jego 
interakcjami z aktualnie powszechnie stosowanymi lekami. 

Redukcja poziomu stresu oksydacyjnego może następować nie tylko dzięki 
inhibicji enzymów, ale również wskutek indukcji aktywności enzymów związanych 
z neutralizacją wolnych rodników. W przypadku czarnego czosnku zaobserwowano 
aktywację dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), peroksydazy glutationowej (GSH-Px) 
i katalazy (CAT). Podawanie czarnego czosnku zdrowym ludziom może zwiększyć 
aktywność enzymów antyoksydacyjnych i w ten sposób zmniejszyć ryzyko uszko-
dzenia mięśnia sercowego przez wolne rodniki [70].  

Stwierdzono też, że SAC chroni komórki śródbłonka naczyniowego przed uszko-
dzeniami spowodowanymi utlenianiem LDL. Wyciąg z czosnku może również usuwać 
tłuszcz z tkanki naczyniowej i zmniejszyć rozmiar płytki miażdżycowej. Podawanie 
czarnego czosnku zwierzętom doświadczalnym z zespołem metabolicznym obniżyło 
poziom trójglicerydów w surowicy, poziom cholesterolu, peroksydację lipidów i opór 
naczyniowy poprawiło wartości GPx i GSH [71]. Inne badania wykazały, że czarny 
czosnek może zmniejszyć poziom LDL, stężenie insuliny i leptyny w surowicy oraz 
podwyższyć poziom HDL i stężenie adiponektyny w surowicy krwi [72, 73]. 

3.4. Działanie przeciwnowotworowe  

Aktywność przeciwnowotworowa czarnego czosnku wiązana jest przede wszystkim 
z SAC [74, 75]. Wykorzystując linię raka wątroby HepG2 badano wpływ SAC na 
rozkład cyklu komórkowego głównie poprzez ocenę zmiany stężenia białek regulato-
rowych cyklu komórkowego. Traktowanie SAC komórek HepG2 zwiększyło aktywność 
Wee1 (kinaza jądrową należącą do rodziny kinaz białkowych Ser/Thr), akumulację 
inhibitorów CDK p15, p16, p21 i p27; zmniejszało aktywność CDK-kinazy akty-
wującej (CAK), iRb-fosforylacji [75, 76].  

SAC działa cytoprotekcyjnie na uszkodzenia oksydacyjne indukowane przez H2O2 
ale również wpływa na apoptozę. SAC zmniejszył stosunek Bax/Bcl-2, hamował 
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uwalnianie cytochromu c w mitochondriach i proteolityczną aktywność kaspazy-3. 
Mechanizmem leżącym u podstaw aktywności SAC jest indukcja hemooksygenazy-1 
(HO-1) uczestniczącej w katabolizmie hemu, w sposób zależny od Nrf-2 i Akt. 
W szczególności stwierdzono, że SAC indukuje fosforylację Akt i poprawia jądrową 
lokalizację Nrf-2 w hepatocytach [77].  

3.5. Cukrzyca i otyłość 

Otyłość jest obecnie uważana za jedno z głównych zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, 
ponieważ sprzyja rozwojowi wielu chorób cywilizacyjnych, w tym cukrzycy [78]. 
Cukrzyca i otyłość są ściśle powiązane ze sobą oraz obie często wynikają ze sposobu 
odżywiania [79]. Coraz to częstsze występowanie negatywnych skutków farmakoterapii 
stosowanej przy cukrzycy oraz otyłości, spowodowały wzrost zainteresowania medy-
cyną naturalną oraz zielarstwem [80]. Okazało się, że spożywanie czarnego czosnku 
skutecznie chroni przed rozwojem cukrzycy i otyłości [81]. Stwierdzono, że podawanie 
ekstraktów z czarnego czosnku może złagodzić szereg objawów spowodowanych 
czynnikami genetycznymi lub dietą wysokotłuszczową (HFD). W badaniu przepro-
wadzonym na myszach z cukrzycą typu 2, trzytygodniowe myszy były karmione dietą 
zawierającą 5% czosnku/czarnego czosnku. W wyniku przeprowadzonych badań 
stwierdzono, iż czarny czosnek wykazuje nie tylko silne działanie przeciwutleniające, 
ale znacząco redukuje stłuszczenie wątroby oraz zapobiega powikłaniom cukrzy-
cowym [53]. 

Suplementacja ekstraktami z czarnego czosnku może również pomóc w regulacji 
glukozy we krwi i zapobieganiu hiperglikemii. Szczurom z cukrzycą indukowaną 
streptozotocyną podawano sproszkowany ekstrakt z czarnego czosnku. Stwierdzono 
znaczne obniżenie poziomu glukozy we krwi i hemoglobiny glikozylowanej wraz 
z poprawą metabolizmu lipidów, u myszy leczonych ekstraktem czarnego czosnku [82].  

W badaniach przeprowadzonych przez Seo i innych w 2009 [58] roku suplementacja 
czarnego czosnku znacząco obniżyła zawartość cholesterolu całkowitego i triglice-
rydów w surowicy krwi myszy o 10,46% i 14% [2, 58]. Z kolei w badaniach przepro-
wadzonych na grupie szczurów karmionych dietą wysokotłuszczową, udowodniono, że 
czarny czosnek może zmniejszyć końcową masę ciała, względną masę wątroby oraz 
zawartość tkanki tłuszczowej. Dodatkowo ekstrakty z czarnego czosnku zmniejszają 
akumulację lipidów wątrobowych oraz poziom triacylogliceroli w surowicy krwi [83]. 
Wnioskuje się, że mechanizmy leżące u podstaw wpływu czarnego czosnku na meta-
bolizm lipidów i jej działanie przeciw otyłości mogą być ściśle związane z obniżeniem 
ekspresji wątrobowych białek wiążących elementy regulacyjne steroli [2, 84]. 

3.6. Inne właściwości wykorzystywane w przemyśle  

Wykorzystanie właściwości czarnego czosnku odbywa się nie tylko w przemyśle 
farmaceutycznym. Ekstrakty pozyskane z opisywanej rośliny, dodawane są również do 
kremów odmładzających. Powodują polepszenie kondycji skóry, działają wygładzająco, 
poprzez hamowanie tyrozynazy i elastazy [85].  

Z kolei w badaniach prowadzonych przez Ryu z zespołem wykazano, że czarny 
czosnek obniżył poziom ekspresji metaloproteinaz MMP-2 i MMP-9, uczestniczących 
w degradacji kolagenu IV [55]. Brakuje jednakże jednoznacznego określenia, który 
składnik czarnego czosnku może odpowiadać za tą jego aktywność. 
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4. Podsumowanie 

W niniejszym przeglądzie przedstawiono analizę składu chemicznego świeżego 

czosnku oraz czarnego czosnku. Dodatkowo opisano zmiany zachodzące podczas 

procesu postarzania, zmiany te dotyczy cech organoleptycznych, właściwości oraz 

składu chemicznego. Czarny czosnek ma wysoką wartość odżywczą, wywiera ochronny 

wpływ na pamięć i układ nerwowy oraz wykazuje działanie przeciwnowotworowe, 

przeciw otyłości, przeciwzapalne, immunostymulujące, przeciwalergiczne, immuno-

stymulujące, antyalergiczne, hepatoprotekcyjne, kardioprotekcyjne, oksydacyjne, kardio-

protekcyjne, hamujące stres oksydacyjny [1, 2, 15]. Przedstawione dowody potwierdzają, 

iż czarny czosnek w porównaniu ze świeżym wykazuje szereg zalet sensorycznych 

i użytkowych, a także potencjalnych właściwości biologicznych wymienionych powyżej. 
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Czarny czosnek – skład chemiczny oraz właściwości prozdrowotne  

Streszczenie  
Czosnek (Allium sativum L.) już od starożytności był używany jako substancja terapeutyczna oraz lecznicza. 

Pierwsze badania nad tą rośliną zostały opublikowane przez Louisa Pasteur’a, który przypisał jej właści-

wości: antybakteryjne, przeciwastmatyczne oraz przeciwutleniające. Po latach do wcześniej wymienionych 

właściwości dodano również działanie: przeciwwirusowe, przeciwzapalne, kardioprotekcyjne oraz działanie 
wzmacniające odporność, dzięki wysokiej zawartości organicznych związków zawierających siarkę. Niestety 

ze względu na ostry smak i zapach, surowy czosnek często powoduje dyskomfort podczas spożycia oraz 

problemy żołądkowe. Dlatego wydaje się, iż idealną alternatywą, zyskującą coraz to większą popularność 

może być wykorzystanie czarnego czosnku, który cechuje się łagodniejszym smakiem oraz zapachem. 
Czarny czosnek pierwotnie wywodził się z Japonii, jednak w ostatnich latach dzięki unikalnemu profilowi 

składników odżywczych oraz substancji bioaktywnych zyskał dużą popularność w Chinach, Korei, USA 

oraz Europie. Jego produkcja polega na przetworzeniu świeżego czosnku w odpowiedniej temperaturze (od 

60 do 90°C) oraz wysokiej wilgotności (od 70 do 90%) przez dany czas (od 7 do 60 dni). Za proces 
postarzenia odpowiada szereg reakcji chemicznych (m.in. reakcja Maillarda). 

Słowa kluczowe: czarny czosnek, świeży czosnek, aktywności biologiczne, skład chemiczny 

Black garlic – biochemical properties  

Abstract 

Garlic (Allium sativum L.) has been used since ancient times as a therapeutic and medicinal substance. The 

first studies on this plant were published by Louis Pasteur, who attributed to it the following properties: 
antibacterial, anti-asthmatic and antioxidant. Over the years, to the above-mentioned properties were 

added: antiviral, anti-inflammatory, cardioprotective and immune-boosting, thanks to the high content of 

organic compounds containing sulfur. Unfortunately, due to its sharp taste and smell, raw garlic often 

causes discomfort when eaten and stomach problems. Therefore, it seems that black garlic, which has 
a milder taste and smell, may be an ideal alternative that is gaining popularity. Black garlic originally 

comes from Japan but in recent years due to its unique profile of nutrients and bioactive substances it has 

gained popularity in China, Korea, USA and Europe. It is produced by processing fresh garlic at the right 

temperature (60 to 90°C) and high humidity (70 to 90%) for a given period of time (7 to 60 days). 
A number of chemical reactions (including Maillard reaction) are responsible for the aging process. 

Keywords: black garlic, fresh garlic, biological activities, chemical composition 
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Rośliny kosmetyczne ostoi leśnych w krajobrazie 

kulturowym Masywu Ochodzitej w Beskidzie Śląskim  

1. Wstęp 

Masyw Ochodzitej w Beskidzie Śląskim jest obszarem, podlegającym silnym 

wpływom człowieka. W efekcie gospodarki rolnej w Masywie Ochodzitej dominuje 

krajobraz kulturowy, w którym znaczną rolę odgrywają pola uprawne, łąki i pastwiska. 

Ponieważ beskidzkie lasy są wykorzystywane gospodarczo, naturalne zbiorowiska 

leśne zachowały się tylko w nielicznych miejscach. Najczęściej są to tereny niesprzy-

jające gospodarce rolnej oraz osadnictwu. Na terenie Masywu Ochodzitej kompleksy 

leśne zachowały się na stromych stokach oraz na dnie dolin potoków, gdzie ze 

względu na inwersję temperatury stagnuje chłodne powietrze i nawet późną wiosną 

zdarzają się przymrozki [1]. W takich warunkach, w dolinie potoku Czerna, zachowały 

się naturalne fitocenozy podmokłej świerczyny górskiej Bazzanio-Piceetum, które 

proponowane są do ochrony w formie rezerwatu przyrody [2]. Pozostałe lasy Masywu 

Ochodzitej nie zostały objęte dotychczas ochroną prawną i stanowią potencjalne źródło 

pozyskania roślin kosmetycznych.  

Celem niniejszej pracy było: opisanie roślin o znaczeniu kosmetycznym spoty-

kanych w zbiorowiskach leśnych Masywu Ochodzitej, wytypowanie zbiorowisk, 

w których zidentyfikowano najwięcej gatunków roślin kosmetycznych oraz opisanie 

możliwości wykorzystania leczniczych właściwości tych roślin w kosmetyce i w kosme-

tologii. 

1.1. Teren i metody badań 

Znaczna część terenu badań położona jest w gminie Istebna, niewielka południowo-

wschodnia część zlokalizowana jest w obrębie Lalik, w gminie Milówka. Istebna jest 

gminą wiejską. Wchodzi w skład powiatu cieszyńskiego w województwie śląskim. 

Zlokalizowana jest przy granicy Czech i Słowacji, na tzw. Trójstyku. Od północy 

sąsiaduje z miejscowością uzdrowiskową Wisła, a na wschodzie styka się z Kamesznicą 

(gmina Milówka). W obrębie Masywu Ochodzitej występują dwa wyraźne wznie-

sienia: Ochodzita (894 m n.p.m.) i Koczy Zamek (847 m n.p.m.) [3]. 

Gatunki roślin kosmetycznych wytypowano na podstawie badań fitosocjologicz-

nych przeprowadzonych w latach 2010-2015 [3]. Badania terenowe prowadzono metodą 

Braun-Blanqueta [4], wykonując zdjęcia fitosocjologiczne w lasach na powierzchniach 

100-200 m
2
, uwzględniając jednorodność płatów, zgodnie z wytycznymi Fukarka 

(1967) [5]. Identyfikację zespołów roślinnych i ich klasyfikację wykonano przy zasto-

sowaniu „Przewodnika do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski” [6] oraz pracy 

„Zespoły leśne Polski” [7]. Oznaczenie roślin naczyniowych wykonano za pomocą 
                                                                   
1 katarzyna.wytyczak@gwsh.pl, Wydział Medyczny, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. 

W. Korfantego w Katowicach. 
2 zbigniew.wilczek@us.edu.pl, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski 

w Katowicach. 
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„Klucza do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej” [8]. Nazewnictwo roślin 

naczyniowych przyjęto za „Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist” 

[9]. Stałość i współczynnik pokrycia gatunku w zidentyfikowanych zbiorowiskach 

roślinnych przyjęto za Pawłowskim [10]. Klasyfikację form życiowych według 

Raunkiaera przyjęto zgodnie z opracowaniem Zarzyckiego i in. [11].  

Otrzymane wyniki porównano z zestawieniem roślin kosmetycznych zbiorowisk 

nieleśnych Masywu Ochodzitej [12] oraz flory Polski [13]. Działania farmakologiczne 

roślin stosowanych w kosmetyce podano na podstawie opracowania „Rośliny kosme-

tyczne” [14]. Charakterystykę wybranych gatunków roślin kosmetycznych przyjęto za 

Jędrzejko i in. [14], Czerpak, Jabłońska-Trypuć [15]. Wykorzystanie roślin w pielęgnacji 

podano za: Dąbrowska i in. [13], Jędrzejko i in. [14] oraz Czerpak, Jabłońska-Trypuć [15]. 

2. Analiza wyników 

W wyniku badań fitosocjologicznych przeprowadzonych na terenie Masywu Ocho-

dzitej w Beskidzie Śląskim stwierdzono występowanie gatunków roślin o znaczeniu 

kosmetycznym w 8 zespołach oraz w 3 zbiorowiskach leśnych.  

Ich systematyka przedstawia się następująco:  
I. VACCINIO-PICEETEA BR.-BL. 1939 

Vaccinio-Piceetalia BR.-BL. 1939 

  Piceion abietis PAWŁ. et all, 1928 

Vaccinio-Abietenion OBERD. 1962 

1. Abieti-Piceetum (montanum) SZAF., PAWŁ. et KULCZ. 1923 em. J. 

MAT. 1978  

   Vaccinio Piceenion OBERD. 1957  

2. Bazzanio-Piceetum BR.BL. et SISS. 1939 

 Bazzanio-Piceetum equisetetosum sylvaticae 

Bazzanio-Piceetum typicum 

II. QUERCO-FAGETEA BR.-BL. et VLIEG. 1937 

Fagetalia sylvaticae PAWŁ. in PAWŁ., SOKOŁ et WALLISCH 1928 

Alno-Ulmion BR.BL. et TX. 1943 (= Alno-Padion KNAPP 1942 em. MEDW.- KORN. ap. MAT. 

et BOR. 1957) 

Alnenion glutinoso-incanae OBERD. 1952 

3. Carici remotae-Fraxinetum KOCH 1926 ex FABER 1936 

4. Alnetum incanae LÜDI 1921 

5. Caltho laetae-Alnetum (ZARZ. 1963) STUCHLIK 1968 

Fagion sylvaticae R. TX. et DIEM. 1936 

Luzulo-Fagenion (LOHM. ex R.TX. 1954) OBERD. 1957 

6. Luzulo luzuloidis-Fagetum (DU RIETZ 1923) MARKGR. 1932 em. 

MEUSEL 1937 

7. Dentario glandulosae-Fagetum W. MAT. 1964 ex GUZIKOWA et 

KORNAŚ 1969 

Galio rotundifolii-Abietenion OBERD. 1961 

8. zbiorowisko Abies alba-Oxalis acetosella J.MAT. 1973 

Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani KLIKA 1955 

9. Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani CEL. et WOJT. (1961 n.n.) 

1978 

Zbiorowiska o dyskusyjnej przynależności syntaksonomicznej: 

10. zbiorowisko Populus tremula 
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Zbiorowiska leśne o nieokreślonej przynależności syntaksonomicznej: 

11. zbiorowiska lasów antropogenicznych: 

zbiorowisko Larix decidua  

zbiorowisko Picea abies 
 

W zbiorowiskach leśnych Masywu Ochodzitej w sumie stwierdzono 36 gatunków 

roślin kosmetycznych. 35 gatunków roślin kosmetycznych, to gatunki, które zostały 

zidentyfikowane we florze Polski [13], 1 gatunek: Potentilla erecta (L.) Rausch. został 

opisany przez Jędrzejko i in. [14]. 29 gatunków roślin kosmetycznych opisano w zbioro-

wiskach nieleśnych Masywu Ochodzitej.  

Gatunki roślin kosmetycznych występujące w zbiorowiskach leśnych na badanym 

terenie wraz z ich charakterystyką ekologiczną przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Wykaz i charakterystyka ekologiczna roślin kosmetycznych zbiorowisk leśnych Masywu 

Ochodzitej 

Lp. Nazwa gatunku po łacinie 
Nazwa gatunku 

po polsku 

 

Liczba 

zbiorowisk 

w których 

opisano gatunek 

Forma 

życiowa  

1. Abies alba Miller jodła pospolita 7 M 

2. Aesculus hippocastanum L. kasztanowiec zwyczajny 1 M 

3. Alchemilla monticola Opiz przywrotnik pasterski 1 H 

4. Alnus glutinosa (L.) Moench olsza czarna 1 M 

5. Alnus incana (L.) Moench olsza szara 3 M 

6. Anemone nemorosa L. zawilec gajowy 9 G 

7. Betula pendula Roth brzoza brodawkowata 3 M 

8. Crataegus monogyna Jacq. głóg jednoszyjkowy 1 N 

9. Corylus avellana L. leszczyna pospolita 7 N 

10. Eupatorium cnnabinum L. sadziec konopiasty. 1 H 

11. Fagus sylvatica L. buk pospolity 8 M 

12. Fragaria vesca L. poziomka 9 H 

13. Fraxinus excelsior L. jesion wyniosły 4 M 

14. Galium odoratum (L.) Scop. przytulia wonna 2 H 

15. Larix decidua Mill. modrzew europejski 3 M 

16. Pinus sylvestris L. sosna zwyczajna 1 M 

17. Populus tremula L. topola osika 5 M 

18. Potentila erecta (L.) Rausch. pięciornik kurze-ziele 2 H 

19. Prunus avium L. wiśnia ptasia, czereśnia 8 M 

20. Quercus robur L. dąb szypułkowy 2 M 

21. Robinia pseudoacacia L. robinia akacjowa 1 M 

22. Rosa canina L. dzika róża 1 N 

23. Rubus idaeus L. malina właściwa 9 N 

24. Rubus plicatus Weihe et Nees jeżyna fałdowana 2 N 

25. Rumex acetosa L. szczaw zwyczajny 2 H 

26. Sambucus nigra L. bez czarny 3 N 

27. Sanicula europea L. żankiel zwyczajny 3 H 

28. Solidago virgaurea L. nawłoć pospolita 2 H 

29. Sorbus aucuparia L. jarząb pospolity 9 M, N 

30. Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H. Wigg mniszek pospolity 2 H 

31. Tilia cordata Mill. lipa drobnolistna 1 M 

32. Tussilago farfara L. podbiał pospolity 2 G 
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33. Urtica dioica L. pokrzywa zwyczajna 4 H 

34. Vaccinium myrtillus L. borówka czarna 7 Ch 

35. Veronica officinalis L. przetacznik leśny 3 Ch 

36. Viburnum opulus L. kalina koralowa 3 N 

Na badanym terenie, wśród roślin kosmetycznych, rośliny nagozalążkowe są reprezentowane przez 3 gatunki 

(8,3%): Abies alba Miller, Larix decidua Mill., Pinus sylvestris L. Pozostałe 33 gatunki (91,7%) roślin 

kosmetycznych zidentyfikowanych z terenu badań należy do roślin okrytozalążkowych, dwuliściennych. 

Wykaz zbiorowisk leśnych Masywu Ochodzitej, w których stwierdzono występo-

wanie gatunków roślin kosmetycznych oraz ich liczbę w danym zbiorowisku przedsta-

wiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Liczba gatunków roślin kosmetycznych w zbiorowiskach leśnych Masywu Ochodzitej 

Lp. Zbiorowiska nieleśne Masywu Ochodzitej 
Liczba gatunków roślin 
kosmetycznych 

 1. Abieti-Piceetum (montanum)  20 

2. Bazzanio-Piceetum  14 

3. Carici remotae-Fraxinetum  3 

4. Alnetum incanae 17 

5. Caltho laetae-Alnetum  9 

6. Luzulo luzuloidis-Fagetum  11 

7. Dentario glandulosae-Fagetum  18 

8. zbiorowisko Abies alba-Oxalis acetosella 9 

9. Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani 6 

10. zbiorowisko Populus tremula  9 

11. 

zbiorowiska lasów antropogenicznych:  

zbiorowisko Larix decidua 

zbiorowisko Picea abies  17 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3]. 

Najwięcej gatunków roślin kosmetycznych opisano w dolnoreglowym borze 

świerkowo-jodłowym Abieti-Piceetum (montanum) – 20 gatunków. Fitocenozy Abieti-

Piceetum stwierdzono na wysokości od 602 do 828 m n.p.m., w miejscach o różnej 

ekspozycji i nachyleniu od 6 do 40⁰, na zboczach Ochodzitej i Koczego Zamku. Oprócz 

płatów zajmujących naturalne siedliska – typowe dla boru dolnoreglowego stwierdzono 

również występowanie płatów o charakterze Abieti-Piceetum na siedlisku porolnym 

oraz na siedlisku kwaśnej buczyny górskiej. Część płatów jest silnie przekształcona 

w wyniku gospodarki leśnej. Obserwowano w nich podsadzenia buka oraz stwierdzono 

podsadzenia sosny. Widoczne były formy degeneracji, takie jak: fruticetyzacja czy 

cespityzacja. Warstwę drzew o zwarciu dochodzącym do 90% tworzy między innymi 

Fagus sylvatica (IV stopień stałości), Abies alba (III stopień stałości). Warstwę krze-

wów, występującą w większości płatów i osiągającą zwarcie nawet do 100% tworzy 

podrost drzew: Fagus sylvatica (IV stopień stałości), Abies alba (III stopień stałości) 

oraz Sorbus aucuparia (IV stopień stałości). Warstwę zielną o pokryciu do 90% buduje 

przede wszystkim Vaccinium myrtillus (V stopień stałości) [3]. 
18 gatunków roślin kosmetycznych stwierdzono w fitocenozach żyznej buczyny 

karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum, które na badanym terenie występują w reglu 
dolnym, na wysokości 641-768 m n.p.m. Położone są na stokach o różnej ekspozycji 
i nachyleniu od 5 do 40⁰. Drzewostan osiągający zwarcie 50-90% tworzą głównie: 
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Fagus sylvatica (V stopień stałości) z udziałem Abies alba (V stopień stałości), z do-
mieszką Sorbus aucuparia (III stopień stałości). Warstwa krzewów osiąga zwarcie do 
40% i tworzona jest przez podrost drzew: Fagus sylvatica (V stopień stałości), Abies 
alba (V stopień stałości) oraz Prunus avium (III stopień stałości), Sorbus aucuparia 
(III stopień stałości) i Corylus avellana (II stopień stałości). Runo osiąga pokrycie  
50-80%. Zdecydowanym dominantem jest Fagus sylvatica (V stopień stałości) i Abies 
alba (V stopień stałości). Innymi gatunkami wpływającymi na fizjonomię fitocenozy 
są: Prunus avium (III stopień stałości), Sorbus aucuparia (III stopień stałości), Anemone 
nemorosa (III stopień stałości) oraz Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Galium 
odoratum, Rubus idaeus, Sanicula europea, Vaccinium myrtillus, które osiągają II 
stopień stałości [3]. 

17 gatunków roślin kosmetycznych stwierdzono w zespole nadrzecznej olszyny 
górskiej Alnetum incanae. Fitocenozy Alnetum incanae stwierdzono w dolinach poto-
ków: Czerna, Czadeczka, Brzostowy, położonych w reglu dolnym, w przedziale wyso-
kości 520-600 m n.p.m., w miejscach o nieznacznym nachyleniu 2-5⁰. W warstwie 
drzew o zwarciu 40-80%, dominuje gatunek charakterystyczny dla zespołu Alnus 
incana (V stopień stałości). Towarzyszy jej Fraxinus excelsior (III stopień stałości), 
Alnus glutinosa (II stopień stałości) i Abies alba (II stopień stałości). W warstwie 
krzewów osiągającej zwarcie 5-20% opisano Alnus incana (V stopień stałości) i Alnus 
glutinosa (II stopień stałości). Warstwa zielna jest bardzo bujna i osiąga pokrycie 
100%. Dominuje w niej Anemone nemorosa (V stopień stałości) [3]. 

17 gatunków roślin kosmetycznych wytypowano również w zbiorowiskach lasów 
antropogenicznych. Pochodzą one z nasadzenia. Warstwa drzew osiąga zwarcie ok.  
70-80%. Gatunkiem, którego antropogeniczne drzewostany stwierdzono na badanym 
terenie jest Larix decidua oraz Abies alba i Betula pendula. Warstwa krzewów osiąga 
zwarcie do 60%. Występują w niej m.in. Abies alba, Fagus sylvatica i Sorbus aucuparia. 
Warstwa zielna osiąga pokrycie 80% i 90%. Opisano w niej m.in. następujące rośliny 
kosmetyczne: Abies alba, Betula pendula, Fagus sylvatica, Rosa canina, Rubus hirtus, 
Rubus idaeus, Anemone nemorosa, Vaccinium myrtillus [3]. 

Liczbę gatunków roślin kosmetycznych w poszczególnych zbiorowiskach leśnych 
Masywu Ochodzitej przedstawiono na wykresie 1. 

 

Wykres 1. Liczba gatunków roślin kosmetycznych w zbiorowiskach leśnych Masywu Ochodzitej  
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W tabeli 3 przedstawiono najczęściej występujące gatunki roślin kosmetycznych, 

których obecność stwierdzono przynajmniej w 5 różnych zbiorowiskach leśnych Masywu 

Ochodzitej oceniając ich udział za pomocą stopnia stałości i współczynnika pokrycia. 

Tabela 3.  Udział gatunków roślin kosmetycznych najczęściej występujących w zbiorowiskach leśnych 
Masywu Ochodzitej 
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5
0
0
 

1
2
5
5
 

    

Luzulo luzuloidis-

Fagetum  V
6
5
8
3  

I0
  

 V
6
5
8
3  

II
I5

7
 

V
4
1
7  

IV
6
6
7  

II
I5

7
 

IV
1
4
7
3  

 

Dentario glandulosae-

Fagetum  II
I4

8
0
 

I1
 

II
3
4
4
 

V
3
7
0
5  

II
I4

7
 

II
I9

3
 

V
1
1
4
0  

II
2
5
0
 

II
3
 

IA
 

Zb. Abies alba-Oxalis 

acetosella  2
8
8
0
 

1
8
7
5
 

2
2
5
5
 

1
8
7
5
 

 1
1
8
7
5
 

1
8
7
5
 

1
8
7
5
 

 

Sorbo acupariae-

Aceretum 
pseudoplatanizb.  1

5
 

 1
8
7
5
 

 2
1
1
2
5
 

2
5
0
0
0
 

  2
1
0
 

 
Zb. Populus tremula  

 1
1
7
5
0
 

1
0
 

  1
0
 

 1
0
 

 1
8
7
5
0
 

Zb. lasów 

antropogenicznych   2
1
8
3
3
 

1
0
 

2
7
 

2
7
5
0
 

1
3
3
 

2
5
8
7
 

2
1
6
7
 

1
0
 

1
3
 

1
1
6
6
 

Liczba wystąpień 9 9 9 8 8 9 7 7 7 5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [1] 

Do gatunków roślin kosmetycznych najczęściej występujących w zbiorowiskach 

leśnych Masywu Ochodzitej należą: Anemone nemorosa (9), Fragaria vesca (9), 

Rubus idaeus (9), Sorbus aucuparia (9), Fagus sylvatica (8), Prunus avium (8), Abies 

alba (7), Corylus avellana (7), Vaccinium myrtillus (7), Populus tremula (5). 

Roślinami kosmetycznymi wykazującymi największy stopień stałości i współczynniki 

pokrycia są: Vaccinium myrtillus (V
3116

) w Abieti Piceetum (montanum) oraz V
2168

 

w Bazzanio Piceetum i IV
1474 

w Luzulo luzuloidis-Fagetum, Anemone nemorosa V
6583 

w Luzulo luzuloidis-Fagetum i V
543

 w Alnetum incanae oraz Fagus sylvatica V
3705

 

w Dentario glandulosae-Fagetum oraz IV
465

 w Abieti Piceetum (montanum). 
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3. Zastosowanie roślin kosmetycznych zbiorowisk leśnych Masywu 

Ochodzitej  

W wyniku przeprowadzonych badań na terenie Masywu Ochodzitej, w zbioro-

wiskach leśnych, zidentyfikowano 36 gatunków roślin o znaczeniu kosmetycznym, 

które zawierają wiele cennych substancji biologicznie czynnych [15].  

Działanie farmakologiczne wybranych gatunków roślin stosowanych w kosmetyce 

[12, 14] przedstawiono w tabeli 4.  

Tabela 4. Działania farmakologiczne roślin stosowanych w kosmetyce  

Nazwa gatunku rośliny po łacinie Działanie 

Aesculus hippocastanum L. 

łagodzące i gojące,  
pobudzające krążenie i antykoagulujące, 

promieniochronne 

Betula pendula Roth ściągające, regenerujące, rozjaśniające, wybielające 

Corylus avellana L. regenerujące, promieniochronne 

Crataegus monogyna Jacq. pobudzające krążenie i antykoagulacyjne, nawilżające 

Potentilla erecta (L.) Rausch. ściągające, sebostatyczne 

Quercus robur L. ściągające, sebostatyczne 

Rosa canina L. przeciwzapalne, regenerujące 

Rubus idaeus L. sebostatyczne, promieniochronne 

Sambucus nigra L. ściągające, uszczelniające i uelastyczniające naczynia krwionośne 

Vaccinium myrtillus L. uszczelniające i uelastyczniające naczynia krwionośne, nawilżające 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [12, 14] 

Rośliny kosmetyczne dostarczają różnorodnych związków chemicznych [14, 15], 

spełniających istotne funkcje w kosmetykach. Ze względu na pozytywny ich wpływ na 

skórę [16] są wykorzystywane do jej pielęgnacji, regeneracji, natłuszczania oraz do 

aromaterapii.  

Przykłady niektórych związków chemicznych dostarczanych przez wybrane gatunki 

roślin kosmetycznych zbiorowisk leśnych Masywu Ochodzitej przedstawiono w tabeli 5. 

Tabela 5. Związki chemiczne dostarczane przez wybrane gatunki roślin kosmetycznych zbiorowisk leśnych 

Masywu Ochodzitej 

Nazwa związku chemicznego Nazwa gatunku rośliny po łacinie 

tłuszcze Corylus avellana L., Rubus ideaus L. 

olejki eteryczne Rosa canina L., Pinus sylvestris L. 

żywice, balsamy, gumy i gumożywice Prunus avium L., Pinus sylvestris L.  

węglowodany Crataegus monogyna Jacq., Fragaria vesca L., Sambucus nigra L. 

śluzy Sambucus nigra L. 

barwniki Sambucus nigra L., Sorbus aucuparia L., Vaccinium myrtillus L.,  

garbniki 
Betula pendula Roth, Potentilla erecta (L.) Rausch., Quercus robur 
L., Rubus idaeus L., Solidago virgaurea L., Tussilago farfara L., 

Vaccinium myrtillus L., Veronica officinalis L.,  

saponiny 
Aesculus hippocastanum L, Solidago virgaurea L., Veronica 

officinalis L. 

kumaryny Aesculus hippocastanum L.,Galium odoratum (L.) Scop. 

hydroksykwasy 
Rubus idaeus L., Sambucus nigra L., Sorbus aucuparia L., 
Vaccinium myrtillus L. 

witaminy i sole mineralne Prunus avium L. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [12, 14] 
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4. Dyskusja  

Na kuli ziemskiej stwierdzono występowanie ponad 500 różnych gatunków roślin 
mających znaczenie kosmetyczne oraz terapeutyczne [12, 15].  

Wyniki analizy roślin kosmetycznych zbiorowisk leśnych Masywu Ochodzitej 
można zestawić i porównać z roślinami kosmetycznymi zbiorowisk nieleśnych Masywu 
Ochodzitej [12] oraz flory Polski [13]. We florze Polski opisano występowanie 150 
gatunków roślin kosmetycznych. Udział gatunków kosmetycznych we florze Polski 
jest porównywalny z florą Europy środkowej, zachodniej i północnej [12, 13]. W zbio-
rowiskach nieleśnych Masywu Ochodzitej zidentyfikowano 69 gatunków roślin 
kosmetycznych, co stanowi 46% flory Polski [12]. Natomiast w zbiorowiskach leśnych 
masywu Ochodzitej stwierdzono występowanie 36 gatunków roślin kosmetycznych, co 
stanowi 24% gatunków roślin kosmetycznych flory Polski. 29 gatunków roślin 
mających znaczenie kosmetyczne to rośliny występujące zarówno w zbiorowiskach 
nieleśnych, jak i leśnych Masywu Ochodzitej. 

Udział poszczególnych form życiowych wg Raunkiaera roślin kosmetycznych 
w badanych zbiorowiskach oraz w zbiorowiskach nieleśnych Masywu Ochodzitej i we 
florze Polski [12, 13] jest podobny. Zarówno we florze Polski, jak i w zbiorowiskach 
nieleśnych Masywu Ochodzitej i w zbiorowiskach leśnych przeważają hemikryptofity 
i fanerofity. Różnica dotyczy ilości terofitów. Porównanie udziału form życiowych 
wśród roślin kosmetycznych zbiorowisk leśnych, zbiorowisk nieleśnych Masywu 
Ochodzitej oraz flory Polski przedstawiono w tabeli 6.  

Tabela 6. Zestawienie udziału form życiowych wg Raunkiaera wśród roślin kosmetycznych zbiorowisk 
leśnych, zbiorowisk nieleśnych Masywu Ochodzitej i flory Polski 

Forma życiowa wg 
Raunkiaera 

Liczba gatunków w % 

Zbiorowiska leśne Masywu 
Ochodzitej 

Zbiorowiska nieleśne 
Masywu Ochodzitej 

Flora Polski 

Fanerofity 22 29 31 

Chamefity 2 4 6 

Hemikryptofity 10 34 35 

Kryptofity 2 10 9 

Terofity - 16 9 

Inne formy - 7 10 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [12, 13] 

Udział bylin zbiorowiskach leśnych Masywu Ochodzitej wynosi 38% i jest mniejszy 
niż w zbiorowiskach nieleśnych Masywu Ochodzitej (48%) oraz we florze Polski 
(50%) [12, 13]. 

5. Podsumowanie 

 Na terenie Masywu Ochodzitej w zbiorowiskach leśnych stwierdzono występo-
wanie 36 gatunków roślin, które mogą być wykorzystane w kosmetyce. 

 Zbiorowiskiem, w którym opisano najwięcej gatunków roślin kosmetycznych jest 
dolnoreglowy bór świerkowo-jodłowy Abieti-Piceetum (montanum) SZAF., 
PAWŁ., et KULCZ. 1923 em. J. MAT. 1978 – 20 gatunków. 

 Do gatunków roślin kosmetycznych występujących najczęściej na badanym 
terenie należą: Anemone nemorosa L., Fragaria vesca L., Rubus idaeus L., Fagus 
sylvatica L., Prunus avium L. i Sorbus aucuparia L. 
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 Roślinami kosmetycznymi wykazującymi największy stopień stałości i współ-
czynniki pokrycia są: Vaccinium myrtillus (V

3116
) w Abieti Piceetum (montanum), 

V
2168

 w Bazzanio Piceetum i IV
1474

 w Luzulo luzuloidis-Fagetum, Anemone 
nemorosa V

6583
 w Luzulo luzuloidis-Fagetum i V

543
 w Alnetum incanae oraz Fagus 

sylvatica V
3705

 w Dentario glandulosae-Fagetum oraz IV
465

 w Abieti Piceetum 
(montanum). 

 Wśród roślin kosmetycznych, które zostały zidentyfikowane na badanym terenie 
dominują byliny (38%). 

 Gatunki roślin kosmetycznych zbiorowisk leśnych Masywu Ochodzitej wykazują 
różnorodne działanie i mogą być wykorzystywane do: aromaterapii, natłuszczania 
oraz regeneracji i pielęgnacji skóry. 

6. Wniosek  

Ostoje leśne Masywu Ochodzitej stanowią ważne siedlisko roślin kosmetycznych 
w krajobrazie kulturowym tej części Beskidu Śląskiego. Stanowią one potencjalne źródło 
pozyskania roślin dla celów kosmetycznych i farmaceutycznych, które nie będzie koli-
dować z ochroną przyrody Beskidu Śląskiego, ponieważ na terenie tym nie powołano 
żadnej obszarowej formy ochrony przyrody. Propozycja utworzenia rezerwatu „Czerna” 
dla ochrony fitocenoz zespołu Bazzanio-Piceetum jedynie w nieznacznym stopniu 
ograniczy dostępność zasobów roślin kosmetycznych tego ważnego ze względów 
społecznych obszaru.  
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Rośliny kosmetyczne ostoi leśnych w krajobrazie kulturowym Masywu 
Ochodzitej w Beskidzie Śląskim 

Streszczenie  
Celem pracy było opisanie roślin o znaczeniu kosmetycznym występujących w zbiorowiskach leśnych 
Masywu Ochodzitej, który położony jest w południowej części Beskidu Śląskiego. 
W efekcie gospodarki rolnej w Masywie Ochodzitej dominuje krajobraz kulturowy, w którym znaczną rolę 
odgrywają pola uprawne, łąki i pastwiska. Pomimo tego zachowały się tutaj ostoje leśne charakteryzujące 
się udziałem roślin kosmetycznych. 
W wyniku badań fitosocjologicznych przeprowadzonych w latach 2010-2015 w Masywie Ochodzitej zidenty-
fikowano 11 zbiorowisk leśnych, spośród których największą liczbę gatunków kosmetycznych stwierdzono 
w fitocenozach Abieti-Piceetum (montanum) – 20 gatunków, Dentario glandulosae-Fagetum – 18 gatunków, 
Alnetum incanae – 17 gatunków. 
Ogółem w wyniku analizy zdjęć fitosocjologicznych opisujących zbiorowiska leśne Masywu Ochodzitej 
wytypowano 36 gatunków roślin mających zastosowanie kosmetyczne. Gatunki roślin wyróżniające się pod 
względem ilościowości i częstości występowania w badanych syntaksonach, takie jak: Anemone nemorosa, 
Fragaria vesca, Rubus idaeus, Fagus sylvatica, Prunus avium, Sorbus aucuparia, Abies alba, Corylus 
avellana i Vaccinium myrtillus scharakteryzowano pod kątem możliwości ich zastosowania w kosme-
tologii i farmacji. Otrzymane wyniki porównano z zestawieniem roślin kosmetycznych flory Polski. 
Słowa kluczowe: Masyw Ochodzitej, rośliny kosmetyczne, zbiorowiska leśne 

Cosmetic plants of forest refuges in the cultural landscape of the Ochodzita 
Massif in the Silesian Beskids 

Abstract 
The purpose of this article was to describe plants of cosmetic importance occurring in forest communities 
of the Ochodzita Massif in the southern part of the Silesian Beskids. 
As a result of agriculture, a cultural landscape in which arable fields, meadows and pastures play a signi-
ficant role is dominating in the massif of Ochodzita. Despite this, forest refuges with the participation of 
cosmetic plants have been preserved here. 
As a result of phytosociological studies conducted in 2010-2015 in the Ochodzita Massif, 11 forest 
communities were identified, among which the largest number of cosmetic species was found in the 
phytocoenoses of Abieti-Piceetum (montanum) – 20 species, Dentario glandulosae-Fagetum – 18 species, 
Alnetum incanae – 17 species. 
In total, as a result of the analysis of phytosociological relevés describing the forest communities of the 
Ochodzita Massif, 36 plant species with cosmetic applications were selected. Plant species distinguished in 
terms of their quantity and frequency of occurrence in the studied syntaxones, such as: Anemone nemorosa, 
Fragaria vesca, Rubus idaeus, Fagus sylvatica, Prunus avium, Sorbus aucuparia, Corylus avellana and 
Vaccinium myrtillus, have been characterized in terms of their applicability in cosmetology and pharmacy. 
Obtained results have been compared with the list of cosmetic plants of the Polish flora. 
Keywords: the Ochodzita Massif, cosmetic plants, forest communities 
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Rozmieszczenie kryształów szczawianu wapnia 

w szczytowej części pędu Sida hermaphrodita (L.) Rusby 

1. Wstęp 

Sida hermaphrodita (L.) Rusby (ślazowiec pensylwański) – gatunek będący przed-
miotem badań w tej pracy, należy do rodziny Malvaceae (ślazowate, malwowate). 
Rodzina ta jest wyjątkowo bogata w rośliny użytkowe wykorzystywane w różnych 
gałęziach przemysłu. Wiele gatunków roślin tej rodziny znalazło zastosowanie 
w biotechnologii. Najważniejsze i najbardziej powszechnie wykorzystywane gatunki 
należące do tej rodziny pochodzą z rodzaju Gossypium L. (bawełna). Ponadto, rośliny 
takie jak np. Theobroma caccao L. (kakaowiec właściwy) czy Hibiscus cannabinus L. 
(ketmia konopiowata) są uprawiane na skalę przemysłową i również zajmują ważną 
pozycję w gospodarce człowieka [1]. Oprócz znanych już od dawna walorów ozdobnych 
gatunków Alcea (malwy ogrodowe), gatunki reprezentujące opisywaną rodzinę stanowią 
naturalne źródło substancji leczniczych. Przykładem może być powszechnie znany i od 
dawna stosowany syrop produkowany z wykorzystaniem Althaea officinalis L. (pra-
woślaz lekarski). Śluzy obecne w komórkach tej rośliny działają osłaniająco, powle-
kająco oraz łagodząco na podrażnione tkanki. Pektyny zawarte w jej korzeniu znalazły 
zastosowanie w terapii chorób związanych z przewodem pokarmowym, a betainy – 
o działaniu nawilżającym i antybakteryjnym w stanach zapalnych skóry. Cenne 
właściwości prozdrowotne A. officinalis zadecydowały o uprawie rośliny, pochodzącej 
z regionu Morza Śródziemnego, w innych rejonach Europy oraz w Ameryce Północnej 
i Azji Mniejszej. Podane przykłady stanowią zaledwie niewielką część z szerokiej 
gamy zastosowań gatunków z rodziny Malvaceae.  

Najczęściej substancje lecznicze oraz specyficzne dla danego gatunku rośliny są 
odkładane w wakuolach. Przykładem takich substancji mogą być alkaloidy. Działają 
one bardzo silnie na organizm człowieka (mogą być toksyczne) i dlatego często wyko-
rzystuje się je jako leki np. morfina, kodeina, kofeina, nikotyna, strychnina oraz gliko-
zydy, które stosuje się jako leki nasercowe np. digitalina, strofantyna [2]. Sok komór-
kowy wypełniający wakuole to roztwór składający się ze związków organicznych oraz 
nieorganicznych. Związkami nieorganicznymi występującymi w soku są między innymi: 
chlorki, fosforany, sole sodu, potasu, wapnia oraz magnezu. Organicznymi związkami 
spotykanymi w soku komórkowym są kwasy szczawiowy, jabłkowy oraz cytrynowy. 
Mogą one występować w połączeniu z kationami w postaci soli lub w postaci wolnej 
[3]. Istotnym składnikiem wakuoli, znajdującym się w soku komórkowym są nieroz-
puszczalne w wodzie substancje stałe, a wśród nich szczawian wapnia. Związek ten 
ulega biokrystalizacji i występuje w roślinie w pięciu formach morfologicznych. 
Odpowiada on za gromadzenie w wakuolach znacznych ilości wapnia. Znajomość 
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Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. 
2 joanna.zieli12@gmail.com, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.  
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morfologii kryształów wapnia oraz możliwość regulowania ich wzrostu są szczególnie 
ważne dla naukowców, których działania zmierzają do zmniejszenia ich ilości w rośli-
nach, ze względu na negatywny wpływ na zdrowie człowieka i zwierząt [4].  

Gatunki z rodziny Malvaceae są źródłem substancji słodzących (np. ślaz piżmowy), 
zapachowych i służących do zwalczania szkodników [5].  

Ostatnio, roślinami koncentrującymi uwagę naukowców są również gatunki z rodzaju 
Sida. Gatunkami o niekwestionowanych i wykorzystywanych właściwościach leczni-
czych są Sida acuta [6], S. cordifolia [7] oraz S. rhombifolia [8]. Udokumentowano 
aktywność homogenatu otrzymanego z nasion S. hermaphrodita przeciw grzybowi 
Candida albicans, który w warunkach zaburzonej równowagi mikrobialnej organizmu, 
może stać się patogenny [9]. 

Obecnie, badania ślazowca pensylwańskigo dotyczą najczęściej wykorzystania tego 
gatunku w celach energetycznych i fitoremediacji gleby. Dostępne analizy wskazują, 
że zaledwie 7% potencjału ulokowanego w biomasie było kilka lat temu wyko-
rzystywane na świecie [10]. Jednakże, obserwuje się stały wzrost udziału wykorzysta-
nia biomasy roślinnej w celach energetycznych. Uzyskanie potrzebnej, znacznej ilości 
biomasy jest możliwe dzięki uprawom roślin energetycznych, a więc takich, które dają 
duży przyrost biomasy w stosunkowo krótkim okresie [5, 11]. Na terenie naszego kraju 
S. hermaphrodita jest wykorzystywana głównie jako roślina energetyczna, przy 
produkcji papierniczej oraz jako źródło biogazu [12-14]. Szybki wzrost tej rośliny 
(w optymalnych warunkach może ona osiągnąć maksymalnie 4,5 m wysokości w ciągu 
jednego sezonu wegetacyjnego) zachęca do badań nad zastosowaniem tego gatunku 
w remediacji terenów skażonych.  

Podane powyżej informacje zadecydowały o podjęciu badań dotyczących analizy 
rozmieszczenia kryształów szczawianu wapnia w szczytowej części pędu ślazowca 
pensylwańskiego. Badania takie nie były przeprowadzane w przypadku tej rośliny, 
która jest wykorzystywana nie tylko jako roślina energetyczna, ale także jako pasza dla 
zwierząt. 

2. Materiał i metody  

2.1. Materiał 

Materiałem w badaniach były pędy rośliny energetycznej Sida hermaphrodita (L.) 
Rusby. Materiał roślinny pozyskano z poletka doświadczalnego Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Lublinie znajdującego się na Felinie. Hodowla ślazowca pensylwańskiego 
jest prowadzona przez dr hab. Aleksandrę Głowacką, profesor uczelni. 

2.2. Metody 

Zebrane w maju 2020 i 2021 roku 90 cm długości pędy, po wcześniejszym pobraniu 
do badań fragmentów liści, krojono przy użyciu mikrotomu LEICA RM2125 RTS na 
skrawki. Do obserwacji w mikroskopie świetlnym pola jasnego przygotowano tylko 
preparaty wykonane ze szczytowej części łodygi o długości do 1 cm. Ponadto przepro-
wadzono badania chromatograficzne obecności kwasu szczawiowego w szczytowej 
części łodygi. W tym celu próbki pędu ślazowca pensylwańskiego o wadze 34 g 
homogenizowano rozcierając je w moździerzu. Następnie przeprowadzano badania 
standardową metodą z wykorzystaniem HPLC.  
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2.3. Obserwacje mikroskopowe 

Przygotowane preparaty analizowano wykorzystując Mikroskop OLYMPUS BX63 

znajdujący się w Katedrze Zoologii i Ochrony Przyrody (Wydział Biologii i Biotech-

nologii UMCS). Dokumentację fotograficzną wykonano za pomocą programu cellSens 

Dimension 1.18. 

3. Analiza wyników  

Pęd ślazowca pensylwańskiego ma budowę typową dla większości zielnych roślin 

dwuliściennych. Wzrost pędu jest możliwy dzięki tkance merystematycznej tworzącej 

merystem wierzchołkowy pędu. Merystem ten jest okryty sukcesywnie powstającymi 

liśćmi. Najmniejsze z nich, liście juwenilne (młodociane) rozwijają się z zawiązków 

określanych również jako primordia liści. Liście młodociane stopniowo powiększają 

swoje rozmiary i w odległości kilkunastu cm od merystemu wierzchołkowego osiągają 

zdeterminowane genetyczne rozmiary, a ich ułożenie na łodydze jest skrętoległe (fot. 1). 

 

Fotografia 1. Szczytowa część pędu Sida hermaphrodita [fotografia własna] 

 

Wykres 1. Chromatogram otrzymany z ekstraktu homogenatu Sida hermaphrodita  

 – kwas szczawiowy,             – kwas bursztynowy) [opracowanie własne] 
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Po nałożeniu chromatogramów z analiz kwasu szczawiowego i wzorcowego kwasu 

bursztynowego okazało się, że czasy retencji pików (tr = 6,1 i tr = 6,6 min) nie pokry-

wają się. Otrzymane wyniki przeprowadzonych badań chromatograficznych próbek, 

pobranych z górnej części pędu ślazowca pensylwańskiego, nie wykazały obecności 

kwasu szczawiowego, co oznacza szybkie wiązanie wapnia i wytrącanie w postaci 

szczawianu wapnia. Badania chromatograficzne, wskazujące na brak kwasu szczawio-

wego w szczytowej części pędu ślazowca pensylwańskiego, zadecydowały o wyborze 

części rośliny do dalszych badań. Najwcześniej, kryształy szczawianu wapnia obser-

wowano w liściu, którego długość wynosiła 1 cm (fot. 2). 

 

Fotografia 2. Fragment liścia S. hermaphrodita z kryształami szczawianu wapnia w komórkach  
(trzy z nich oznaczone strzałkami) [fotografia własna] 

Kryształy szczawianu wapnia w postaci druzów obserwowano tylko w mezofilu – 

tkance parenchymatycznej liścia. Poszczególne kryształy różniły się wielkością. 

Dalsze obserwacje histologiczne przeprowadzono na fragmencie łodygi szczytowej 

części pędu. Analizowany fragment łodygi znajdował się pod merystemem wierzchoł-

kowym w odległości od 0,5 do 1 cm. Kolejne warstwy łodygi ślazowca pensylwańskiego 

widoczne na przekroju poprzecznym, zaczynając od zewnątrz, to: skórka (epiderma) 

okryta kutykulą, kora zbudowana z komórek miękiszowych, szeroki pierścień wiązek 

przewodzących zbudowanych z ksylemu i floemu oraz rdzeń otaczający znajdujący się 

w środku łodygi kanał. Na badanej wysokości pędu (0,5 cm od szczytu) kanał 

powietrzny łodygi jest stosunkowo niewielki, co jest widoczne na fotografii 3. 
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Fotografia 3. Przekrój poprzeczny centralnej części łodygi S. hermaphrodita z widocznym kanałem 
powietrznym (K) otoczonym tkanką parenchymatyczną rdzenia. Kółka wskazują przykładowe miejsca 

występowania kryształów szczawianu wapnia. Po lewej stronie, na górze powiększony kryształ  

[fotografie własne]  

Kanał powietrzny otoczony jest okrągłymi w zarysie, komórkami parenchymatycz-

nymi budującymi rdzeń łodygi. Niektóre z komórek rdzenia zawierają kryształy 

szczawianu wapnia w postaci druzów.  

Opisane powyżej warstwy łodygi obserwowane w odległości 0,5 cm od szczytu 

pędu, występowały również w odległości 1 cm od szczytu (fot. 4). W porównaniu 

z fragmentem młodszej części łodygi, poszczególne warstwy łodygi są grubsze i bardziej 

zaawansowane w rozwoju. Obserwacje poszczególnych tkanek łodygi wykazały obec-

ność kryształów szczawianu wapnia w komórkach kory, miękiszu międzywiązkowego 

i rdzenia. W badanym fragmencie łodygi, znacznie więcej kryształów szczawianu 

wapnia znajdowało się w parenchymie kory łodygi niż w pozostałych miejscach ich 

występowania. Ponadto, w miękiszu rdzenia kryształy szczawianu wapnia występo-

wały w pojedynczych komórkach oddalonych od siebie, podczas gdy w warstwie kory 

oprócz kryształów w pojedynczych komórkach, znajdowały się one sporadycznie 

w sąsiadujących komórkach (oznaczone X). Kryształy szczawianu wapnia miały postać 

druzów. 
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Fotografia 4. Fragment łodygi S. hermaphrodita z widocznymi kryształami szczawianu wapnia  

(niektóre oznaczone strzałkami). Przekrój poprzeczny. Oznaczenia: PK – kora łodygi, F – floem,  

KS – ksylem, MR – miękisz rdzenia [fotografia własna] 

4. Podsumowanie 

Badania przeprowadzone w prezentowanej pracy wykazały obecność kryształów 

szczawianu wapnia w szczytowej części pędu Sida hermaphrodita (L.) Rusby. Badano 

fragmenty pędu zaczynając od powierzchni merystemu wierzchołkowego. Najwcześniej, 

były one obecne w komórkach budujących tkankę parenchymatyczną łodygi w od-

ległości 0,5 cm od szczytu pędu. W przypadku liści (zbadano 40 liści pochodzących 

z 8 pędów), obserwowano je najwcześniej w tych organach, które miały 1 cm długości. 

Kryształy szczawianu wapnia zawsze występowały w komórkach tkanki parenchyma-

tycznej. Obserwowano je w komórkach kory, miękiszu międzywiązkowego i rdzenia 

łodygi oraz mezofilu liścia. Zarówno w badanym fragmentach łodygi, jak i liścia 

ślazowca pensylwańskiego, jedyną obserwowaną postacią kryształów szczawianu 

wapnia były druzy. Różniły się one w stosunkowo niewielkim stopniu wielkością. 

Przedstawione w tej pracy badania wskazują na biokrystalizację szczawianu wapnia 

zachodzącą stosunkowo w niewielkiej odległości od merystemu wierzchołkowego 

pędu. Wstępne badania dotyczące kryształów szczawianu wapnia w łodydze zostały 
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wcześniej przeprowadzone przez Leszczuk i współautorów [15]. W publikacji opisano 

kryształy szczawianu wapnia w utrwalonej i zatopionej w parafinie łodydze Sida 

hermaphrodita. Badania te przeprowadzono na preparatach krojonych (materiał był 

zatopiony w parafinie), a obserwowane w mikroskopie skrawki miały 9 μm grubości. 

Tak niewielka grubość skrawków oraz preparatyka mogły wpływać na otrzymany 

obraz występowania kryształów wapnia. Dlatego, w prezentowanej pracy prowadzono 

obserwacje preparatów krojonych wykonanych ze świeżo zebranych pędów ślazowca 

pensylwańskiego. Ponadto, wcześniejsze badania dotyczyły dolnej części łodygi, znaj-

dującej się bezpośrednio nad szyjką korzeniową i wykazującej symptomy zdrewnienia.  

Obecność kryształów szczawianu wapnia, w roślinach, opisano praktycznie we 

wszystkich ich organach łącznie z zalążniami. Natomiast w trakcie rozwoju, najwcze-

śniej opisano je już w zarodku, liścieniach oraz w łupinie nasiennej otaczającej zarodek. 

Badania dotyczące ich obecności w nasieniu wykazały, że kryształy szczawianu są 

wykorzystywane w procesie kiełkowania jako źródło wapnia [16, 17].  

Prezentowane w tej pracy wyniki badań wskazują na stosunkowo niewielką liczbę 

kryształów szczawianu wapnia. Ponadto, występowały one zawsze pojedynczo w ko-

mórkach, a bardzo rzadko obserwowano je w dwóch sąsiadujących ze sobą komórkach. 

Wpływ na ich ilość oraz skupienie oprócz gatunku, ma również wiek rośliny. U roślin 

dojrzałych częściej spotykane są skupiska kryształów (aglomeraty) natomiast w zarod-

kach roślin występują najczęściej kryształy pojedyncze. Większą ilość kryształów można 

zaobserwować w dolnej i środkowej części łodygi niż w części górnej. U niektórych 

gatunków np. Arctium minus kryształy są rozmieszczone w komórkach miękiszu 

łodygi wtórnej, a w łodygach o budowie pierwotnej są nieobecne [18]. Często również 

w podziemnych częściach roślin jest więcej kryształów niż w ich górnych częściach 

np. u Mammillaria uncinata. Podobne rozmieszczenie kryształów w komórkach Allium 

sp. nie jest przypadkowe, ponieważ kryształy zawarte w łuskach złożonej cebuli tego 

gatunku skutecznie odstraszają potencjalnych szkodników oraz roślinożerców [19].  

Rozmieszczenie kryształów szczawianu wapnia w roślinie może być związane z jej 

toksycznością. Zasadniczy udział pierwiastków budujących kryształy wykazuje zmien-

ność, która zależy głównie od stadium rozwojowego rośliny. Różnica ta jest widoczna 

zwłaszcza w porównywanych roślinach wyrośniętych i stadiach juwenilnych [20]. 

Obfita literatura dotycząca znaczenia kryształów szczawianu wapnia wskazuje na 

ich znacząca rolę w procesach zachodzących w roślinach. Pomimo opisanych dotychczas 

wielu istotnych funkcji pełnionych przez nie w roślinach, ciągle nie wszystkie funkcje 

kryształów zostały szczegółowo poznane [21]. U wielu gatunków podkreśla się udział 

kryształów szczawianu wapnia w mechanizmach obronnych przed roślinożercami. 

Możemy przypuszczać, że ta funkcja kryształów jest związana z ich występowaniem 

w szczytowej części pędu ślazowca pensylwańskiego. Jednocześnie, aspekt związany 

z rozmieszczeniem kryształów szczawianu wapnia w szczytowej części pędu S. herma-

phrodita podjęty w tej pracy stanowi uzupełnienie badań stanowiących podstawową 

wiedzę na temat tej rośliny o bardzo dużym potencjale aplikacyjnym.  
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Rozmieszczenie kryształów szczawianu wapnia w szczytowej części pędu Sida 

hermaphrodita (L.) Rusby  

Streszczenie  

Sida hermaphrodita (L.) Rusby (ślazowiec pensylwański) to roślina energetyczna o dużym potencjale 
aplikacyjnym. W prezentowanej pracy skoncentrowano się na badaniach kryształów szczawianu wapnia. 

Obserwacje ich rozmieszczenia prowadzono w mikroskopie świetlnym pola jasnego. Analizowano preparaty 

przygotowane ze szczytowej części pędu rośliny. Kryształy szczawianu wapnia wyłącznie w postaci druzów 

znaleziono blisko merystemu wierzchołkowego łodygi. Występowały one w komórkach parenchymatycznych 
kory łodygi, rdzenia i miękiszu międzywiązkowego. W komórkach parenchymatycznych występowały 

pojedynczo i najczęściej zajmowały one stosunkowo niewielką część objętości komórki. Badania chromato-

graficzne nie wykazały obecności kwasu szczawiowego w szczytowej części łodygi. Przeprowadzone 

badania mają znaczenie poznawcze i stanowią uzupełnienie części zaplanowanych badań dotyczących 
ślazowca pensylwańskiego, u którego wykryto m.in. aktywność przeciwko chorobotwórczemu grzybowi, 

jakim jest Candida albicans.  

Słowa kluczowe: Sida hermaphrodita, ślazowiec pensylwański, kryształy szczawianu wapnia, druzy 

Distribution of calcium oxalate crystals in the apical part of the Sida 

hermaphrodita (L.) Rusby shoot  

Abstract  

Sida hermaphrodita (L.) Rusby (Virginia mallow) is an energy plant with considerable application 

potential. The present study is focused on analysis of calcium oxalate crystals. Their distribution was 
observed using a bright-field light microscope. Slides from the apical part of the plant shoot were analyzed. 

Calcium oxalate crystals were present near the apical meristem exclusively in the form of druses. They 

were located in the parenchymatous cells of the stem cortex, pith, and intervascular parenchyma. In the 

parenchymatous cells, there were single crystals most often occupying a relatively small part of the cell 
volume. The chromatographic analysis showed no presence of oxalic acid in the apical part of the stem. 

The study is part of basic research supplementing part of planned research on Virginia mallow, which was 

found to exhibit activity against the pathogenic fungi Candida albicans. 

Keywords: Sida hermaphrodita, Virginia mallow, calcium oxalate crystals, druses  
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Dlaczego warto pić herbatę czarną? Charakterystyka 

oraz właściwości prozdrowotne herbaty czarnej 

1. Wstęp 

Herbata jest jednym z popularniejszych spożywanych napojów, jej średnie spożycie 

na statystycznego mieszkańca świata to 120 ml/dzień. W Polsce herbatę pije 76-90% 

populacji, a najczęściej wybieraną herbatą z dostępnych jest herbata czarna. Według 

danych jest to drugi po wodzie wybierany napój przez Polaków, również w krajach 

Europy i Ameryki Północnej herbata czarna jest najczęściej kupowana i spożywana [1]. 

Surowcem, z którego pozyskuje się herbatę czarną są młode liście i nierozwinięte pączki 

listków oraz delikatne łodyżki rośliny z gatunku Camellia, która występuje najczęściej 

w dwóch odmianach: Camellia sinesis i Camellia as samica [2]. Badania nad składem 

chemicznych naparu z liści poddanych procesowi całkowitej fermentacji i jego popu-

larność spowodowały zwiększenie ilości dostępnych danych potwierdzających nie-

zwykłe i wszechstronne właściwości prozdrowotne herbaty czarnej. W piśmiennictwie 

naukowym pojawiają się optymistyczne informacje o wpływie herbaty na redukcję 

masy ciała, na układ sercowo-naczyniowy oraz zmniejszenie wystąpienia chorób 

nowotworowych i neurodegeneracyjnych poprzez wspieranie wydolności antyoksy-

dacyjnej organizmu [3]. Właściwości te związane są z obecnością w czarnej herbacie 

substancji bioaktywnych, do których należą: alkaloidy purynowe, związki polifenolowe 

(wykazujące działanie przeciwutleniające, do których zalicza się przede wszystkim 

flawonoidy, w tym katechiny oraz garbniki), aminokwasy, witaminy oraz mikro-

elementy [2]. 

2. Cel pracy 

Celem pracy było przedstawienie właściwości prozdrowotnych, a także zbadanie 

poziomu zawartości kwasów fenolowych, garbników, flawonoidów oraz aktywności 

antyoksydacyjnej herbat czarnych o zróżnicowanych cenach dostępnych w sprzedaży. 

Zbadano zawartość procentową substancji czynnych w trzech naparach herbaty czarnej 

oraz wyjaśniono rolę, jaką te składnik pełnią w organizmie. Oceniono również zależność 

pomiędzy ilością prozdrowotnych związków a ceną produktu. 

3. Charakterystyka i uprawa herbaty czarnej  

Herbata czarna jest otrzymywana z liści, pączków liściowych i łodyżek z rośliny 
Camellia sinensis L. Kuntze, która jest rośliną wiecznie zieloną i należy do rodziny 
Camellia. Botanicy wyróżniają trzy ściśle spokrewnione ze sobą odmiany: herbata 
chińska – Camellia sinesnsis, herbata z Assamu – Camellia assamica oraz herbatę pocho-
dzącą z Kambodży – Camellia assamica subspecies lasiocalyx. Roślina herbaciana jest 
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wytrzymała i odporna na niekorzystne warunki, dzięki czemu może ona rosnąć na 
ubogich i kamiennych glebach. Najczęściej uprawiana jest na terenach górskich i pod-
górskich. Roślina ta dobrze znosi również upału i niskie temperatury, ma tym samym 
dużą tolerancję i odporność na skrajne temperatury. Krzew herbaty ma listki zwinięte, 
zawierające komórki wydzielnicze, kwiaty mają kolor biało-różowawy, liście są ciemno-
zielone o owalnym kształcie, są unerwione, a brzegi postrzępione [4-6]. Liście osiągają 
5 cm i mogą być wytwarzane przez sto lat, zbiera się je kilka razy w roku, najczęściej 
od kwietnia do września lub listopada, a w niektórych rejonach, takich jak Indonezja, 
południowe Indie czy Cejlon przez cały rok, ponieważ okres wegetacyjny trwa tam 
przez 12 miesięcy [7, 8]. 

4. Przetwórstwo i techniki wytwarzania herbaty czarnej  

Proces wytwarzania herbaty czarnej obejmuje wiele etapów. Pierwszy z nich to 
zbiór liści, podczas których liście więdną i tracą 30-40% początkowej zawartości wody, 
dzięki czemu stają się podatne na zwijanie. Następnie zachodzi proces całkowitego 
utleniania, inaczej zwany fermentacją herbaty. Fermentacja pozwala na obniżenie po-
ziomu garbników w wyniku procesu utleniania, uwolnienie kofeiny i olejków eterycz-
nych [9]. W tym procesie liście ciemnieją i uwalniane zostają substancje chemiczne 
odpowiadające za kolor naparu z herbaty. Herbata liściasta w kolejnym etapie 
poddawana jest procesowi rolowania inaczej zwijania – jest to ostatni etap tradycyjnej 
techniki przygotowania herbaty czarnej. Herbaty granulowe i ekspresowe natomiast 
poddane zostają procesowi zgniatania, rwania i zwijania – te trzy etapy składają się na 
metodę mechaniczną CTC [10, 11]. Metoda mechaniczna umożliwia dobieranie odpo-
wiedniego czas suszenia i jego długości, dzięki wykorzystaniu walca, który zgniata, 
rozrywa i zwija zwiędnięte listki herbaciane. Inne sposoby to „Legg-cut”, z wyko-
rzystaniem maszyny, która tnie wzdłuż i w poprzek zielone liście herbaty na małe 
kawałki, natomiast proces LTP wykorzystuje maszynę, która dokonuje oskórowania 
zwiędniętego liścia przy pomocy stalowych bijaków, inna metoda „rotorvane” polega 
na tym, że zwiędnięty liść zostaje posiekany, po czym fermentowany i suszony jak 
w metodzie tradycyjnej [7, 12]. 

5. Właściwości chemiczne herbaty czarnej i ich działanie prozdrowotne  

Herbata czarna jako produkt pochodzenia roślinnego zawiera związki biologicznie 
czynne. Do jednych z ważniejszych rozpuszczalnych związków zaliczamy związki 
garbnikowe, które są mieszanką dziesięciu polifenolowych związków takich jak między 
innymi tanina, kwercetyna, saponiny, flawonoidy czy katechiny. Nadają one naparom 
z herbaty czarnej gorzkawy smak, a także odpowiednią barwę i aromat. Najważniejszą 
ich funkcją jest jednak wspomaganie prawidłowego funkcjonowania organizmu czło-
wieka. Garbniki tworzą nierozpuszczalne połączenia z białkami, dzięki czemu działają 
ściągająco na błonę śluzową żołądka i jelit, a także mają pozytywne działanie na skórę. 
Wiążą również kofeinę, dzięki czemu herbata czarna parzona dłużej będzie zawierać 
większą zawartość związków garbnikowych, a tym samym mniejszą ilość kofeiny, 
w wyniku czego napar taki wykazuje działanie kojące i uspokajające. Dzięki zawartości 
garbników herbata czarna działa również przeciwbiegunkowo, przeciwbakteryjne 
i przeciwzapalne. Polifenole zawarte w czarnej herbacie mogą wspomagać leczenie 
nowotworów, co może przyczyniać się do zahamowania rozwoju choroby, chronią 
także przed niekorzystnym działaniem wolnych rodników [13, 14]. Alkaloidy zawarte 
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w herbacie czarnej to między innymi teina – kofeina, teofilina, teobromina oraz zasady 
purynowe np. adenina, guanina, ksantyna czy hipoksantyna występujące w mniejszych 
ilościach. Dzięki zawartości kofeiny, która w herbacie nazywana jest teiną napar, może 
wykazywać działanie pobudzające organizm i koncentrację. Związek ten rozszerza 
naczynia krwionośne i oskrzela, usprawnia pracę mózgu, przyśpiesza metabolizm, a także 
usprawnia pracę mięśnia sercowego. Teofilina działa natomiast moczopędnie, a w połą-
czeniu z teiną pobudza układ nerwowy. Teaflawina hamuje reduktazę tioredoksyny, 
dzięki czemu obserwuje się m.in. wzrost komórki i apoptozę [15, 16]. Herbata czarna 
posiada również inne związki w swojej budowie chemicznej, takie jak: olejki eteryczne, 
związki białkowe i wolne aminokwasy, witaminy – prowitaminę A, witaminę C (3,4,5, 
76-79). Związki białkowe włącznie z wolnymi aminokwasami stanowią 16-25% suchych 
liści herbaty czarnej. Herbata ta zawiera głównie białka rozpuszczalne w alkaloidach – 
gluteliny. Reakcja połączenia cukrów, katechin i tanin tworzy aldehydy, które odpo-
wiadają za typowy aromat herbaty czarnej. Kwas glutaminowy jest jednym z 17 amino-
kwasów wykrytych w wyżej wspomnianej herbacie i pomaga on w odnawianiu systemu 
nerwowego [17, 18]. W skład herbaty czarnej wchodzą również karoteny, ksantofile, 
pigmenty, związki mineralne, w tym związki: wapnia, magnezu, fluoru, krzemy, sody, 
fosforu, manganu czy miedzy oraz kwasy organiczne, takiej jak: kwas szczawiowy, 
jabłkowy, bursztynowy, cytrynowy czy fumarowy oraz szczątkowe ilości glukozy, 
maltozy, fruktozy czy skrobi, a także substancji lotnych i saponin [19, 20]. Do ważnego 
działania herbaty czarnej zaliczyć można zmniejszenie ryzyka zachorowania na cuk-
rzycę typu drugiego między innymi dzięki obecności substancji korzystnie wpływają-
cych na inhibicję hydrolazy węglowodanów oraz zdolność do hamowania aktywności 
α-glukozydazy, która wzrasta dzięki procesowi fermentacji [12].  

6. Materiał wykorzystany do badań 

Przedmiotem badań była herbata czarna zakupiona na terenie miasta Lublin. 
Zakupiono trzy rodzaje herbaty czarnej charakteryzujące się różną ceną oraz rodzajem 
suszu. Zakupiono je w sklepie spożywczym oraz w sklepie specjalistycznym – herba-
ciarni. Do badań wybrano herbatę czarną: Loyd, Minutka, Yunnan Golden Tips. Herbata 
Loyd była herbatą liściastą zakupioną w sklepie spożywczym w cenie: 7,5 zł/100 g. 
W sklepie spożywczym zakupiono również herbatę czarną w saszetkach Minutka w cenie 
3,9 zł/100 g. Natomiast herbatę liściastą Yunnan Golden Tips zakupiono w sklepie 
specjalistycznym w cenie 70 zł/100 g. 

7. Metodyka badań  

Oznaczono następujące substancje czynne: garbniki, flawonoidy w przeliczeniu na 
hiperozyd i kwercetynę, fenolokwasy w przeliczeniu na kwas kawowy. Badania zostały 
wykonane metodą spektrofotometryczną po ekstrakcji surowca. Badania na zawartość 
garbników, kwasów fenolowych i flawonoidów zostały wykonane zgodnie z metodami 
farmakopealnymi. 

Metodą kolorymetryczną zmierzono stopień zredukowania ilości wolnych rodników 
DPPH, w wyniku czego została zbadana aktywność antyoksydacyjną – definiowaną 
jako % inhibicji wolnych rodników DPPH. Poziom aktywności zmiatania wolnych 
rodników DPPH (2,2-difenylo-1-pikrylohydrazyl) wyrażonej jako procent inhibicji 
DPPH, został wykonany według metody podanej przez Yen i Chen w 1995 roku (ozna-
czanie) oraz Rossi i in. w 2013 roku (wyliczanie procentu inhibicji DPPH) [21, 22]. 
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8. Wyniki  

Otrzymane wyniki pozwoliły stwierdzić, że herbata czarna Loyd liściasta zawiera 

1,7% fenolokwasów, 2,3% garbników, 1% flawonoidów w przeliczeniu na hiperozyd 

oraz 0,7% flawonoidów w przeliczeniu na kwercetynę. Procent inhibicji DPPH 

wyniósł 60,3%.  

W herbacie w saszetkach „Minutka” otrzymano zawartość procentową fenolo-

kwasów na poziomie 1,1%, zaś garbników 2,5%. Ilość flawonoidów w przeliczeniu na 

hiperozyd to 1,3% a w przeliczeniu na kwercetynę to 0,9%. Procent inhibicji DPPH 

kształtował się na poziomie 35%. 

W przypadku herbaty Yunnan Golden Tips zaobserwowano zawartość fenolo-

kwasów wynoszącą 0,6%. Ilość garbników określono na 2%. Oceniono także odsetek 

flawonoidów – wynoszący kolejno 1% oraz 0,7% – odpowiednio w przeliczeniu na 

hipreozyd oraz na kwercetynę. Inhibicja DPPH wyniosła 83,3%.  

Uzyskane badania wykazały największą zawartość kwasów fenolowych w herbacie 

liściastej Loyd zakupionej w sklepie spożywczym. Największa procentowa zawartość 

garbników oraz flawonoidów w przeliczeniu na hiperozyd oraz kwercetynę zanoto-

wano w herbacie w saszetkach Minutka zakupioną również w sklepie spożywczym. 

Herbata ta charakteryzowała się najniższym poziomem aktywności antyoksydacyjnej. 

Najwyższa aktywność antyoksydacyjna została odnotowana w herbacie liściastej 

Yunnan Golden Tips, natomiast w przypadku tej herbaty odnotowano najgorsze wyniki 

procentowej zawartość fenolokwasów oraz garbników. Zawartość procentowa flawo-

noidów kształtowała się na takim samym poziomie jak w przypadku herbaty Loyd 

i była niższa niż wynik herbaty w saszetkach Minutka. 

9. Wnioski 

Uzyskane wyniki porównane pod kątem składu chemicznego i właściwości 

antyoksydacyjnych badanych herbat czarnych nie ukazują jednoznacznych wniosków. 

W zależności od tego czy konsumentowi zależy na najwyższej procentowej zawartość 

garbników, kwasów fenolowych, flawonoidów czy inhibicji DPPH musi wybrać inny 

produkt. Analizując wyniki na tle innych wyróżnia się herbata w saszetkach Minutka 

zakupiona w sklepie spożywczym, która otrzymała wysokie i konkurencyjne wyniki 

w porównaniu do dwóch innych herbat. Dodatkowym atutem tej herbaty jest jej niska 

cena oraz łatwa dostępność na rynku spożywczym. Sumując jakość i cenę wybór tej 

herbaty przez konsumenta będzie odpowiedni. Herbata zakupiona w sklepie specjali-

stycznym cechująca się najwyższą ceną uzyskała najwyższy wynik pod względem 

właściwości antyoksydacyjnych, jednocześnie uzyskując pozostałe wyniki na niskim 

poziomie. Cena rynkowa tej herbaty nie przekłada się na jej jakość.  

Biorąc pod uwagę ceny a jakość badanych herbat czarnych można stwierdzić, że 

jakość nie przekłada się na wyższą cenę i w tym przypadku cena nie odnosi się do 

jakości, ponieważ tańsza herbata posiada lepsze właściwości i więcej cennych skład-

ników odżywczych. Potrzebne są dalsze badania na temat zawartości związków biolo-

gicznie czynnych w herbatach czarnych oraz analiza większej ilość herbat dostępnych 

na polskim rynku.  

Zawartość garbników, flawonoidów, fenolokwasów oraz aktywność antyoksydacyjna 

pozwalają stwierdzić, że herbata czarna jest istotnym elementem diety mieszkańców 
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Polski. Warto podnosić świadomość konsumentów co do jakości wybieranych przez 

nich produktów spożywczych. Regularne spożywanie herbaty czarnej dzięki jej licznym 

właściwościom prozdrowotnym, może przyczynić się do obniżenia występowania 

chorób cywilizacyjnych i poprawić kondycję funkcjonowania organizmu człowieka. 
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Dlaczego warto pić herbatę czarną? Charakterystyka oraz właściwości 

prozdrowotne herbaty czarnej 

Streszczenie  
Herbata czarna jest drugim najczęściej spożywanym napojem na całym świecie, jest tym samym niezwykle 
istotnym elementem diety mieszkańca Europy południowo-wschodniej. Na rynku dostępnych jest wiele 
różnych rodzajów herbat posiadających odmienne właściwości smakowe oraz walory zdrowotne. Przy 
czym kolor czy skład spożywanej herbaty zależy także od zastosowanego procesu technologicznego otrzymy-
wania herbaty. Napar sporządzony z liści i pąków herbaty chińskiej (Camellia sinensis L. Kuntze) poddanych 
procesowi całkowitej fermentacji cechuje się największą popularnością wśród konsumentów wybiera-
jących herbatę. Ilość zawartych w herbacie czarnej związków biologicznie czynnych, takich fenolokwasy, 
flawonoidy czy też garbniki wpływa na jej jakość oraz właściwości lecznicze. Herbata czarna niszczy 
wolne rodniki, spowalnia procesy starzenia się organizmu, wzmacnia naczynia krwionośne, obniża poziom 
cholesterolu, a także działa przeciwzapalnie i odkażająco, właściwości te mogą przyczynić się do redukcji 
liczby występowania chorób cywilizacyjnych. 
Celem badań była ocena właściwości prozdrowotnych czarnej herbaty poprzez zbadanie aktywności anty-
oksydacyjnej, zawartości polifenoli oraz garbników, a także porównanie zależności pomiędzy zawartością 
głównych składników czynnych a rodzajem herbaty czarnej.  
W badaniach wykorzystano czarną herbatę liściastą zakupioną w herbaciarni i dostępną w sklepach 
spożywczych oraz herbatę w saszetkach. Badania wykazały największa zawartość kwasów fenolowych 
w herbacie liściastej zakupionej w sklepie spożywczym. Największa procentowa zawartość garbników oraz 
flawonoidów wystąpiła w herbacie w saszetkach zakupionej w sklepie spożywczym. Najwyższą zawartość 
antyoksydacyjna odnotowano w czarnej herbacie liściastej zakupionej w sklepie specjalistycznym. 
Słowa kluczowe: herbata czarna, polifenole, garbniki, flawonoidy, aktywność antyoksydacyjna  

Why is it worth drinking black tea? Characteristics and health promoting 
properties of black tea 

Abstract  
Black tea is the second most consumed beverage worldwide, and is therefore an extremely important part 
of the diet of an inhabitant of south-eastern Europe. There are many different types of teas available on the 
market with different taste properties and health benefits. However, the colour or composition of the tea 
consumed also depends on the technological process used to produce it. An infusion made from the leaves 
and buds of Chinese tea (Camellia sinensis L. Kuntze) undergoing a complete fermentation process is the 
most popular among tea consumers. The amount of biologically active compounds contained in black tea, 
such as phenolic acids, flavonoids or tannins, affects its quality and medicinal properties. Black tea 
destroys free radicals, slows down the body's aging processes, strengthens blood vessels, lowers cholesterol 
levels, and also has anti-inflammatory and antiseptic properties, these properties can help reduce the 
incidence of civilization diseases. 
The aim of this study was to evaluate the health-promoting properties of black tea by examining 
antioxidant activity, polyphenol and tannin content, and to compare the relationship between the content of 
major active constituents and the type of black tea. 
The study used black leaf tea purchased from a tea shop and available in grocery stores and tea in sachets. 
Studies have shown the highest content of phenolic acids in leaf tea purchased from the grocery store. The 
highest percentages of tannins and flavonoids were found in tea in sachets purchased at the grocery store. 
The highest antioxidant content was found in black leaf tea purchased from a specialty store. 
Keywords: black tea, polyphenols, tannins, flavonoids, antioxidant activity 
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Wpływ biodegradowalnych żeli zawierających 

nanocząstki srebra na wzrost siewek rukoli  

(Eruca vesicaria L. subsp. sativa) 

1. Wprowadzenie 

W dzisiejszych czasach obserwuje się dynamiczny wzrost zainteresowania interdy-

scyplinarnym stosowaniem produktów nanotechnologii w praktyce [1]. Nanocząstki 

metali, takich jak srebro i złoto stanowią czynnik aktywny wykorzystywany m.in. do 

produkcji preparatów farmaceutycznych, do przygotowania środków stosowanych 

w agrochemii oraz do tworzenia nowoczesnych opakowań żywności [2, 3]. Proces otrzy-

mywania nanocząstek określonych pierwiastków opiera się na doborze odpowiedniej 

metody: fizycznej, chemicznej lub biologicznej. Wśród owych metod na szczególną 

uwagę zasługuje synteza chemiczna polegająca na redukcji soli zawierającej srebro 

w swojej cząsteczce przy zastosowaniu substancji redukującej np. maltozy [4]. Polimery 

pochodzenia naturalnego są wykorzystywane jako matryce w procesie powstawania 

wielu nanostruktur, które nie wymagają stosowania związków redukujących o charak-

terze toksycznym. Biopolimery odznaczają się biodegradowalnością, co stanowi istotny 

argument w dyskusji nad tworzeniem nowoczesnych matryc przemysłowych dostoso-

wanych do wymogów tzw. zielonej chemii, które byłyby nieszkodliwe dla środowiska 

naturalnego [5]. Przykładem takiego biopolimeru jest alginian sodu. To polisacharyd 

pozyskiwany z alg morskich, który tworzy plastyczne żele. Ze względu na swoje 

właściwości reologiczne i biologiczne alginian sodu znajduje zastosowanie m.in. 

w przemyśle spożywczym do zagęszczania i stabilizacji mas owocowych [6].  

Rośliny z rodziny kapustowatych (Brassicaceae) są uprawiane przez człowieka ze 

względu na właściwości odżywcze oraz prozdrowotne. Rodzina ta obejmuje rośliny 

jadalne, m.in. wytwarzające nasiona oleiste, warzywa oraz zioła. Jej przedstawiciele 

odgrywają istotną rolę w diecie człowieka z uwagi na wysoki poziom witamin, takich 

jak witamina A, C i K oraz związków o charakterze mineralnym, zwłaszcza żelaza 

i magnezu [7].  
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Rośliny należące do rodziny kapustowatych odznaczają się wysokimi właściwo-

ściami przeciwutleniającymi. W ich komórkach znajdują się bowiem liczne związki 

bioaktywne, m.in.: fenole, kwas askorbinowy oraz karotenoidy. Ich obecność jest 

jednym z przykładów opisywanej w literaturze naukowej naturalnej ochrony organizmu 

roślinnego przed nadmiarem reaktywnych form tlenu [8]. Rukola (Eruca vesicaria L. 

subsp. sativa) jest przykładem rośliny kapustowatej uprawianej przez człowieka jako 

warzywo liściowe do przyrządzania licznych sałatek, popularnych szczególnie w kuchni 

śródziemnomorskiej. Występuje naturalnie na terenach południowej Europy i Indii [9]. 

Rukola posiada właściwości odżywcze oraz prozdrowotne. W krajach arabskich rukola 

jest uważana za afrodyzjak. Z nasion rukoli produkuje się olej, który wpływa na 

poprawę trawienia i perystaltyki jelit człowieka [10]. Rośliny w agroekosystemach 

narażone są na działanie chemicznych substancji aktywnych przedostających się do 

środowiska naturalnego na skutek działalności człowieka. Potencjalnym czynnikiem 

stresowym oddziałującym na rośliny uprawne mogą być nanocząstki metali m.in. 

srebra [11].  

Coraz częstsze zastosowanie nanostruktur metali w szeroko rozumianym przemyśle 

oraz w wielu działach gospodarki powoduje potrzebę scharakteryzowania i ocenienia 

ich potencjalnego wpływu na środowisko naturalne. Reakcja roślin jako komponentu 

łańcucha pokarmowego, na obecność nanocząstek w ekosystemach jest niezbyt dobrze 

poznana. Wpływ nanocząstek na funkcjonowanie roślin wyższych może być wstępnie 

zobrazowany poprzez analizę reakcji kiełkujących nasion i ocenę wzrostu siewek 

w środowisku zawierającym nanocząstki. 

2. Cel pracy 

Celem niniejszej pracy była ocena działania roztworów wodnych biodegradowal-

nych żeli zawierających nanocząstki srebra na wzrost i rozwój siewek rukoli (Eruca 

vesicaria L. subsp. sativa). 

3. Materiały i metody 

3.1. Synteza chemiczna biodegradowalnych żeli alginianowych 

zawierających nanocząstki srebra 

Odczynniki zastosowane podczas syntezy żeli zawierających nanosrebro: 

1. alginian sodu (Sigma Aldrich). 

2. azotan srebra (Sigma Aldrich, 99,99%, PubChem CID:135191). 

3. gliceryna (Sigma Aldrich, 99,5%). 

4. amoniak (Sigma Aldrich). 

5. maltoza (Sigma Aldrich). 

Do syntezy biodegradowalnych żeli zastosowano alginian sodu, którego 20 g na-

ważki przygotowano przy zastosowaniu wagi laboratoryjnej. Alginian kleikowano 

z dodatkiem wody destylowanej w objętości 980 ml w temperaturze 60°C przez 8 h, tak 

aby końcowe stężenie otrzymanego żelu wynosiło 2%. Powstałą zawiesinę poddano 

następnie ultrasonifikacji przez okres 10 minut przy wykorzystaniu ultrasonifokatora 

firmy POLSONIC (Warszawa, Polska). Z otrzymanego roztworu alginianu odmierzono 

po 175 g żelu do trzech kolb stożkowych Erlenmeyera. Przygotowano odczynnik 

Tollensa. Do kolb ze skleikowanym żelem dodano 9,19 ml 0,1 M roztworu azotanu 
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(V) srebra oraz 9,19 ml 0,1 M roztworu amoniaku, co doprowadziło do otrzymania 

bezbarwnego roztworu. Obiekty doświadczenia traktowane wodą destylowaną (K) 

i wodnym roztworem alginianu sodu bez nanosrebra (A) stanowiły kontrolę. Kolby 

z roztworem pozostawiono na mieszadłach magnetycznych przez okres 60 minut. 

Roztwór nanocząstek srebra pozyskanych przez zastosowanie maltozy jako związku 

redukującego (MR) uzyskano dodając 1,92 ml AgNO3/NH3 i 4,37 g gliceryny oraz 

7 ml maltozy. Roztwór nanocząstek srebra pozyskanych przez zastosowanie światła 

liniowo-spolaryzowanego jako czynnika redukującego (N) składał się z 1,92 ml 

AgNO3/NH3 i 4,37 g gliceryny. Poddano go działaniu światła liniowo-spolaryzowanego 

emitowanego przez lampę Optel (Wrocław, Polska), wyposażoną w oświetlacz szczelin 

oraz lampę ksenonową LSB 52 w czasie 60 minut. Po tym czasie zaobserwowano 

zmianę barwy roztworu na żółto-brunatną. Następnie wykonano rozcieńczenie 2% 

wszystkich wymienionych żeli (A, MR i N) przy użyciu wody destylowanej w sto-

sunkach objętościowych 1:5, czyli 1 ml żelu w stosunku do 4 ml wody destylowanej 

i 1:10, czyli 0,5 ml żelu w stosunku do 4,5 ml wody destylowanej. 

3.2. Przebieg doświadczenia 

Nasiona rukoli wysiano na szalki w liczbie 30 sztuk na szalkę, na bibule wysyconej 

rozcieńczonymi roztworami doświadczalnymi w stosunkach objętościowych 1:5 oraz 

1:10. Inkubację prowadzono przez 7 dni w temperaturze 20C, na świetle. 

3.3. Analiza biometryczna siewek rukoli 

Po zakończonej inkubacji określono wartości parametrów biometrycznych: średnią 

długość korzenia, podliścieniowej części łodygi – hipokotylu (zwanego dalej łodygą) 

oraz całych roślin, parametr zdolności kiełkowania (ZK), opisujący liczbę nasion 

wykiełkowanych na szalkę. Wyznaczono wartość indeksu kiełkowania nasion (GI) 

oraz wyznaczono wartości współczynników inhibicji wzrostu łodyg (IN), korzeni (IM) 

i roślin (IR) na podstawie wzorów zamieszczonych w pracy Czop i in. [12]. Podane 

wartości są średnimi z 3 powtórzeń, jedno powtórzenie obejmowało 30 nasion. 

3.4. Analiza istotności różnic otrzymanych wartości parametrów 

biometrycznych  

Wykonano jednoczynnikową analizę wariancji, a istotność różnic pomiędzy próbami 

doświadczalnymi oceniono za pomocą testu Tukey’a, przy p ≤ 0,05 z wykorzystaniem 

oprogramowania Statistica, wersja 13.3 (TIBCO Software Inc., Palo Alto, CA, USA). 

4. Wyniki  

4.1. Średnia długość łodyg, korzeni oraz roślin rukoli  

Tabela 1. Średnie długości łodyg, korzeni oraz roślin w poszczególnych obiektach doświadczalnych. 

[opracowanie własne] 

Obiekt 
 Długość łodygi 
[mm] 

Długość korzenia  
[mm] 

Długość roślin 
[mm] 

K 11,08 c 7,45 ab 18,53 ab 

A(1:5) 4,95 a 8,28 ab 13,23 a 

A(1:10) 8,69 bc 6,07 a 14,76 ab 
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MR(1:5) 4,86 a 13,18 c 18,04 ab 

MR(1:10) 5,57 ab 12,08 bc 17,65 ab 

N(1:5) 5,96 ab 13,56 c 19,52 ab 

N(1:10) 6,04 ab 15,21 c 21,25 b 

Wartości w poszczególnych kolumnach oznaczone tą samą literą nie różnią się statystycznie (test Tukey’a,  

p ≤ 0,05) (tab. 1). 

Legenda (tab. 1. oraz wyk. 1-5.): 

K – (kontrola) woda destylowana; 

A(1:5) – roztwór alginianu sodu rozcieńczony w stosunku objętościowym (1:5);  

A(1:10) – roztwór alginianu sodu rozcieńczony w stosunku objętościowym (1:10); 

MR(1:5) – roztwór nanocząstek srebra pozyskanych przez zastosowanie maltozy jako związku 

redukującego, rozcieńczony w stosunku objętościowym (1:5); 

MR(1:10) – roztwór nanocząstek srebra pozyskanych przez zastosowanie maltozy jako związku 

redukującego, rozcieńczony w stosunku objętościowym (1:10); 

N(1:5) – roztwór nanocząstek srebra pozyskanych przez zastosowanie światła liniowo-

spolaryzowanego jako czynnika redukującego, rozcieńczony w stosunku objętościowym (1:5); 

N(1:10) – roztwór nanocząstek srebra pozyskanych przez zastosowanie światła liniowo-

spolaryzowanego jako czynnika redukującego, rozcieńczony w stosunku objętościowym (1:10). 

Najwyższą średnią długość łodygi siewek rukoli stwierdzono w przypadku próby 

kontrolnej zawierającej wodę, natomiast najkrótszą łodygę wytworzyły siewki kieł-

kujące w roztworze nanocząstek srebra rozcieńczonym w stosunku objętościowym 

(1:5), uzyskanym przez zastosowanie maltozy jako substancji redukującej (tab. 1). 

Najdłuższe korzenie stwierdzono u siewek kiełkujących w roztworze nanocząstek 

srebra pozyskanych przy zastosowaniu naświetlania światłem liniowo-spolaryzo-

wanym i rozcieńczonych w stosunku objętościowym 1:10. Najkrótsze korzenie miały 

siewki rukoli kiełkujące w roztworze alginianu sodu rozcieńczonego w stosunku 

objętościowym 1:10 (tab. 1). Najwyższą średnią długość roślin stwierdzono w przypadku 

siewek rukoli kiełkujących w roztworze zawierającym nanocząstki srebra pozyskane 

przez zastosowanie światła liniowo-spolaryzowanego jako czynnika redukującego 

i rozcieńczonego w stosunku objętościowym (1:10), natomiast najniższe wartości 

otrzymano w przypadku roztworu alginianu sodu rozcieńczonego w stosunku objęto-

ściowym 1:5 (tab. 1). 

Średnia długości łodygi rukoli z próby kontrolnej odbiegała istotnie od wartości 

uzyskanych dla wszystkich pozostałych obiektów doświadczalnych, z wyjątkiem 

próby zawierającej roztwór alginianu sodu rozcieńczonego w stosunku objętościowym 

1:10 (tab. 1). Różnice istotne statystycznie odnośnie średnich długości korzenia 

stwierdzono pomiędzy próbą zawierającą roztwór alginianu sodu rozcieńczonego 

w stosunku objętościowym 1:10 oraz wszystkimi próbami zawierającymi nanosrebro 

(tab. 1). Analiza statystyczna danych wykazała, że tylko pomiędzy próbą zawierającą 

roztwór alginianu sodu rozcieńczonego w stosunku objętościowym 1:5 oraz próbą 

zawierającą nanosrebro pozyskane przez zastosowanie światła liniowo-spolaryzo-

wanego 1:10 wystąpiły istotne zmiany w średniej długości roślin (tab. 1).  
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4.2. Zdolność kiełkowania nasion rukoli 

  

Wykres 1. Zdolność kiełkowania (ZK) nasion rukoli w obiektach doświadczalnych. Oznaczenia prób 

doświadczalnych przedstawiono we wcześniejszej części manuskryptu [opracowanie własne] 

Najwyższą zdolność kiełkowania wykazały nasiona z próby kontrolnej, natomiast 

najniższą wartość tego parametru stwierdzono w przypadku próby zawierającej 

nanocząstki srebra pozyskane przez zastosowanie światła liniowo-spolaryzowanego 

jako czynnika redukującego i rozcieńczonego w stosunku objętościowym 1:5, różnice 

te jednak nie były statystycznie istotne (wyk. 1). W przypadku wszystkich prób 

doświadczalnych nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie (wyk. 1). 

4.3. Współczynnik inhibicji wzrostu łodyg, korzeni i siewek rukoli  

 

Wykres 2. Współczynnik inhibicji wzrostu łodyg (IN) w obiektach doświadczalnych. Oznaczenia prób 
doświadczalnych przedstawiono we wcześniejszej części manuskryptu [opracowanie własne] 
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Najwyższą wartość współczynnika inhibicji wzrostu łodyg (wyk. 2) wykazały siewki 

rukoli z obiektu zawierającego roztwór nanocząstek srebra, rozcieńczonych w stosunku 

objętościowym 1:5, uzyskanych przez użycie maltozy jako substancji redukującej, 

natomiast najniższą wartość tego współczynnika stwierdzono w przypadku roztworu 

kontroli z wodą destylowaną oraz alginianu sodu rozcieńczonego w stosunku objęto-

ściowym 1:10 (wyk. 2). Różnice te były istotne statystycznie (wyk. 2). 

 

Wykres 3. Współczynnik inhibicji wzrostu korzeni (IM) w obiektach doświadczalnych. Oznaczenia prób 

doświadczalnych przedstawiono we wcześniejszej części manuskryptu [opracowanie własne] 

Najwyższą wartość współczynnika inhibicji wzrostu korzeni (wyk. 3) siewek rukoli 

stwierdzono w przypadku próby zawierającej roztwór alginianu sodu rozcieńczony 

w stosunku objętościowym 1:10, natomiast najniższą wartość tego współczynnika 

stwierdzono w przypadku próby zawierającej roztwór nanocząstek srebra, rozcień-

czonego w stosunku objętościowym 1:10, uzyskanych przez użycie światła liniowo-

spolaryzowanego jako czynnika redukującego (wyk. 3). Różnice istotne statystycznie 

stwierdzono pomiędzy próbą zawierającej wodę destylowaną, roztwór alginianu sodu, 

a wszystkimi próbami zawierającymi nanosrebro (wyk. 3). 
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Wykres 4. Współczynnik inhibicji wzrostu roślin (IR) w obiektach doświadczalnych. Oznaczenia prób 

doświadczalnych przedstawiono we wcześniejszej części manuskryptu [opracowanie własne] 

Najwyższą wartość współczynnika inhibicji wzrostu siewek (wyk. 4) stwierdzono 

w przypadku próby zawierającej roztwór alginianu sodu rozcieńczony w stosunku 

objętościowym 1:5, natomiast najniższą wartość tego współczynnika stwierdzono 

w przypadku próby zawierającej roztwór nanocząstek srebra, rozcieńczony w stosunku 

objętościowym 1:10, uzyskanych przez użycie światła liniowo-spolaryzowanego jako 

czynnika redukującego (wyk. 4). Różnice w wartości współczynnika inhibicji wzrostu 

siewek pomiędzy wymienionymi obiektami były istotne statystycznie (wyk. 4).  

4.4. Indeks kiełkowania nasion rukoli  

 

Wykres 5. Indeks kiełkowania nasion rukoli (GI) w obiektach doświadczalnych. Oznaczenia prób 

doświadczalnych przedstawiono we wcześniejszej części manuskryptu [opracowanie własne] 
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Najwyższą wartość indeksu kiełkowania stwierdzono w przypadku nasion rukoli 

kiełkujących w obiekcie zawierającym roztwór nanocząstek srebra pozyskanych przez 

zastosowanie światła liniowo-spolaryzowanego jako czynnika redukującego i rozcień-

czonego w stosunku objętościowym 1:10 (wyk. 5). Najniższą wartość indeksu kiełko-

wania stwierdzono w nasionach z próby zawierającej roztwór alginianu sodu rozcień-

czonego w stosunku objętościowym 1:10, różnice te jednak nie były statystycznie 

istotne (wyk. 5) W przypadku wszystkich prób doświadczalnych nie stwierdzono 

różnic istotnych statystycznie (wyk. 5). 

5. Dyskusja wyników  

Przedostawanie się substancji aktywnych biologicznie do środowiska naturalnego 

stanowi istotny aspekt badań dotyczących nowoczesnych komponentów biopolime-

rowych zawierających w swoim składzie nanocząstki metali [13]. Szczególnie ważnym 

aspektem prowadzonych analiz wydaje się być próba odnalezienia odpowiedzi na 

temat wpływu owych nanostruktur na proces kiełkowania nasion roślin oraz oceny 

stopnia potencjalnego działania niepożądanego nanocząstek metali, przejawiającego 

się w powstawaniu zmian nekrotycznych w tkance roślinnej. W niniejszej pracy pilota-

żowej dokonano próby odpowiedzi na powyższe pytania oceniając parametry biome-

tryczne, które pozwoliły na wstępne określenie oddziaływania nanocząstek srebra 

zawartych w alginianie sodu na kiełkowanie rukoli. Wyniki odnoszące się do para-

metrów kiełkowania nasion opisano w pracy autorstwa Aleksandrowicz-Trzcińska i in. 

[14], w której zwrócono uwagę na istotność różnic w ocenianych parametrach, m.in. 

długości łodygi oraz korzenia siewek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Bil i in. 

[15], udowodnili istotną statystycznie stymulację rozwoju pędów petunii ogrodowej 

(Petunia × atkinsiana D. Don), wynikającą z działania nanocząstek srebra. El-Batal 

i in. [16] stwierdzili wzrost świeżej i suchej masy siewek fasoli zwykłej, a Kumar i in. 

[17] siewek Arabidopsis thaliana po aplikacji nanocząstek srebra. W niniejszej pracy 

zaobserwowano jednoznaczny wzrost długości korzenia siewek, ale nie zmniejszenie 

długości łodyg. Vannini i in. [18] odnotowali spadek świeżej masy siewek pszenicy 

pod wpływem nanocząstek srebra, a efekt ten wytłumaczyli uwalnianiem jonów srebra 

z nanocząstek. Niewątpliwie, jony srebra mogły wywołać efekt stresu abiotycznego, 

zwłaszcza w łodygach rukoli, gdzie prawdopodobnie były transportowane i akumulo-

wane, hamując wzrost tych organów. Jurkow i in. [2] stwierdzili wzrost związków 

o charakterze antyoksydacyjnym oraz malondialdehydu, potwierdzających stres oksyda-

cyjny i uszkodzenia błon komórkowych po aplikacji nanocząstek srebra na liście sałaty 

dębolistnej.  

6. Wnioski 

Nanocząstki srebra zawarte w wodnych roztworach biodegradowalnych żeli alginia-

nowych, pozyskane przez zastosowanie maltozy oraz światła liniowo-spolaryzo-

wanego jako czynników redukujących stymulują wzrost siewek rukoli, nie wywołując 

niepożądanego działania nekrotycznego ani nie hamując procesu wzrostu siewek. Tylko 

w próbie nanocząstek srebra pozyskanych przez zastosowanie maltozy jako reduktora, 

w roztworze rozcieńczonym w stosunku objętościowym 1:5, doszło do zahamowania 

wzrostu łodyg siewek. W przypadku próby zawierającej nanocząstki srebra pozyskane 

przez zastosowanie światła liniowo-spolaryzowanego w roztworze rozcieńczonym 
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w stosunku objętościowym 1:10 stwierdzono stymulację wzrostu korzeni. W kwestii 

współczynnika inhibicji wzrostu łodyg nie stwierdzono ujemnych wartości otrzyma-

nych wyników we wszystkich próbach doświadczalnych zawierających nanocząstki 

srebra, natomiast w kontekście współczynnika inhibicji wzrostu korzeni ujemne wartości 

wyników wykazano we wszystkich próbach z nanosrebrem. Wartości ujemne oraz 

dodatnie wyników uzyskanych w próbach doświadczalnych stwierdzono w przypadku 

współczynnika inhibicji wzrostu roślin. Niniejsze badanie jest analizą pilotażową, na 

podstawie której zostały wyciągnięte przedstawione wnioski. Dzięki zaprezentowanym 

wynikom możliwa jest dalsza diagnostyka działania nanocząstek srebra pozyskanych 

przy użyciu nietoksycznych reduktorów na wzrost i rozwój roślin uprawnych.  

Literatura 

1. Jaczewski M., Przegląd nanododatków stosowanych w warstwach asfaltowych 

nawierzchni drogowych, Drogownictwo, 1, 2019, s. 7-13.  

2. Jurkow R., Pokluda R., Sękara A., Kalisz A., Impact of foliar application of some metal 

nanoparticles on antioxidant system in oakleaf lettuce seedlings, BMC Plant Biology, 20, 

2020, s. 290. 

3. Jasiński M., Bezpieczeństwo Stosowania Nanomateriałów, Prace naukowe Akademii im. 

Jana Długosza w Częstochowie, Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa, 2018. 

4. Wolska I.K., Markowska K., Wypij M., Golińska P., Dahm H., Nanocząstki srebra, 

synteza i biologiczna aktywność, Kosmos, 66(1), 2017, s. 125-138. 

5. Khachatryan G., Khachatryana K., Grzyb J., Fiedorowicz M., Formation and properties of 

hyaluronan/nano Ag andhyaluronan-lecithin/nano Ag films, Carbohydrate Polymers, 15, 

20161, s. 452-457. 

6. Zdrojewicz Z., Bieżyński B., Krajewski P., Czy warto jeść algi?, Medycyna Rodzinna, 

21(1A), 2018, s. 72-79. 

7. Raza A., Hafeez B.M., Zahra N., Shaukat K., Umbreen S., Tabassum J., Charagh S., Khan 

A.S.R., Hasanuzzaman M., The Plant Family Brassicaceae: Introduction, Biology, And 

Importance, Springer, 2020. 

8. Raiola A., Errico A., Petruk G., Monti M.D., Barone A., Rigano M.M., Bioactive 

compounds in Brassicaceae vegetables with a role in the prevention of chronic diseases, 

Molecules, 23(1), 15, 2018. 

9. Mahawar L., Khator K., Shekhawat S.G., Role of proline in mitigating NaCl induced 

oxidative stress in Eruca sativa Miller: An important oil yielding crop of Indian Thar 

desert, Vegetos 31 (Special), 2018, s. 55-63. 

10. Alqasoumi S., Al-Sohaibani M., Al-Howiriny T., Al-Yahya M., Rafatullah S., Rocket 

„Eruca sativa”: A salad herb with potential gastric anti-ulcer activity, World Journal of 

Gastroenterology, 28, 15(16), 2009, s. 1958-1965. 

11. Pietrzak M., Skiba E., Wolf M.W., Nanocząstki jako czynnik stresowy dla roślin, 

Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski, 2, 2020, s. 59-63. 

12. Czop M., Czoch D., Korol A., Maduzia A., Badanie fitotoksyczności popiołu z zabudowy 

niskiej na wybranej grupie roślin, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony 

Środowiska, 18(3) , 2016, s. 9-20. 

13. Rutkowski M., Krzemińska-Fiedorowicz L., Lenart-Boroń A., Oznaczanie właściwości 

przeciwdrobnoustrojowych nanokomponentów zawierających nanocząstki srebra wobec 

mikroorganizmów izolowanych z błon śluzowych jamy ustnej psów i kotów, [w:] 

Technologie XXI wieku – aktualne problemy i nowe wyzwania. Tom 1, Wydawnictwo 

Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2020. 



Wpływ biodegradowalnych żeli zawierających nanocząstki srebra 

 na wzrost siewek rukoli (Eruca vesicaria L. subsp. sativa) 

 

165 

14. Aleksandrowicz-Trzcińska M., Szaniawski A., Sołtys A., Baszak K., Studnicki M., Wpływ 

nanocząstek srebra i miedzi na wzrost i ograniczanie pasożytniczej zgorzeli siewek sosny 

zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w szkółce Nadleśnictwa Spychowo, Effect of silver and 

copper nanoparticles on growth and the control of damping-off disease in Scots pine 

(Pinus sylvestris L.) in the nursery of Spychowo Forest District, SYLWAN, 162 (6), 2018, 

s. 490-498. 

15. Bil W., Krupa-Małkiewicz M., Figiel-Kroczyńska M., Pelc J., Wpływ cząsteczek 

nanosrebra na wzrost petunii ogrodowej (Petunia × atkinsiana D. Don) w kulturach in 

vitro Effect of nanosilver particles on the growth of petunia (Petunia × atkinsiana D. Don) 

in in vitro cultures, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce Nauki przyrodnicze 

– flora i fauna, 2020. 

16. El-Batal A.I., Gharib F.A.E., Ghazi S.M., Hegazi A.Z., El Hafz A.G.M.A., Physiological 

responses of two varieties of common bean (Phaseolus vulgaris L.) to foliar application of 

silver nanoparticles, Nanomaterials and Nanotechnology, 6, 2016, s. 13. 

17. Kumar V., Guleria P., Kumar V., Yadav S.K., Gold nanoparticle exposure induces growth 

and yield enhancement in Arabidopsis thaliana, Science of The Total Environment, 2013, 

461-462, s. 462-8. 

18. Vannini C., Domingo G., Onelli E., De Mattia F., Bruni I., Marsoni M., Bracale M., 

Phytotoxic and genotoxic effects of silver nanoparticles exposure on germinating wheat 

seedlings, Journal of Plant Physiology,171, 2014, s. 1142-8. 

Wpływ biodegradowalnych żeli zawierających nanocząstki srebra na wzrost 

siewek rukoli (Eruca vesicaria L. subsp. sativa) 

Streszczenie  

Nanocząstki srebra są wykorzystywane w wielu dziedzinach nauki oraz działach gospodarki. Ich stoso-

wanie niesie ze sobą  możliwość przeniknięcia nanosrebra do środowiska i spowodowania zmian 

w rozwoju organizmów roślinnych. Celem niniejszego doświadczenia była ocena działania roztworów 
wodnych biodegradowalnych żeli zawierających nanocząstki srebra na wzrost i rozwój siewek rukoli (Eruca 

vesicaria L. subsp. sativa). Do syntezy żeli wykorzystano alginian sodu, do którego, po skleikowaniu, dodano 

azotan(V)srebra oraz glicerynę. Do pierwszej dodano roztwór maltozy (MR), drugą poddano działaniu 

światła liniowo-spolaryzowanego (N). Nasiona rukoli wysiano na szalki w liczbie 30 sztuk/szalkę, na 

bibułach, wysyconych rozcieńczonymi roztworami doświadczalnymi w stosunkach objętościowych 1:5 

oraz 1:10. Próby z wodą (K) i wodnym roztworem alginianu sodu bez nanosrebra (A) oznaczono jako 

kontrole. Inkubację prowadzono przez 7 dni. Po tym czasie określono zdolność kiełkowania, (ZK), jako 

ilość nasion wykiełkowanych na obiekt oraz zmierzono długość korzenia i łodygi siewek. Wyznaczono 
indeks kiełkowania nasion (GI) oraz wartości współczynników inhibicji wzrostu łodyg (IN), korzeni (IM) 

i roślin (IR). Najwyższą ZK wykazały próby K, MR (1:10) oraz N (1:10), a najniższą próba N (1:5). 

Najwyższy GI wykazała próba N (1:10), a najniższy A (1:10). Najwyższy IN wykazała próba MR (1:5), 

a najniższy próba A (1:10). Najwyższy IM wykazała próba A (1:10), a najniższy N (1:10). Najwyższy IR 
wykazała próba A (1:5), a najniższy IR wykazała próba N (1:10). Wnioskuje się, że nanocząstki srebra 

zawarte w wodnych roztworach biodegradowalnych żeli alginianowych wpływają stymulująco na wzrost 

siewek rukoli. 

Słowa kluczowe: AgNPs, alginian sodu, biopolimery, rukola  

Effect of biodegradable gels containing silver nanoparticles on the growth 

of rocket seedlings (Eruca vesicaria L. subsp. sativa) 

Abstract 

Silver nanoparticles are used in many fields of science and industry. Their use entails the potential 
possibility of nanosilver penetrating the environment and affects the development of plant organisms. The 

aim of this experiment was to evaluate the effect of water solutions of biodegradable gels containing silver 

nanoparticles on the growth and development of rocket seedlings (Eruca vesicaria L. subsp. sativa). For 

the synthesis of gels, sodium alginate was used, to which, after gluing, silver nitrate (V) and glycerin were 
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added. Then polysaccharide gels (2%) were poured into individual flasks. Maltose (MR) solution was 

added to the first one, and the second was exposed to linear polarized (N) light. Rocket seeds were sown on 
plates in the number of 30 pieces/dish, on blotting paper, saturated with diluted experimental solutions in 

volume ratios 1:5 and 1:10. Tests with water (K) and an aqueous sodium alginate solution without 

nanosilver (A) were designated as controls. Incubation was carried out for 7 days. After this time, the 

germination capacity (ZK) was determined as the number of seeds germinated per object and the length of 
the seedling root and stem was measured. The seed germination index (GI) and the coefficients of stem 

growth inhibition (IN), roots (IM) and plants (IR) were determined. The highest ZK was shown by the K, 

MR (1:10) and N (1:10) samples, and the lowest by the N (1: 5) samples. The highest GI was shown by N 

(1:10), and the lowest by A (1:10). The highest IN was shown by the MR sample (1: 5), and the lowest by 
the A sample (1:10). The highest IM was shown by trial A (1:10), and the lowest N (1:10). The highest IR 

was shown by Trial A (1:5), and Trial N (1:10) showed the lowest IR. It is concluded that silver 

nanoparticles contained in aqueous solutions of biodegradable alginate gels stimulate the growth of rocket 

seedlings. 
Keywords: AgNPs, sodium alginate, biopolymers, arugula 
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Nanocząstki srebra w rolnictwie ‒  

przełomowa innowacja czy chwilowa moda? 

1. Wstęp 

Intensywny rozwój nanotechnologii, zapoczątkowany w latach 80. XX w., 

przyniósł odkrycie fulerenów i skonstruowanie skaningowego mikroskopu tunelowego. 

W kolejnych dekadach nanomateriały zyskiwały coraz większą popularność w roz-

maitych gałęziach przemysłu, takich jak produkcja żywności, odzieży, kosmetyków, 

budownictwo i elektronika, a także w medycynie czy rolnictwie [1]. Obecnie nano-

technologia wykorzystywana jest powszechnie w recepturach preparatów rolniczych 

(nawozy, biostymulatory, pestycydy). Jednymi z częściej stosowanych składników 

takich preparatów są nanocząstki metali, m.in. miedzi, cynku, żelaza, złota, niklu, 

platyny, tytanu czy manganu [2]. Dużą popularnością cieszą się nanocząstki srebra 

(AgNP), które poza stymulacją wzrostu chronią rośliny przed patogenami, zwiększając 

plony i poprawiając ich trwałość [3]. 

Nanocząstkami nazywane są struktury, które przynajmniej w jednym wymiarze nie 

przekraczają 100 nm [4]. Zachowania obiektów o tak małych rozmiarach ‒ szczególnie 

tych, które nie osiągają 5 nm ‒ opisują nie prawa klasycznej fizyki, a mechanika 

kwantowa. Wiąże się to z występowaniem szeregu zjawisk i unikatowych właściwości, 

których nie obserwuje się w przypadku cząstek większych niż 1 μm [5, 6]. Nanocząstki 

srebra charakteryzują się m.in. kilkukrotnie większym potencjałem katalitycznym 

i zwiększonymi właściwościami elektromagnetycznymi w porównaniu ze srebrem 

w formie jonowej [4]. 

Kształt nanocząstek bywa bardzo zróżnicowany − w zależności od niego możemy 

wyróżnić nanopłytki, nanorurki czy nanowłókna [4]. Niewielkie rozmiary tych struktur 

mają, według danych literaturowych, umożliwiać im łatwe przenikanie do wnętrza ko-

mórek. Ponieważ zaś w skali nanometrycznej obiekty te zyskują większą powierzchnię 

czynną – co z kolei prowadzi do wzrostu aktywności biologicznej i chemicznej – 

sugeruje się, że nanocząstki mogą silnie oddziaływać ze strukturami komórkowymi 

i modyfikować szlaki metaboliczne [7]. Z tego też powodu są one bardzo chętnie 

wykorzystywane do produkcji preparatów rolniczych. 

Nanocząstki srebra znalazły w rolnictwie szereg zastosowań. Używa się ich jako 

składnika nawozów, stymulatorów wzrostu, środków ochrony roślin. Wykorzystywane 

są również jako nośnik pestycydów oraz czynnik zwiększający trwałość pozbiorczą 

plonów [2]. W licznych badaniach wykazano, że zastosowanie nanocząstek srebra 

wspomaga wzrost i rozwój roślin, a także chroni je przed patogenami i atakami 
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owadów [8, 9]. Obserwowano m.in. zwiększenie efektywności kiełkowania pszenicy 

zwyczajnej i ogórecznika lekarskiego oraz stymulację przyrostu korzenia kapusty 

sitowatej, rzodkwi zwyczajnej i rzodkiewnika [2]. Notowano również usprawnienie 

metabolizmu węglowodanów, intensyfikację podziałów komórkowych oraz przyśpie-

szenie rozwoju chloroplastów [2]. 

Bakteriobójcze i grzybobójcze właściwości jonów srebra wykorzystywane były już 

w starożytności, a ich zastosowanie w leczeniu ran i oparzeń ograniczyło dopiero poja-

wienie się antybiotyków [10]. Nanocząstki srebra wykazują właściwości antybakteryjne, 

o ile stosowane są w warunkach aerobowych − następuje wówczas uwolnienie jonów 

Ag
+ 

w procesie utlenienia [2]. Ograniczanie rozwoju mikroorganizmów pod wpływem 

srebra tłumaczone jest kilkoma mechanizmami. Przede wszystkim jony Ag
+
, przyłą-

czając się do grup tiolowych,
 
hamują działanie białek odpowiedzialnych za transport 

jonów przez błony. Powodują też upośledzenie procesu oddychania komórkowego 

poprzez inhibicję enzymów i zatrzymanie łańcucha transportu elektronów. Ponadto, 

srebro uszkadza błony i ściany komórkowe oraz narusza strukturę DNA [1, 10]. 

Jony Ag
+
 należą do inhibitorów etylenu, hormonu roślinnego odpowiedzialnego za 

starzenie komórek, dojrzewanie owoców czy opadanie liści. Podawanie roślinom 

azotanu srebra wpływa korzystnie na morfogenezę i regenerację pędów [1, 11]. Badania 

przeprowadzone w hodowlach in vitro z wykorzystaniem gatunków Araucaria excelsa 

i Tecomella undulata sugerują, że również srebro w formie nanocząstek ogranicza 

niekorzystne działanie etylenu − traktowane nim rośliny cechują się szybszym 

wzrostem i większą zawartością chlorofilu [1]. Dzięki zdolności hamowania starzenia 

komórek i ograniczania rozwoju patogenów nanocząstki srebra znalazły zastosowanie 

w uprawach rolniczych i ogrodniczych jako czynnik zwiększający trwałość pozbiorczą 

plonów oraz wydłużający żywotność kwiatów ciętych [1, 2]. 

Przypisywane nanoobiektom łatwość penetracji przez błony biologiczne i zdolność 

wpływania na metabolizm wydają się więc bardzo przydatne w hodowli roślin. 

Jednocześnie jednak to właśnie te cechy nanocząstek mogą budzić niepokój i rodzić 

pytania o ich wpływ na środowisko. Potencjał redukcyjny i wysoka reaktywność, 

wykorzystywane do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, mogą okazać się 

szkodliwe dla bakterii symbiotycznych, jak również dla roślin i ich konsumentów. 

Popularność nanocząstek srebra jako składnika preparatów rolniczych powoduje, że 

struktury te mogą w dużych ilościach trafiać do gleb i wód, a także gromadzić się 

w organizmach zwierzęcych. Badania z wykorzystaniem różnych linii komórkowych 

(makrofagi, neurony, komórki nowotworowe) wykazały, że nanocząstki srebra działają 

cytotoksycznie i genotoksycznie, zaburzają funkcjonowanie mitochondriów oraz 

wywołują stres oksydacyjny [12, 13]. Ponadto, ze względu na bardzo małe rozmiary, 

nanocząstki srebra mogą przenikać barierę krew-mózg i uszkadzać system nerwowy. 

Obserwowane były przypadki stanów zapalnych w obrębie nabłonka naczyń mózgo-

wych oraz obrzęk astrocytów, a także wynikające z uszkodzenia mózgu zaburzenia 

behawioralne i poznawcze u zwierząt [3, 4]. 

Aktywność nanocząstek, a tym samym ich potencjalna toksyczność, zależą w znacz-

nej mierze od ich wielkości, kształtu, stężenia, rozpuszczalności oraz stopnia aglomeracji 

[3, 4]. Badania na zwierzętach sugerują, że mniejsze nanocząstki wywołują poważniejsze 

szkody w organizmie [4]. Wysoka rozpuszczalność nanocząstek – rosnąca wraz ze 
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spadkiem pH środowiska – skutkuje uwalnianiem jonów Ag
+
, toksycznych m.in. dla 

komórek płuc [13]. 

Produkcja nanomateriałów dla potrzeb nauki, medycyny, rolnictwa czy przemysłu 

ma stosunkowo niedługą historię. W ostatnich dwóch dekadach technologia ta rozwija 

się bardzo intensywnie, znajdując coraz więcej zastosowań i wkraczając w kolejne 

dziedziny życia. Jednocześnie jednak, pojawiające się doniesienia na temat szkodli-

wego wpływu nanocząstek na żywe organizmy każą zastanowić się nad bilansem 

korzyści i zagrożeń płynących ze stosowaniem nanotechnologii na tak wielką skalę. 

Celem przeprowadzonych badań było przetestowanie skuteczności dolistnego 

preparatu Viflo Cal S firmy Colchem, w którego skład wchodzą nanocząstki srebra, 

oraz określenie, jaki wpływ na wzrost i rozwój roślin mają zawarte w nim nano-

struktury. Badany preparat zawiera w składzie 6% wapnia w postaci tlenku oraz  

25 mg/kg nanocząstek srebra. Według producenta do jego podstawowych działań 

należą przyśpieszenie pobierania i transportu wapnia, stymulacja metabolizmu oraz 

wzmocnienie odporności na choroby. 

2. Materiały i metody 

Badania prowadzone były na siewkach ogórka Cucumis sativus odmiany Cezar F1. 

Gatunek ten charakteryzuje się znaczną wrażliwością na niedobór wapnia, co pozwala 

na makroskopową obserwację różnic w rozwoju i wzroście nawet przy niewielkich 

zmianach stężenia jonów Ca
2+

 [14]. Zastosowaną w doświadczeniach odmianę wyróżnia 

duża efektywność kiełkowania, a także odporność na choroby [15]. 

Nasiona ogórka umieszczono na szalkach Petriego wyłożonych trzema warstwami 

bibuły filtracyjnej i zalano wodą dejonizowaną (30 nasion w 8 ml wody na szalkę, 

w sumie 210 nasion), po czym inkubowano je w kiełkowniku, w temperaturze 25°C. 

Po pięciu dniach siewki mocowano za pomocą gumek do szklanych szybek, 

a następnie szybki umieszczano w pojemnikach wypełnionych 5 l pożywki Knopa 

(rys. 1b). W każdym pojemniku znalazło się 50 roślin przymocowanych do 5 szybek. 

W sumie przebadanych zostało 100 siewek. Uprawa hydroponiczna pod lampami LED 

trwała 13 dni. Fotoperiod ustawiono na 16 h światła i 8 godzin ciemności. Temperatura 

wynosiła 23°C w dzień i 20°C w nocy, wilgotność zaś utrzymywano na poziomie 40%. 

  

Rysunek 1. (Z lewej) siewki ogórka przymocowane do szklanej szybki za pomocą gumki recepturki (1 dzień 
uprawy); (z prawej) szybki umieszczone w pojemniku z pożywką Knopa (13 dzień uprawy) 

W doświadczeniu porównano dwa warianty badawcze: 

 wariant doświadczalny – rośliny opryskiwane roztworem preparatu Viflo Cal S; 

 wariant kontrolny (K) − rośliny nieopryskiwane. 
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Roztwór preparatu zawierającego w składzie tlenek wapnia i nanocząstki srebra 

podawano roślinom dolistnie w czwartym, szóstym i ósmym dniu uprawy. Zasto-

sowano stężenie 0,5%, proponowane przez producenta nawozu. 

Podczas trwania eksperymentu prowadzono pomiary przyrostu korzeni, pędów 

i pierwszego liścia u poszczególnych siewek. Rośliny następnie podzielono na część 

nadziemną i podziemną, po czym zmierzono świeżą i suchą masę każdej z części. 

W celu określenia stężenia wapnia w korzeniach i pędach wysuszone organy roślin 

poddano mineralizacji w temp. 180
o
C i analizie chemicznej metodą atomowej spektro-

metrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu (FAAS).  

Wyniki pomiarów poddano analizie statystycznej za pomocą nieparametrycznego 

testu Kruskala-Wallisa w programie STATISTICA, wersja 13.1, na poziomie istotności 

α = 0,05 [16]. 

Tuż po przeprowadzeniu oprysku oraz w kolejnym dniu doświadczenia przygo-

towano preparaty z fragmentów liścieni, które następnie wysuszono i obserwowano za 

pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Zobrazowano wierzchnią 

i spodnią stronę liścienia, a także poprzeczne przekroje przez liścień. 

3. Analiza wyników 

3.1. Wzrost roślin 

Dolistna aplikacja preparatu Viflo Cal S nie wpłynęła na tempo wzrostu i rozwój 

siewek ogórka. U roślin, które poddawano opryskom nie zaobserwowano ani stymulacji, 

ani hamowania przyrostu korzenia w porównaniu do kontroli (wyk. 1). W przypadku 

pędu i pierwszego liścia odnotowano nawet nieznaczne spowolnienie wzrostu, odpo-

wiednio w trzynastym i siódmym dniu uprawy (wyk. 2, 3); różnice te nie były jednak 

istotne statystycznie. Podobne wyniki otrzymali Włodarek i Robak [17], którzy stwier-

dzili, że preparat Viflo Cal S nie wpływa na wysokość plonu korzeni spichrzowych 

selera. 

 

Wykres 1. Średni przyrost długości korzenia [opracowanie własne] 
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Wykres 2. Średni przyrost długości pędu [opracowanie własne] 

 

Wykres 3. Średni przyrost długości pierwszego liścia [opracowanie własne] 

3.2. Stężenie wapnia w roślinach 

Zastosowanie preparatu dolistnego nie miało znaczącego wpływu na pobieranie 

przez rośliny wapnia i jego transport do części nadziemnych. Średnie stężenie jonów 

Ca
2+

 w korzeniach opryskiwanych roślin wzrosło w stosunku do kontroli o ok. 24%, 

podczas gdy koncentracja pierwiastka w pędach nieznacznie zmalała – o ok. 7% (wyk. 4). 

Zgodnie z otrzymanymi wynikami zastosowanie preparatu nie miało istotnego wpływu 

(p = 0,05) na ilość i rozmieszczenie wapnia, mimo że głównym działaniem nawozu ma 

być usprawnienie pobierania jonów Ca
2+

 oraz ich korzystniejsza alokacja w obrębie 

tkanek roślinnych. 
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Wykres 4. Stężenie wapnia w korzeniach i pędach badanych roślin [opracowanie własne] 

Być może brak wpływu preparatu Viflo Cal S na pobieranie wapnia wynika 

z niewielkiej efektywności penetracji nawozu przez kutykulę liścia. Wnikanie 

związków wapnia do tkanek jest w znacznym stopniu zależne od ich rozpuszczalności 

w wodzie i higroskopijności. Największą skutecznością przenikania przez kutykulę 

charakteryzują się dobrze rozpuszczalne sole nieorganiczne, przede wszystkim CaCl2 

oraz Ca(NO3)2 [18]. Tlenek wapnia wykazuje słabszą rozpuszczalność, przez co jego 

zdolność penetracji do tkanek liścia jest mniejsza. Prawidłowość tę potwierdzają 

badania porównujące skuteczność oprysków różnymi związkami metali [19, 20]. 

3.3. Wizualizacja nanocząstek 

Zastosowanie skaningowej mikroskopii elektronowej pozwoliło na uwidocznienie 

agregatów nanocząstek na powierzchni liścieni opryskiwanych roślin (rys. 2), jedno-

cześnie jednak struktur tych nie zaobserwowano wewnątrz komórek miękiszu ani 

epidermy (rys. 3). Prawdopodobnie nanocząstki srebra zawarte w preparacie nie 

przedostały się zatem do tkanek liścia. 

Wielkość porów w ścianach komórkowych wynosi ok. 3,5-5,5 nm średnicy, 

podczas gdy plazmodesmy osiągają średnice od 20 do 50 nm. Oznacza to, że cząstki 

o większych wymiarach (lub tworzące agregaty) nie mogą penetrować w głąb tkanek, 

a ich transport prawdopodobnie wymaga częściowego rozpuszczenia [21]. Biorąc pod 

uwagę rozmiary uwidocznionych w SEM struktur (osiągających średnicę nawet 1 µm, 

a więc kilkadziesiąt razy większych od średnicy plazmodesm) oraz ich wyraźną 

skłonność do łączenia się w agregaty (rys. 2), możliwość wniknięcia tych cząstek do 

wnętrza komórek wydaje się bardzo wątpliwa. 

Aby ograniczyć tendencję nanocząstek do tworzenia skupisk pokrywa się je powło-

kami, które zapewniają odpychanie elektrostatyczne między cząstkami, a dodatkowo 

utrudniają uwalnianie jonów Ag
2+

 z nanocząstek, redukując tym samym ich toksyczność 

[4, 22]. Najczęściej stosowanymi w tym celu związkami są poliwinylopirolidon, synte-

tyczny polimer o właściwościach polarnych oraz kwas cytrynowy. Poza tym wyko-

rzystuje się białka i polisacharydy oraz szereg związków nieorganicznych [4, 22]. 
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Rysunek 2. Skupiska nanocząstek na powierzchni liścieni – widok w SEM; po lewej – skala 8 µm,  

po prawej – skala 3 µm [opracowanie własne] 

 

Rysunek 3. Przekrój przez blaszkę liściową – widok w SEM; skala 200 µm [opracowanie własne] 

Producent nawozu Viflo Cal S nie zamieścił w karcie produktu danych na temat 

wielkości zawartych w preparacie nanocząstek ani ich ewentualnego powleczenia 

dodatkowymi związkami [23]. Zgodnie z obserwacjami Sarmasta i Salehiego [1], 

produkty wykorzystujące nanomateriały rzadko opatrzone są informacją o ich ilości, 

rozmiarach czy możliwości przenikania do środowiska. Tymczasem powszechne 

stosowanie nanocząstek srebra może stwarzać poważne zagrożenie dla ekosystemów 

glebowych i wodnych. Substancje stosowane w rolnictwie łatwo spłukiwane są z wodą 

deszczową i migrują do wód podziemnych. 

Wydaje się więc, że nanotechnologia powinna być wykorzystywana z większą 

ostrożnością, szczególnie w produkcji preparatów rolniczych, których składniki łatwo 

przedostają się do środowiska. 
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4. Wnioski 

Badania wykazały, że preparat Viflo Cal S, podany dolistnie w stężeniu zalecanym 

przez producenta, nie stymuluje rozwoju i wzrostu siewek ogórka w ciągu pierwszych 

dwóch tygodni uprawy. Aplikacja nawozu nie ma również wpływu na pobieranie jonów 

wapnia i ich alokację w tkankach roślinnych. Obserwacje przeprowadzone z wyko-

rzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowej wskazują, że nanocząstki srebra 

zawarte w badanym preparacie nie przenikają do tkanek roślinnych, co może być 

główną przyczyną jego nieskuteczności. 

Otrzymane wyniki stawiają pod znakiem zapytania zasadność umieszczania nano-

cząstek srebra w składzie dolistnych preparatów rolniczych. Przedstawione badania 

powinny być kontynuowane w celu ustalenia, czy nanomateriały – potencjalnie 

niebezpieczne dla środowiska i zdrowia człowieka − nie są stosowane w rolnictwie 

częściej niż wynikałoby to z ich użyteczności. 

Literatura  

1. Sarmast M., Salehi H., Silver Nanoparticles: An Influential Element in Plant 

Nanobiotechnology, Molecular Biotechnology, 58/7, 2016. 

2. Pestovsky Y.S., Martínez-Antonio A., The Use of Nanoparticles and Nanoformulations in 

Agriculture, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 17, 2017, s. 8699-8730. 

3. Marimuthu S., Antonisamya A.J., Malayandia S., Rajendrana K., Tsaib P.-C., 

Pugazhendhic A., Ponnusamy V.K., Silver nanoparticles in dye effluent treatment: 

A review on synthesis, treatment methods, mechanisms, photocatalytic degradation, toxic 

effects and mitigation of toxicity, Journal of Photochemistry & Photobiology, B: Biology, 

205, 2020. 

4. Akter M., Sikder T., Rahman M., Atique Ullah A.K.M., Hossain K.F.B., Banik S., 

Hosokawa T., Takeshi Saito T., Kurasaki M., A systematic review on silver nanoparticles-

induced cytotoxicity: Physicochemical properties and perspectives, Journal of Advanced 

Research, 9, 2018, s. 1-16. 

5. Makowski W., Nanotechnologia dzisiaj, [w:] Bernard P., Maciejowska I. (red.), Aktualne 

problemy dydaktyki przedmiotów przyrodniczych, Wydział Chemii UJ, Kraków 2016, 

s. 141-147. 

6. Prajitha N., Athira S.S., Mohanan P.V., Bio-interactions and risks of engineered 

nanoparticles, Environmental Research, 172, 2019, s. 98-108. 

7. Hatami M., Kariman K., Ghorbanpour M., Engineered nanomaterial – mediated changes 

in the metabolism of terrestrial plants, Science of The Total Environment, 517, 2016, 

s. 275-291. 

8. Mehmood A., Brief overview of the application of silver nanoparticles to improve growth 

of crop plants, IET Nanobiotechnology, 12/6, 2018, s. 701-705. 

9. Partila A.M., Bioproduction of Silver Nanoparticles and Its Potential Applications in 

Agriculture, Nanotechnology for Agriculture, 2019, s. 19-36. 

10. Nam G., Purushothaman B., Rangasamy S., Song J.M., Investigating the versatility of 

multifunctional silver nanoparticles: preparation and inspection of their potential as 

wound treatment agents, International Nano Letters, 6, 2016, s. 51-63. 

11. Sgamma T., Thomas B., Muleo R., Ethylene inhibitor silver nitrate enhances regeneration 

and genetic transformation of Prunus avium (L.) cv Stella, Plant Cell, Tissue and Organ 

Culture, 120, 2015, s. 79-88. 



 

Nanocząstki srebra w rolnictwie ‒ przełomowa innowacja czy chwilowa moda? 

 

175 

12. Hamilton R.F., Buckingham S., Holian A., The effect of size on Ag nanosphere toxicity in 

macrophage cell models and lung epithelial cell lines is dependent on particle dissolution, 

International Journal of Molecular Sciences, 15, 2014, s. 6815-6830. 

13. Gliga A.R., Skoglund S., Wallinder I.O., Fadeel B., Karlsson H.L., Size-dependent 

cytotoxicity of silver nanoparticles in human lung cells: the role of cellular uptake, 

agglomeration and Ag release, Particlen and Fibre Toxicology, 11, 2014. 

14. Kraśkiewicz M.J., Zwiększanie ilości wapnia w roślinach (aktywator InCa) jako działanie 

ochronne przed toksycznym wpływem ołowiu, 2014, [praca licencjacka, Wydział Biologii 

Uniwersytetu Warszawskiego]. 

15. Doruchowski R.W., Lakowska-Ryk E., F1 hybrid picklingc cucumbers developer for 

increased field, earliness and resistance to downy Milew (Pseudoperonospora cubensis), 

Acta horticulturae, 510, 2000, s. 45-46. 

16. STATSOFT, INC. 2019. STATISTICA (data analysis software system), version 13.3., 

www.statsoft.com. 

17. Włodarek A., Robak J., Możliwości integrowanej ochrony selera przed septoriozą 

z zastosowaniem środków konwencjonalnych i pochodzenia naturalnego, Progress in Plant 

Protection, 55/2, 2015, s. 177-182. 

18. Schönherr J., Cuticular penetration of calcium salts: effects of humidity, anions, and 

adjuvants, Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 164, 2001, s. 225-231. 

19. Alexander A., Hunsche M., Influence of Formulation on the Cuticular Penetration and on 

Spray Deposit Properties of Manganese and Zinc Foliar Fertilizers, Agronomy, 6/39, 2016. 

20. Hammerschmidt Almeida P., Mógor Á.F., Heinrichs J., Ziemmer Ribeiro A., Increase in 

lettuce (Lactuca sativa L.) production by foliar calcium application, Australian Journal of 

Basic and Applied Sciences, 10, 2016, s. 161-167. 

21. Geisler-Lee J., Wang Q., Yao Y., Zhang W., Geisler M., Li K., Huang Y., Chen Y., 

Kolmakov A., Ma X., Phytotoxicity, accumulation and transport of silver nanoparticles by 

Arabidopsis thaliana, Nanotoxicology, 7/3, 2013, s. 323-337. 

22. Zhang W., Ke1 S., Sun C., Xu X., Chen J., Yao L., Fate and toxicity of silver 

nanoparticles in freshwater from laboratory to realistic environments: a review, 

Environmental Science and Pollution Research, 26, 2019, s. 7390-7404. 

23. Cekíc F.Ö., Ekíncí S., İnal M.S., Ünal D., Silver nanoparticles induced genotoxicity and 

oxidative stress in tomato plants, Turkish Journal of Biology, 41, 2017, s. 700-707. 

24. www.viflo.pl/produkty/katalog/viflo-cal-s, [dostęp: 3.04.2021]. 

Nanocząstki srebra w rolnictwie ‒ przełomowa innowacja czy chwilowa moda? 

Streszczenie 
W ostatniej dekadzie nanocząstki stały się powszechnie stosowanym składnikiem preparatów rolniczych, 

takich jak nawozy czy pestycydy. Dużą popularnością cieszą się nanocząstki srebra (AgNP), które poza 

stymulacją wzrostu chronią rośliny przed patogenami. 

Celem badań było przetestowanie skuteczności dolistnego preparatu Viflo Cal S i ustalenie, w jakim 
stopniu AgNP zawarte w nawozie przenikają do tkanek roślinnych. 

Badania prowadzono na siewkach Cucumis sativus, uprawianych w warunkach hydroponicznych. Rośliny 

traktowano dolistnie roztworem nawozu, którego podstawową funkcją jest wspomaganie pobierania jonów 

Ca2+ oraz ich transportu w organizmie roślinnym. Podczas hodowli prowadzono pomiary wzrostu siewek, 
a po jej zakończeniu oznaczono stężenie wapnia w tkankach metodą F-AAS. Poddane opryskom liścienie 

obserwowano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). 

Zastosowanie preparatu nie miało wpływu na wzrost i rozwój roślin. Analiza chemiczna nie wykazała też 

istotnych różnic w stężeniu wapnia względem wariantu kontrolnego. Wykorzystanie SEM pozwoliło 
uwidocznić agregaty AgNP na powierzchni liści badanych roślin, nanocząstek nie zaobserwowano 

natomiast w komórkach epidermy i miękiszu. 

http://www.viflo.pl/produkty/katalog/viflo-cal-s
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Wynik doświadczenia sugeruje, że AgNP zawarte w preparacie Viflo Cal S nie przenikają do tkanek 

roślinnych, co może być główną przyczyną jego nieskuteczności. Być może więc nanocząstki stosowane są 
w rolnictwie częściej niż wynikałoby to z ich użyteczności. 

Słowa kluczowe: nanocząstki srebra, nawożenie wapniem, Cucumis sativus 

Silver nanoparticles in agriculture ‒ a breakthrough innovation or a passing fad? 

Abstract 

In the last decade nanoparticles have become a commonly used component of agricultural preparations, 

such as fertilizers and pesticides. Silver nanoparticles (AgNPs) are especially popular as they stimulate 
growth and protect plants against pathogens. 

The aim of this study was to test the efficiency of foliar preparation Viflo Cal S and to determine to what 

extent AgNPs present in the fertilizer penetrate into the plant tissue. 

The study was carried out using Cucumis sativus seedlings, cultivated in hydroponic conditions. Plants 
were treated foliarly with fertilizer solution whose main function is to support Ca2+ ions uptake and 

transport in the organism. During the experiment seedlings growth rate was measured; then calcium 

concentration in plant tissues was assayed using F-AAS method. The cotyledons sprayed with fertilizer 

were observed with a scanning electron microscope (SEM). 
The Viflo Cal S application had no influence on plant growth and development. Chemical analysis showed 

no significant differences in calcium concentration between test and control plants. The SEM technique 

provided information about several AgNPs aggregates on the surface of the cotyledons. However, no NOs 

were observed in epidermis and ground tissue cells. 
The results of our experiment suggest that AgNPs present in Viflo Cal S preparation do not penetrate into 

plant tissues which is a possible reason for its inefficiency. In conclusion, we suggest that nanoparticles are 

too often added to agricultural compositions, regardless of their negative environmental impact. 

Keywords: silver nanoparticles, calcium fertilizers, Cucumis sativus 



 

177 

Indeks Autorów 

Bemowska-Kałabun O...................... 167 

Bodzon K. ......................................... 102 

Dziuba A. ............................................ 81 

Gabryelska K. ................................... 115 

Garbacz M......................................... 141 

Gucma M. ........................................... 70 

Hupko J. .............................................. 70 

Kalisz A. ........................................... 156 

Khachatryan G. ................................. 156 

Kołodziejczyk-Czepas J. .................... 21 

Krzemińska-Fiedorowicz L. ............. 156 

Kurhaluk N. ........................................ 30 

Kuśmierz M. ..................................... 150 

Marczuk P. .......................................... 21 

Matuska J. ........................................... 81 

Mączka W. ........................................ 115 

Mendrycka M...................................... 81 

Michalczyk A. .............................. 55, 70 

Naziębło A. ....................................... 167 

Ostrowska P. ................................. 55, 70 

Rutkowski M. ................................... 156 

Sękara A. .......................................... 156 

Stefanowski N. ................................... 30 

Szczuka E. ........................................ 141 

Tatoj A. ................................................. 7 

Tkachenko H. ..................................... 30 

Walasek-Janusz M. ........................... 150 

Wierzbicka M. .......................... 102, 167 

Wilczek Z. ........................................ 131 

Wińska K. ......................................... 115 

Wróbel M. ......................................... 167 

Wytyczak K. ..................................... 131 

Zabrzyńska J. ........................................ 7 

Zielińska J. ........................................ 141 

 


