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Weronika Salwińska1, Klaudyna Spychała2, Katarzyna Guz-Regner3 

Bakteriobójcza aktywność wrotyczu pospolitego 

(Tanacetum vulgare) 

1. Wprowadzenie 

Wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare L.) to powszechna w Europie i Azji Środkowej 

(klimat umiarkowany) bylina o charakterystycznych złocistożółtych kwiatach zebranych 
w koszyczki. W Polsce występuje często na nizinach, brzegach rzek, wzdłuż poboczy 

dróg, na skrajach lasów i zarośli oraz na otwartych terenach [1], a jego zasięg obejmuje 

cały kraj [2]. Roślina ta jest bogata w olejek eteryczny, którego głównymi składnikami 

są: β-tujon (około 70%), kamfora, borneol, α-pinen, 1,8-cyneol, umbelloni, sabinen. Do 
pozyskiwania olejku wrotyczowego wykorzystuje się ziele wrotyczu (zawiera do 0,6% 

olejku lotnego) oraz kwiaty (zawierają od 1% do 1,5% olejku). W zależności od lokali-

zacji geograficznej stwierdza się różnice w składzie metabolitów wtórnych. Wyróżnia się 
odmiany chemiczne wrotyczu pospolitego, które różnią się składem olejku eterycznego. 

Kamfora jest najczęściej pojawiającym się składnikiem. Niektóre chemotypy nie zawie-

rają toksycznego β-tujonu [3]. Inne składniki aktywne wrotyczu to terpenoidy: α-amaryna 
i β-amaryna; laktony seskwiterpenowe, głównie tanacetyna i arbuskulina-A [4]; steroidy: 

cholesterol, β-sitosterol, stigmasterol i kampestrol oraz flawonoidy: akacetyna oraz po-

chodne kwercetyny i luteoliny [5], garbniki, kwas kawowy, kwas askorbinowy i sole 

mineralne [5-7]. Działanie biologiczne i lecznicze wrotyczu pospolitego powodowane 
jest przede wszystkim obecnością β-tujonu, który ma potencjalne działanie neuro-

toksyczne, a wraz z innymi składnikami olejku wrotyczowego wykazuje działanie anty-

mikrobowe [8], aczkolwiek głównymi składnikami mającymi wpływ na antybakteryjne 
działanie ekstraktu z wrotyczu są: kamfora, borneol i tymol [9]. Laktony seskwiterpenowe 

odpowiadają głównie za działanie przeciwzapalne wrotyczu pospolitego [10]. W medy-

cynie ludowej Tanacetum vulgare stosowany był jako środek przeciwpasożytniczy, wiatro-
pędny i przeciwskurczowy, a zewnętrznie zaś pomagał w bólach reumatycznych [11]. 

W licznych badaniach udowodniono, że dzięki bogatemu składowi olejek ma działanie 

przeciwzapalne, antyoksydacyjne, cytotoksyczne, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe 

oraz przeciwgrzybicze [10, 12-14]. Olejek eteryczny z Tanacetum vulgare ma też działanie 
odstraszające owady [15, 16]. 

2. Cel 

Celem naszego projektu było określenie aktywności przeciwbakteryjnej naparu oraz 

maceratów wrotyczu pospolitego względem wybranych szczepów bakterii w testach in vitro. 

 
1 weronika.salwinska@wp.pl, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Międzywydziałowe 

Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów. 
2 klaudyna.spychala@onet.pl, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Międzywydziałowe 
Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów. 
3 katarzyna.guz-regner@uwr.edu.pl, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Zakład Mikro-
biologii. 
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3. Materiał i metody 

3.1. Materiał roślinny 

Materiał to preparat zielarski firmy “Dary Natury”, którego skład stanowiły suszone 

kwiaty wrotyczu. W badaniach przetestowano suszone ziele wrotyczu pospolitego przy-
gotowane na trzy sposoby: w formie naparu, 3-dniowego maceratu na bazie wody 

destylowanej oraz 3-dniowego maceratu na bazie 40-procentowego alkoholu etylowego. 

W celu uzyskania naparu suszone ziele zalano wodą o temperaturze 95°C i pozostawiono 
pod przykryciem na 15 minut. Po tym czasie napar przefiltrowano, wykorzystując sączki 

bibułowe. Maceraty (wodny oraz alkoholowy) uzyskano poprzez zalanie rozdrobnio-

nego, suszonego wrotyczu odpowiednim medium w proporcji 1 : 10. Tak przygotowaną 
mieszaninę pozostawiono w temperaturze pokojowej w ciemnym miejscu na 3 doby. Po 

tym czasie maceraty wstępnie przesączano z użyciem sączków bibułowych, a następnie 

poddawano jałowieniu za pomocą sterylnych filtrów strzykawkowych, stosując zestaw 

minifiltracji firmy Bionovo o średnicy porów 0,22 µm. 

3.2. Szczepy bakteryjne  

W badaniach wykorzystano szczepy bakteryjne z muzealnej kolekcji Wydziału Nauk 

Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego: Staphylococcus aureus ATCC 6538, Sta-

phylococcus epidermidis ATCC 35984, Pseudomonas aeruginosa PAO1, Escherichia 
coli ATCC 11229. 

3.3. Test wrażliwości bakterii metodą nakropień na podłożach agarowych 

Na początku badań przeprowadzono prosty test screeningowy w celu zobrazowania 

właściwości bakteriobójczych badanej rośliny. Oceniano antybakteryjną aktywność 
naparu oraz maceratów (wodnego i alkoholowego) z wrotyczu względem bakterii gram-

dodatnich (S. aureus ATCC 6538, S. epidermidis ATCC 35984) oraz gram-ujemnych 

(P. aeruginosa PAO1, E. coli ATCC 11229). Zawiesiny bakteryjne badanych szczepów 

o gęstości optycznej 0,5 McFarlanda (McF) wgłaskiwano po powierzchni podłoża agar 
Mullera-Hintona (MHA), a następnie po 15 minutach nakropiono po 10 µl maceratu/ 

naparu wrotyczu o koncentracji preparatu 100%. Posiewy inkubowano przez 24 godziny 

w temperaturze 37°C. Test wykonano w trzech powtórzeniach dla każdego badanego 
szczepu bakteryjnego. Po okresie inkubacji określano, czy w miejscu nakropienia maceratu/ 

naparu występują strefy zahamowania wzrostu bakterii. 

3.4. Test wrażliwości bakterii na wrotycz metodą mikrohodowli 

w płytkach titracyjnych 

Zdecydowano się wykonać kolejny test bezpośredniego kontaktu z maceratem wro-

tyczu w systemie probówkowym w mikrohodowli w bulionie, aby uzyskać wiarygodne 

wyniki na podstawie różnorodnych metod diagnostycznych. Wrażliwość bakterii gram-
dodatnich (Staphylococcus aureus ATCC 6538) i gram-ujemnych (Escherichia coli 

ATCC 11229) zbadano na wodnych roztworach maceratu wrotyczu o koncentracjach 

preparatu 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25% i 3,125%. W teście użyto dwa warianty for-

mulacji maceratu wrotyczu z zawiesinami bakteryjnymi o stężeniu 0,3 McF, co odpo-
wiada wartości 9 × 107 kom/ml. W pierwszym wariancie badania do dołków płytki 

titracyjnej naniesiono 80 µl bulionu odżywczego, 10 µl odpowiedniego rozcieńczenia 

preparatu maceratu wrotyczu (10R) oraz 10 µl zawiesiny bakteryjnej (10R). W drugim 
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wariancie formulacji do dołków dodano 40 µl bulionu odżywczego, 50 µl odpowiedniego 

rozcieńczenia preparatu maceratu wrotyczu (2R), 10 µl zawiesiny bakterii (10R). Przy-

gotowano kontrolę pozytywną oraz negatywną doświadczenia. W kontroli pozytywnej 
testu do dołków dodano 90 µl bulionu odżywczego oraz 10 µl bakterii w obu wariantach 

formulacji. W kontroli negatywnej w pierwszym wariancie w dołkach znajdowało się 

90 µl bulionu odżywczego oraz 10 µl maceratu wrotyczu (bez bakterii), natomiast w drugim 

wariancie do dołków dodano 50 µl bulionu odżywczego oraz 50 µl maceratu wrotyczu. 
Tak przygotowane płytki titracyjne inkubowano przez 24 godziny w temperaturze 37°C. 

Po okresie inkubacji mierzono absorbancję mieszanin maceratu wrotyczu z bakteriami 

przy długości fali 590 nm. Testy wykonywano w 3 powtórzeniach dla każdego badanego 
szczepu. 

3.5. Test przeżywalności bakterii metodą hodowlaną w systemie 

probówkowym 

Dla potwierdzenia danych uzyskanych we wcześniej przeprowadzonych testach 
wykonano dodatkowy eksperyment w maceracie w mikrohodowli bulionowej – celem 

analizy działania maceratu wrotyczu na szczepy bakteryjne w czasie rzeczywistym. 

Testy przeżywalności w wodnych roztworach maceratu wrotyczu o koncentracji 100% 
przeprowadzono dla dwóch referencyjnych szczepów bakteryjnych o gęstościach op-

tycznych 0,5 McF: S. aureus ATCC 6538 i E. coli ATCC 11229. Maceraty wrotyczu 

mieszano 1 : 1 w równych stosunkach objętości z zawiesinami bakteryjnymi. W czasie 
T0 mieszaniny preparatu wrotyczu z bakteriami wysiewano z szeregu rozcieńczeń na 

podłoże agarowe (AO, agar odżywczy) w trzech powtórzeniach. Czynności posiewów 

powtórzono po upływie 15, 30, 60, 90 oraz 120 minut (T15, T30, T60, T90, T120). 

Wszystkie przygotowane podłoża AO inkubowano przez 24 godziny w temp. 37°C. Po 
inkubacji zliczano liczbę kolonii bakteryjnych na podłożach AO i określano liczbę jedno-

stek tworzących kolonię (CFU/ml) dla badanych bakterii. Wartości CFU/ml określano 

dla każdego ustalonego punktu czasowego posiewów w oparciu o uśrednioną liczbę 
kolonii ze wszystkich powtórzeń z danej serii posiewów. 

4. Wyniki 

Celem badań było zaobserwowanie oraz ukazanie bakteriobójczego wpływu wrotyczu 

pospolitego w stosunku do bakterii gram-dodatnich oraz gram-ujemnych. W tym celu 

przeprowadzono badania i zastosowano trzy różne metody pozwalające stwierdzić 
hamujący wpływ wrotyczu pospolitego w odnesieniu do mikroorganizmów. 

Test wrażliwości bakterii metodą nakropień na podłożach agarowych – w danym 

teście pilotażowym nie zaobserwowano stref zahamowania wzrostu badanych bakterii. 
Brak działania wrotyczu po 24-godzinnej inkubacji odnotowano w przypadku zastoso-

wania naparu, wodnego oraz alkoholowego maceratu wrotyczu w stosunku do bakterii: 

Escherichia coli ATCC 11229, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Staphylococcus 
epidermidis ATCC 35984 oraz Pseudomonas aeruginosa PAO1. 

Test wrażliwości bakterii na wrotycz metodą mikrohodowli w płytkach titracyjnych – 

w testach mikrohodowli w płytkach titracyjnych hamujące działanie wrotyczu w stosunku 

do bakterii byłoby potwierdzone w przypadku wyników pomiaru absorbancji zbliżonych 
do wartości reprezentowanej przez kontrolę negatywną, czyli zbliżoną do wartości 0,2 

(tab. 1). W przypadku znaczącego przekroczenia wartości absorbancji w próbach 
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badanych względem kontroli negatywnej uznaje się, że testowane formulacje preparatu 

wrotyczu względem bakterii S. aureus ATCC 6538 i E. coli ATCC 11229 nie mają 

działania przeciwbakteryjnego. W 24-godzinnym teście niezależnie od koncentracji 
formulacji preparatów wodnych roztworów wrotyczu (100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 

3,125%) w stosunku do użytych zawiesin bakteryjnych Escherichia coli ATCC 11229 

i Staphylococcus aureus ATCC 6538 nie zaobserwowano przeciwbakteryjnej 

aktywności badanej rośliny. 

Tabela 1. Wartości absorbancji OD formulacji preparatów wrotyczu z bakteriami 

Szczep bakteryjny Koncentracja 
preparatu 
wrotyczu 

 Absorbancja formulacji preparatów z bakteriami 

Formulacja 

10R/10R 

Formulacja  

2R/10R 

Kontrola 

pozytywna 

Kontrola 

negatywna 

S. aureus ATCC 
6538 

100% 1,1 0,9 1,0 0,2 

50% 0,9 0,8 

25% 0,8 0,7 

12,5% 0,7 0,6 

6,25% 0,8 0,6 

3,125% 0,9 0,7 

E. coli ATCC 
11229 

100% 1.0 0,8 1,1 0,2 

50% 0,7 0,8 

25% 0,7 0,7 

12,5% 0,8 0,6 

6,25% 0,8 0,7 

3,125% 0,9 0,6 

Objaśnienie: R – stopień rozcieńczenia formulacji wrotyczu/bakterii 

Test przeżywalności bakterii metodą hodowlaną w systemie probówkowym – w teście 
przeżywalności bakterii Staphylococcus aureus ATCC 6538 oraz Escherichia coli ATCC 

11229 w wodnych maceratach wrotyczu o koncentracji 50% zaobserwowano wyraźny 

spadek liczebności bakterii (CFU/ml) już w 15. minucie ekspozycji w badanym maceracie 
(tab. 2). Zaobserwowano działanie ekstraktu z wrotyczu zarówno w stosunku do bakterii 

gram-dodatnich, jak i gram-ujemnych. Niewielki spadek liczebności S. aureus ATCC 

6538 wystąpił już po 30 minutach ekspozycji bakterii na macerat, natomiast spadek o rząd 

wielkości zaobserwowano po upływie 60 minut. W przypadku bakterii gram-ujemnych 
(E. coli ATCC 11229) spadek liczebności bakterii o rząd wielkości zaobserwowano już 

po upływie 15 minut ekspozycji bakterii na macerat wrotyczu. 

Tabela 2. Średnia liczba bakterii [CFU/ml] po czasie T0, 15, 30, 60, 90 i 120 min. ekspozycji z 50-proc. wodnym 
maceratem wrotyczu 

Szczep 
bakteryjny 

Liczba bakterii [CFU/ml] / czas ekspozycji bakterii z 50-proc. maceratem wrotyczu 
[min.] 

T0 T15 T30 T60 T90 T120 

S. aureus ATCC 
6538 

2,46 × 108 1,35 × 108 1,05 × 108 9,88 × 107 7,68 × 107 9,39 × 107 

E. coli ATCC 
11229 

3,32 × 108 3,62 × 107 2,99 × 107 5,05 × 107 6,11 × 107 5,94 × 107 

Działanie wrotyczu względem testowanych referencyjnych szczepów: S. aureus ATCC 
6538, S. epidermidis ATCC 35984, E. coli ATCC 11229, P. aeruginosa PAO1 wyraźnie 

różniło się w zależności od zastosowanej metody badawczej. Nie zaobserwowano hamu-
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jącego działania maceratów wrotyczu w testach: wrażliwości bakterii na wrotycz metodą 

mikrohodowli w płytkach titracyjnych oraz wrażliwości bakterii metodą nakropień na 

podłożach agarowych. Wynika to najprawdopodobniej z faktu, że w powyższych testach 
nie określono działania maceratów wrotyczu w czasie rzeczywistym, ale po 24-godzinnej 

inkubacji. W teście przeżywalności bakterii metodą hodowlaną w systemie probówko-

wym badano działanie maceratu w danym momencie działania maceratu, dzięki czemu 

możliwe było określenie chwili zadziałania związku na mikroorganizmy. Test ten jednak 
jest czasochłonny, a do jego wykonania potrzebna jest duża ilość materiałów, z tego 

względu w początkowym etapie badań warto wykonać prostsze, pilotażowe testy po-

zwalające na uzyskanie szybkich wyników niedużym kosztem. Pilotażowe badania (takie 
jak metoda nakropień na podłoża agarowe) pozwalają również na modyfikację para-

metrów doświadczenia w przypadku uzyskania nieoczekiwanych wyników. W doświad-

czeniu przeżywalności bakterii w bezpośrednim kontakcie z maceratem wrotyczu uzyskano 
obiecujące wyniki – wykazujące hamujące działanie wrotyczu względem mikroorga-

nizmów. Zmniejszenie liczebności bakterii (S. aureus ATCC 6538, E. coli ATCC 11229) 

o rząd wielkości w doświadczeniu, w którym inkubowano bakterie w bezpośrednim 

kontakcie 50-procentowego wodnego roztworu wrotyczu w czasie T15-T120 dowodzi, 
że wrotycz wykazuje działanie zarówno względem bakterii gram-dodatnich, jak i gram-

ujemnych. Jednak doświadczenie zostało zastopowane w 120. minucie trwania; w dalszych 

etapach badań planuje się powtórzenie badania dla maceratu oraz naparu wrotyczu 
w większym zakresie czasowym oraz dla większej liczby szczepów bakteryjnych. 

5. Dyskusja 

Od dawnych czasów ludzie używali roślin do leczenia chorób zakaźnych. Badania 

naukowe materiału roślinnego z biegiem czasu wyraźnie udowodniły skuteczność tera-

peutyczną roślin. Dzisiaj w wielu krajach wykorzystuje się rośliny do leczenia różnych 
dolegliwości, w tym chorób zakaźnych układu oddechowego, pokarmowego, moczowego 

i żółciowego [17]. Duże nadzieje co do odkrywania nowych środków bioaktywnych 

w celu rozwiązania powszechnych problemów zdrowia publicznego (jak antybiotyko-
oporność) pokłada się w roślinach leczniczych [18]. Szerokie spektrum środków przeciw-

drobnoustrojowych zostało już opisane w wyniku intensywnych badań farmakolo-

gicznych i fitochemicznych wielu gatunków roślin [19]. Zgodnie z literaturą – tysiące 
gatunków roślin zostało przebadanych in vitro przeciwko wielu szczepom bakterii, 

a ekstrakty znacznej liczby tych roślin okazały się aktywne wobec bakterii gram-dodatnim 

i gram-ujemnym. Niemniej jednak tylko kilka z nich zostało przetestowanych w bada-

niach przedklinicznych lub klinicznych [20]. Wyniki badań w dużej mierze zależą również 
od zastosowanej metodyki. Niektóre właściwości danej substancji lub ekstraktu mogą 

być wykazywane jedynie w testach in vivo, inne w testach in vitro. Kaurinovic i wsp. 

w swoim badaniu nad działaniem wawrzynu szlachetnego wykazali różnice wynikające 
z działania w testach in vitro i in vivo [21]. 

Istnieje wiele badań naukowych dotyczących właściwości wykazywanych przez 

wrotycz pospolity, jednak niewiele z nich dotyczy bakteriobójczego działania tej rośliny. 
Jak wspomniano wcześniej – głównymi składnikami odpowiedzialnymi za aktywność 

antybakteryjną Tanacetum vulgare są: kamfora, borneol i tymol, a z racji istnienia wielu 

chemotypów tej rośliny ilości tych składników mogą się znacząco wahać [9]. W pracach 

naukowych, w których wykazano zabójcze działanie wrotyczu względem mikroorga-
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nizmów, bardzo często stosowano skomplikowane metody preparacji i ekstrakcji wrotyczu. 

Podczas naszych badań sprawdziliśmy bakteriobójcze działanie maceratów wrotyczu 

przygotowanych najprostszymi metodami, jakie stosuje się w warunkach domowych: 
napar, wodny lub alkoholowy roztwór maceratów na zimno. Dzięki temu możliwe jest 

określenie, czy najprostsze metody preparacji pozwalają wyodrębnić z suszonego kwiatu 

wrotyczu związki o potencjale bakteriobójczym. W światowej literaturze bakteriobójcze 

działanie związków wrotyczu pospolitego opisywane jest na podstawie oddziaływań 
olejków eterycznych bądź roztworów alkoholowych tej rośliny na bakterie. Najczęściej 

badacze stosują również zebrane przez siebie, a następnie wysuszone ziele wrotyczu. 

Ivănescu i wsp. [12] wykorzystali w swoich badaniach zebrane w Rumunii części naziemne 
wrotyczu, które wysuszono oraz zmielono na proszek. Materiał roślinny ekstrahowano 

przy użyciu metanolu w łaźni ultradźwiękowej. Sprawdzili oni metodą dyfuzyjno-

krążkową wpływ ekstraktu z Tanacetum vulgare na przedstawicieli bakterii gram-
ujemnych (Escherichia coli i Pseudomonas aeruginosa), gram-dodatnich (Staphylo-

coccus aureus) i grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida (C. albicans i C. para-

psilosis). Ekstrakt ten wykazywał umiarkowaną aktywność wobec bakterii gram-dodatnich 

i grzybów, a nie miał wpływu na bakterie gram-ujemne. W przypadku S. aureus strefa 
zahamowania wzrostu wynosiła ok. 16,5 mm, przy kontroli z ciprofloksacyną wynosiła 

31 mm, a w przypadku C. albicans i C. parapsilosis strefa zahamowania to 12 mm, gdzie 

nystatyna pozwalała na zahamowanie na poziomie odpowiednio 22,5 i 22 mm. Niestety 
autorzy nie podali dokładnego czasu, po jakim wykonywane były odczyty doświadczeń, 

a może mieć to wpływ na wyniki. 

Silniejsze bakteriobójcze działanie wrotyczu skierowane w stosunku do bakterii 

gram-dodatnich wykazała również w swoich badaniach Maureşan [9]. Podczas badania 
metodą dyfuzyjno-krążkową olejków eterycznych oraz ekstraktów alkoholowych (70%) 

zaobserwowała ona silniejsze bakteriobójcze działanie skierowane w stosunku do bakterii 

gram-dodatnich Staphylococcus aureus i Bacillus subtilis oraz niską aktywność bakte-
riobójczą w stosunku do bakterii gram-ujemnych P. aeruginosa oraz E. coli. Strefa zaha-

mowania wzrostu S. aureus, w zależności od zastosowanego preparatu, wynosiła 11-16 mm, 

natomiast dla B. subtilis 10-12 mm. Stężenie olejków eterycznych (ml olejku eterycz-
nego / 100 g produktu naturalnego) wynosiło od ok. 0,55% do 0,64% ±0,03 w zależności 

od próby (kwiaty zbierane były z dwóch miejsc) [9]. 

Bączek i wsp. [13], podobnie jak i w naszych badaniach, wykorzystali wrotycz pospolity 

pochodzący z terenu Polski. Do badań wykorzystywali oni olejki eteryczne oraz ekstrakty 
hydroetanolowe przygotowane z suszu Tanacetum vulgare. Wpływ tych związków 

sprawdzano na ośmiu szczepach bakterii gram-dodatnich (trzech szczepach B. cereus, 

jednym B. subtilis, S. epidermidis, L. monocytogenes i dwóch szczepach S. aureus) oraz 
jedenastu szczepach bakterii gram-ujemnych (E. aerogenes, K. pneumoniae, P. mirabilis, 

S. enterica subsp. enterica serovar Enteritidis, P. aeruginosa, S. enterica subsp. enterica 

serovar Typhimurium, Y. enterocolitica, S. sonnei oraz dwóch szczepach E. coli). Mini-
malne stężenie hamujące (MIC) i minimalne stężenie bakteriobójcze (MBC) olejku 

eterycznego i ekstraktu oznaczano metodą seryjnych mikrorozcieńczeń przy użyciu poli-

styrenowych płytek 96-dołkowych. Stężenie olejku oscylowało w zakresie 0,25-32 µl/ml, 

a ekstraktu 0,5-64 µl/ml, zaś badane inokulum wynosiło 5 × 105 kom/ml. Po 24-godzinnej 
inkubacji w 37oC oceniano wartości MIC jako najniższe stężenie olejku eterycznego lub 

ekstraktu, w którym nie stwierdzono wizualnego wzrostu bakterii. Badanie MBC polegało 
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na wgłaskaniu 100 µl hodowli bakteryjnej z każdego dołka, w którym nie obserwowano 

wzrostu na płytki z podłożem MHA. Po 24-godzinnej inkubacji w temp. 37oC spraw-

dzano wzrost kolonii na płytkach. MBC zdefiniowano jako najniższe stężenie olejku 
eterycznego lub ekstraktu, które powodowało całkowitą redukcję wzrostu bakterii. Badania 

te ujawniły, że w badanym zakresie stężeń olejek wrotyczowy nie wykazywał aktywności 

bakteriobójczej dla większości badanych szczepów. Nieznaczne działanie hamujące 

głównie odnotowane było w stosunku do bakterii gram-dodatnich, w szczególności 
B. cereus, B. subtilis i S. epidermidis [13]. W naszych badaniach nie testowano dokładnie 

tych szczepów, które okazały się najwrażliwsze, dodatkowo początkowe inokulum  

było wyższe – wynosiło 9 × 107 kom/ml, co również może mieć znaczenie podczas 
inhibicji wzrostu przez badane substancje. Wyniki naszych doświadczeń oraz wyżej 

wymienione badania [9, 12, 13] pozwalają wnioskować, że mimo różnych metod 

przygotowania ekstraktów wrotyczu pospolitego – jego działanie antybakteryjne jest 
umiarkowane w stosunku do bakterii gram-dodatnich i nieznaczne w przypadku bakterii 

gram-ujemnych. Wyniki badań w dużej mierze zależą nie tylko od wykorzystanej meto-

dologii badawczej, ale również od miana bakterii wykorzystanego przez badaczy w do-

świadczeniach. Ponadto w teście przeżywalności bakterii metodą hodowlaną w systemie 
probówkowym wyraźnie udowodniono czasowe działanie maceratów wrotyczu pospoli-

tego, co wskazuje, że inne testy (takie jak metoda dyfuzyjno-krążkowa) mogą być nieod-

powiednie do badania związków Tanacetum vulgare. 

6. Podsumowanie 

Niniejsze badania ukazały, że wodne maceraty wrotyczu pospolitego mają czasowy 

hamujący wpływ zarówno na przedstawicieli bakterii gram-dodatnich, jak i gram-ujem-

nych, tj. S. aureus ATCC 6538 i E. coli ATCC 11229. Do wykazania tej aktywności 

sprawdza się test przeżywalności bakterii metodą hodowlaną w systemie probówkowym, 
pozostałe metody użyte w badaniu, czyli test wrażliwości bakterii na wrotycz metodą 

mikro-hodowli w płytkach titracyjnych oraz test wrażliwości bakterii metodą nakropień 

na podłożach agarowych nie pozwoliły na wykazanie antybakteryjnych właściwości 
mace-ratów wrotyczu pospolitego. 
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Serdeczne podziękowania dla dr Katarzyny Guz-Regner, opiekunki Międzywydzia-
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Bakteriobójcza aktywność wrotyczu pospolitego (Tanacetum vulgare) 

Streszczenie 
Wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare L.) to bylina o charakterystycznych złocistożółtych kwiatach bogata 
w olejek eteryczny, którego głównymi składnikami są: β-tujon (około 70%), kamfora, borneol, α-pinen,  
1,8-cyneol, umbelloni, sabinen. W literaturze udokumentowano przeciwzapalne, antyoksydacyjne, cyto-
toksyczne, przeciwbakteryjne oraz przeciwgrzybicze działanie tej rośliny. Celem projektu było określenie 
aktywności przeciwbakteryjnej wrotyczu pospolitego względem bakterii gram-ujemnych (Escherichia coli 

ATCC 11229, Pseudomonas aeruginosa PAO1) oraz bakterii gram-dodatnich (Staphylococcus aureus ATCC 
6538, Staphylococcus epidermidis ATCC 35984) w testach in vitro. W metodologii badawczej zastosowano 
techniki nakropień maceratów oraz naparu wrotyczu na posiane szczepami bakteryjnymi podłoża agarowe, 
testy wrażliwości bakterii na wrotycz metodą mikrohodowli w płytkach titracyjnych oraz testy przeżywal-
ności bakterii w bezpośrednim kontakcie z maceratem wrotyczu w systemie mikroprobówkowym. W badaniach 
wykazano czasowe działanie wodnych maceratów wrotyczu pospolitego na badane szczepy bakteryjne. 
W teście przeżywalności bakterii S. aureus oraz E. coli w 50 procentach wodnych maceratów wrotyczu 
zaobserwowano spadek liczebności bakterii z miana 108 CFU/ml do miana 107 CFU/ml już po 15 minutach 

ekspozycji w badanym maceracie. Odnotowany spadek liczebności populacji bakterii gram-ujemnych 
i gram-dodatnich o rząd wielkości utrzymywał się w kolejnych okresach inkubacji po 30, 60, 90 i 120 minutach.  
Słowa kluczowe: rośliny zielne, wrotycz pospolity, bakterie, aktywność przeciwbakteryjna 

Bactericidal activity of the tansy (Tanacetum vulgare) 

Abstract 
Tanacetum vulgare L. is a perennial plant with characteristic golden –yellow flowers rich in essential oil, 
whose main components are: β-thujone (about 70%), camphor, borneol, α-pinene, 1,8-cyneol, umbelloni, 
sabinene. Antiinflammatory, antioxidant, cytotoxic, antibacterial, and antifungal activities of this plant have 

been documented in the literature. The aim of the project was to determine the antimicrobial activity of the 
Tanaceum vulgare against gram-negative bacteria (Escherichia coli ATCC 11229, Pseudomonas aeruginosa 
PAO1) and gram-positive bacteria (Staphylococcus aureus ATCC 6538, Staphylococcus epidermidis ATCC 
35984) in vitro tests. In the research methodology we used the bacterial susceptibility test for tansy by 
microculture in titer plates, bacterial susceptibility test by spotting on agar media and survival tests of the 
tested bacteria in direct contact with tansy macerate. In the research we have demonstrated the time-
dependent effect of tansy on the tested bacterial strains. In the test of survival o f the bacteria S. aureus ATCC 
6538 and E. coli ATCC 11229 in 50% water macerate of the Tanacetum vulgare decrease of bacteria [from 

108 CFU/ml to 107 CFU/ml] was observed already at the 15 minutes of incubation. This recorded decrease 
in the number of gram-negative and gram-positive bacteria was maintained in the subsequent incubation 
periods after 30, 60, 90 and 120 minutes. 
Keywords: herbaceous plants, Tanaceum vulgare, bacteria, antibacterial actvity 
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Ryż sfermentowany z udziałem drożdży Monascus 

purpureus i jego miejsce w leczeniu dyslipidemii 

1. Wprowadzenie 

Dyslipidemia jest ważnym modyfikowalnym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób 

układu sercowo-naczyniowego (w przebiegu miażdżycy) [1], które stanowią najczęstszą 
przyczynę zgonów w Polsce [2]. Według wyników badania NATPOL 2011 w polskim 

społeczeństwie dyslipidemia dotyka ponad 60% dorosłych osób, co wskazuje na pilną 

potrzebę podjęcia działań zmierzających do poprawy efektywności w zakresie rozpo-

znawania oraz leczenia zaburzeń gospodarki lipidowej [3]. 
Do parametrów gospodarki lipidowej oznaczanych w rutynowej praktyce klinicznej 

należy stężenie cholesterolu całkowitego (TC, ang. total cholesterol), stężenie cholesterolu 

frakcji lipoprotein o niskiej gęstości (LDL-C, ang. low density lipoprotein cholesterol), 
stężenie cholesterolu frakcji lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL-C, ang. high density 

lipoprotein cholesterol) oraz stężenie trójglicerydów (TG, ang. triglycerides) we krwi. 

Ze względu na profil lipidowy osocza można wyróżnić następujące postaci dyslipidemii: 
hipercholesterolemię, dyslipidemię aterogenną oraz hipertriglicerydemię [4]. Z punktu 

widzenia leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego oraz profilaktyki zdarzeń ser-

cowo-naczyniowych najistotniejsze jest osiągnięcie docelowej wartości stężenia LDL-C, 

ustalonej indywidualnie dla konkretnego chorego w oparciu o ocenę ryzyka sercowo-
naczyniowego [5]. 

Współczesna farmakologia dysponuje wieloma możliwościami leczenia dyslipidemii. 

Wśród nich największe znaczenie mają inhibitory reduktazy 3-hydroksy-3-metylogluta-
rylokoenzymu A (statyny), a następnie inhibitor białka NPC1L1 (ezetymib) oraz agoniści 

receptora PPARγ (fibraty). Wyniki badań dotyczących skuteczności przeciwciał mono-

klonalnych, które są inhibitorami PCSK9 (alirokumab, ewolokumab), są bardzo obiecu-
jące, ale na razie czynnikiem ograniczającym ich wykorzystanie jest wysoka cena [6]. 

W szczególnych przypadkach, zwłaszcza w homozygotycznej hipercholesterolemii ro-

dzinnej, znajduje zastosowanie inhibitor mikrosomalnego białka transportującego trój-

glicerydy (lomitapid) [7], oligonukleotyd antysensowny hamujący ekspresję genu APOB 
kodującego apolipoproteinę B (mipomersen) [8], przeciwciało monoklonalne hamujące 

aktywność białka podobnego do angiopoetyny (ewinakumab) czy też małe interferujące 

RNA hamujące ekspresję genu PCSK9 (inklisiran) [9]. Interesującą możliwością 
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www.angiolmedfiz.sum.edu.pl. 
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leczenia zaburzeń gospodarki lipidowej są dostępne w Polsce bez przepisu lekarza pre-

paraty ekstraktu ryżu sfermentowanego z udziałem drożdży Monascus purpureus, nazy-

wane także czerwonym ryżem drożdżowym (RYR, ang. red yeast rice). Ich główną 
substancją czynną jest monakolina K, która jest nazywana naturalną statyną, ponieważ 

struktura chemiczna jej cząsteczki jest identyczna z lowastatyną [10]. 

Celem niniejszej pracy było dokonanie przeglądu literatury oraz przedstawienie 

najważniejszych informacji z zakresu aktualnego stanu wiedzy na temat właściwości 
farmakologicznych preparatów ryżu sfermentowanego z udziałem drożdży Monascus 

purpureus oraz ich zastosowania w leczeniu dyslipidemii, z uwzględnieniem danych na 

temat skuteczności i bezpieczeństwa, a także aktualnych wytycznych i rekomendacji 
towarzystw naukowych. 

2. Znaczenie statyn w leczeniu dyslipidemii. Efekt plejotropowy 

Mechanizm działania statyn polega na hamowaniu aktywności enzymu reduktazy  

3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A, który pełni funkcję regulacyjną w szlaku 
biosyntezy cholesterolu. Zahamowanie syntezy cholesterolu w hepatocytach prowadzi 

do regulacji w górę receptorów LDL, zwiększenia wątrobowego klirensu lipoprotein LDL 

oraz zmniejszenia ich stężenia we krwi. Do statyn należą takie substancje jak (m.in.) 

atorwastatyna, rozuwastatyna, simwastatyna, lowastatyna, fluwastatyna czy prawa-
statyna [11]. Statyny nie tylko przyczyniają się do obniżenia stężenia cholesterolu we 

krwi, ale również wykazują efekt plejotropowy, na który składa się szereg zjawisk ko-

rzystnych z punktu widzenia patogenezy chorób układu sercowo-naczyniowego, takich 
jak: stabilizacja blaszki miażdżycowej, hamowanie proliferacji makrofagów oraz komórek 

mięśniowych gładkich, a także działanie przeciwzapalne, przeciwkrzepliwe i antyoksy-

dacyjne [12]. 

Opisane działanie plejotropowe statyn sprawia, że wskazaniem do ich stosowania jest 
nie tylko dysplipidemia, ale również choroby układu sercowo-naczyniowego w przebiegu 

miażdżycy – choroba niedokrwienna serca, miażdżyca tętnic szyjnych czy też przewlekłe 

niedokrwienie kończyn dolnych, nawet w przypadku prawidłowego profilu lipidowego 
osocza. 

3. Rys historyczny 

Czerwony ryż drożdżowy był stosowany w Chinach już w czasach dynastii Tang (ok. 

800 r. n.e.) do produkcji wina, konserwacji pokarmów, jako przyprawa, ale także w celach 
medycznych. Preparat czerwonego fermentowanego ryżu został szczegółowo opisany 

w chińskiej farmakopei opracowanej w czasach panowania dynastii Ming (1368-1644). 

Według tego dzieła RYR wpływa korzystnie na układ krążenia [13]. 

Badania prowadzone w Japonii w latach siedemdziesiątych XX w. przez Endo i wsp. 
doprowadziły do wyizolowania monakoliny K spośród metabolitów grzybów rodzaju 

Monascus, a także odkrycia struktury chemicznej cząsteczki tej substancji oraz wyjaśnienia 

mechanizmu jej hipolipemizującego działania [14]. 

4. Właściwości farmaceutyczne i farmakologiczne monakoliny K 

Ekstrakt czerwonego fermentowanego ryżu zawiera szereg związków chemicznych 

należących do: monakolin, pigmentów, kwasów organicznych, aminokwasów, steroli, 

pochodnych dekaliny, flawonoidów, lignanów, kumaryn, terpenoidów, polisacharydów 
i innych. Dotychczas z preparatów czerwonego fermentowanego ryżu wyizolowano 
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dwadzieścia trzy substancje należące do monakolin, takie jak m.in.: monakolina K, mona-

kolina L, monakolina Q, monakolina R, monakolina S, dehydromonakolina J, dehydro-

monakolina K, dehydromonakolina L, dehydromonakolina N, dihydromonakolina K, 
dihydromonakolina L, dihydromonakolina MV oraz dehydromonakolina MV [15]. 

Monakolina K, główna substancja czynna preparatów czerwonego fermentowanego 

ryżu, może występować w postaci kwasowej oraz laktonowej, przy czym postać kwasowa 

jest bardziej aktywna oraz cechuje się większą biodostępnością. Udział postaci kwasowej 
może stanowić od 5% do 100%. Zmianie postaci laktonowej cząsteczki monakoliny K 

do postaci kwasowej sprzyja środowisko alkaliczne oraz aktywność CYP3A4 [10]. 

Czerwony ryż drożdżowy hamuje aktywność cytochromu P450 oraz P-glikoproteiny, 
co może mieć znaczenie dla potencjalnych interakcji farmakokinetycznych z innymi 

lekami. Spośród izoenzymów cytochromu P450 – preparaty czerwonego ryżu drożdżo-

wego wykazują największą zdolność do hamowania CYP1A2 oraz CYP2C19 [16]. 
Kliniczne znaczenie wielu potencjalnych interakcji preparatów czerwonego ryżu drożdżo-

wego z lekami pozostaje jeszcze do wyjaśnienia. W literaturze zwraca się uwagę głównie 

na wzrost ryzyka miopatii wywołanej przez RYR w wyniku jednoczesnego stosowania 

silnych inhibitorów CYP3A4, takich jak cyklosporyna, itrakonazol, klarytromycyna, 
werapamil, aprepitant, amiodaron, ritonawir oraz fibraty. Podobnie spożywanie soku 

grejpfrutowego w trakcie stosowania preparatów czerwonego ryżu może nasilać ich 

działanie i zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych [17]. 

5. Skuteczność i bezpieczeństwo monakoliny K 

5.1. Wyniki badań klinicznych 

W 2018 roku opublikowano wyniki prospektywnego badania, w którym uczestniczyły 

104 osoby w wieku 57,4 roku ±8,8 roku z zespołem metabolicznym oraz bez rozpo-
znanej choroby układu sercowo-naczyniowego. Wszyscy uczestnicy badania stosowali 

dietę śródziemnomorską, odżywiając się zgodnie z otrzymanymi instrukcjami dotyczą-

cymi przygotowania posiłków. Osoby z grupy badawczej przyjmowały ponadto przez 
dwa miesiące jedną tabletkę dziennie preparatu Liposcudil Plus zawierającą czerwony 

ryż drożdżowy w dawce równoważnej 10 mg monakoliny K, a także 30 mg koenzymu 

Q10. Chociaż zarówno w grupie badawczej, jak i w grupie kontrolnej zaobserwowano 

istotne zmniejszenie wartości ciśnienia tętniczego, stężenia cholesterolu całkowitego, 
trójglicerydów, cholesterolu LDL oraz glukozy, to zmniejszenie tych wartości było 

istotnie wyższe w grupie badawczej niż w grupie kontrolnej (p < 0,001 dla wszystkich 

parametrów). Nie stwierdzono natomiast istotnej różnicy w zakresie stężenia choleste-
rolu HDL pomiędzy grupą badawczą oraz grupą kontrolną [18]. 

W innym badaniu wykazano korzystny wpływ monakoliny K w skojarzeniu z innymi 

nutraceutykami na profil lipidowy osocza. W badaniu uczestniczyło 60 osób w wieku 
52,2 roku ±7,9 roku z nadciśnieniem tętniczym oraz hipercholesterolemią. Grupę ba-

dawczą stanowiło 30 osób, które otrzymywały codziennie przez miesiąc jedną tabletkę 

zawierającą 333 mg ekstraktu z czerwonego fermentowanego ryżu (10 mg monakoliny 

K), 20 mg polikozanoli (12 mg oktakozanolu), 20 mg resweratrolu, 50 μg pikolinianu 
chromu oraz 3,15 mg ekstraktu z czarnego pieprzu (2,99 mg piperyny). Suplement diety 

był dodatkiem do odpowiednio przygotowanego programu dietetycznego. Osoby wcho-

dzące w skład grupy kontrolnej stosowały tę samą dietę, bez dodatkowej interwencji. Po 
miesiącu u osób z grupy badawczej stwierdzono istotnie niższe stężenie we krwi chole-
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sterolu całkowitego (188,63 mg/dl ±18,10 mg/dl vs. 213,37 mg/dl ±13,43 mg/dl;  

p < 0,05), cholesterolu LDL (116,54 mg/dl ±17,68 mg/dl vs. 135,90 mg/dl ±13,00 mg/dl; 

p < 0,05) oraz trójglicerydów (105,10 mg/dl ±30,84 mg/dl vs. 108,10 mg/dl ±47,16 
mg/dl; p < 0,05). Nie stwierdzono natomiast istotnej różnicy w zakresie stężenia we krwi 

cholesterolu HDL oraz glukozy [19]. 

Verhoeven i wsp. przeprowadzili randomizowane kontrolowane badanie kliniczne 

(z placebo) z podwójnie ślepą próbą, w którym uczestniczyły 52 osoby, u których stężenie 
cholesterolu całkowitego we krwi przed rozpoczęciem badania przekraczało 200 mg/dl. 

Osoby przydzielone do grupy badawczej przyjmowały codziennie wieczorem dwie 

kapsułki komercyjnie dostępnego preparatu, przy czym każda kapsułka zawierała 5,025 mg 
monakoliny K, 30 mg koenzymu Q10, 20 mg procyjanidyn pochodzących z Vitis vinifera L. 

oraz 100 mg lecytyny, zaś osoby przyporządkowane do grupy kontrolnej otrzymywały 

placebo. Badanie trwało osiem tygodni. Po jego zakończeniu w grupie badawczej średnie 
stężenie cholesterolu LDL uległo obniżeniu o 36 mg/dl (22%; p < 0,001), zaś stężenie 

cholesterolu całkowitego o 37 mg/dl (15%; p < 0,001). Nie stwierdzono istotnej różnicy 

w zakresie działań niepożądanych pomiędzy grupą badawczą oraz grupą kontrolną, 

a także istotnej różnicy w zakresie aktywności kinazy kreatynowej. Co interesujące,  
u 5 osób spośród 31 osób w grupie badawczej w wyniku zmniejszenia stężenia chole-

sterolu całkowitego we krwi doszło do obniżenia wartości wyniku oceny ryzyka sercowo-

naczyniowego według karty SCORE [20]. 
Ponadto wykazano również efektywność monakoliny K w leczeniu dyslipidemii 

w dawkach mniejszych niż stosowane zazwyczaj, tj. 5-10 mg. Heinz i wsp. przedstawili 

wyniki randomizowanego badania klinicznego z podwójnie ślepą próbą, w którym brały 

udział 142 osoby z dyslipidemią, nieleczone statyną, u których stwierdzono stężenie 
LDL-C we krwi wyższe niż 4,14 mmol/l, ale niższe niż 5,69 mmol/l. Osoby zrandomi-

zowane do grupy badawczej otrzymywały 3 mg monakoliny K oraz 200 µg kwasu 

foliowego na dobę, zaś osoby przypisane do grupy kontrolnej otrzymywały placebo. 
W grupie badawczej po dwunastu tygodniach stwierdzono istotne obniżenie stężenia 

LDL-C (-14,8%), cholesterolu całkowitego (-11,2%) oraz homocysteiny (-12,5%) we 

krwi (p < 0,001). W grupie kontrolnej nie stwierdzono istotnej statystycznie zmiany 
wartości wyżej wymienionych parametrów. W grupie badawczej 51% osób osiągnęło 

stężenie LDL-C na poziomie niższym niż 4,14 mmol/l, zaś 26% osób osiągnęło stężenie 

homocysteiny na poziomie mniejszym niż 10 μmol/l. Nie stwierdzono istotnych działań 

niepożądanych oraz nietolerancji preparatu zawierającego monakolinę K oraz kwas 
foliowy [21]. 

W randomizowanym badaniu klinicznym przeprowadzonym przez Becker i wsp. 

uczestniczyły 62 osoby, które w przeszłości przerwały leczenie statyną z powodu wystą-
pienia działań niepożądanych pod postacią dolegliwości bólowych mięśni. Osoby z grupy 

badawczej otrzymywały 1800 mg ekstraktu czerwonego fermentowanego ryżu na dobę, 

zaś osoby z grupy kontrolnej otrzymywały placebo. Badanie trwało 24 tygodnie. W 12. 
tygodniu badania oraz po jego zakończeniu stężenie cholesterolu LDL było istotnie niższe 

w grupie badawczej niż w grupie kontrolnej. W tym samym czasie nie stwierdzono 

istotnej różnicy pomiędzy grupą badawczą oraz grupą kontrolną w zakresie aktywności 

kinazy kreatynowej we krwi oraz pod względem obecności i nasilenia dolegliwości 
bólowych mięśni [22]. 
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W 2008 roku opublikowano wyniki przeprowadzonego w Chinach prospektywnego 

randomizowanego badania klinicznego z podwójnie ślepą próbą, w którym wykazano 

korzystny wpływ preparatów czerwonego ryżu drożdżowego na ryzyko zdarzeń sercowo-
naczyniowych. W badaniu wzięło udział 4870 osób, przy czym 2429 osób włączono do 

grupy badawczej, zaś 2441 osób włączono do grupy kontrolnej. Osoby z grupy badaw-

czej przyjmowały dwa razy dziennie 600 mg ekstraktu czerwonego fermentowanego 

ryżu, zaś osoby z grupy kontrolnej otrzymywały placebo. Badanie trwało 4,5 roku. 
W grupie badawczej stwierdzono istotnie niższe ryzyko wystąpienia zawału serca nie-

zakończonego zgonem (1,9% vs. 4,9%; p < 0,0001), bez istotnej różnicy w zakresie ryzyka 

wystąpienia zawału serca zakończonego zgonem (0,8% vs. 1,2%; p = 0,19) oraz udaru 
mózgu zakończonego zgonem (0,5% vs. 0,5%; p = 0,85). W grupie badawczej stwier-

dzono również istotnie niższe ryzyko zgonu z powodu choroby wieńcowej (3,8% vs. 

5,5%; p = 0,005), istotnie niższe ryzyko zgonu z powodu choroby układu sercowo-
naczyniowego (4,3% vs. 6,1%; p = 0,005), istotnie niższe ryzyko wystąpienia konieczności 

przeprowadzenia rewaskularyzacji mięśnia sercowego (2,8% vs. 4,2%; p = 0,004), 

istotnie niższe ryzyko zgonu z powodu nowotworu złośliwego (0,5% vs. 1,2%; p = 0,014) 

oraz istotnie niższą śmiertelność całkowitą (5,2% vs. 7,7%; p = 0,0003) [23]. 

5.2. Wyniki metaanaliz 

W 2019 roku podczas Kongresu American Heart Association w Filadelfii zaprezen-

towano wyniki metaanalizy, która obejmowała 146 badań klinicznych, w których 

uczestniczyły 8784 osoby przyjmujące różne nutraceutyki o działaniu hipolipemizującym 
oraz 8456 osób, które otrzymywały placebo lub nie były poddane żadnej interwencji. 

Czerwony fermentowany ryż został zidentyfikowany jako najbardziej efektywny nutra-

ceutyk w zakresie obniżania stężenia we krwi cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL 

oraz trójglicerydów, a także korzystnego wpływu na stężenie cholesterolu HDL [24]. 
Protokół metaanalizy opublikowano na łamach „BMJ Open”. Poza czerwonym fermen-

towanym ryżem uwzględniono również takie nutraceutyki jak karczoch, berberyna, 

bergamotka, rozpuszczalne włókna, zielona herbata, czosnek, łubin, roślinne sterole 
i stanole, soja, spirulina oraz różne skojarzenia wymienionych nutraceutyków [25]. 

Wykazano, że RYR korzystnie wpływa na rokowanie oraz parametry lipidogramu 

u chorych po zawale mięśnia sercowego z granicznie podwyższonym stężeniem chole-
sterolu we krwi. Metaanaliza przeprowadzona przez Sungthong i wsp. obejmowała 

siedem randomizowanych badań klinicznych, w których brało udział 10 699 osób. 

Suplementacja ekstraktu RYR w dawce 1200 mg na dobę wiązała się z redukcją ryzyka 

wystąpienia zawału mięśnia sercowego nieprowadzącego do zgonu (RR 0,42; 95% CI 
0,34-0,52), a także z redukcją ryzyka konieczności przeprowadzenia rewaskularyzacji 

mięśnia sercowego (RR 0,58; 95% CI 0,48-0,71) oraz nagłej śmierci (RR 0,71; 95% CI 

0,53-0,94) [26]. 
Gerards i wsp. przedstawili wyniki przeglądu systematycznego oraz metaanalizy, 

które dotyczyły oceny skuteczności i bezpieczeństwa preparatów czerwonego ryżu droż-

dżowego w leczeniu zaburzeń gospodarki lipidowej. Do metaanalizy włączono ostatecznie 
20 randomizowanych badań klinicznych. Stwierdzono, że stosowanie preparatów RYR 

wiąże się ze średnią redukcją stężenia LDL-C o 1,02 mmol/l w porównaniu do osób 

stosujących placebo. Nie stwierdzono istotnej różnicy pomiędzy wpływem stosowania 

RYR a leczeniem statyną na redukcję wartości stężenia LDL-C. Nie stwierdzono również 
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istotnej statystycznie różnicy pomiędzy grupą badawczą oraz grupą kontrolną w zakresie 

częstości wystąpienia uszkodzenia wątroby i nerek [27]. 

W 2019 roku opublikowano wyniki metaanalizy przygotowanej przez Fogacci i wsp., 
która dotyczyła bezpieczeństwa stosowania preparatów czerwonego fermentowanego 

ryżu. Do metaanalizy włączono 53 randomizowane badania kliniczne, w których uczest-

niczyło 8535 osób. Stwierdzono, że stosowanie monakoliny K nie wiąże się ze zwięk-

szonym ryzykiem działań niepożądanych ze strony układu mięśniowo-szkieletowego 
(OR 0,94; 95% CI 0,53-1,65). Ponadto wśród osób stosujących monakolinę K wykazano 

zmniejszone ryzyko działań niepożądanych niedotyczących układu mięśniowo-szkiele-

towego (OR 0,59; 95% CI 0,50-0,69) oraz poważnych działań niepożądanych (OR 0,54; 
95% CI 0,46-0,64) [28]. 

Mimo przekonujących danych na temat bezpieczeństwa czerwonego fermentowanego 

ryżu – tak jak w przypadku każdego leku – należy liczyć się z możliwością wystąpienia 
działań niepożądanych, w tym również ciężkich. W 2019 roku opublikowano opis przy-

padku 64-letniej kobiety, u której sześć tygodni po rozpoczęciu stosowania czerwonego 

fermentowanego ryżu rozpoznano ostre uszkodzenie wątroby. Pacjentka dotychczas była 

leczona jedynie witaminą B12 z powodu niedokrwistości. W trakcie przeprowadzonej 
diagnostyki wykluczono m.in. wirusowe zapalenie wątroby, hemochromatozę, chorobę 

Wilsona i niedobór α1-antytrypsyny. Wykonano szereg badań dodatkowych, w tym 

badania obrazowe oraz biopsję wątroby. Rozpoznano ostatecznie polekowe uszkodzenie 
wątroby, a opierając się na danych z wywiadu za jego przyczynę uznano preparat czer-

wonego fermentowanego ryżu [29].  

6. Monakolina K a rekomendacje dotyczące leczenia dyslipidemii 

Jak przedstawiono w poprzednim podrozdziale, skuteczność i bezpieczeństwo prepa-

ratów czerwonego fermentowanego ryżu została udowodniona w randomizowanych 
badaniach klinicznych, a także systematycznych przeglądach i metaanalizach. Nie dziwi 

zatem fakt, że preparaty o takim składzie zajmują wysoką pozycję w rekomendacjach 

towarzystw naukowych dotyczących leczenia dyslipidemii oraz opiniach ekspertów. 
Według wytycznych dotyczących postępowania w dyslipidemii, przygotowanych 

wspólnie przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC, ang. European Society 

of Cardiology) oraz Europejskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą (EAS, ang. 
European Atherosclerosis Society), których aktualna wersja została opublikowana 

w 2019 roku, można rozważyć stosowanie preparatów zawierających czerwony ryż droż-

dżowy u osób ze zwiększonym stężeniem cholesterolu we krwi, które nie kwalifikują się 

do leczenia statyną z uwagi na zbyt niskie ryzyko sercowo-naczyniowe. Zwrócono 
jednak uwagę na konieczność kontroli rynku suplementów diety, w tym preparatów 

czerwonego ryżu drożdżowego, oraz na fakt, że niektóre preparaty tego nutraceutyku 

mogą zawierać szkodliwe zanieczyszczenia [30]. 
W 2019 roku na łamach periodyku „Atherosclerosis Supplements” panel ekspertów 

wyraził opinię, iż suplementy diety oraz nutraceutyki zawierające czerwony ryż droż-

dżowy mogą przyczynić się do istotnej poprawy w zakresie częstości występowania na 
świecie chorób układu sercowo-naczyniowego oraz ich powikłań. Zwrócono jednak 

uwagę, że skład takich preparatów oraz jakość procesu produkcji powinny podlegać 

ścisłej kontroli, analogicznie jak w przypadku preparatów posiadających status leku, 

a nie suplementu diety [31]. 
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7. Podsumowanie 

Dyslipidemia jest jednym z najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka 

rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego w przebiegu miażdżycy, które stanowią 

główną przyczynę zgonów w Polsce. Rozpoznanie oraz prawidłowe leczenie dyslipidemii 
ma zatem duże znaczenie dla zdrowia publicznego. 

Czerwony ryż drożdżowy jest nutraceutykiem o dobrze udokumentowanym korzystnym 

wpływie na parametry lipidogramu oraz na ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych. 

Główną substancją czynną takich preparatów jest monakolina K. 
Wysoką wartość preparatów czerwonego fermentowanego ryżu w praktyce klinicz-

nej potwierdzają rekomendacje towarzystw naukowych oraz opinie ekspertów dotyczące 

leczenia zaburzeń gospodarki lipidowej. Warto jednak zaznaczyć, że w tych dokumen-
tach konsekwentnie zwracano uwagę na konieczność lepszej kontroli nad rynkiem nutra-

ceutyków i suplementów diety oraz nad procesem produkcji tych preparatów – w taki 

sposób, aby jakość produktów dostępnych w aptekach rzeczywiście była na poziomie 
porównywalnym do preparatów leczniczych, których skuteczność i bezpieczeństwo 

udowodniono w prowadzonych dotychczas badaniach klinicznych oraz metaanalizach. 
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Ryż sfermentowany z udziałem drożdży Monascus purpureus i jego miejsce 

w leczeniu dyslipidemii 

Streszczenie 

Dyslipidemia jest istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego (w przebiegu 
miażdżycy), które stanowią główną przyczynę zgonów w Polsce. Jedną z możliwości farmakoterapii dyslipi-
demii, zwłaszcza dla osób o niskim ryzyku sercowo-naczyniowym, jest suplementacja preparatami czerwonego 
ryżu sfermentowanego z udziałem drożdży Monascus purpureus. Główną substancją czynną takich preparatów 
jest monakolina K, strukturalnie identyczna z lowastatyną. Skuteczność i bezpieczeństwo czerwonego ryżu 
drożdżowego w leczeniu dyslipidemii oraz profilaktyce zdarzeń sercowo-naczyniowych są dobrze udoku-
mentowane. Dużą wartość monakoliny K potwierdzają rekomendacje towarzystw naukowych oraz opinie 
ekspertów. Celem niniejszej pracy jest dokonanie przeglądu literatury i przedstawienie najważniejszych 

informacji na temat zastosowania preparatów czerwonego fermentowanego ryżu w leczeniu dyslipidemii. 
Słowa kluczowe: monakolina K, czerwony ryż drożdżowy, dyslipidemia 

Fermented rice with Monascus purpureus yeast and its place in the treatment 

of dyslipidemia 

Abstract 
Dyslipidemia is an important risk factor for the development of atherosclerotic cardiovascular diseases, 
which are the main cause of death in Poland. One of the pharmacotherapy options for dyslipidemia, 
especially for subjects with low cardiovascular risk, is supplementation with red fermented rice preparations 
with the use of Monascus purpureus yeast. The main active ingredient of such preparations is monacolin K, 
structurally identical to lovastatin. The efficacy and safety of red yeast rice in the treatment of dyslipidemia 
and the prevention of cardiovascular events is well documented. The great value of monacolin K is confirmed 

by recommendations of scientific societies and expert opinions. The purpose of this paper is to review the 
literature and present the most important information on the use of red fermented rice preparations in the 
treatment of dyslipidemia. 
Keywords: monacolin K, red yeast rice, dyslipidemia 
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Aleksandra Kaczmarek1, Sylwia Sady2 

Charakterystyka i zastosowanie olejków eterycznych  

z ziół przyprawowych 

1. Wprowadzenie 

W literaturze przedmiotu pojawia się coraz więcej opracowań podkreślających 

właściwości prozdrowotne ziół przyprawowych w żywieniu człowieka, ich roli w utrzy-
maniu prawidłowego stanu zdrowia oraz właściwości terapeutycznych w niektórych 

chorobach czy w stanach zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi, za które uważa się między 

innymi choroby układu krążenia, alergie, nadciśnienie tętnicze czy cukrzycę typu 2. 

Zioła i przyprawy z uwagi na swój skład i dużą koncentrację związków biologicznie 
czynnych – olejki eteryczne, alkaloidy, fenole, flawonoidy, antocyjany, glikozydy, garb-

niki, błonnik i pektyny – stanowią cenny dodatek do diet. W „Piramidzie Zdrowego 

Żywienia i Aktywności Fizycznej dla osób dorosłych”, opublikowanej w 2016 roku przez 
Instytut Żywności i Żywienia, przyprawy zostały uznane i zakwalifikowane jako 

składniki o cechach prozdrowotnych codziennej diety. 

Za charakterystyczny aromat i smak ziół przyprawowych odpowiadają między innymi 
olejki eteryczne (łac. oleum aetherium, oleum aethereum), które stanowią naturalne, 

wieloskładnikowe mieszaniny będące produktami metabolizmu wtórnego roślin. W skład 

olejków eterycznych wchodzą aldehydy, alkohole, estry, ketony, kwasy organiczne, 

węglowodory, fenole i etery. Dostępne dane literaturowe potwierdzają, że olejki ete-
ryczne i ich poszczególne składniki wykazują szeroki zakres działania biologicznego 

i farmakologicznego. Rezultaty badań in vitro oraz in vivo sugerują, że olejki eteryczne 

mogą być brane pod uwagę jako potencjalne środki terapeutyczne w leczeniu i łago-
dzeniu różnych schorzeń i dolegliwości układu pokarmowego. Jednak konieczne są 

dalsze badania mające na celu sprawdzenie efektywnego działania wybranych naturalnych 

olejków eterycznych in vivo oraz wykluczenie ewentualnych toksycznych właściwości 
wpływających na człowieka. Specyfika smaku i aromatu sprawia, że zioła przyprawowe 

znajdują szerokie zastosowanie w technologii gastronomicznej, w przemyśle spożywczym, 

w przemyśle kosmetycznym i ziołolecznictwie. 

Celem artykułu jest zaprezentowanie bieżącego stanu wiedzy dotyczącej właści-
wości funkcjonalnych olejków eterycznych z ziół przyprawowych oraz metod ich po-

zyskiwania. Ponadto artykuł przedstawia kierunki zastosowania olejków eterycznych 

z ziół przyprawowych w różnych gałęziach przemysłu. 

2. Olejki eteryczne 

Olejki eteryczne stanowią naturalne, wieloskładnikowe mieszaniny, powszechnie 

spotykane między innymi w ziołach przyprawowych. Liczne dane literaturowe potwier-

dzają, że te roślinne surowce zawierają w specjalnych tkankach wydzielniczych olejki, 
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które mają za zadanie chronić je przed mikroorganizmami, zwierzętami i szkodnikami, 

a także wabić owady [1-3]. Należą do nich bazylia, tymianek, oregano, majeranek 

i podobne [1].  
Olejki eteryczne są metabolitami wtórnymi aromatycznych roślin i są pozyskiwane 

z ich różnych części, takich jak: łodygi, liście, korzenie, kwiaty, owoce, nasiona [4, 5]. 

Olejki eteryczne są mieszaniną wielu lotnych i lipofilowych związków. Lotne składniki 

stanowią 85-99%, a nielotne związki 1-15% [6]. Olejki eteryczne są zwykle bezbarwne 
lub mogą przyjmować zabarwienie od jasnożółtego do pomarańczowego. Są płynne 

w temperaturze pokojowej, rozpuszczają się w eterze, alkoholu oraz olejach, ale słabo 

w gęstszej od nich wodzie. Olejki eteryczne charakteryzują się silnym i specyficznym 
zapachem dla danej odmiany rośliny oraz wysoką masą cząsteczkową i lepkością [7, 8]. 

Właściwości olejków eterycznych różnią się w zależności od ich składu chemicznego. 

Ze względu na skład chemiczny olejki eteryczne można podzielić na terpenowe i nie-
terpenowe (pochodne fenylopropanu). W skład związków olejków eterycznych wchodzą: 

terpenoidy, fenole, estry, aldehydy, ketony, węglowodory i alkohole [6]. Większa część 

olejków eterycznych składa się z terpenów, głównie z monoterpenów i seskwiterpenów [7]. 

Skład olejków eterycznych jest zależny od gatunku botanicznego, obszaru geograficz-
nego, warunków uprawy, czasu pozyskania surowca roślinnego, metody wyodrębniania 

olejków i ich przechowywania. Aktywność biologiczna olejków eterycznych może zależeć 

od synergii wielu składników występujących w składzie w mniejszym stężeniu, a niekiedy 
zależy od jednego lub dwóch dominujących składników. Olejki eteryczne wykazują 

skuteczność i nietoksyczność przy małych stężeniach [9].  

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie olejkami eterycznymi ze względu na 

występujące alergie skórne, a także zwiększone ryzyko zachorowania na nowotwory, 
które wiązane jest z długotrwałym przyjmowaniem syntetycznych konserwantów. Olejki 

eteryczne są silnymi przeciwutleniaczami i środkami przeciwdrobnoustrojowymi, które 

można wykorzystać jako alternatywę dla syntetycznych konserwantów żywności [10]. 

3. Metody ekstrakcji olejków eterycznych 

W literaturze przedmiotu do ekstrakcji olejków eterycznych zastosowano kilka 

metod (tab. 1), które można podzielić na dwie kategorie: metody konwencjonalne oraz 

innowacyjne. Konwencjonalne techniki opierają się na destylacji wody, która polega na 
oddzieleniu lotnych związków przenoszonych przez strumień pary, który jest podgrze-

wany w różnym stopniu. Takie techniki obejmują hydrodestylację, destylację z parą 

wodną, hydrodyfuzję i ekstrakcję rozpuszczalnikiem [11]. Innowacyjne metody ekstrakcji 

olejków eterycznych zostały opracowane jako alternatywa dla metod konwencjonalnych 
w celu przezwyciężenia niektórych związanych z nimi wad. Przykłady takich wad 

obejmują zużycie znacznej ilości energii związanej ze skróceniem czasu ekstrakcji, 

użycie rozpuszczalników i emisje CO2. Obecnie stosowane innowacyjne metody ekstrakcji 
olejków eterycznych obejmują ekstrakcję płynem nadkrytycznym, bezrozpuszczalni-

kową ekstrakcję mikrofalową i hydrodestylację wspomaganą mikrofalami [12]. 

Wśród tych metod: ekstrakcja wspomagana mikrofalami, bezrozpuszczalnikowa 
ekstrakcja mikrofalowa i ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami zostały uznane za zie-

lone technologie i są skuteczne w uzyskiwaniu olejków eterycznych z różnych matryc [13]. 

W przypadku zastosowania tych technologii odnotowuje się wyższe wydajności olejków 

eterycznych w porównaniu z tradycyjną hydrodestylacją. 
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Tabela 1. Przykłady metod ekstrakcji olejków eterycznych z różnych roślin  

Metoda ekstrakcji Materiał roślinny Literatura 

Hydrodestylacja Tymianek (Thymus vulgaris) 
Mięta pieprzowa (Mentha piperita) 

Olszowy, Dawidowicz, 2016 
[14] 

Cardoso Ribeiro i in., 2018 [15] 

Ekstrakcja 

wspomagana 

ultradźwiękami 

Kardamon malabarski (Elettaria 
cardamomum) 

Czapetka pachnąca (Syzygium aromaticum) 
Lawenda pośrednia (Lavandula intermedia) 

Sereshti i in., 2012 [16] 
Tekin i in., 2015 [17] 

Périno-Issartier i in., 2013 [18] 

Ekstrakcja w stanie 

nadkrytycznym CO2 

Czapetka pachnąca (Syzygium aromaticum) 
Mirt zwyczajny (Myrtus communis) 

Scopel i in., 2014 [19] 
Ghasemi i in., 2011 [20] 

Ekstrakcja 

wspomagana 

mikrofalami 

Lawenda pośrednia (Lavandula intermedia) 
Wyka (Vicia dadianorum) 

Périno-Issartier i in., 2013 [21] 
Kahriman i in., 2012 [22] 

Bezrozpuszczalni-

kowa ekstrakcja 

mikrofalowa 

Rozmaryn lekarski (Rosmarinus officinalis) Okoh i in., 2010 [23] 

Źródło: opracowanie własne. 

Przemysłowa ekstrakcja olejków eterycznych z różnych roślin aromatycznych odbywa 

się różnymi metodami, zgodnie z ich charakterystycznymi właściwościami. W praktyce 

najczęstszymi metodami są: 

• ekstrakcja olejków eterycznych przez destylację z parą wodną; 

• ekstrakcja olejków eterycznych różnymi rozpuszczalnikami [24, 25]. 

4. Właściwości przeciwutleniające olejków eterycznych z ziół przyprawowych 

Olejki eteryczne są bogate w substancje bioaktywne – między innymi przeciwdro-

bnoustrojowe, przeciwutleniające, przeciwzapalne, przeciwgrzybiczne i przeciwnowo-

tworowe [4]. Właściwości antyoksydacyjne olejków w żywności pozwalają zapobiegać 
utlenianiu lipidów (które powoduje jełczenie, zmieniając smak i aromat żywności, a także 

tworzą szkodliwe związki) oraz degradacji wartości odżywczych żywności, takich jak 

niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe i witaminy. Peroksydacja lipidów powo-duje 
powstanie nadtlenków lipidów, które mogą powodować mutagenezę i kancero-genezę 

[26]. Związki fenolowe zawarte w olejkach eterycznych posiadają grupę hydro-ksylową 

związaną z pierścieniem aromatycznym, która jest odpowiedzialna za właściwości 

antyoksydacyjne. Fenole mają właściwości redukujące (oddawanie elektronu lub atomu 
wodoru), wykazują zdolność do wymiatania wolnych rodników i chelatowania jonów 

metali, wygaszania tlenu singletowego oraz przerywania łańcuchowych reakcji utleniania 

[9, 26]. Flawonoidy to największa grupa związków fenolowych. Są zbudowane z dwóch 
pierścieni aromatycznych połączonych heterocyklicznym pierścieniem, który zawiera 

atom tlenu. Flawonoidy wykazują zdolność do wymiatania wolnych rodników (hydro-

ksylowe, nadtlenkowe i ponadtlenkowe) oraz mogą hamować enzymy odpowiedzialne 
za utlenianie lipidów. Silnie przeciwutleniające kwasy fenolowe, takie jak kwas kawowy 

czy kwas rozmarynowy, odnajdziemy w olejkach eterycznych z majeranku, oregano, 

rozmarynu i tymianku, który zwiera także kwas galusowy [26]. Olejki eteryczne dzięki 

właściwościom przeciwutleniającym mogą zapobiegać powstawaniu przewlekłych 
chorób [5]. Fenolowy charakter olejków eterycznych, oprócz posiadania właściwości 

przeciwutleniających, wpływa na przeciwdrobnoustrojowe właściwości olejków eterycz-

nych przeciwko bakteriom patogennym, takim jak: Escherichia coli, Salmonella Typhi-
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murium, Listeria monocytogenes, Campylobacter, które mogą znaleźć się w żywności. 

Terpeny są związkami posiadającymi w swojej strukturze kombinacje izoprenu [27]. 

Obecność w składzie terpenów (takich jak terpinen-4-ol, terpinolen, α- i γ-terpinen) oraz 
fenolowych monoterpenów (takich jak karwakrol i tymol) wpływa na działanie przeciw-

utleniające i przeciwbakteryjne olejków eterycznych [9]. Tymol zawarty w olejkach 

eterycznych – z tymianku, oregano, cząbru – wykazuje działanie hamujące bakterii 

Gram-dodatnich oraz Gram-ujemnych. Działanie przeciwbakteryjne wykazują także 
karwakrol, eugenol, terpinen-4-ol i octan geranylu [27]. Fenylopropanoidy takie jak 

eugenol i izoeugenol są syntezowane w roślinach z fenyloalaniny i wykazują działanie 

przeciwdrobnoustrojowe [28]. 

5. Zastosowanie olejków eterycznych z ziół przyprawowych 

Olejki eteryczne są cennym produktem występującym w wielu gałęziach przemysłu 

(rys. 1). Szacuje się, że w 2026 roku rynek olejków eterycznych będzie mieć przewi-

dywaną stopę wzrostu na poziomie 9,6% [6]. Około 100 rodzajów olejków eterycznych 
stosowanych jest jako naturalne substancje nadające smak jedzeniu i napojom. Limonen – 

monoterpen nadający aromat cytrynowy – występuje w produktach spożywczych jako 

aromat w herbatach, w butelkowanej wodzie, wypiekach i produktach mlecznych, stosuje 

się go także w aromaterapii oraz przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym [29]. 
Olejek lawendowy używany jest jako naturalny aromat do wypieków, napojów bezalko-

holowych, słodyczy i budyniu. Tymol i karwakrol, występujące na przykład w olejku 

z oregano i tymianku, ze względu na swoje właściwości przeciwdrobnoustrojowe są 
używane jako substancje nadające aromat w przemyśle mięsnym i rybnym. Olejki 

eteryczne z oregano, tymianku, majeranku, bazylii i szałwii używane są między innymi 

jako naturalne konserwanty świeżych owoców i warzyw, wydłużając ich przydatność do 

spożycia oraz poprawiając jakość. Olejki eteryczne z cząbru i tymianku mają dobre 
działanie przeciwgrzybicze w produktach spożywczych takich jak ketchup i pasta pomi-

dorowa. Olejek eteryczny z rozmarynu skutecznie chroni przed utlenianiem i fermentacją 

smakowe sery [30]. Zastosowanie olejków eterycznych w nanokapsułkach pozwala na 
zwiększenie trwałości i aktywności biologicznej składników [31]. Dodatkowo kapsułko-

wanie umożliwia kontrolowanie tempa i ilość migracji substancji lotnych zawartych 

w olejkach eterycznych. Nanokapsułki zabezpieczają pakowaną żywność przed niepo-
żądanym wpływem olejków na właściwości organoleptyczne produktu, takie jak zmiana 

smaku, zapachu, aromatu i barwy [7, 32]. 

Innowacją na rynku opakowaniowym są opakowania aktywne, które mają za zadanie 

chronić produkt żywnościowy przed zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, utrzymać 
lub poprawić jakość produktu, a także wydłużyć jego okres przydatności [7]. Żywność 

przechowywana w opakowaniach aktywnych ma charakteryzować się lepszymi właści-

wościami sensorycznymi i wyższą wartością odżywczą w stosunku do standardowych 
opakowań [33]. Olejki eteryczne zawarte w opakowaniach aktywnych mogą pełnić funkcje 

przeciwutleniające, przeciwdrobnoustrojowe i aromatyzujące [34, 35]. Olejki eteryczne 

są wykorzystywane w opakowaniach aktywnych o właściwościach emitujących, w których 
dochodzi do kontrolowanej migracji substancji lotnych lub nielotnych z opakowania do 

żywności lub atmosfery otaczającej produkt. Substancje bioaktywne wprowadzane są 

do opakowań aktywnych w postaci saszetki lub wkładu, lub poprzez ich bezpośrednie 

wtłoczenie (bądź wprasowanie) do opakowania [8, 36, 37]. Stosowanie olejków eterycz-



 
Charakterystyka i zastosowanie olejków eterycznych z ziół przyprawowych 

 

29 
 

nych w wkładach lub saszetkach pozytywnie wpływa na niwelowanie nieprzyjemnych 

zapachów wewnątrz opakowania oraz na ochronę przed zanieczyszczeniem mikrobiolo-

gicznym, poprawiając właściwości organoleptyczne pakowanej żywności [7]. Włączenie 
olejków eterycznych do matryc polimerowych opakowań aktywnych może wydłużyć 

okres przydatności pakowanej żywności, a dodatkowo poprawić jej bezpieczeństwo 

i właściwości organoleptyczne [4]. Strukturalna budowa i właściwości fizyczne oraz 

mechaniczne opakowań aktywnych są silnie uzależnione od komponentów i dodatków 
użytych do produkcji. Stężenie oraz rodzaj olejków eterycznych użytych do opakowania 

aktywnego może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywy wpływ na jego właściwości. 

Migracja substancji lotnych olejków eterycznych dodanych do opakowania aktywnego 
zależy od wielu czynników, takich jak: temperatura, promieniowanie UV, grubość i rodzaj 

materiału opakowaniowego oraz obecność tłuszczu w produkcie. Związki bioaktywne 

zawarte w olejkach eterycznych są wrażliwe na działanie wysokiej temperatury, promie-
niowania UV i tlenu. Niezapewnienie odpowiednich warunków podczas przygotowy-

wania opakowań aktywnych może spowodować ich degradację [4, 7]. Olejki eteryczne 

cechują się wieloma korzystnymi właściwościami i są alternatywą dla użycia chemicznych 

dodatków i konserwantów stosowanych do pakowanej żywności [7]. Antyoksydanty 
stosowane w opakowaniach aktywnych muszą być tanie, nietoksyczne, mieć wysoką 

aktywność w niskich stężeniach, dobrą stabilność, a także nie powinny wpływać na właści-

wości organoleptyczne żywności [38]. Liczne doniesienia naukowe zawierają informacje 
o stosowaniu w opakowaniach aktywnych olejków eterycznych z ziół takich jak mięta 

pieprzowa (łac. Mentha piperita), oregano (łac. Origanum vulgare), rozmaryn (łac. Ro-

smarinus officinalis L.), tymianek (łac. Thymus vulgaris), bazylia (łac. Ocimum basili-

cum L.), które są uznawane za bezpieczne na liście GRAS (ang. Generally Recognised 
As Safe) [5, 34, 35]. 

 
Rysunek 1. Przykładowe zastosowanie olejków eterycznych [10] 
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Olejki eteryczne znajdują zastosowanie jako substancje konserwujące w przemyśle 

kosmetycznym i w produktach gospodarstwa domowego [10]. Pomimo ich bardzo 

dobrych właściwości przeciwbakteryjnych, przeciwdrobnoustrojowych, przeciwgrzy-
biczych i przeciwutleniających istnieje ryzyko wystąpienia uczuleń skóry w kontakcie 

z niektórymi substancjami występującymi w olejkach eterycznych. Komitet Naukowy 

ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS, ang. Scientific Committee on Consumer Safety) 

zwrócił uwagę na alergeny zapachowe, takie jak cytral, eugenol, geraniol, izoeugenol, 
limonen, linalool, kumaryna, alkohol cynamonowy [39]. Olejki eteryczne dzięki swoim 

właściwościom mają też duże zastosowanie w wielu zabiegach kosmetycznych w ośrod-

kach SPA oraz salonach odnowy biologicznej. Działają obkurczająco na ścianki naczyń 
włosowatych, zapobiegając trądzikowi różowatemu. Mają również właściwości regene-

racyjne oraz przyspieszające odnowę kolagenu i elastyny, łagodząc przy tym objawy 

starzenia się skóry. Działają również wspomagająco w leczeniu blizn, rozstępów, żylaków 
oraz cellulitu [40]. 

6. Podsumowanie 

Olejki eteryczne to naturalne substancje zapachowe pozyskiwane z różnych części 

roślin. Mogą zostać wyodrębnione między innymi metodą destylacji z parą wodną, 

hydrodestylacji i ekstrakcji rozpuszczalnikowej lub płynem nadkrytycznym. Wybór 
metody jest kluczowym czynnikiem wpływającym na jakość olejku eterycznego. Olejki 

eteryczne znajdują bardzo szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemsłu. Wiele 

wyników badań naukowych przedstawia ich pozytywny wpływ na produkty żywno-
ściowe i nieżywnościowe. Olejki eteryczne mają wielki potencjał ze względu na zawartość 

substancji bioaktywnych wykazujących działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciw-

utleniające, przeciwzapalne, przeciwgrzybiczne i przeciwnowotworowe. Mogą się przy-

czynić do poprawy jakości produktów, poprawić ich właściwości sensoryczne, a także 
są alternatywą dla syntetycznych konserwantów. Brak normalizacji składu olejków eterycz-

nych może wpływać na bezpieczeństwo i możliwe skutki uboczne stosowania ich 

w produktach kosmetycznych i żywnościowych.  
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Charakterystyka i zastosowanie olejków eterycznych z ziół przyprawowych 

Streszczenie 
Zioła przyprawowe zajmują szczególne miejsce w żywieniu człowieka. Cenione są za właściwości sma-
kowo-aromatyczne oraz lecznicze. Za charakterystyczne zapachy ziół odpowiadają olejki eteryczne (oleum 
aetherium, oleum aethereum), które stanowią naturalne, wieloskładnikowe mieszaniny będące produktami 
metabolizmu wtórnego roślin. W skład olejków eterycznych wchodzą aldehydy, alkohole, estry, ketony, kwasy 
organiczne, węglowodory, fenole i etery. Dostępne dane literaturowe potwierdzają, że olejki eteryczne i ich 
poszczególne składniki wykazują szeroki zakres działania biologicznego i farmakologicznego. Rezultaty 
badań in vitro oraz in vivo sugerują, że olejki eteryczne mogą być brane pod uwagę jako potencjalne środki 

terapeutyczne w leczeniu i łagodzeniu różnych schorzeń i dolegliwości układu pokarmowego. Jednak ko-
nieczne są dalsze badania mające na celu sprawdzenie efektywnego działania wybranych naturalnych olejków 
eterycznych in vivo oraz wykluczenie ewentualnych toksycznych skutków u człowieka. Bogaty skład chemiczny 
olejków eterycznych warunkuje ich wielokierunkowe zastosowanie w przemyśle spożywczym i kosmetycznym.  
Celem artykułu jest zaprezentowanie bieżącego stanu wiedzy dotyczącej właściwości funkcjonalnych olejków 
eterycznych z ziół przyprawowych oraz metod ich pozyskiwania. Ponadto artykuł przedstawia kierunki 
zastosowania olejków eterycznych z ziół przyprawowych w różnych gałęziach przemysłu. 
Słowa kluczowe: olejki eteryczne, przyprawy ziołowe, antyoksydanty, produkty żywnościowe i nieżywnościowe  

Characteristics and application of essential oils from spice herbs 

Abstract 
Spice herbs occupy a special place in human nutrition. They are valued for their taste, aromatic and healing 
properties. Essential oils (oleum aetherium, oleum aethereum), which are natural, multi-component mixtures, 
which are products of secondary metabolism of plants, are responsible for the characteristic smells of herbs. 
Essential oils include aldehydes, alcohols, esters, ketones, organic acids, hydrocarbons, phenols and ethers. 
The available literature data confirm that essential oils and their individual components exhibit a wide range 
of biological and pharmacological activity. The results of in vitro and in vivo studies suggest that essential 

oils can be considered as potential therapeutic agents in the treatment and alleviation of various diseases and 
ailments of the digestive system. However, further research is needed to verify the effective in vivo effects 
of selected natural essential oils and to exclude any possible toxic effects on humans. The rich chemical 
composition of essential oils determines their multi-directional application in the food and cosmetic 
industries. 
The aim of the article is to present the current state of knowledge regarding the functional properties of 
essential oils from spice herbs and the methods of obtaining them. In addition, the article presents the 
directions of application of essential oils and from spice herbs in various industries. 

Keywords: essential oils, herbal spices, antioxidants, food and non-food products  
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Wpływ saponin z mydlnicy lekarskiej (Saponaria 

officinalis L.) na aktywność hemolityczną 

1. Wprowadzenie 

Hemoliza to przechodzenie hemoglobiny do osocza krwi, wywołane zniszczeniem 

erytrocytów. Hemolizę mogą spowodować na przykład toksyny bakteryjne (tak zwane 
hemotoksyny) lub płyn hipotoniczny (o mniejszym stężeniu), jakim jest woda. Aby 

zapobiec rozpadowi krwinek – wszelkie substancje podawane dożylnie rozpuszczane są 

w roztworze soli fizjologicznej (0,9% NaCl). Aktywność hemolityczna saponin została 

opisana po raz pierwszy już w 1887 roku przez Koberta, i chociaż uważana jest za 
typową cechę saponin, to niektóre z nich wykazują słaby efekt hemolityczny lub nie 

wykazują go wcale [1, 2]. Zjawisko to jest przypisywane właściwościom amfifilowym 

saponin. Saponiny są naturalnie występującymi, powierzchniowo czynnymi glikozydami 
[3] i dzięki swojej strukturze amfifilowej mają zdolność obniżania napięcia powierzchnio-

wego, czego efektem jest wytwarzanie w roztworach wodnych obfitej i stabilnej piany [4, 5]. 

Wykazano, że zniszczenie błony erytrocytów jest nieodwracalne, co znaczy, że uszko-
dzona dwuwarstwa lipidowa nie ulega scaleniu po usunięciu saponiny z roztworu [6]. 

Triterpenoidowe monodesmozydy i saponiny steroidowe wykazują dużą zdolność do 

hemolizowania erytrocytów, lecz właściwość ta zależy w głównej mierze od struktury 

aglikonu – w najsilniejszym stopniu hemolizę powodują monodesmozydy, podczas gdy 
bidesmozydy nie wykazują takich właściwości prawie w ogóle [7]. Uważa się, że bi- 

i tridesmozydy mogą wywierać efekt biologiczny wyłącznie po konwersji do monodesmo-

zydów [4]. Największą aktywność hemolityczną wykazują saponiny triterpenoidowe 
o aglikonie typu kwasu oleanolowego (na przykład β-escyna) lub hederageniny (na przy-

kład β-hederyna), mające wolną grupę COOH przy C-28 i C-27 (rys. 1), natomiast 

saponiny triterpenoidowe o aglikonie tetracyklicznym typu dammaranu nie wykazują 
właściwości hemolitycznych [7, 8]. 

Potwierdzeniem tego stanu rzeczy są wyniki uzyskane po przebadaniu 47 roślin 

leczniczych i spożywczych. Badane sojasaponiny (brak wolnej grupy karboksylowej) 

z nasion soi (Glycine max) i lablabozydu (z podstawioną grupą COOH) z fasolnika 
egipskiego (Dolichos lablab) wykazywały niską aktywność hemolityczną, natomiast 

jujubozydy wyizolowane z głożyny (Zizyphus jujuba) i escyny wyizolowane z kaszta-

nowca (Aesculus hippocastanum) wykazały wysoki poziom aktywności hemolitycznej [9]. 
Porównanie grup funkcyjnych każdej saponiny ujawniło, że saponiny z resztą acylową 

(na przykład escyny) lub pierścieniem z atomem tlenu (na przykład jujubozydy) mają 

tendencję do wykazywania aktywności hemolitycznej. Podobne wyniki uzyskano 

w badaniach nad saikosaponinami [10] i maezasaponinami [1]. 

 
1 bszajwaj@iung.pulawy.pl, Zakład Biochemii i Jakości Plonów, Instytut Uprawy Nawożenia i Glebo-
znawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy. 
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Rysunek 1. Struktura chemiczna β-hederyny i β-escyny 

Przy okazji badania aktywności hemolitycznej badano efekt blokowania aktywności 

adhezyjnej komórek przez saikosaponiny wyizolowane z przewiercienia sierpowatego 
(Bupleurum falcatum) oraz ich relacji z właściwościami hemolitycznymi. Saikosaponiny 

A, D i E, które posiadają pierścień zawierający atom tlenu (wiązanie eterowe między  

C-13 i C-28), wykazywały silny efekt przeciwadhezyjny oraz silne właściwości hemoli-
tyczne. Potwierdzeniem tego jest fakt, iż saikosaponina B, zawierająca resztę karbino-

lową przy C-28 oraz układ dienowy przy C-11 i C-13, nie wykazuje aktywności hemo-

litycznej. Dodatkowo autorzy sugerują, że mechanizm aktywności przeciwadhezyjnej 

komórek jest podobny do aktywności hemolitycznej [10]. 
Z kolei z Maesa lanceolata (rodzina Primulaceae), wyizolowano 10 maezasaponin 

i zbadano ich aktywność hemolityczną. Po przeanalizowaniu otrzymanych wyników 

stwierdzono, że właściwości hemolityczne saponin związane są z występowaniem pod-
stawnika acylowego w pozycji C-22 aglikonu maezasaponiny. Najwyższą aktywność 

hemolityczną obserwowano w przypadku diestrów w pozycji C-21 i C-22 (maeza-

saponina IV3, V3 i VI2), z kolei triestry (dodatkowa grupa acetylowa w pozycji 16) 

miały niższą aktywność. Wolna grupa 16-OH wydaje się być ważną strukturalną cechą 
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dla wysokiej aktywności hemolitycznej. Natomiast podstawienie grupami acylowymi 

w pozycji C-16 i C-21 powoduje, że saponina jest nieaktywna, tak jak w przypadku 

maezasaponiny II (16,21-diester). Ponieważ maezasaponina I (monoester C-21) także 
nie powoduje hemolizy, podstawienie w pozycji 22 ma również kluczowe znaczenie dla 

wysokiej aktywności hemolitycznej [1]. 

W obu przypadkach – zarówno saikosaponin, jak i maezasaponin – dla aktywności 

hemolitycznej ważny jest także mostkowany układ 13β,28-epoksyoleanu [1]. 
Hemoliza jest silnie zależna od struktury aglikonu, a obecność i budowa łańcucha 

cukrowego ma tylko rosnący lub osłabiający wpływ na efekt hemolityczny (poziom 

aktywności jest zdeterminowany stosunkiem aglikon – reszta cukrowa) [9, 2]. 
Warto dodać, że dla organizmów stałocieplnych, w tym człowieka, saponiny są słabo 

toksyczne przy podaniu doustnym, gdyż bardzo słabo resorbują się z przewodu pokar-

mowego – ulegają rozpadowi do sapogenin, które wydalane są z moczem. Natomiast są 
bardzo toksyczne przy podaniu dożylnym – z uwagi na ich właściwości hemolityczne [7]. 

Mydlnica lekarska, inaczej mydlik (Saponaria officinalis L.), jest rośliną wieloletnią, 

należącą do rodziny goździkowatych. Pochodzi z rejonu śródziemnomorskiego i obecnie 

rozpowszechniona jest w całej Europie i w umiarkowanej strefie Azji. W Polsce jest 
pospolita na niżu i w niższych partiach gór, jest również uprawiana. To bylina dorastająca 

do 50 cm, o kwiatach białych lub różowawych z migdałowym zapachem. Mydlnica jest 

hemikryptofitem, czyli rośliną naziemnopączkową, zasiedla aluwialne tarasy, przy-
droża, zbocza, miedze i świetliste zarośla oraz brzegi rzek. Jest rośliną ruderalną, jak 

również wskaźnikową podłoża żwirowatego, kamienistego lub piaszczystego [11-13]. 

Według niektórych danych literaturowych kłącze z korzeniami (Saponariae radix) 

zawiera około 5% saponin. Saponiny mydlnicy działają lekko przeciwbakteryjnie i sta-
tycznie na grzyby (fungistatycznie). Działają sekretolitycznie (rozrzedzają i upłynniają 

wydzielinę) – wykrztuśnie, pobudzają działanie gruczołów śluzowych górnych dróg 

oddechowych, są szczególnie skuteczne przy suchym kaszlu, jak również w zapaleniu 
oskrzeli i tchawicy, a wspomagająco w astmie oskrzelowej i pylicy. Stymulują czynności 

żołądka, trzustki, jelit, gruczołów potowych i ogólnie przebieg procesów metabolicznych 

w organizmie. Unieszkodliwiają cholesterol i ułatwiają wchłanianie związków trudno 
przyswajalnych przez organizm (jak sole żelaza, wapnia). W lecznictwie ludowym uży-

wane są także jako środek moczopędny, przeczyszczający, żółciotwórczy i poprawiający 

przemianę materii. Działają również przeciwobrzękowo i przeciwbólowo (podobnie jak 

escyna), co ma znaczenie w procesach gojenia ran oraz normalizowania czynności ścian 
naczyń krwionośnych i limfatycznych. Zewnętrznie wyciągu z mydlnicy używa się jako 

środka przeciwłupieżowego, przy wypadaniu włosów i egzemach [11, 12, 14]. 

Mydlnica wykorzystywana jest w kosmetyce, szczególnie do pielęgnacji cery suchej 
i wrażliwej, do wytwarzania niektórych past do zębów, szamponów i maseczek. Dawniej, 

gdy nie znano mydła, wykorzystywana była jako środek piorący (również dzisiaj do prania 

delikatnych tkanin). Do mycia używano między innymi odwarów z korzeni mydlnicy, 
które są skuteczne, pienią się obficie i swoimi własnościami przewyższają mydła, gdyż 

nie niszczą skóry i nie powodują alergii u ludzi uczulonych na mydło. Stosowana była 

także do wyrobu płynów, którymi napełnia się gaśnice, wytwarzano z niej mydlik, 

używany do odtłuszczania wełny. [11, 15]. Znalazła również zastosowanie kulinarne – 
ekstrakt z mydlnicy służy jako emulgator w produkcji chałwy i innych popularnych na 

Bliskim Wschodzie deserów [16]. 
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Saponiny mydlnicy lekarskiej należą do saponin triterpenoidowych, a jako składnik 

aglikonowy – zawierają kwas gipsogenowy i kwas hydroksygipsogenowy oraz ich 

pochodne, a także kwas kwilajowy. Prawie wszystkie saponiny są bidesmozydami – mają 
przyłączone po dwa łańcuchy cukrowe, z wyjątkiem saponariozydu K i wakkariozydu 

B, które są monodesmozydami. Punkty łączące reszty cukrowe ze szkieletami triterpe-

nowymi w mydlnicy są stałe i znajdują się w pozycji C-3 i C-28 [17-19]. Po raz pierwszy 

w tej roślinie udowodniono obecność 3-hydroksy-3-metyloglutarylu w łańcuchu cukro-
wym [20]. Do tej pory z mydlnicy wyizolowano następujące saponiny: saponariozyd A, 

B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, dianchinenozyd B i wakkarozyd D [17-19] oraz 3-O-

β-D-ksylopiranozylo 28-O-[β-D-glukopiranozylo-(1→6)]-β-D-glukopiranozyd kwasu 
16α-hydroksygipsogenowego, 3-O-β-D-ksylopiranozylo 28-O-[β-D-glukopiranozylo-

(1→3)]-[α-D-galaktopiranozylo-(1→6)-α-D-galaktopiranozylo-(1→6)-β-D-glukopira-

nozylo-(1→6)]-β-D-glukopiranozyd kwasu 16α-hydroksygipsogenowego, 3-O-β-D-
ksylopiranozylo 28-O-[β-D-glukopiranozylo-(1→3)]-[6-O-(3-hydroksy-3-metylogluta-

rylo)-β-D-glukopiranozylo-(1→6)]-β-D-glukopiranozyd kwasu gipsogenowego, 3-O-β-

D-galaktopiranozylo-(1→2)-[β-D-ksylopiranozylo-(1→3)]-β-D-glukuronopiranozylo 

28-O-β-D-glukopiranozylo-(1→3)-β-D-ksylopiranozylo-(1→4)-α-L-ramnopiranozylo-
(1→2)-[β-D-ksylopiranozylo-(1→3)-(4-O-acetylo)-β-D-chinowopiranozylo-(1→4)]-β-

D-fukopiranozyd kwasu kwilajowego, 3-O-β-D-galaktopiranozylo-(1→2)-[β-D-ksylo-

piranozylo-(1→3)]-β-D-glukuronopiranozylo 28-O-(6-O-acetylo)-β-D-glukopirano-
zylo-(1→3)-[β-D-ksylopiranozylo-(1→4)]-α-L-ramnopiranozylo-(1→2)-[β-D-ksylopi-

ranozylo-(1→3)-(4-O-acetylo)-β-D-chinowopiranozylo-(1→4)]-β-D-fukopiranozyd kwasu 

kwilajowego, 3-O-β-D-galaktopiranozylo-(1→2)-[β-D-ksylopiranozylo-(1→3)]-β-D-glu-

kuronopiranozylo 28-O-β-D-ksylopiranozylo-(1→4)-α-L-ramnopiranozylo-(1→2)-[β-
D-ksylopiranozylo-(1→3)-(4-O-acetylo)-β-D-chinowopiranozylo-(1→4)]-β-D-fukopi-

ranozyd kwasu kwilajowego, 3-O-β-D-galaktopiranozylo-(1→2)-[β-D-ksylopirano-

zylo-(1→3)]-β-D-glukuronopiranozylo 28-O-β-D-glukopiranozylo-(1→3)-β-D-ksylo-
piranozylo-(1→4)-α-L-ramnopiranozylo-(1→2)-[(4-O-acetylo)-β-D-chinowopiranozy-

lo-(1→4)]-β-D-fukopiranozyd kwasu kwilajowego, 3-O-β-D-galaktopiranozylo-

(1→2)-[β-D-ksylopiranozylo-(1→3)]-β-D-glukuronopiranozylo 28-O-(6-O-acetylo)-β-
D-glukopiranozylo-(1→3)-[β-D-ksylopiranozylo-(1→4)]-α-L-ramnopiranozylo-(1→2)-

[(4-O-acetylo)-β-D-chinowopiranozylo-(1→4)]-β-D-fukopiranozyd kwasu kwilajowego 

[20, 21]. 

2. Cel pracy 

Celem niniejszej pracy było zbadanie aktywności hemolitycznej saponin mydlnicy 
lekarskiej i porównanie wyników z istniejącą wiedzą na ten temat. 

3. Materiały i metody 

3.1. Materiał roślinny 

Obiektem badań był zmielony korzeń mydlnicy lekarskiej (Saponaria officinalis L.), 

zakupiony w 2010 roku, pochodzący z komercyjnego źródła (Herbapol Kraków SA). 

Wzorcowa próbka materiału roślinnego (IUNG/SOL/2010/1) przechowywana jest 

w Zakładzie Biochemii i Jakości Plonów IUNG-PIB w Puławach. 
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3.2. Otrzymywanie saponin do badania aktywności hemolitycznej 

Drobno zmielone korzenie mydlnicy lekarskiej odtłuszczono w aparacie Soxhleta, 

stosując mieszaninę chloroformu i heksanu w stosunku 1 : 1, w ciągu 42 godzin. Odtłusz-

czony materiał zliofilizowano, uzyskując suchy materiał, który następnie poddano ekstrakcji 
na zimno. Materiał roślinny macerowano w 2 litrach 70-proc. metanolu (MeOH), w tem-

peraturze pokojowej, przez 24 godziny, z okresowym użyciem łaźni ultradźwiękowej, 

przesączono, a następnie ekstrahowano jeszcze dwukrotnie w tych samych warunkach. 

Czwartą ekstrakcję przeprowadzono na gorąco, pod chłodnicą zwrotną, przy użyciu  
100-proc. metanolu, w ciągu 1 godziny. Otrzymane w ten sposób ekstrakty połączono 

i zagęszczono pod zmniejszonym ciśnieniem, do usunięcia metanolu, a następnie zlio-

filizowano, uzyskując suchy ekstrakt. 
Porcję, otrzymanego we wcześniejszym etapie, suchego ekstraktu rozpuszczono  

w 5 procentach MeOH (10 ml) i naniesiono na krótką kolumnę preparatywną (100 × 60 mm) 

wypełnioną złożem RP-18 (LiChroprep 40-63μm, Merck), wcześniej aktywowaną meta-
nolem, a następnie kondycjonowaną wodą. Kolumnę przemywano kolejno wodą i roz-

tworem metanolu w wodzie o stężeniu 30% w celu usunięcia odpowiednio cukrowców 

i związków fenolowych. Związane ze złożem chromatograficznym saponiny eluowano 

90-proc. metanolem. Uzyskaną w ten sposób frakcję saponinową zagęszczono pod 
zmniejszonym ciśnieniem, a następnie zawieszono w wodzie i zliofilizowano. 

Frakcję saponinową rozpuszczono w wodzie i ekstrahowano wysyconym wodą 

octanem etylu. W wyniku tego procesu pozbyto się katechin. 
W następnym etapie doczyszczoną frakcję ponownie rozpuszczono w wodzie i pod-

dano ekstrakcji ciecz-ciecz uwodnionym n-butanolem, uzyskując podział saponin na 

dwie grupy różniące się polarnością i zakresem mas cząsteczkowych (poniżej i powyżej 

1500 g/mol). Obie podfrakcje zatężono i zliofilizowano.  

3.3. Badanie wpływu saponin mydlnicy lekarskiej na aktywność 

hemolityczną 

Badanie wpływu saponin mydlnicy lekarskiej na aktywność hemolityczną przepro-
wadzono dla frakcji saponinowej (FS) oraz podfrakcji o wyższej polarności (saponiny 

o masie cząsteczkowej powyżej 1500 g/mol), zwanej dalej frakcją saponinową polarną 

(FSP), a jako wzorce wykorzystano komercyjne saponiny Saponinum album Merck® 

do hemolizy (SAM). 

3.3.1. Badanie jakościowe aktywności hemolitycznej 

Aktywność hemolityczna została wykonana zgodnie z metodą opisaną przez Jurzystę 

[22], z pewnymi modyfikacjami: 10 μl wzorców, 3-β-D-glukopiranozyd kwasu medi-

genowego (3-Glc-MA), 3,28-β-D-diglukopiranozyd kwasu medigenowego (3,28-Glc-
MA) i frakcji saponinowej z mydlnicy lekarskiej zostały naniesione na gotowe podłoża 

agarowe, z dodatkiem 5% krwi baraniej (Graso Biotech), w stężeniach: 0,25, 0,5  

i 1,0 mg/ml. Następnie płytki inkubowano przez 24 godziny w temperaturze pokojowej, 
w ciemności. Po inkubacji wykonano fotografie i otrzymane obrazy przetworzono za 

pomocą dostępnego programu ImageJ, zgodnie z procedurą opisaną przez Olech i in. 

[23]. Test przeprowadzono w trzech powtórzeniach. 
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3.3.2. Badanie ilościowe aktywności hemolitycznej 

Aktywność hemolityczna została wykonana zgodnie z metodą opisaną przez Sun i in. 
[24-26]. Krew ludzka została pobrana do probówek morfologicznych BD Vacutainer® 
z dodatkiem K2-EDTA 7,2 mg. Siedmiomililitrowe porcje krwi przemyto trzy razy 
jałowym roztworem soli fizjologicznej (0,89%, w/v, NaCl, bez pirogenów), przez odwi-
rowanie przy 180 × g, w ciągu 5 minut. Zawiesinę komórek przygotowano przez końcowe 
rozcieńczenie osadu do 0,5% w roztworze soli. Objętość 0,5 ml zawiesiny komórek 
zmieszano z 0,5 ml rozcieńczalników zawierających 5, 10, 25, 50 i 100 μg/ml saponin 
w roztworze soli fizjologicznej, uzyskując końcowe stężenie saponin: 2,5, 5, 12,5, 25 
i 50 μg/ml. Mieszaniny inkubowano przez 30 minut w temperaturze 37°C i wirowano 
przy 70 × g, przez 10 minut. Wolną hemoglobinę w supernatantach mierzono spektrofo-
tometrycznie przy długości fali 412 nm. Sól fizjologiczną i wodę destylowaną włączono 
jako minimalne i maksymalne kontrole hemolityczne. Badanie przeprowadzono w trzech 
powtórzeniach dla każdego stężenia.  

Na podstawie uzyskanych wyników obliczono wysokość aktywności hemolitycznej 
wyrażonej jako procent hemolizy frakcji saponinowej, dawkę hemolityczną HD50, czyli 
stężenie saponin, przy którym wystąpił wzrost hemolizy o 50% oraz indeks hemoli-
tyczny – HI (ang. haemolytic index), który oblicza się zgodnie z Farmakopeą Europejską 
jako HI = 30 000 × (a) / (b), gdzie (a) i (b) są stężeniami w g/l odpowiednio dla komer-
cyjnych saponin Saponinum album Merck® i badanej saponiny, która daje 100-procen-
tową hemolizę [27]. 

4. Wyniki i dyskusja 

Wywoływanie hemolizy, czyli pękania błon erytrocytów, jest jedną z najbardziej 
spektakularnych właściwości saponin, które znalazły zastosowanie jako odczynniki 
w licznikach krwinek [28]. Właściwość ta, z kilkoma modyfikacjami, została zastosowana 
w wielu badaniach półilościowych do oznaczania saponin w materiale roślinnym [22]. 

W niniejszej pracy przeprowadzono zarówno jakościowy, jak i ilościowy test badający 
aktywność hemolityczną – w celu sprawdzenia wpływu saponin mydlnicy lekarskiej na 
rozpad czerwonych krwinek. 

W pierwszym etapie sprawdzono działanie frakcji saponinowej na podłożu agarowym 
z dodatkiem 5% krwi baraniej, a 3-β-D-glukopiranozyd kwasu medikagenowego  
i 3,28-β-D-diglukopiranozyd kwasu medikagenowego służyły jako kontrola dodatnia. 
Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 1. Wykazano, że badana frakcja saponinowa 
działa hemolizująco w każdym stężeniu. Okazało się, że saponiny mydlnicy silniej hemo-
lizują w porównaniu z 3-β-D-glukopiranozydem kwasu medikagenowego, który w naj-
niższym stężeniu nie wykazywał aktywności hemolitycznej, a w przypadku 3,28-β-D-
diglukopiranozydu kwasu medigenowego w ogóle nie zaobserwowano na płytkach 
przejaśnień, co potwierdza wcześniejsze obserwacje, że bidesmozydy nie powodują 
hemolizy [7]. 

Tabela 1. Aktywność frakcji FS z mydlnicy lekarskiej w odniesieniu do aktywności 3-β-D-glukopiranozydu 
kwasu medikagenowego (3-Glc-MA) 

Stężenie FS 
Dane ilościowe uzyskane za pomocą ImageJ 

Frakcja saponinowa 3-Glc-MA 
1,00 mg/ml 56 761 ±3 872 33 142 ±3 197 

0,50 mg/ml 31 463 ±590 24 282 ±990 
0,25 mg/ml 14 712 ±964 – 
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Ponieważ dysponowano znaczną ilością frakcji saponinowej (FSP), bogatej w gliko-

zydy kwasu kwilajowego, z mydlnicy lekarskiej – postanowiono również dla tej frakcji 

przeprowadzić badanie aktywności hemolitycznej. 

Tabela 2. Aktywność hemolityczna frakcji FS z mydlnicy lekarskiej 

Badane roztwory Wartość absorbancji Hemoliza (w proc.) 

woda destylowana 3,10 ±0,04 100,00 

sól fizjologiczna 0,11 ±0,01 0,00 

Stężenie FS – – 

50,0 μg/ml 3,66 ±0,02 114,76 ±0,20 

25,0 μg/ml 3,61 ±0,03 112,89 ±1,12 

12,5 μg/ml 0,12 ±0,01 0,56 ±0,09 

5,0μg/ml 0,11 ±0,02 0,23 ±0,06 

2,5 μg/ml 0,09 ±0,01 0,10 ±0,03 

Tabela 3. Aktywność hemolityczna frakcji FSP kwasu kwilajowego z mydlnicy lekarskiej 

Badane roztwory Wartość absorbancji Hemoliza (w proc.) 

woda destylowana 3,10 ±0,04 100,00 

sól fizjologiczna 0,10 ±0,01 0,00 

Stężenie FSP – – 

50,0 μg/ml 3,65 ±0,02 114,27 ±0,15 

25,0 μg/ml 3,62 ±0,02 113,29 ±0,57 

12,5 μg/ml 0,18 ±0,03 2,44 ±0,15 

5,0 μg/ml 0,16 ±0,01 1,76 ±0,10 

2,5 μg/ml 0,14 ±0,02 1,26 ±0,09 

Tabela 4. Aktywność hemolityczna SAM 

Badane roztwory Wartość absorbancji Hemoliza (w proc.) 

woda destylowana 3,10 ±0,04 100,00 

sól fizjologiczna 0,11 ±0,01 0,00 

Stężenie SAM – – 

50,0 μg/ml 3,61 ±0,06 113,92 ±1,84 

25,0 μg/ml 0,24 ±0,03 4,44 ±0,94 

12,5 μg/ml 0,17 ±0,01 2,59 ±0,30 

5,0 μg/ml 0,14 ±0,01 2,03 ±0,21 

2,5 μg/ml 0,14 ±0,01 1,19 ±1,16 

Stwierdzono, że wszystkie stężenia frakcji saponinowej powodują rozpad czerwonych 

krwinek. Po bardzo powolnym wzroście dla stężeń 2,5, 5 i 12,5 μg/ml, nastąpił gwał-
towny skok hemolizy, osiągając poziom 112% dla stężenia 25 μg/ml. Dawka hemoli-

tyczna HD50 dla frakcji saponinowej wyniosła 23,37 ±0,57 μg/ml. 

Podobny rozkład wyników otrzymano w przypadku roztworów frakcji bogatej w gli-

kozydy kwasu kwilajowego. Tutaj wszystkie stężenia saponin spowodowały hemolizę 
i, podobnie jak w przypadku frakcji saponinowej, nastąpił gwałtowny skok aktywności 

dla stężenia 25 μg/ml, osiągając hemolizę na poziomie 113%. Dla tej frakcji HD50 

wyniosła 21,99 ±0,52 μg/ml. 
Frakcja saponinowa zawierała zarówno glikozydy kwasu gipsogenowego, jak i kwasu 

kwilajowego, natomiast we frakcji saponinowej, bogatej w glikozydy kwasu kwilajowego, 

występują prawie wyłącznie saponiny, których aglikonem jest kwas kwilajowy. Porów-

nanie obu frakcji pokazało, że zarówno glikozydy kwasu gipsogenowego, jak i kwila-
jowego mają podobną zdolność hemolityczną. 
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Dla porównania – hemoliza w przypadku komercyjnych saponin Saponinum album 

Merck® zachodziła wolniej niż dla saponin z mydlnicy. W tym przypadku gwałtowny 

skok hemolizy nastąpił dla stężenia 50 μg/ml, a dawka hemolityczna HD50 wyniosła 
42,32 ±0,74 μg/ml. 

Obliczono indeks hemolityczny (HI) dla poszczególnych frakcji, który potwierdza, 

że saponiny z mydlnicy działają silniej od komercyjnej mieszaniny saponin Saponinum 

album Merck®, o której wiadomo, że ma HI równe 30 000. Indeks hemolityczny zarówno 
dla frakcji saponinowej, jak i dla frakcji bogatej w glikozydy kwasu kwilajowego osiągnął 

bardzo podobne wartości, odpowiednio HI = 58 663 i HI = 58 991. 

Dla porównania – Voutquenne i in. [27] w swojej pracy rozróżniają saponiny z niską 

aktywnością hemolityczną (HI  10 000), z umiarkowanym działaniem (10 000 ≤ HI  

≥ 30 000) i silną aktywnością (HI  50 000). Według tego rozróżnienia – saponiny z mydl-

nicy lekarskiej działają silnie hemolitycznie. Ale znacznie silniej od saponin mydlnicy 
działają saponiny z rośliny Harpullia cupanioides, z rodziny mydleńcowatych (Sapin-

daceae), której ekstrakt ma indeks hemolityczny na poziomie 150 000, podobnie α-escyna 

i β-escyna, których indeks wynosi 200 000. Niewiele silniej od saponin z mydlnicy 
działała α-hederyna (3-Rha-Ara hederagenina), HI = 75 000, z kolei słabsze działanie 

wykazują saponiny pochodzące z lucerny siewnej (Medicago sativa), medikakozyd C 

(3-Ara-Glc-Ara hederagenina) osiąga HI równe 30 000, a wiele słabiej działa medika-

kozyd I (3-Ara-Glc-Ara, 28-Glc hederagenina), HI = 15 000 i medikozyd J (3-Glc, 28-
Xyl-Rha-Ara kwas medikagenowy), HI = 6 000. 

Porównując aktywność frakcji saponinowej z glikozydem kwasu medikagenowego – 

okazuje się, że frakcja saponinowa działa silniej niż glikozyd kwasu medikagenowego. 
Stoi to w sprzeczności z badaniami Voutquenne i in. [27], którzy przez porównanie 

indeksu hemolitycznego wykazują, że monodesmozydy są na ogół bardziej aktywne niż 

saponiny bidesmozydowe. Frakcja saponinowa mydlnicy składa się prawie wyłącznie 

z saponin bidesmozydowych, z wyjątkiem saponariozydu K i wakkarozydu B, które są 
monodesmozydami, więc teoretycznie powinna mieć słabszą aktywność hemolityczną 

niż 3-β-D-glukopiranozyd kwasu medikagenowego. 3-β-D-glukopiranozyd kwasu medi-

kagenowego posiada cukier przyłączony do węgla C-3, które to połączenie powinno 
wzmagać aktywność. Potwierdzeniem tego jest praca Hase i in. [29], w której stwierdzono, 

że saponiny monodesmozydowe z pojedynczym łańcuchem estrowym w pozycji C-28 

nie działają hemolitycznie, dopiero wprowadzenie reszty cukrowej w pozycji C-3 daje 
siłę hemolityczną [29]. 

Siła hemolityczna monoglikozydowych saponin w pozycji C-3 wzrasta wraz z obec-
nością jednego α-hydroksylu w pozycji C-16 lub w pozycji C-22 [27]. Zauważono, że 
dla zaistnienia aktywności aglikon wymaga grupy polarnej w pierścieniu A (OH i/lub 
COOH) i umiarkowanie polarnej w pierścieniu D lub E. Saponiny bez grupy karboksylo-
wej w C-28 są nieaktywne, tak się dzieje w przypadku sojasaponin [16, 30]. Obserwacje 
te pozwalają stwierdzić, że aktywność hemolityczna saponin monodesmozydowych 
w pozycji C-3 jest związana z funkcją karboksylową w pozycji C-28 i jednym α-hydro-
ksylem w pozycji C-16. Aktywność ta wzrasta wraz z liczbą grup hydroksylowych 
w pierścieniu A, w pozycjach C-2 lub C-23, lub w pierścieniu B, w pozycji C-6. Zaob-
serwowano także, że aktywność hemolityczna saponin monodesmozydowych z łańcu-
chem cukrowym w pozycji C-3 wzrasta wraz z liczbą jednostek cukrowych. Aktywność 
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hemolityczna saponin jest zatem wyższa przy trzech lub czterech jednostkach cukrowych 
w łańcuchu [27]. 

Porównanie saponin monodesmozydowych i odpowiadających im saponin bidesmo-
zydowych wykazuje, że glikozylacja w C-28 zmniejsza aktywność hemolityczną [29]. 
W przypadku saponin bidesmozydowych z jedną jednostką cukru w pozycji C-28 
obecność trzech cukrów w pozycji C-3 jest konieczna do utrzymania umiarkowanej 
aktywności. Gdy z kolei liczba cukrów w łańcuchu w pozycji C-28 jest wyższa niż cztery 
lub pięć jednostek, w takim przypadku liczba cukrów w łańcuchu w pozycji C-3 powinna 
zostać zmniejszona do jednego cukru. Wyniki te sugerują konieczność równowagi 
biegunowej między dwoma łańcuchami cukrowymi w pozycjach C-3 i C-28. Aktywność 
saponin bidesmozydowych jest najwyższa, gdy łańcuch cukrowy w pozycji C-28 jest 
rozgałęziony czterema cukrami i posiada jeden glikozyd w pozycji C-3. Ustalenia te 
potwierdzają działanie glikozydów kwasu gipsogenowego i jego pochodnych z mydlnicy 
lekarskiej, które w łańcuchu w pozycji C-3 posiadają jeden, a w łańcuch w pozycji C-28 
mają średnio trzy-cztery cukry. Z kolei stoją w opozycji do glikozydów kwasu kwila-
jowego, które wprawdzie łańcuch w pozycji C-28 mają rozgałęziony, z pięcioma-sześcioma 
jednostkami cukrowymi, ale w łańcuchu w pozycji C-3 posiadają trzy cukry. 

Podobnie, jak w przypadku saponin monodesmozydowych, obecność grupy 16α-OH 
zwiększa aktywność hemolityczną bidesmozydów. Wydaje się także, że dodatkowa 
grupa hydroksylowa w pozycji C-2 i polarna funkcja, taka jak COOH w C-23, są nie-
zbędne dla aktywności hemolitycznej [30]. 

W tym może należy upatrywać aktywność glikozydów kwasu gipsogenowego i kwila-
jowego, bo choć nie są monodesmozydami, to posiadają albo grupę hydroksylową 
w pozycji C-16 (kwas kwilajowy, kwas 16α-hydroksygipsogenowy), albo dodatkową 
grupę karboksylową w pozycji C-23 (kwas gipsogenowy), albo silnie polarną grupę 
aldehydową – CHO (kwas kwilajowy). 

5. Wnioski  

Saponiny z mydlnicy mają silniejsze właściwości hemolityczne niż 3-glukozyd 
kwasu medikagenowego zarówno glikozydy kwasu gipsogenowego, jak i kwilajowego 
mają podobną, silną zdolność hemolityczną. 

Podziękowania 

Część pracy została wykonana w ramach projektu badawczego NN 311 4763 39. 
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Wpływ saponin z mydlnicy lekarskiej (Sapnaria officinalis L.) na aktywność 

hemolityczną 

Streszczenie 
Pękanie błon erytrocytów i uwolnienie hemoglobiny spowodowane saponinami jest jedną z najbardziej 
spektakularnych właściwości tych cząsteczek. Zjawisko to jest przypisywane właściwościom amfifilowym 
saponin, czyli zdolności obniżania napięcia powierzchniowego, czego efektem jest wytwarzanie obfitej i sta-
bilnej piany w roztworach wodnych. Kłącze z korzeniami mydlnicy lekarskiej jest bogatym źródłem saponin 
i zawiera ich około 5%. 
Celem niniejszej pracy było zbadanie aktywności hemolitycznej (czyli wpływu saponin mydlnicy na rozpad 
czerwonych krwinek) za pomocą testu jakościowego, jak i ilościowego. 
W pierwszym etapie sprawdzono działanie frakcji saponinowej na podłożu agarowym z dodatkiem krwi 
baraniej, a 3-β-D-glukopiranozyd kwasu medikagenowego służył jako kontrola dodatnia. Wykazano, że badana 
frakcja saponinowa działa hemolizująco w każdym stężeniu. Okazało się, że saponiny mydlnicy silniej 
hemolizują – w porównaniu z kontrolą, która w najniższym stężeniu nie wykazywała aktywności hemo-
litycznej. 
W drugim etapie postanowiono zbadać procent hemolityczny, dawkę hemolityczną HD50 i indeks hemolityczny 
(HI) frakcji saponinowej. W tym celu inkubowano czerwone krwinki z odpowiednio przygotowanymi roz-
tworami saponin, a następnie mierzono spektrofotometrycznie działanie kolejnych stężeń saponin na ludzkie 
erytrocyty. Jako odniesienia użyto komercyjnej mieszaniny saponin Saponinum album Merck® ze znanym 
HI = 30 000. Stwierdzono, że wszystkie stężenia frakcji saponinowej powodują rozpad czerwonych krwinek. 
Po powolnym wzroście dla stężeń 2,5, 5 i 12,5 μg/ml nastąpił gwałtowny skok hemolizy, osiągając poziom 
maksymalny dla stężenia 25 μg/ml. Dawka hemolityczna HD50 dla frakcji saponinowej wyniosła 23,37 μg/ml, 
natomiast indeks hemolityczny osiągnął wartość 58 663, co potwierdza, że saponiny z mydlnicy działają 
silniej od komercyjnej mieszaniny saponin Saponinum album Merck®. 
Słowa kluczowe: mydlnica lekarska, Saponaria officinalis L., saponiny, aktywność hemolityczna, indeks 
hemolityczny HI 

Effect of saponins from soapworth (Sapnaria officinalis L.) on haemolytic activity 

Abstract 
The rupture of erythrocyte membranes and the release of hemoglobin caused by saponins is one of the most 
spectacular properties of these molecules. This phenomenon is attributed to the amphiphilic properties of 
saponins that is the ability to lower the surface tension, which results in the production of abundant and stable 
foam in aqueous solutions. The rhizome with the roots of the common soapwort is a rich source of saponins 
and contains about 5% of them. 
The aim of this study was to investigate the haemolytic activity that is the influence of soapwort saponins on 
the breakdown of red blood cells by means of a qualitative and quantitative test. 
In the first stage, the action of the saponin fraction was tested on an agar medium with sheep blood, and 
medicagenic acid 3-β-D-glucopyranoside served as a positive control. The tested saponin fraction has been 
shown to have a haemolytic effect in all concentrations. It turned out that soapwort saponins haemolyzed 
more strongly than the control, which showed no haemolytic activity at the lowest concentration. 
In the second stage, it was decided to examine the hemolytic percentage, the HD50 hemolytic dose and the 
hemolytic index (HI) of the saponin fraction. For this purpose, red blood cells were incubated with properly 
prepared saponin solutions, and then the effect of successive concentrations of saponins on human 
erythrocytes was measured spectrophotometrically. A commercial mixture of saponins Saponinum album 
Merck® with a known HI = 30,000 was used as reference. All concentrations of the saponin fraction were 
found to break down red blood cells. After slow growth at concentrations of 2.5, 5 and 12.5 μg/ml, there was 
a sharp jump in haemolysis reaching the maximum level for the concentration of 25 μg/ml. The haemolytic 
dose, HD50, for the saponin fraction was 23.37 μg/ml, while the haemolytic index reached 58 663, confirming 
that soapwort saponins are more potent than the commercial mixture of Saponinum album Merck®.  
Keywords: common soapwort, Saponaria officinalis L., saponins, haemolytic activity, haemolytic index HI 
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Herbata i jej produkty  

jako źródło substancji prozdrowotnych 

1. Wprowadzenie  

Jednym z najpopularniejszych napojów na świecie jest herbata, którą zapewne można 

znaleźć w każdym domu. Jest to napar przyrządzany wyłącznie z liści i pąków rośliny 
należącej do rodzaju Camellia. W zależności od procesu obróbki technologicznej tej 

rośliny wyróżnia się różne rodzaje herbat, wśród których znajdują się herbaty czarne, 

zielone, czerwone i białe. Wymienione rodzaje różnią się między sobą nie tylko sposo-

bem obróbki, ale także wyglądem, smakiem, zapachem oraz składem chemicznym [1]. 
Herbata została odkryta w Chinach w 2700 r. p.n.e. Za jej odkrywcę uznawany jest 

jeden z legendarnych cesarzy chińskich, Shen Nung, który spoczywając pod krzewem 

herbacianym, popijał ciepłą wodę, do której wpadło mu kilka listków z krzewu. Po 
spróbowaniu naparu poczuł się nim oczarowany – i tak wyłoniła się herbata. Uznaje się 

więc, że pochodzi ona z Chin [2]. Obecnie herbata uprawiana jest w Azji oraz Afryce 

Środkowej, gdzie panują najlepsze warunki klimatyczne dla jej uprawy [3]. 
Krzew herbaciany jest rośliną osiągającą wysokość ok. 3-4,5 m i kwiatach o barwie 

białej lub różowej. Charakterystyczną jego cechą są owalne, ciemnozielone liście (mające 

postrzępione i unerwione brzegi) o długości ok. 5 cm, które mogą rosnąć i rozwijać się 

nawet przez 100 lat. Zbierane są kilka razy w ciągu roku, zwykle od kwietnia do września, 
czasem nawet przez cały rok, gdy tereny uprawy pozwalają na pełny okres wegetacyjny 

[4]. Owoce herbaty są spłaszczone i zawierają ok. 6 nasion, które uwalniają poprzez pękanie 

wzdłuż przegród [5]. 
Liczne badania przeprowadzone w ciągu ostatnich lat pokazują, że herbaty są bogate 

w substancje prozdrowotne, które wpływają pozytywnie na organizm ludzki. Regularne 

ich spożywanie zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu schorzeń, m.in. chorób nowotworo-
wych czy neurologicznych. Ponadto poprawia ona funkcjonowanie układu krążenia, 

a także działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Co więcej – wspomaga proces 

odchudzania, redukując masę ciała [2]. 

Mówiąc o herbatach oraz ich licznych właściwościach prozdrowotnych dla ludzkiego 
organizmu warto również wspomnieć o wytwarzanych z niej produktach. Obok naparów 

sporządzanych z herbat ciekawym przykładem, na który warto zwrócić uwagę jest 

kombucza, czyli fermentowana herbata. 
Według źródeł historycznych kombucza wywodzi się z północno-wschodniej części 

Chin, a jej istnienie datuje się na ok. 220 r. p.n.e. Do Japonii dotarła ok. 250 r. n.e. za 
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sprawą koreańskiego medyka leczącego przy użyciu napoju herbacianego ówcześnie 

panującego cesarza cierpiącego na problemy trawienne [6]. 

W Europie kombucza pojawiła się wraz z powstaniem szlaku jedwabnego i rozwojem 
handlu z Chinami. W wieku XX jej spożywanie stało się powszechne w Rosji, krajach 

Europy Wschodniej oraz w Niemczech. W latach 50. XX wieku znano ją już we Francji 

oraz Afryce Północnej, a dekadę później cała Europa spożywała fermentowane napoje 

[7, 8]. Niestety wprowadzone przez koncerny spożywcze gazowane napoje słodzone 
typu coca-cola oraz pepsi swoją popularnością wyparły kombuczę na długie lata [6]. 

Obecnie kombucza staje się jednym z popularniejszych niskoalkoholowych fermento-

wanych napoi spożywanych w świecie [9]. 

2. Charakterystyka zielonej herbaty 

Zielona herbata (łac. Camellia sinensis) to napój pozyskiwany z liści krzewu 

herbacianego, które nie zostały poddane procesowi fermentacji. Proces powstawania 

tego rodzaju herbaty polega na poddaniu świeżo zebranych liści działaniu gorącej pary 
wodnej, co zapobiega fermentacji oraz powoduje dezaktywację enzymu odpowiedzial-

nego za rozkład pigmentu nadającego zieloną barwę liści. Następnie liście są suszone, 

zwijane i rozdrabniane [10]. 

Napar z zielonej herbaty uzyskuje się poprzez zalanie liści wodą o temperaturze od 
60ºC do 90oC. Czas parzenia powinien wynosić ok. trzech minut. Liście zielonej herbaty 

mogą być parzone kilkukrotnie, przy czym pierwszy powstały z nich napar cechuje się 

właściwościami pobudzającymi, zaś kolejne mają działanie relaksacyjne [11]. Odpo-
wiednio przyrządzony napój charakteryzuje się żółtobladą barwą, cierpkim i gorzkim 

smakiem, słabo wyczuwalnym aromatem [12]. 

2.1. Skład chemiczny zielonej herbaty 

Zielona herbata jest źródłem licznych związków bioaktywnych. Szacuje się, że w jej 

składzie można wyróżnić ok. 300 związków chemicznych [12]. W liściach tej rośliny 
znajdują się m.in. polifenole, a wśród nich katechiny, epigalokatechina, galusan epigalo-

katechiny, epikatechina, galusan epikatechiny, galokatechina (tab. 1). Ponadto w skład 

liści wchodzą flawonoidy, w tym kwercetyna oraz kemferol. Występują w niej także 
kwasy fenolowe oraz alkaloidy purynowe, których głównym przedstawicielem jest kofeina. 

Zielona herbata bogata jest też w mikroelementy, takie jak K, Al i F; aminokwasy – 

teaninę; oraz witaminy: A, B, C, E, K. Skład liści zielonej herbaty może się jednak różnić 
w zależności od pory roku ich zebrania, warunków uprawy rośliny bądź jej wieku [3]. 

Tabela 1. Zawartość poszczególnych związków w liściach herbaty zielonej 

Związek chemiczny Szacunkowa zawartość [w proc.] 

Epigalokatechina  3-6 

Galusan epigalokatechiny 9-13 

Galusan epikatechiny 3-6 

Epikatechina  1-3 

Galokatechina  3-4 

Katechina  1-2 

Kofeina  2,9-4,2 

Teobromina 0,15-0,2 

Teofilina  0,02-0,04 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [3]. 
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Wspomniane wyżej polifenole to liczna grupa związków fitochemicznych występująca 
głównie w owocach, warzywach bądź innych roślinach. Związki te można znaleźć także 
w produktach przetworzonych wywodzących się z przetwórstwa owocowo-warzywnego. 
Polifenole są metabolitami wtórnymi, które charakteryzują się mocno zróżnicowaną bu-
dową. W zależności od ilości pierścieni aromatycznych w cząsteczce, a także sposobu 
ich połączenia – wyróżnia się wśród nich następujące podgrupy: kwasy fenolowe, flawo-
noidy, stilbeny, lignany oraz kwasy elagowe [13]. 

Charakterystyczną podgrupą polifenoli są flawonole, które zamiennie nazywane są 
katechinami. Katechiny to substancje bezbarwne i rozpuszczalne w wodzie, których 
budowa opiera się na szkielecie fenylochromanu, przy czym pierścień A zawiera 2 grupy 
hydroksylowe w pozycji meta, zaś pierścień B posiada 2 lub 3 grupy hydroksylowe [11]. 
Zmiany, które zachodzą w obrębie heterocyklicznego pierścienia C powodują powstawanie 
związków, wśród których wyróżnia się m.in.: (-)-epikatechiny, (-)-epigallokatechiny, 
galusanu epikatechiny i galusanu 3-epigallokatechiny (rys. 1). Obecność tych związków 
sprawia, że ekstrakty z zielonej herbaty wykazują liczne właściwości prozdrowotne. 
Ponadto nadają one herbacie cierpki i gorzki smak [14]. 

 

Rysunek 1. Wzory strukturalne poszczególnych katechin wchodzących w skład liści zielonej herbaty [13] 

Głównym składnikiem frakcji fenolowej herbaty zielonej jest galusan epigalloka-
techiny, który stanowi ok. 50-80% zawartości suchej masy spośród wszystkich katechin 
w liściach zielonej herbaty. Jest on silnym przeciwutleniaczem, przy czym zakłada się, 
że jest mocniejszy od popularnych, znanych wszystkim antyoksydantów. Jest on nawet 
100-krotnie mocniejszy niż witamina C i 25-krotnie mocniejszy od witaminy E. Związek 
ten zawiera 8 wolnych grup hydroksylowych w swojej cząsteczce, dlatego też zyskuje miano 
najsilniejszego antyoksydanta spośród katechin zawartych w liściach zielonej herbaty [15]. 

Przedstawicielem alkaloidów zawartych w ekstraktach z zielonej herbaty jest kofeina, 
zwana też teiną. Związek ten powstaje naturalnie w tkankach roślinnych, w których tempo 
przemian metabolicznych jest utrzymywane na wysokim poziomie tj. w tkankach twór-
czych i merysystemach. Kofeina należy do grupy związków, które wykazują właści-
wości toksyczne, jednak spożywana w niewielkich ilościach nie stanowi zagrożenia, ma 
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natomiast pozytywny wpływ na organizm [16]. Dopuszczalne jej spożycie wynosi ok. 
300 mg dla osoby dorosłej na dzień, przy czym w jednej filiżance zielonej herbaty znajduje 
się jej ok. 30 mg [17]. 

2.2. Właściwości prozdrowotne zielonej herbaty 

Zielona herbata słynie z wielu właściwości prozdrowotnych. Napary sporządzone 

z niej charakteryzują się wysoką zawartością przeciwutleniaczy, dzięki czemu wspierają 

organizm w walce z wolnymi rodnikami. Prowadzone badania wykazały, iż działanie 
antyoksydacyjne można zaobserwować już niedługo po spożyciu herbaty [18]. Hamują 

one aktywność enzymów tworzących reaktywne formy tlenu, co ochrania komórki przed 

wystąpieniem stresu oksydacyjnego, który, utrzymując się dłużej, wywołuje negatywne 
skutki zdrowotne [4]. Zawarte w liściach zielonej herbaty polifenole wykazują działanie 

przeciwzakrzepowe, zmniejszając adhezję płytek krwi, oraz poprawiają funkcjonowanie 

śródbłonka naczyń krwionośnych, powodując rozszerzanie tętnic [18]. Epikatechiny 
wpływają na działanie przeciwzakrzepowe naparów z tej rośliny. Związek ten zwiększa 

syntezę i wydzielanie insuliny, a w dodatku spowalnia wchłanianie glukozy [19]. Obniża 

także stężenie frakcji LDL cholesterolu, co wspomaga proces odchudzania. Zatem spoży-

wanie zielonej herbaty sprzyja redukcji masy ciała oraz masy tkanki tłuszczowej [20]. 
Liczne badania wykazują także, że regularne spożywanie ekstraktów z zielonej herbaty 

zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych. Ich składniki przyczyniają się 

do zahamowania zarówno wzrostu, jak i procesów metabolicznych komórek nowotwo-
rowych [21]. EGCG (galusan epigallokatechiny) zatrzymuje podziały nowotworu w fazie 

G1 cyklu oraz indukuje proces apoptozy [12]. Co więcej, zielona herbata może popra-

wiać funkcjonowanie pracy mózgu. Wykazuje działanie antyneurodegeneracyjne, dzięki 

czemu może być traktowana jako terapeutyk dla chorych na choroby Alzheimera czy 
Parkinsona. Jest to możliwe dzięki wychwytywaniu jonów żelaza przez polifenole i ich 

usuwaniu [2]. Napary z zielonej herbaty wykazują także działanie przeciwzapalne, 

przeciwobrzękowe i antybakteryjne [22]. 

2.3. Zastosowanie zielonej herbaty 

Poza podstawowym wykorzystaniem herbaty zielonej jako popularnego napoju 

(naparu), ma ona również inne zastosowania. Ze względu na szereg właściwości leczni-

czych zielona herbata znalazła zastosowanie głównie w medycynie, występuje w wielu 
suplementach diety oraz w preparatach wzmacniających odporność [23]. Wykorzysty-

wana jest także w kosmetyce, gdyż działa przeciwstarzeniowo, potrafi również łagodzić 

podrażnienia skóry. Regularne używanie kremów z zieloną herbatą nawilża skórę, a także 

poprawia jej elastyczność. Ponadto polifenole obniżają negatywne skutki promienio-
wania UV [22]. 

W ostatnich latach ekstrakty z zielonej herbaty wykorzystywane są w przemyśle 

spożywczym, głównie mięsnym. Prowadzone badania wskazują, że dodatek ekstraktów 
herbacianych do wyrobów podrobowych spowolnił proces utleniania i hydrolizy lipidów, 

dzięki czemu skutecznie wspomagały przedłużanie ich trwałości [24]. Dodatek zielonej 

herbaty do piersi drobiowej i kotletów z polędwicy wołowej na poziomie 200-400 mg/kg 
również przyczynił się do redukcji utleniania tłuszczy [25]. Co więcej, wzbogacenie 

przetworów mięsnych w ekstrakty zielonej herbaty poprawiało ich konsystencję na 

bardziej pożądaną dla konsumentów [26]. 
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3. Charakterystyka kombuczy 

3.1. Kombucza – definicja  

Kombucza to fermentowany, słodko-kwaśny, musujący i orzeźwiający napój powstały 

na drodze fermentacji herbaty czarnej bądź zielonej, cukru sacharozy oraz kultury bakterii 
i drożdży SCOBY (Symbiotic Cultures of Bacteria and Yeasts) określanych mianem 

,,grzyba herbacianego” (tabela 1). SCOBY to celulozowa, galaretowata masa przypomi-

nająca swoim kształtem grzyb, stanowiąca biofilm mikroorganizmów wykorzystywanych 
jako starter w przygotowywanych naparach [9]. 

Tabela1. Skład mikrobiologiczny SCOBY 

Bakterie  Drożdże  

Kolonie bakterii kwasu octowego: 
Acetobacter xylinum 

Acetobacter xylinoides  

Acetobacter aceti 
Acetobacter pasteurianus 

Bacterium gluconicum  
Gluconobacter oxydans 

Kolonie drożdży:  
Bruxellensis brettanomyces 

Stellata candida 

Torulaspora delbrueckii 
Schizosaccharomyces pombe 

Zygosaccharomyces bailii 
Saccharomyces ludwigii 

Zygosaccharomyces rouxii 
Candida sp. 

Pichia membranaefaciens  

3.2. Otrzymywanie kombuczy  

Tradycyjnymi substratami wykorzystanymi do produkcji napoju są czarna herbata 

oraz cukier sacharoza o stężeniu 5-8%. Do pozostałych substratów użytych w procesie 

powstawania napoju zaliczamy coca-colę, wino białe bądź czerwone, ocet, mleko lub 
ekstrakty z ziół [27]. 

Uważa się, że wykorzystanie herbaty czarnej oraz sacharozy warunkuje właściwy 

skład gotowego napoju oraz jego prozdrowotne działanie. W metodzie otrzymywania 
kombuczy na początku przygotowywany jest napar z suchych liści wybranej herbaty 

z dodatkiem rozpuszczonej sacharozy. Następnie przy użyciu filtra z naparu usuwane są 

fusy i jest on chłodzony do uzyskania temperatury pokojowej. Po ochłodzeniu naparu 

zaszczepia się go kulturą starterową SCOBY, która rozpoczyna proces fermentacji [28]. 
Naczynie, w którym zachodzi proces fermentacji powinno być przykryte bawełnianą 

szmatką lub ręcznikiem papierowym, co zapobiega przedostawaniu się pleśni i kurzu 

unoszącego się w powietrzu oraz owadów, takich jak muszki owocowe, na powierzchnię 
napoju. Przedmioty wykorzystywane w procesie fermentacji kombuczy muszą być 

wysterylizowane w celu uniknięcia zepsucia lub zanieczyszczenia napoju [8]. 

Na fermentację kombuczy mogą wpływać różne czynniki, takie jak temperatura 
prowadzonego procesu, pH, ilość tlenu, wykorzystane substraty, stężenie cukru (sacha-

rozy), pochodzenie SCOBY czy czas trwania fermentacji [29]. Proces ten trwa od 8 do 

12 dni w temperaturze 18-20ºC. Produktami powstającymi w wyniku tego procesu są: 

etanol, kwas octowy i glukuronowy, kwas mlekowy, witaminy z grupy B oraz enzymy. 
Barwa napoju kombuczy uzależniona jest od rodzaju wykorzystanej herbaty (herbata 

czarna, zielona, biała czy oolong) oraz od czasu trwania procesu fermentacji [30].  

  



 
Aleksandra Łupawka, Agata Michalska, Małgorzata Materska 

 

50 
 

3.3. Skład chemiczny kombuczy  

Skład chemiczny kombuchy jest zróżnicowany zarówno pod względem ilościowym, 

jak i jakościowym. Na różnice te wpływa czas prowadzonej fermentacji, substraty 

wykorzystane w początkowej herbacie, a także mikroorganizmy, które są obecne 
w innokulum [31]. 

Kombucza zawiera szeroką gamę związków chemicznych. Wśród nich występują 

kwasy organiczne, m.in. kwas octowy, glukonowy, glukuronowy, winowy, jabłkowy 

czy cytrynowy [32]. W jej strukturze występuje również kwas usninowy. Jest to jeden 
z naturalnych antybiotyków kombuczy, wykazujący właściwości przeciwbakteryjne 

i przeciwwirusowe [33]. Kolejną grupę związków stanowią cukry (sacharoza, glukoza 

i fruktoza). Kombucza to napój bogaty w witaminy z grupy B (B1, B2, B6, B12) oraz 
witaminę C. Wśród składników mineralnych występuje miedź, mangan, cynk, żelazo 

i nikiel. W jej skład wchodzą również białka, aminokwasy, aminy biogenne, puryny, 

etanol, dwutlenek węgla, aniony (fluorek, chlorek, bromek, jodek, azotan, fosforan oraz 
siarczan), polifenole, kwas D-sacharynowy-1,4-lakton (DSL) oraz produkty powstałe na 

skutek przemiany drożdży i bakterii [32]. Ponadto kombucza zawiera pigmenty, 

substancje antybiotyczne oraz enzymy hydrolityczne [7]. 

3.4. Właściwości antyoksydacyjne i aktywność biologiczna  

Badania przeprowadzone metodami in vitro oraz in vivo pozwoliły na przypisanie 
kombuczy licznych właściwości prozdrowotnych, m.in. właściwości przeciwdrobno-

ustrojowych, przeciwutleniających, przeciwnowotworowych czy stymulacji immunolo-

gicznej. Badania nad aktywnością biologiczną kombuczy prowadzono na wybranych 
grupach zwierząt, takich jak szczury, myszy, króliki, drób (bojlery), trzoda chlewna, 

a także limfocytach obecnych w ludzkiej krwi obwodowej [9].  

Właściwości przeciwdrobnoustrojowe kombuczy kształtowane są dzięki obecności 

kwasu octowego, białek oraz katechin. Związki te hamują rozwój chorobotwórczych 
bakterii Gram-dodatnich oraz Gram-ujemnych, jak również Helicobacter pylori, 

Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Agrobacterium tumefaciens, Bacillus 

cereus, Shigella sonnei, Salmonella enteritidis oraz Escherichia coli. Epikatechina (EC), 
epigallokatechina (EGC), galusan epikatechiny oraz galusan epigallokatechiny (EGCG) – 

zaliczane do polifenoli – odpowiadają za właściwości przeciwutleniające kombuczy. 

Zapobiegają one występowaniu nowotworów, zwiększają odporność organizmu oraz 
łagodzą stany zapalne. Podobnie jak właściwości przeciwutleniające, właściwości przeciw-

nowotworowe związane są z obecnymi w herbacie polifenolami. Ich działanie obejmuje 

hamowanie mutacji genetycznych, hamowanie proliferacji komórek rakowych, indukcje 

tych komórek oraz zatrzymywanie dalszych przerzutów [31]. 
Doświadczenia przeprowadzone na szczurach oraz myszach albinosach pozwoliły na 

odkrycie hepatoprotekcyjnych właściwości kombuczy przeciwko czynnikom toksycznym 

i rakotwórczym obecnych w wątrobie. Zdolności wątroby do detoksykacji i hepato-
protekcji spowodowane są jej przeciwutleniającą aktywnością. Za właściwości te odpo-

wiedzialny jest DSL (kwas D-sacharynowy-1,4-lakton) wytwarzany w napoju przez 

Gluconacetobacter [31]. 
Doudi i współpracownicy w 2020 r. przeprowadzili badania na grupie królików 

w celu określenia wpływu kombuczy na zmniejszenie wchłanialności cholesterolu. Na 
podstawie przeprowadzonych badań zaobserwowano, że grupę królików leczonych dietą 
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wysokocholesterolową z dodatkiem kombuczy cechował niski poziom cholesterolu 
w osoczu krwi w porównaniu do pozostałych grup. W swoich badaniach do podobnych 
wniosków doszedł także Aloulou podający kombuczę szczurom cierpiącym na cukrzycę. 
W tym przypadku kombucza wpłynęła na obniżenie poziomu zarówno cholesterolu, jak 
i trójglicerydów w osoczu krwi, zmniejszając tym samym aktywność lipazy trzustkowej 
hydrolizującej niewchłanialne trójglicerydy pokarmowe do monoglicerydów i wolnych 
kwasów tłuszczowych [34]. 

Kolejnym badaniem pozwalającym na potwierdzenie prozdrowotnych właściwości 
kombuczy było określenie czasu jej fermentacji na aktywność hipoglikemiczną u samców 
szczurów. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że, w porównaniu z innymi 
okresami czasu, 14-dniowa herbata kombucza może być uznana za czynnik hipoglike-
mizujący ze względu na zaobserwowany najwyższy poziom redukcji glukozy z przewodu 
pokarmowego. Aktywność ta indukowana jest przez związki fenolowe oraz kwas gluko-

nowy hamujące aktywność -amylazy [35]. 

3.5. Korzyści zdrowotne płynące ze spożywania kombuczy 

Ze względu na korzystny wpływ kombuczy na organizm człowieka zaliczana jest ona 
do żywności funkcjonalnej. Jako napój probiotyczny wpływa na zrównoważenie flory 
bakteryjnej przewodu pokarmowego, ułatwiając tym samym normalizację czynności 
jelit [36]. Znalazła również zastosowanie jako środek przeczyszczający [37]. Pełniąc 
funkcję suplementu terapeutycznego kombucza zapobiega chorobom sercowo-naczy-
niowym, stymuluje układ odpornościowy ludzkiego organizmu oraz zmniejsza problemy 
zapalne [38]. Ponadto redukuje stres i zaburzenia nerwowe, zmniejsza bezsenność, 
łagodzi bóle głowy oraz zapobiega infekcjom pęcherza moczowego. Wpływa również 
na poprawę stanu włosów, skóry i paznokci. Kombucza zalecana jest kobietom z zabu-
rzeniami miesiączkowania oraz w okresie menopauzy – łagodzi silne uderzenie gorąca [37]. 

3.6. Działanie niepożądane kombuczy 

Jayabalan i współpracownicy (2014) w swojej pracy wspominają również o nieko-
rzystnym wpływie spożywania kombuczy na organizm człowieka przejawiającym się 
zawrotami głowy, nudnościami, reakcjami alergicznymi, bólami głowy, kwasicą 
mleczanową oraz hipertermią. Objawy te występowały jednak tylko w pojedynczych 
przypadkach [39]. Jak donoszą inne źródła – problemy te mogły być spowodowane 
przez nadmierne spożywanie tego napoju, brak zachowanej sterylności podczas przy-
gotowywania kombuczy, wrażliwością zdrowotną pacjentów (HIV i ostra niewydolność 
nerek) czy spożywaniem bardzo kwaśnych kombucz powstałych w wyniku długo-
trwałych procesów fermentacyjnych. 

Szczególnie spożywanie kombuczy niewskazane jest kobietom w ciąży ze względu 
na obecność heparyny, białka hamującego proces krzepnięcia krwi oraz powodującego 
jej rozrzedzanie, szkodliwego w trzecim trymestrze ciąży [32]. 

4. Podsumowanie 

Przytoczone fakty oraz przeprowadzone badania kliniczne wskazują na szerokie 
spektrum wykorzystania naparów i przetworów otrzymywanych z herbat. Pomimo że 
znane są one od stuleci, wciąż poszukuje się nowych możliwości ich wykorzystania. 
Z pewnością kolejne lata badań dostarczą wielu interesujących informacji na ich temat. 
Niezmienny pozostaje fakt, że napary z herbaty, szczególnie zielonej oraz kombuczy, 
powinny zajmować znaczącą pozycję w diecie człowieka. 
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Herbata i jej produkty jako źródło substancji prozdrowotnych 

Streszczenie  
Herbata jest jednym z najpopularniejszych napojów na świecie, znanym ludziom już od tysiącleci. Przy-
gotowywana jest z pąków i liści rośliny Camelia sinensis bądź jej różnych odmian. Na tle innych herbat 
wyróżnia się herbata zielona, która jest poddawana minimalnej oksydacji w czasie procesu przetwarzania. 
Słynie ona z licznych właściwości prozdrowotnych, które zawdzięcza bogatemu składowi chemicznemu, do 
którego należą liczne polifenole, w tym galusan epigallokatechiny (EGCG), kwercetyna, kwasy fenolowe. 

Szczegółowe badania składu chemicznego naparów z herbaty zielonej potwierdziły obecność witamin, amino-
kwasów, mikroelementów oraz teiny, będącej odpowiednikiem kofeiny występującej w kawie. Wykazuje 
ona działanie antyoksydacyjne, przeciwnowotworowe, przeciwstarzeniowe oraz antyneurodegeneracyjne. 
Poprawia funkcjonowanie układu krążenia, wspomaga proces odchudzania, a także zwiększa koncentrację 
i poprawia samopoczucie. 
Mówiąc o produktach wytwarzanych z herbat warto również wspomnieć o kombuczy, czyli fermentowanej 
herbacie. Kombucza jest to słodko-kwaśny, musujący i orzeźwiający napój powstały na drodze fermentacji 
herbaty czarnej bądź zielonej, cukru sacharozy oraz kultury bakterii i drożdży SCOBY (Symbiotic Cultures 

of Bacteria and Yeasts) określanych mianem ,,grzyba herbacianego”. Napój ten posiada szeroką gamę 
związków chemicznych, do których zaliczamy między innymi kwasy organiczne odpowiedzialne za kwaśny 
smak i zapach napoju, jak i działanie przeciwbakteryjne oraz zapobiegające zanieczyszczeniu kombuczy. 
Ponadto zawiera witaminy z grupy B, witaminę C, aminokwasy biogenne, aminy, puryny, tłuszcze, białka 
oraz niewielkie ilości etanolu, dwutlenku węgla, polifenoli, minerałów i anionów. Przeprowadzone badania 
in vitro oraz in vivo pozwalają na przypisanie kombuczy właściwości przeciwdrobnoustrojowych, przeciw-
utleniających oraz przeciwnowotworowych. Ponadto napój ten normalizuje czynności pracy jelit, zapobiega 
infekcjom pęcherza moczowego, a w przypadku kobiet łagodzi uderzenia gorąca w okresie menopauzy oraz 
zmniejsza zaburzenia miesiączkowania i hamuje procesy starzenia się. 

Słowa kluczowe: zielona herbata, EGCG, kombucza, SCOBY, skład chemiczny, aktywność biologiczna, 
właściwości prozdrowotne 

Tea and its products as a source of health-promoting substances 

Abstract 
Tea is one of the most popular drinks in the world, known to people for millennia. It is prepared from the 
buds and leaves of the Camelia sinensis plant or its various varieties. Green tea stands out from other teas 
because it undergoes minimal oxidation during the processing process. It is famous for numerous health-

promoting properties that result from its rich chemical composition, which includes numerous polyphenols 
(e.g. quercetin, phenolic acids). Detailed studies of the chemical composition of green tea infusions confirmed 
the presence of vitamins, amino acids, microelements and theine, which is the equivalent of caffeine found 
in coffee. It has antioxidant, anti-cancer, anti-aging and anti-neurodegenerative properties. Improving the 
circulatory system, supporting slimming processes, as well as increasing concentration and improving the 
circulatory system. 
When talking about products made of teas, it is also worth mentioning kombucha, i.e. fermented tea. 
Kombucha is a fermented, sweet and sour, sparkling and refreshing drink made by fermentation of black or 

green tea, sucrose sugar and the culture of bacteria and yeast SCOBY (Symbiotic Cultures of Bacteria and 
Yeasts) known as "tea mushroom". This drink has a wide range of chemical compounds, which include, 
among others, organic acids responsible for the sour taste and smell of the drink as well as antibacterial and 
preventing contamination of kombucha. In addition, it contains B vitamins, vitamin C, biogenic amino acids, 
amines, purines, fats, proteins and small amounts of ethanol, carbon dioxide, polyphenols, minerals and 
anions. The conducted in vitro and in vivo tests allow kombucha to be assigned antimicrobial, antioxidant 
and anticancer properties. In addition, it normalizes the functioning of the intestines, prevents urinary bladder 
infections, and in the case of women, it soothes hot flashes during menopause, reduces menstrual disorders 
and slows down the aging process. 

Keywords: green tea, EGCG, kombucha, SCOBY, chemical composition, biological activity, health-promoting 
properties 
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Mateusz Broncel1, Paweł Ramos2 

Badanie wpływu wybranych czynników fizycznych 

na właściwości skrobi kukurydzianej stosowanej 

jako substancja pomocnicza w farmacji 

1. Wstęp  

Skrobia należy do polisacharydów i jest surowcem pozyskiwanym z roślin. Skrobia 
w głównej mierze składa się z amylozy (rys. 1), która jest rozpuszczalna w wodzie, oraz 

z nierozpuszczalnej amylopektyny (rys. 2) [1-5]. Amyloza i amylopektyna w cząsteczce 

skrobi składają się z amorficznych faz półkrystalicznych i międzykrystalicznych ułożo-
nych w naprzemiennych warstwach [1, 2, 5]. Amyloza i amylopektyna zbudowane są 

z reszt glukozowych związanych ze sobą za pomocą wiązań -glikozydowych [2, 5]. 

Skrobia może również zawierać małe ilości substancji lepkich pochodzenia białkowego 

oraz związki nieorganiczne [2]. 

 
Rysunek 1. Budowa strukturalna amylozy [5] 

 
Rysunek 2. Budowa strukturalna amylopektyny [5] 

 
1 mateusz_broncel@interia.pl, Szkoła Doktorska Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 
dyscyplina nauk farmaceutycznych, Katedra i Zakład Biofizyki, www.sum.edu.pl. 
2 pawelramos@sum.edu.pl, Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski 
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl. 
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Skrobia znalazła szerokie zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym. Jest stoso-

wana jako substancja pomocnicza, która zależnie od zawartości procentowej masy tabletki 

pełni określone funkcje [1, 3]. Są to funkcje: wypełniające (gdy jest jej w formulacji 
mniej niż 25%), rozsadzające (gdy jest jej 5-10%), poślizgowe (gdy jej zawartość wynosi 

3-5%) [1-3]. Przypisuje się jej także zdolność do utrzymywania wilgoci, właściwości adsor-

bujące, hydrofilizujące. Używana jest również do tabletkowania bezpośredniego [1, 5]. 

Użycie standardowej skrobi może prowadzić do powstania miękkich tabletek o dużej 
kruchości, ponieważ nie wykazuje ona idealnych właściwości wiążących. Dlatego 

w farmacji stosuje się skrobię modyfikowaną [2]. Przykładem skrobi modyfikowanej 

jest skrobia wstępnie żelatynizowana, przetworzona chemicznie i przeważnie składająca 
się w 5 procentach z wolnej amylozy, 15 procentach wolnej amylopektyny i w 80 

procentach z niezmodyfikowanej skrobi. Używana jest w stężeniach 5-10% w procesach 

granulacji na mokro [1-5]. 
Wiele czynników fizycznych, takich jak wilgotność względna, temperatura czy pro-

mieniowanie UV może wpływać w sposób niekorzystny na trwałość przechowywanych 

substancji leczniczych oraz pomocniczych stosowanych w przemyśle farmaceutycznym 

[6-14]. W wyniku ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe dochodzi do absorpcji 
kwantów energii przez substancję chemiczną, co może prowadzić do jej destrukcji w pro-

cesie zwanym fotolizą [6-9]. Nieodpowiednio dobrana wilgotność powietrza w trakcie 

przechowywania substancji leczniczych może również wpływać niekorzystnie na ich 
trwałość. Szczególnie wrażliwe na podwyższoną wilgotność są substancje cechujące się 

wysoką higroskopijnością [10-12]. Innym przykładem jest rozkład termiczny substancji 

leczniczych i pomocniczych w trakcie niedostosowania warunków termicznych [13, 14]. 

Zmiany zachodzące w substancji pomocniczej, będące następstwem niewłaściwego 
przechowywania, mogą powodować brak lub osłabienie efektów terapeutycznych gotowej 

formulacji leku, w której taką substancję pomocniczą zastosowano. 

2. Cel pracy 

Celem pracy była ocena wpływu temperatury, promieniowania UV oraz wilgotności 
względnej (RH) na trwałość skrobi kukurydzianej. W tym celu zastosowano analizę 

termograwimetryczną (TG), analizę termograwieryczno różnicową (c-DTA), analizę 

kolorymetryczną, spektrofotometrię UV-VIS oraz mikroskopię optyczną. Przeprowadzone 
badania pozwalają na optymalizację procesów związanych z przechowywaniem oraz 

obróbką technologiczną skrobi w czasie wykonywania formulacji z lekami.  

3. Materiały i metody 

3.1. Analizowana próbka  

Analizie poddano skrobię kukurydzianą zakupioną w firmie Sigma-Aldrich. Skrobia 

jest polisacharydem, który podczas hydrolizy rozkłada się na dekstryny, następnie 

maltozę (disacharyd) i wreszcie D-glukozę [1-5]. Wzór sumaryczny i strukturalny skorbi 
przedstawiono na rysunku 3. 
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Rysunek 3. Wzór sumaryczny i strukturalny skrobi kukurydzianej [5] 

3.2. Badane czynniki fizyczne  

W pracy testowano wpływ czynników fizycznych (temperatura, promieniowanie UV 

oraz wilgotność względna) na skrobię kukurydzianą. W tym celu próbki skrobi były 

umieszczane na szalce Petriego i poddawane działaniu testowanych czynników. 
W celu oceny wpływu działania promieniowania UV zastosowano lampę UVA 

Medison 250 emitującą promieniowanie z zakresu 315-400 nm firmy Schulze & Bohm 

(Niemcy). Lampa jest wyposażona w cztery promienniki o mocy 20 W. W eksperymencie 

zastosowano 30-minutową, 60-minutową, 90-minutową i 120-minutową ekspozycję skrobi 
na działanie UV. Badane próbki były umieszczane w odległości 30 cm od źródła pro-

mieniowania na szalkach Petriego. 

Ocenie poddano również wpływ temperatury i wilgotności względnej (RH) na właści-
wości skrobi. Zastosowano następujące warunki przechowywania będące kombinacją 

wilgotności względnej i temperatury: 45% RH (±5%) / 25C, 75% RH (±5%) / 25C 

oraz 65% RH (±5%) / 40C. Dla wszystkich kombinacji wykonano analizy w trzecim 

i siódmym dniu przechowywania. Do badania zastosowano sterylizator z wymuszonym 

termoobiegiem powietrza firmy Memmert (Niemcy). 

3.3. Analiza termograwimetryczna i c-DTA 

Dynamiczna analiza termograwimetryczna (TGA) w przedziale temperatury  

35-600C została wykonana dla próbki skrobi przechowywanej w temperaturze pokojowej 

w zamkniętym pojemniku (próbka wyjściowa). Równocześnie dla próbki wyjściowej 
prowadzony był pomiar pierwszej oraz drugiej pochodnej krzywej termograwimetrycz-

nej (DTG, D2TG) oraz analiza termograwieryczno różnicowa (c-DTA) w celu oceny 

dekompozycji oraz zachodzących zjawisk termicznych w skrobi.  
Dla próbki wyjściowej skrobi oraz próbek poddanych działaniu testowanych warunków 

przechowywania (RH/C) zostały wykonane izotermiczne pomiary TG. W tym celu zasto-

sowano dwie temperatury pomiaru 50C i 70C, które były utrzymywane przez 60 minut. 
Do pomiarów została zastosowana termowaga TG 209 F3 Tarsus firmy Netzsch 

(Niemcy). Masa próbek, dla których prowadzono wszystkie pomiary termograwimetryczne, 

wynosiła 10 mg. Próbki po odważeniu za pomocą wagi analitycznej firmy Sartorius 

(Niemcy) umieszczane były w tyglu pomiarowym wykonanym ze spiekanego trójtlenku 
glinu (korundu). Szybkość grzania skrobi podczas analizy dynamicznej wynosiła 10 K/min. 

Pomiary TG/c-DTA były wykonane w atmosferze azotu. Przepływ zastosowanego gazu 

wynosił 50 ml/min. Rejestracji oraz oceny termogramów dokonano za pomocą opro-
gramowania Proteus 8.0 firmy Netzsch (Niemcy). 
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3.4. Analiza kolorymetryczna  

Dla badanych próbek skrobi kukurydzianej wykonana została analiza koloryme-

tryczna. Do oceny zmiany barwy zastosowano przestrzeń barw w układzie CIE L*a*b*. 

Ocenie poddano różnice analizowanych parametrów barwy pomiędzy próbką wyjściową 
skrobi (wzorzec) a skrobią poddaną działaniu testowanych warunków fizycznych. Do 

badań użyto kolorymetru NH 310 firmy 3nm (Chiny). 

Szczegółowej analizie poddano parametry: L*, a* i b*. Parametr L* określa jasność 

próbki. Przyjmuje wartość 0 dla próbki czarnej oraz 100 dla próbki białej. Wartości 
pomiędzy 0 a 100 odzwierciedlają odcienie szarości. Parametr a* określa udział barwy 

czerwonej i zielonej. Przyjmuje on wartości dodatnie dla koloru czerwonego oraz ujemne 

dla koloru zielonego. Parametr b* określa udział barwy żółtej i niebieskiej. Przyjmuje 
on wartości dodatnie dla barwy żółtej oraz ujemne dla barwy niebieskiej [15, 16].  

Ponadto dla badanych próbek został obliczony parametr E* określający różnicę 

pomiędzy wzorcem a próbką badaną [16]: 

E*= [(L*)2+[(a*)2+[(b*)2]1/2    (1) 

gdzie: L*, a*, b* – różnica parametru L*, a* i b* dla próbki wyjściowej oraz skrobi poddanej działaniu 
czynnika fizycznego. 

Ocenie poddano również parametr brązowienia próbki (BI), który został obliczony 
za pomocą uzyskanych otrzymanych wartości L*, a* i b* przy wykorzystaniu nastę-

pującego wzoru [17]: 

BI = 100[(x – 0,31)] / 0,172     (2) 

gdzie parametr x został obliczony przy wykorzystaniu następującej formulacji: 

x = (a* + 1,75 L*) / (5,645 L* + a* - 3,012 b*)   (3) 

3.5. Analiza spektrofotometryczna UV-VIS  

Dla testowanych próbek rejestrowane były widma absorbancji oraz transmitancji 

w zakresie długości fali wynoszącej od 200 nm do 380 nm [18]. W tym celu rozpusz-
czono 10 mg badanej próbki w 40 ml wody. Następnie próbki były mieszane oraz 

pozostawione przez 60 minut w temperaturze pokojowej. Po upływie 1 godziny pobie-

rano za pomocą pipety automatycznej stałą objętość próbki znad osadu i przenoszono ją 

do kuwety kwarcowej o drodze optycznej wynoszącej 1 cm. Do pomiarów zastosowano 
spektrofotometr UV-VIS Thermo Genesys 10S firmy Thermo Scientyfic (USA). Do 

rejestracji i analizy otrzymanych widm zastosowano oprogramowanie VisionLite firmy 

Thermo Scientyfic (USA) oraz Origin 2016 firmy OriginLab (USA). 

3.6. Badanie z wykorzystaniem mikroskopii optycznej 

W przeprowadzonych badaniach wykonano ocenę mikroskopową próbek skrobi 

poddanej działaniu czynników fizycznych. W tym celu wykonano preparaty skrobi 

barwionej za pomocą jodyny. Do analizy zastosowano mikroskop optyczny z kamerą 
5MPX firmy Opta-Tech (Polska). Powiększenie (obiektyw x okular) rejestrowanych 

obrazów wyniosło 10x i 40x przy aperturze numerycznej wynoszącej odpowiednio 0,25 

i 0,65. 
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4. Wyniki i dyskusja  

Analizie termograwimetrycznej (TGA) oraz termicznej analizie różnicowej (c-DTA) 

została poddana próbka skrobi kukurydzianej przechowywanej w temperaturze poko-

jowej w zamkniętym opakowaniu (próbka wyjściowa). Dla tej próbki rejestrowane były 
krzywe TG, DTG oraz D2TG w warunkach dynamicznej zmiany temperatury w prze-

dziale od 35C do 600C (rys. 4). Równocześnie prowadzony był pomiar c-DTA (rys. 4). 

Parametry odczytane z krzywych TG, DTG i D2TG zostały przedstawione w tabeli 1. 
 

 

Rysunek 4. Krzywa TG, DTG, D2TG oraz c-DTA zarejestrowana dla skrobi kukurydzianej [opracowanie 
własne] 

Tabela 1. Parametry krzywej TG/DTG/D2TG skrobi kukurydzianej 

PARAMETRY KRZYWEJ TG 

Początek  

[C] 

Środek  

[C] 

Przegięcie  

[C] 

Koniec 

[C] 

Całkowita 
utrata masy  
[w proc.] 

Pozostała 
masa  

[w proc.] 

297,6 309,6 309,1 321,7 -61,45 15,67 

PARAMETRY KRZYWEJ DTG 

Etap I Etap II 

Maksymalny pik 
temperaturowy ubytku 

masy [C] 

Ubytek masy  
[w proc./min.] 

Maksymalny pik 
temperaturowy ubytku masy 

[C] 

Ubytek masy  
[w proc./min.] 

71,7 -2,05 309 -25,60 

PARAMETRY KRZYWEJ D2TG 

Etap I Etap II 

Pik [C] Pik [C] Pik [C] Pik [C] 

41,8 87,8 300,4 316,7 

Źródło: Opracowanie własne. 

Z analizy krzywej TG skrobi kukurydzianej wynika, że początek właściwej dekom-

pozycji występuje w temperaturze 297,6C i przebiega dwuetapowo, z ubytkiem masy 
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wynoszącym -10,76% i -69,02%. Odczytane z krzywej DTG i D2TG maksymalne tem-

peratury ubytku masy dla skrobi wynoszą odpowiednio 71,7C (-2,05%/min) oraz 309C 

(-25,6%/min) – patrz tabela 1). Etap I utraty masy związany jest z uwolnieniem wody 

z próbki skrobi kukurydzianej, czemu towarzyszy endotermiczny pik na krzywej c-DTA 

z maksimum przypadającym na temperaturę 57,7C. Uwolnienie wody w etapie I zostało 

potwierdzone również w innych pracach naukowych [19, 20]. Z kolei etap II rozpoczyna 

się w temperaturze 255C z maksymalną utratą masy próbki wynoszącą -25,5 [%/min], 

która występuje w temperaturze 300,4C. Etap II związany jest z całkowitą degradacją 

termiczną skrobi, czemu towarzyszy pik egzotermiczny na krzywej c-DTA z maksimum 

przypadającym na temperaturę 308,5C [19, 20]. Ponadto na krzywej c-DTA możemy 

zauważyć mały pik endotermiczny z maksimum przypadającym w 282,1C. Pik ten 

związany jest z topnieniem próbki skrobi (rys. 4). 
Analiza termograwimetryczna wykonana w warunkach statycznych, czyli przy  

60-minutowym poddaniu próbki wyjściowej temperaturze 50C lub 70C wykazała, iż 

większy ubytek masy występuje dla skrobi poddawanej działaniu temperatury 50C  
(rys. 5). Zjawisko to związane jest prawdopodobnie z szybszym uwolnieniem w tej 

temperaturze wody zaadsorbowanej powierzchniowo w próbce.  

 

Rysunek 5. Izotermiczne krzywe TG oraz c-DTA zarejestrowane dla wyjściowej skrobi kukurydzianej. 

Pomiary wykonane dla temperatur 50C i 70C utrzymywanych przez 60 minut [opracowanie własne] 

Statyczna analiza termograwimetryczna w temperaturach 50C i 70C utrzymywa-

nych przez 60 minut została przeprowadzona również dla próbek skrobi kukurydzianej 

przechowywanej w różnych warunkach wilgotności względnej i temperatury. Analizie 

poddano próbki skrobi przechowywanej w warunkach 45% RH/25C (rys. 6), 75% 

RH/25C (rys. 7) oraz 65% RH/40C (rys. 8). Rejestracja krzywych TG dla wszystkich 

badanych próbek wykonana została w trzecim i siódmym dniu przechowywania. 
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Szczegółowe zestawienie ubytku masy analizowanych próbek zostało zaprezentowane 

na rysunku 9. 

Z przeprowadzonych analiz krzywych izometrycznych zmiany ciężaru próbek 

w temperaturze statycznej wynoszącej 50C wynika, że dla wszystkich warunków prze-

chowywania początkowo obserwowany jest większy ubytek masy (dzień trzeci), co 
związane jest z adsorpcją wody z otoczenia przez próbkę skrobi. Ilość zaadsorbowanej 

wody jest większa dla wyższych zawartości wilgotności względnej w otoczeniu próbki 

(rys. 9a i 9c). Z kolei po siedmiu dniach przechowywania próbek w warunkach 45% 

RH/25C (rys. 6a), 75% RH/25C (rys. 7a) oraz 65% RH/40C (rys. 8a) obserwowany 

jest spadek ubytku masy w porównaniu do wartości ubytku masy w dniu trzecim  
(rys. 9a i 9c). Za zjawisko to może odpowiadać różnica w budowie makrocząsteczek 

skrobi kukurydzianej, która w porównaniu do skrobi ziemniaczanej zawiera mniejszą 

ilość amylopektyny. Duża zawartość amylopektyny w skrobi ziemniaczanej pozwala 
cząsteczkom wiązać i utrzymywać wodę z otoczenia próbki. Z racji mniejszej zawartości 

amylopektyny, a co za tym idzie grup polarnych, skrobia kukurydziana ma mniejsze 

zdolności sorpcyjne [21]. Prowadzi to do zachodzenia w skrobi kukurydzianej zjawiska 
adsorpcji wielowarstwowej. Zjawisko adsorpcji wielowarstwowej powoduje, iż woda 

znajdująca się w otoczeniu próbki jest adsorbowana na powierzchni adsorbentu (skrobia) 

w postaci wielowarstwy [22]. W związku z tym tylko na cząsteczki wody znajdujące się 

w bezpośrednim kontakcie z powierzchnią adsorbentu działa siła adhezji, która pozwala 
utrzymywać cząsteczki wody w postaci trwałej monowarstwy. Kolejne cząsteczki wody 

mogą być przyłączane już tylko w postaci wielowarstwy za pomocą sił kohezji, które 

nie są tak silne jak siły adhezji. Może to powodować stopniową utratę zaadsorbowanej 
wody.  

Analiza krzywych izometrycznych zmiany masy próbek wykonana w temperaturze 

70C związana jest z koleją utratą wody zaadsorbowanej w głębszych warstwach cząste-

czek skrobi. 

Przeprowadzane pomiary w trzecim i siódmym dniu wykazały w przypadku skrobi 

przechowywanej w warunkach 45% RH/25C (rys. 6b) nieznaczną zmianę masy próbki, 

co świadczy o tym, iż warunki te nie powodują gromadzenia się wody w tych warstwach 
skrobi (rys. 9b i 9c). W przypadku warunków przechowywania w podwyższonej zawar-

tości wilgotności względnej wynoszącej 75% RH/25C (rys. 7b) oraz 65% RH/40C 

(rys. 8b) obserwujemy wzrost zawartości wody, co manifestuje się wzrostem ubytku 

masy dla próbki przechowywanej w warunkach: 75% RH/25C w dniu siódmym oraz 

próbki przechowywanej w warunkach: 65% RH/40C w dniu trzecim. Z kolei w dniu 

siódmym dla próbki przechowywanej w warukach: 65% RH/40C obserwujemy spadek 

ubytku masy, co świadczy o obniżeniu zawartości wody zaadsorbowanej w głębszych 

warstwach skrobi. Za fakt ten może być odpowiedzialna podwyższona temperatura 

przechowywania wynosząca 40C. Proces ten zaobserwowali również inni badacze [23]. 
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Rysunek 6. Izotermiczne krzywe TG zarejestrowane dla skrobi wyjściowej (linia ciągła) oraz skrobi 

przechowywanej w warunkach: 45% RH/25C przez trzy dni (linia przerywana) oraz siedem dni (linia 

przerywana/kropka). Izotermiczny pomiar TG w temperaturach: (a) 50C i (b) 70C utrzymywanych  
przez 60 minut [opracowanie własne] 
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Rysunek 7. Izotermiczne krzywe TG zarejestrowane dla skrobi wyjściowej (linia ciągła) oraz skrobi 

przechowywanej w warunkach: 75% RH/25C przez trzy dni (linia przerywana) oraz siedem dni (linia 

przerywana/kropka). Izotermiczny pomiar TG w temperaturach: (a) 50C i (b) 70C utrzymywanych  
przez 60 minut [opracowanie własne] 
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Rysunek 8. Izotermiczne krzywe TG zarejestrowane dla skrobi wyjściowej (linia ciągła) oraz skrobi 

przechowywanej w warunkach: 65% RH/40C przez trzy dni (linia przerywana) oraz siedem dni (linia 

przerywana/kropka). Izotermiczny pomiar TG w temperaturach: (a) 50C i (b) 70C utrzymywanych  
przez 60 minut [opracowanie własne] 
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Rysunek 9. Zmiana masy skrobi przechowywanej w różnych warunkach w izotermicznym pomiarze 

termograwimetrycznym przy zastosowaniu 60-minutowej ekspozycji na temperaturę: (a) 50C i (b) 70C;  
(c) – porównanie ubytku masy dla badanych próbek w poszczególnych dniach pomiaru [opracowanie własne] 
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Analizie kolorymetrycznej w układzie przestrzeni barw CIE L*a*b* zostały poddane 
próbki skrobi kukurydzianej wyjściowej oraz przechowywanej w dostępie do promie-
niowania UV, a także w różnych warunkach ilości wilgotności względnej i temperatury 
otoczenia. 

Dla skrobi przechowywanej w warunkach dostępu do promieniowania ultrafioleto-
wego obserwowano stopniowy wzrost wartości parametru jasności (L*) w trakcie wydłu-
żania czasu ekspozycji w porównaniu do wartości dla skrobi wyjściowej. Świadczy to 
o jaśnieniu próbki wraz z wydłużeniem ekspozycji na działanie UV. Zależność ta 
korespondowała z obliczonym parametrem brązowienia (BI). Wraz z wydłużeniem 
ekspozycji na działanie promieniowania UV parametr ten ulegał obniżeniu. Dodatkowo 
obserwowano zmianę parametrów oceniających udział w próbkach barw: czerwonej- 
-zielonej (a*) i żółtej-niebieskiej (b*). Wraz z wydłużeniem skrobi na działanie promie-
niowania UV obserwowano stopniowe obniżanie w próbce udziału barwy czerwonej 
oraz barwy żółtej. Wraz z wydłużeniem czasu ekspozycji na działanie promieniowania 
ultrafioletowego obserwowano wyraźniejszą zmianę barwy, o czym świadczy wzrastająca 

wartość parametru E (tab. 2). Dla testowanych próbek obserwowano wzrost różnicy 
w barwie: ze zmiany słabo widocznej dla ekspozycji 30-minutowej do widocznej dla 
ekspozycji 60-minutowej, 90-minutowej i 120-minutowej. Zmiany barwy w układzie 
CIE L*a*b* pod wpływem promieniowania ultrafioletowego były widoczne również 
w innych substancjach, w tym gotowych postaciach leku zawierających w składzie 
skrobię [24, 25]. 

Próbki skrobi przechowywanej w warunkach różnej zawartości wilgotności względnej 
i temperatury również zostały ocenione pod względem zmiany barwy w układzie CIE 
L*a*b*. Dla tych próbek również była widoczna zmiana wszystkich ocenianych para-
metrów barwy. Największą zmianę zarejestrowano dla skrobi przechowywanej w warun-

kach: 75% RH/25C/7 dni oraz 65% RH/40C/7 dni (tab. 2). 
Tabela 2. Analiza barwy w układzie CIE L*a*b*, parametru E oraz parametru brązowienia (BI) dla testowa-
nych próbek skrobi kukurydzianej (pomiary wykonano trzykrotnie dla każdej próbki, a wartość uśredniono) 

Badana próbka L*  
[±0,05] 

a*  
[±0,03] 

b*  
[±0,04] 

E  
[±0,04] 

BI  
[±0,04] 
 

Skrobia wyjściowa 80,13 8,77 33,63 - 61,23 
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UV/30 minut 81,19 8,82 34,93 1,68 62,91 
UV/60 minut 83,07 8,51 33,05 3,01 57,18 

UV/90 minut 84,07 8,22 32,71 4,08 55,44 

UV/120 minut 84,68 8,14 32,49 4,75 55,06 
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45% RH/25C/3 
dni 

80,34 9,24 33,05 0,77 60,31 

45% RH/25C/7 
dni 

79,67 7,60 33,11 1,36 59,48 

75% RH/25C/3 
dni 

80,03 8,07 32,67 1,19 58,71 

75% RH/25C/7 
dni 

78,71 6,64 32,22 2,92 57,62 

65% RH/40C/3 
dni 

80,13 8,39 33,06 0,68 59,71 

65% RH/40C/7 
dni 

78,60 6,56 32,46 2,93 58,14 

Źródło: Opracowanie własne. 
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W pracy wszystkie testowane próbki skrobi kukurydzianej zostały poddane także 

analizie z wykorzystaniem spektrofotometrii UV-VIS. W tym celu rejestrowane były 

widma absorbancji w zakresie UV (rys. 10a) oraz transmitancji (rys. 10b). Dla próbek 
przechowywanych przez siedem dni w warunkach podwyższonej zawartości wilgot-

ności względnej obserwowano efekt hipochromowy, czyli obniżenie natężenia pasma 

absorpcji (rys. 10a). Również dla tych samych próbek zaobserwowano wzrost transmi-

tancji (rys. 10b). Za fakt ten może odpowiadać obniżenie zawartości ilości ziaren skrobi 
w próbkach przechowywanych w warunkach większej zawartości wilgotności względnej 

(75% RH/25C) oraz podwyższonej temperaturze (65% RH/40C). Zjawisko to było 

obserwowane również w preparatach mikroskopowych przygotowanych z testowanych 

próbek skrobi (rys. 11). Dla próbki przechowywanej w warunkach: 75% RH/25C (rys. 11d) 

i 65% RH/40C (rys. 11e) w porównaniu do skrobi wyjściowej (rys. 11a) obserwowano 

obniżoną liczbę wybarwionych jodyną ziaren skrobi. Podwyższona temperatura 

w próbce przechowywanej w 65% RH/40C sprzyjała pęcznieniu ziaren i ich łączeniu, 

co może wskazywać na początek procesu kleikowania skrobi (rys. 11e) [26]. 

5. Wnioski/Podsumowanie  

Wykonane w pracy badania z zastosowaniem termograwimetrii, kolorymetrii, spektro-
fotometrii UV-VIS oraz mikroskopii optycznej pozwoliły wyciągnąć następujące wnioski: 

1. Analiza termograwimetryczna wykazała dwuetapową dekompozycję skrobi kuku-

rydzianej. Pierwszy etap związany jest z uwolnieniem zaabsorbowanej wody. Drugi 
etap dotyczy całkowitego rozkładu badanych próbek. 

2. Statyczna analiza TG wykazała różnice w procencie utraty masy skrobi przecho-

wywanej w różnej zawartości wilgotności względnej i temperaturze. Największy 

ubytek masy rejestrowano dla próbki przechowywanej w podwyższonej ilości RH 

oraz temperaturze (65% RH/40C). 
3. Analiza kolorymetryczna wykazała zmianę barwy w układzie CIE L*a*b skrobi 

poddanej działaniu promieniowania UV oraz przechowywanej w podwyższonej 

zawartości wilgotności względnej i temperaturze w stosunku do próbki wyjściowej. 

Wskazuje to na zmiany zachodzące w próbce skrobi pod wpływem jej ekspozycji 
na badane warunki. 

4. Analiza widm UV wykazała efekt hipochromowy dla skrobi przechowywanej 

w warunkach podwyższonej ilości RH. 
5. Ze względu na zmiany w barwie oraz różnice w analizach TG nie zaleca się prze-

chowywania skrobi kukurydzianej w dostępie do promieniowania UV oraz pod-

wyższonej zwartości wilgotności względnej. 

Podziękowania 

Badania były finansowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. 

Umowa nr PCN-1-033/N/1/F. 
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Rysunek 10. Widma: (a) absorbancji UV i (b) transmitancji skrobi wyjściowej, przechowywanej przez  
120 minut w dostępie do promieniowania UV oraz przechowywanej siedem dni w warunkach:  

45% RH/25C, 75% RH/25C i 65% RH/40C. Rejestracja widm wykonana w temperaturze pokojowej 

dla długości fali wynoszącej =200-380 nm [opracowanie własne] 
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Rysunek 11. Obrazy mikroskopowe wykonane w powiększeniu 10 razy i 40 razy dla skrobi: (a) wyjściowej, 
(b) skrobi poddanej 120-minutowej ekspozycji na promieniowanie UV oraz skrobi przechowywanej przez 

siedem dni w warunkach: (c) 45% RH/25C, (d) 75% RH/25C i (e) 65% RH/40C [opracowanie własne] 
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Badanie wpływu wybranych czynników fizycznych na właściwości skrobi 
kukurydzianej stosowanej jako substancja pomocnicza w farmacji 

Streszczenie 
Skrobia jest surowcem należącym do polisacharydów. Jest pozyskiwana z roślin i szeroko stosowana w prze-
myśle spożywczym oraz farmaceutycznym. W farmacji wykorzystywana jest jako substancja wypełniająca 
w produkcji tabletek i kapsułek, substancja wiążąca oraz środek rozsadzający. Czynniki fizyczne takie jak 
wilgotność czy promieniowanie UV mogą wpływać niekorzystnie na trwałość przechowywanych substancji 
pomocniczych stosowanych w przemyśle farmaceutycznym. Zmiany zachodzące w substancji pomocniczej 
pod wpływem niewłaściwego jej przechowywania mogą powodować brak lub osłabienie efektów terapeutycz-
nych gotowej formulacji leku, w której taką substancję pomocniczą zastosowano.  
Celem pracy była ocena wpływu wilgotności względnej (RH) oraz promieniowania UV na trwałość skrobi 
kukurydzianej. Jako metody badawcze zastosowano: termograwimetrię (TG), analizę kolorymetryczną, 
spektrofotometrię UV-VIS oraz mikroskopię optyczną. 
Wykonane analizy dynamiczne TG wykazały, że skrobia ulega dwuetapowej dekompozycji. Właściwa 
dekompozycja skrobi zachodzi w drugim etapie. Analizy izotermiczne TG wykazały, że ubytek masy zależy 
od ilości wilgotności względnej w otoczeniu próbki. Największe ubytki masy zarejestrowano dla skrobi prze-
chowywanej w podwyższonych warunkach RH. Dodatkowo analiza kolorymetryczna potwierdziła zmiany 
zachodzące w parametrach CIE Lab badanej skrobi poddanej działaniu promieniowania UV.  
Słowa kluczowe: skrobia kukurydziana, warunki przechowywania, termograwimetria, analiza koloryme-
tryczna, spektrofotometria UV-VIS. 

Impact of selected physical factors on the properties of starch from corn 
as an excipient in pharmacy 

Abstract  
Starch is a raw material belonging to polysaccharides. It is obtained from plants and widely used in the food 
and pharmaceutical industries. In pharmacy, it is widely used as a filler, a binder and a disintegrant in the 
production of tablets and capsules. Physical factors such as humidity or UV radiation may adversely affect 
the stability of the stored excipients used in the pharmaceutical industry. Changes in an excipient due to 
improper storage may result in the lack or a weakening of the therapeutic effects of the finished drug 
formulation in which the excipient has been used.  
The aim of the study was to evaluate the influence of relative humidity (RH) and UV radiation on the 
durability of corn starch. The following research methods were used: thermogravimetry (TG), colorimetric 
analysis, UV-VIS spectrophotometry and optical microscopy. 
The performed dynamic analyzes of TG showed that starch undergoes two-stage decomposition. The major 
decomposition of starch takes place in the second stage. The isothermal analyzes of TG showed that the mass 
loss depends on the amount of relative humidity in the environment of the sample. The greatest mass losses 
were recorded for starch stored in higher RH conditions. Additionally, the colorimetric analysis confirmed 
the changes taking place in the CIE Lab parameters of the tested starch exposed to UV radiation. 
Keywords: starch from corn, storage conditions, thermogravimetry, colorimetric analysis, UV-VIS spectro-
photometr 
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Ostropest plamisty jako składnik kosmetyków  

w opiece pacjenta onkologicznego 

1. Wprowadzenie  

Choroby nowotworowe są przyczyną ponad 20% rokrocznie rejestrowanych zgonów. 
Stosowane leczenie przeciwnowotworowe bardzo często daje działania niepożądane, 
które są dotkliwe dla pacjentów i wyniszczające dla organizmu chorego [1-4]. Podawane 
podczas leczenia substancje terapeutyczne wpływają nie tylko na szybko dzielące się 
komórki nowotworowe, ale także komórki zdrowe, co w konsekwencji prowadzi do 
objawów niepożądanych. Wiele niekorzystnych zmian widocznych jest na skórze, wło-
sach czy też paznokciach. Mimo iż w większości przypadków zmiany skórne nie stanowią 
zagrożenia dla życia, wpływają negatywnie na aktywność, samopoczucie, samoocenę 
i akceptację swojego wyglądu przez pacjentów [5]. Niepożądane efekty na skórze 
pacjentów szczególnie często występują podczas radioterapii. Są to: rumień, owrzodzenia, 
łuszczenie się i pękanie naskórka, świąd skóry. Skóra podczas leczenia onkologicznego 
staje się również sucha, cienka, zaczerwieniona, łatwo ulega urazom [6-10]. 

Udowodniono, że odpowiednio prowadzone działania profilaktyczne, poprzez stoso-
wanie właściwej pielęgnacji skóry, przynoszą poprawę jakości życia pacjentów leczonych 
na choroby nowotworowe. Działania profilaktyczne chronią też skórę pacjentów – 
uszkodzoną podczas radioterapii na skutek biochemicznych zmian – przed dodatko-
wymi urazami, podrażnieniami, ale też promieniowaniem UV [11-13]. 

Przyjętym działaniem profilaktycznym jest stosowanie odpowiednich produktów 
kosmetycznych, tzw. onkokosmetyków, które są przeznaczone dla pacjentów onkolo-
gicznych [14-16]. W ich składzie nie ma substancji drażniących, konserwantów czy też 
barwników, natomiast bogate są w substancje odbudowujące barierę ochronną, nawilża-
jące, redukujące świąd, regenerujące, natłuszczające, łagodzące, chroniące skórę przed 
stresem oksydacyjnym spowodowanym przez wolne rodniki oraz czynniki środowiskowe, 
jak promieniowanie UV i zanieczyszczania [6-10]. 

Jedną z substancji coraz częściej stosowanych w terapii nowotworowej w celu łago-
dzenia jej skutków (szczególnie u pacjentów dotkniętych popromiennym zapaleniem 
skóry) jest ekstrakt z nasion ostropestu plamistego (Silybum marianum seed extract) 
[17]. Łagodzi on objawy popromiennego zapalenia skóry i zmniejsza zaczerwienienie 
[17, 18]. Stosowany na skórę wykazuje działanie regeneracyjne i nawilżające [17, 19], 
posiada też właściwości przeciwutleniajace, przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe 
[17, 19]. 

Celem niniejszej pracy było opracowanie receptury preparatu do pielęgnacji skóry 
pacjentów leczonych onkologicznie, który to preparat zawiera ekstrakt i olej z nasion 
ostropestu plamistego chroniący skórę przed negatywnymi skutkami stresu oksydacyj-
nego związanymi z działaniem wolnych rodników czy promieniowaniem UV. 

 
1 agnieszka.kulawik-pioro@pk.edu.pl, Katedra Chemii i Technologii Organicznej, Wydział Inżynierii i Tech-
nologii Chemicznej, Politechnika Krakowska. 
2 olga9721@wp.pl, Katedra Chemii i Technologii Organicznej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, 
Politechnika Krakowska. 
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2. Materiał i metody  

2.1. Charakterystyka surowca użytego do badań  

Ostropest plamisty to roślina należąca do rodziny astrowatych (Asteraceae). Wyróżnia 

się dwie odmiany ostropestu plamistego; są to: Silybum marianum oraz Sylibum eburneum 
coss. Roślina ta pochodzi z rejonów Morza Śródziemnego i jest obecnie szeroko roz-

powszechniona na całym świecie. Ostropest jest ważną rośliną leczniczą w Europie oraz 

w Ameryce Północnej, stosowaną głównie w leczeniu marskości wątroby, w schorzeniach 
wątroby wynikających z nadużywania alkoholu, w przypadku zatrucia toksynami po-

chodzącymi ze środowiska (np. grzyby, metale ciężkie, chemikalia) czy w ostrym prze-

wlekłym zapaleniu wątroby [20-22]. Wykazuje też silniejsze działanie antyoksydacyjne 
niż powszechnie znane antyutleniacze, jak witamina E i C. W porównaniu do witaminy E 

aktywność ta jest ponad dwadzieścia razy większa. Roślina ta używana jest jako hepato-

protektor do detoksykacji po chemioterapii, wspomaga również łagodzenie efektów 

ubocznych związanych z długotrwałym leczeniem przeciwnowotworowym [23]. W Polsce 
ponadto produkuje się mleko z nasion ostropestu [21, 24]. 

Ze względu na obecność sylimaryny najcenniejsze są owoce i nasiona ostropestu, 

jednakże cała roślina może być stosowana w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycz-
nym i spożywczym [25]. 

Sylimaryna to aktywny kompleks flawonolignanów, czyli związków zaliczanych do 

flawonoidów, kumulujących się w suchej owocni i łupinie nasiennej niełupek [21]. W jego 
skład wchodzą: sylibina w dwóch formach izomerycznych – A i B (kompleks określany 

jako sylibinina), izosylibina w dwóch formach izomerycznych – A i B (kompleks tzw. 

izosylibininy), sylidianina (sylidionina) i sylikrystyna (sylichrystyna) [21, 26]. Średnia 

zawartość sylimaryny w nasionach wynosi ok. 2% [24]. 

 
Rysunek 1. Struktura związków wchodzących w skład sylimaryny [27] 

Zawartość sylimaryny w surowcu jest rzędu 1,5-3,05% [21, 26]. Największą aktyw-
nością biologiczną odznacza się sylibina, która stanowi 50-70% składu sylimaryny. Do 

innych związków należących do szeregu flawonolignanów w nasionach ostropestu 
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należą: 2,3-dehydrosylibina, 2,3-dehydrosilykrystyna, sylandrina, sylimonina [20, 21, 

24, 26, 28]. 

W skład nasion ostropestu plamistego wchodzi też olej, który stanowi 20-30% składu 
łupinek. W oleju tym zawarte są kwasy tłuszczowe, w tym niezbędne nienasycone kwasy 

tłuszczowe, jak kwas linolowy (60%), oleinowy (30%) oraz nasycone kwasy tłuszczowe – 

kwas palmitynowy (9%) [21]. Ponadto w nasionach obecne są flawonoidy: taksyfolina, 

kwercetyna, luteolina, apigenina, naringenina, witaminy C i K, tokoferol, kwasy orga-
niczne, saponiny, fitosterole [24]. 

Obecny w ostropeście plamistym kwas linolowy (LA) jest najważniejszym kwasem 

z rodziny omega-6. To z niego syntezowane są kwasy: -linolenowy i -linolenowy, 

których niedobór skutkuje wysuszeniem i łuszczeniem naskórka, pojawieniem się 

egzem, uczuciem świądu, drobnymi pęknięciami skóry, uczuciem szorstkości i napięcia 
w skórze. W związku z tym receptury kosmetyków wzbogacone o olej tłusty z ostropestu 

znalazły zastosowanie w leczeniu trądziku, odmrożeń, atopowego zapalanie skóry, łusz-

czycy czy leczeniu świądu [18, 29, 30]. Etanolowy ekstrakt roślinny oraz olej z nasion 
ostropestu plamistego są też składnikami kosmetyków o działaniu przeciwstarzeniowym 

ze względu na zmniejszanie uszkodzeń skóry powodowanych przez reaktywne formy 

tlenu oraz azotu [31, 32]. Dodatkowo sylimaryna wykazuje działanie ochronne przeciwko 
promieniowaniu UVB [33], a stosowana miejscowo działa przeciwzapalnie, minima-

lizuje oparzenia wywołane promieniowaniem słonecznym oraz koi świąd [31, 34, 35]. 

W przeprowadzonych przez nasz zespół badaniach użyto suchego ekstraktu z nasion 

ostropestu plamistego firmy Zrób Sobie Krem oraz oleju zimnotłoczonego nieoczysz-
czonego z nasion ostropestu plamistego firmy VitaFarm. 

2.1.1. Suchy ekstrakt z nasion ostropestu plamistego  

Suchy ekstrakt z nasion ostropestu plamistego (INCI: Silybum Marianum Seed Extract) 

jest produktem standaryzowanym. Ma on postać żółtego, drobnego proszku, rozpusz-
czalnego w alkoholu etylowym. Zgodnie z kartą charakterystyki [36] posiada w swoim 

składzie 80,26% sylimaryny oraz 30,15% sylibiny. Odznacza się smakiem i zapachem 

typowym dla materiału botanicznego. Jego gęstość nasypowa wynosi 0,5 g/cm3. 
Ekstrakt – zdaniem producenta – polecany jest do skóry tłustej, mieszanej oraz ze skłon-

nością do trądziku, do profilaktyki przy skórze z występującą egzemą. Ma bardzo 

skuteczne działanie przeciwrodnikowe, chroniące przed wpływem promieniowania UV, 

oraz przeciwzapalne. Ułatwia też regenerację uszkodzonej skóry. Może być stosowany 
w produktach typu kremy, toniki, maseczki, żele w stężeniu masowym do 2%. 

2.1.2. Olej z nasion ostropestu plamistego  

Olej z ostropestu firmy VitaFarm jest tłoczony na zimno, nierafinowany, poddany 

jedynie procesowi naturalnej sedymentacji i filtracji. W oleju brak jest dodatku konser-
wantów, barwników i syntetycznych antyutleniaczy. Produkt ma działanie przeciwza-

palne, stosowany jest w leczeniu chorób skóry, takich jak: łuszczyca, atopowe zapalenie 

skóry, egzemy. Dzięki zawartej w nim sylimarynie wspiera pracę wątroby i nerek, wspo-

maga regenerację uszkodzonych komórek oraz oczyszcza organizm z toksyn i szkodli-
wych substancji. Olej ten wykazuje działanie antybakteryjne i przeciwgrzybicze, chroni 

skórę przed działaniem wolnych rodników, które są odpowiedzialne za proces jej sta-

rzenia się. Zgodnie z kartą charakterystyki produktu [37] olej ten zawiera: 33,9% (m/m) 



 
Ostropest plamisty jako składnik kosmetyków w opiece pacjenta onkologicznego 

 

75 
 

kwasu tłuszczowego 18 : 1 cis-9, 46,4% kwasu 18 : 2. Zawartość kwasów tłuszczowych 

nasyconych jest rzędu 17,8%, kwasów tłuszczowych jednonienasyconych 35,5%, kwasów 

tłuszczowych wielonienasyconych 46,7%.  

2.2. Metodyka badań  

Przeprowadzone badania laboratoryjne podzielono na dwie części. Pierwsza z nich 

dotyczyła oceny właściwości ekstraktu z nasion ostropestu plamistego, a druga opraco-

wania receptury onkokosmetyku w postaci oleożelu zawierającego w składzie ekstrakt 

z ostropestu. Następnie otrzymane oleożele poddano badaniom w zakresie ich właści-
wości fizykochemicznych oraz użytkowych. 

2.2.1. Badanie rozpuszczalności ekstraktu z nasion ostropestu plamistego. 

Analiza UV-VIS ekstraktu 

Ustalenie rozpuszczalności ekstraktu z nasion ostropestu w wybranych rozpuszczal-

nikach miało na celu wstępne określenie właściwości użytego surowca, który ma wpływ 

na sposób preparatyki formulacji kosmetycznej zawierającej ekstrakt z nasion ostropestu. 

Do przeprowadzenia prób rozpuszczalności wykorzystano takie rozpuszczalniki, jak: 
etanol, olej ze słodkich migdałów, wodę destylowaną, glicerynę, glikol polietylenowy. 

W tym celu rozpuszczono 0,1 g substancji w 3 cm3 odpowiedniego rozpuszczalnika. 

Na bazie rynkowego suchego ekstraktu z nasion ostropestu plamistego sporządzono 
jego etanolowy roztwór o stężeniu 5,8%, a następnie poddano analizie UV-VIS na 

spektrofotometrze firmy NANOCOLOR – przy długości fali w zakresie 200-800 nm. 

2.2.2. Badanie właściwości przeciwutleniających etanolowego ekstraktu 

z ostropestu plamistego metodą DPPH 

Do oceny właściwości przeciwutleniających otrzymanego ekstraktu zastosowano 

metodę z wykorzystaniem rodnika 2,2-difenylo-1-pikrylohydrazylu (DPPH) [38, 39]. 

Sporządzono roztwór wyjściowy poprzez rozpuszczenie 2,8 mg DPPH w 50 cm3 etanolu. 
Próbkę właściwą stanowił roztwór otrzymany poprzez zmieszanie 3 cm3 roztworu wyj-

ściowego oraz 0,4 cm3 badanego ekstraktu, ślepą próbę zaś roztwór wyjściowy (3 cm3) 

zmieszany z 0,4 cm3 etanolu. Przygotowane roztwory odstawiono w ciemne miejsce na 
trzydzieści minut. Po tym czasie dokonano pomiaru absorbancji przy użyciu spekto-

fotometra UV-VIS NANOCOLOR, przy długości fali 517 nm. Dla każdej próbki pomiar 

powtórzono trzykrotnie. Obliczono wartość średnią. Miarą zdolności antyoksydacyjnych 

badanej próbki jest % inhibicji wyrażony wzorem: 

% inhibicji =  
Aślepa − A0

Aślepa
∙ 100%                                                              (1) 

gdzie: A0 – średnia wartość absorbancji próbki zawierającej antyoksydant, Aślepa – wartość absorbancji próby 
ślepej.  

2.2.3. Oznaczanie całkowitej zawartości polifenoli  

Całkowitą zawartość polifenoli w próbce wyznaczono przy zastosowaniu odczyn-

nika Folina-Ciocalteu, w przeliczeniu na stężenie kwasu galusowego, opierając się na 

równaniu krzywej kalibracyjnej (y = 0,0106x + 0,041, R2 = 0,996) [39-41]. Roztwór 
roboczy – potrzebny do oznaczenia zawartości polifenoli – przygotowano poprzez 

pobranie 5 cm3 odczynnika Folina-Ciocalteu do kolby miarowej o objętości 50 cm3 
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i uzupełnienie jej wodą destylowaną. Próbkę odniesienia stanowił roztwór otrzymany 

poprzez zmieszanie 5 cm3 roztworu roboczego odczynnika Folina-Ciocalteu, 4 cm3 

wodnego roztworu węglanu sodu o stężeniu 7,5%, zaś próbkę właściwą – roztwór 1 cm3 
badanego ekstraktu, 5 cm3 roztworu roboczego oraz 4 cm3 roztworu węglanu sodu. Roz-

twór węglanu sodu dodawano do próbki po upływie czterech minut od momentu zmie-

szania ekstraktu i roztworu roboczego. Przygotowane w ten sposób próbki pozostawiono 

na dwie godziny w ciemnym miejscu bez dostępu światła. Po upływie wyznaczonego 
czasu zmierzono ich absorbancję na spektrofotometrze UV-VIS firmy NANOCOLOR 

przy długości fali 765 nm. Pomiar powtarzano trzykrotnie, a z uzyskanych wyników 

obliczono średnią arytmetyczną. 

2.2.4. Zawartość suchej masy w ekstrakcie etanolowym 

Badanie polegało na określeniu straty masy ekstraktu podczas odparowywania do 

sucha. Procentową zawartość suchej masy w otrzymanym ekstrakcie etanolowym z nasion 

ostropestu plamistego określono wg wzoru (2). Do badań użyto wagosuszarki firmy 
Ohaus MB25. 

𝑥 =
(𝑏 − 𝑐) ∙ 100%

𝑎 − 𝑐
                                                                                       (2) 

gdzie: x – procentowa zawartość suchej masy w próbce, [%], a – masa szalki aluminiowej z badaną próbką 
przed suszeniem, [g], b – masa szalki aluminiowej z badaną próbką po suszeniu, [g], c – masa pustej szalki 
aluminiowej, [g]. 

2.3. Receptura i otrzymywanie oleożelu 

W toku badań opracowano recepturę sześciu oleożeli, których szczegółowy skład 
przedstawiono w tabeli 1. Wytworzone oleożele różniły się zawartością krzemionki  

(2,5-10% mas.), a także ekstraktu z nasion ostropestu plamistego (0-5%). W badaniach 

analizowano zarówno dodatek do receptury etanolowego ekstraktu (receptury O4, O5), 

jak i suchego ekstraktu z nasion ostropestu plamistego (O6). 

Tabela 1. Receptura otrzymywanego oleożelu 

Surowiec Nazwa INCI Dostawca 
Zawartość mas. (w proc.) 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 

Olej z nasion 
ostropestu 
plamistego 

Silybum 
Marianum 
Seed Oil 

FarmVita 96,5 94,0 89,0 84,5 79,5 92,5 

Aerosil 200 Silicon dioxide 
Evonik 

Industries 
2,5 5,0 10,0 5,0 10,0 5,0 

Tween 80 Polysorbate 80 Croda 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ekstrakt z 
nasion 

ostropestu 
plamistego 

Silybum 
Marianum 

Seed Extract 

Zrób sobie 
krem 

− − − 0,55 0,55 1,5 

Etanol Ethanol POCH − − − 8,95 8,95 − 

Źródło: opracowanie własne. 

Użyty w recepturze olej z nasion ostropestu plamistego stanowił podłoże oleożelu. 
Olej z ostropestu aplikowany na skórę wykazuje działanie regenerujące, zmniejsza 

zaczerwienienie, wspomaga gojenie się ran. Zawarte w nim składniki mają potencjał 
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antyoksydacyjny. Rolę substancji antyutleniającej w recepturze, a także wykazującej 

działanie regeneracyjne i wspomagające gojenie się ran pełnił etanolowy ekstrakt z nasion 

ostropestu plamistego. Aerosil 200 był organożelatorem (substancja żelująca) oleju 
z ostropestu plamistego, determinującym właściwości aplikacyjne kosmetyku. Użyty 

w recepturze Tween 80 wspomaga usuwanie hydrofobowego oleożelu z powierzchni 

skóry.  

2.3.1. Sposób przygotowania formulacji 

Do zlewki odważono olej z ostropestu plamistego oraz Tween 80. Całość mieszano 
mieszadłem mechanicznym IKA RW 20 Digital (300 obr./min) i ogrzewano na łaźni 

wodnej, aż do momentu otrzymania jednolitej mieszaniny. W temperaturze 60C do 

mieszaniny wprowadzono porcjami krzemionkę koloidalną i kontynuowano mieszanie, 

aż do uzyskania konsystencji żelowej preparatu. Następnie wyłączono ogrzewanie, 

a masę kosmetyczną mieszano przez trzydzieści minut, aż do uzyskania przez oleożel 
temperatury pokojowej. Każdorazowo (w przypadku próbek O4, O5 i O6) ekstrakt 

dodawano podczas etapu chłodzenia masy kosmetycznej w temperaturze około 40C, 

a mieszanie kontynuowano aż do uzyskania przez próbkę temperatury pokojowej. 

Otrzymane oleożele umieszczono w opakowaniach docelowych i poddano badaniom 
stabilności. 

Gotowe formulacje kosmetyczne przechowywano w temperaturze pokojowej (25C) 

i obniżonej (4C) przez okres trzech tygodni. W tym czasie obserwowano wizualnie 
i oceniano, czy nie zachodzą w próbkach niekorzystne zmiany, takie jak: zmiana 

zapachu, koloru bądź konsystencji. 

2.4. Ocena właściwości fizykochemicznych wytworzonych oleożeli 

2.4.1. Badanie pH 

Sondę pomiarową pH-metru Ezodo 7200 umieszczono w badanej próbce. Po ustabili-

zowaniu się wartości na wyświetlaczu – wartość odczytano. Pomiar powtórzono trzy-

krotnie. Obliczono wartość średniej arytmetycznej. 

2.4.2. Struktura mikroskopowa 

Próbki otrzymanych oleożeli analizowano pod mikroskopem optycznym Motic B1 

Advanced Series, w powiększeniu cztero- i dziesięciokrotnym. 

2.4.3. Właściwości reologiczne 

Krzywe płynięcia i krzywe lepkości analizowanych oleożeli wyznaczono przy użyciu 

reometru rotacyjnego Brookfield RS plus oraz oprogramowania RheoWin 300. Układ 
pomiarowy stanowił stożek-płytka C25-2. Zakres szybkości ścinania wynosił 1-1000 s-1, 

liczba punktów pomiarowych: 60, czas pomiaru: 60 sekund. Badania przeprowadzono 

w temperaturze 25C, w trzykrotnym powtórzeniu. 

2.4.4. Zdolność antyutleniająca. Całkowita zawartość polifenoli 

Aby ocenić właściwości antyutleniające formulacji kosmetycznej – 1 g próbki oleożelu 

rozpuszczono w 5 cm3 metanolu. W kolejnym etapie badaną próbkę umieszczono w wi-
rówce, stosując 3 500 obr./min przez piętnaście minut. Po odwirowaniu próbki całość 

przesączono, a uzyskany przesącz wykorzystano do badań zdolności antyutleniających 
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i całkowitej zawartości polifenoli, wg metodyki opisanej w podrozdziałach 2.2.2. oraz 

2.2.3., stosując odpowiednio 2 cm3 przesączu i 5 cm3 roztworu DPPH oraz 1 cm3 

przesączu, 5 cm3 roztworu odczynnika Folina-Ciocalteu oraz 4 cm3 węglanu sodu. 

2.4.5. Badania aplikacyjno-użytkowe 

Celem badań aplikacyjno-użytkowych była ocena przez użytkowników i wybranie 

najlepszej formulacji oleożelowej. W badaniu udział wzięło pięć osób (kobiety i męż-

czyźni) w wieku 19-51 lat. Ocenie poddano takie cechy preparatu, jak: barwa, zapach, 

zdolność rozprowadzania, uczucie tłustości, szybkość wchłaniania się preparatu, pozo-
stałość filmu po aplikacji według metodyki przedstawionej w [42, 43]. Osoby testujące 

przeprowadziły ocenę oleożeli, korzystając ze skali liczbowo-interwałowej. Określeniu 

słownemu została przypisana 5-stopniowa skala, gdzie 1 było najgorszą, a 5 najlepszą 
oceną. 

Prócz wyników oceny sensorycznej na wybór najlepszej formulacji kosmetycznej 

miały wpływ także wyniki takich badań, jak: stabilność, właściwości reologiczne, zdol-
ność przeciwutleniająca oraz zawartość polifenoli. Najlepsza formulacja została poddana 

dodatkowo badaniom zdolności rozprowadzania, okluzji i badaniom aparaturowym 

stanu skóry. 

2.4.6. Zdolność rozprowadzania  

Zdolność rozprowadzania oleożelu określono metodą płytek równoległych. Badanie 
to polega na wyznaczeniu, jaką powierzchnię zajmie plama preparatu powstała pod 

określonym obciążeniem. Pomiary przeprowadzono w temperaturze 25C oraz 32C. 

Użyto płytek szklanych o znormalizowanej masie 86 g ±1 g. Otrzymany zarys powierzchni, 

na jaką preparat się rozprowadził, zmierzono planimetrem biegunowym HA 317E firmy 

HAFF. Pomiar powtórzono trzykrotnie. Przedstawione wyniki badań stanowią średnią 
arytmetyczną z uzyskanych wyników [43]. 

2.4.7. Zdolność okluzji 

Preparaty kosmetyczne nałożone na skórę mogą na niej wytworzyć film (warstwę 

ochronną, powłokę), a samo zjawisko zwane jest okluzją. Okluzja ma na celu uspraw-
nienie przenikania składników aktywnych zawartych w produkcie do jej wnętrza. Odpo-

wiednio wytworzona na skórze warstwa okluzyjna ogranicza transepidermalną utratę 

wody z naskórka (TEWL), co przekłada się na zwiększenie jego nawilżenia. Miarą zdol-
ności okluzji preparatów kosmetycznych jest szybkość przepuszczalności pary wodnej 

przez warstwę preparatu wyrażoną wzorem: 

P = 240 ∙  
∆m

A
                                                                                                  (3) 

gdzie: P – szybkość transmisji pary wodnej przez warstwę filmu [
g

m2d
], ∆m – szybkość zmiany masy [

mg

h
],  

A – powierzchnia kubka do badań, 10 cm3 . 

Pomiar zdolności okluzyjnych dla oleżoelu został przeprowadzony przy użyciu kubka 

Payne Cup firmy Elcometr 5100 w temperaturze 25C. Czas trwania pomiaru wynosił 
dwie godziny. Membranę stanowiła folia kolagenowa [43]. 
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2.4.8. Badania aparaturowe  

Do oceny działania regeneracyjno-nawilżającego otrzymanego oleożelu z ekstraktem 

z nasion ostropestu plamistego użyto ARAMO® TS firmy EURTEX oraz zsynchro-

nizowanego z nim programu ARAMO Skin XP PRO Diagnostic. Przebadano skórę 
przedramienia dwóch probantów w wieku 30,5 roku ±7,5 roku. Oceniono elastyczność 

i wilgotność skóry probantów przed i po dwutygodniowej aplikacji na skórę przed-

ramienia. Preparaty probanci aplikowali na skórę dwa razy dziennie, a podczas badań 

nie stosowali innych preparatów o podobnym działaniu. 

3. Wyniki badań i ich omówienie  

3.1. Ekstrakt z nasion ostropestu plamistego  

W tabeli 2 przedstawiono właściwości ekstraktu z nasion ostropestu plamistego. 

Tabela 2. Właściwości ekstraktu z nasion ostropestu plamistego 

Rodzaj 
ekstraktu 

Rozpuszczalnik Rozpuszczalność 

Zawartość 

suchej masy 
[w proc.] 

Współczynnik 

inhibicji  
[w proc.] 

Stężenie 

polifenoli 
[w μg/cm3] 

suchy  

gliceryna  Tak 

− − − 

olej ze słodkich 
migdałów 

Tak 

etanol  Tak  

woda  Nie  

glikol polietylenowy  Nie 

etanolowy 
roztwór  

− 2,09 81,96 267,07 

 Źródło: opracowanie własne. 

Uzyskane wyniki badań własnych potwierdzają, że ekstrakt z nasion ostropestu pla-
mistego w zakresie badanych stężeń rozpuszcza się w etanolu, glicerynie i oleju ze słodkich 

migdałów. Świadczy to, że do otrzymywania docelowego kosmetyku można użyć 

zarówno ekstraktu etanolowego, jak i suchego. Jest to informacja szczególnie ważna 
w opracowywaniu receptury preparatów do skóry dla pacjentów onkologicznych, gdzie 

stawiany jest nacisk na obecność w recepturze substancji jak najmniej podrażniających. 

Flawonoglikany stanowią około 70-80% aktywnych związków zawartych w ostro-

peście plamistym. Obok nich występują polifenole stanowiące 20-30% [44]. Na widmie 
UV-VIS (rys. 2) etanolowego ekstraktu z ostropestu plamistego widoczne jest, że zawarte 

w nim związki pochłaniają promieniowanie w zakresie długości fali 250-400 nm. Związ-

kami tymi są flawonoidy, które posiadają dwa dobrze oddzielone od siebie pasma 
absorpcji w zakresie 250-290 nm oraz 310-390 nm. Potwierdzeniem obecności związ-

ków fenolowych, w tym polifenoli, w badanym surowcu jest pik przy długości fali około 

280 nm [44, 45]. 

Badany ekstrakt z ostropestu plamistego cechawał się bardzo dobrymi właściwościami 
antyutleniającymi dzięki zawartej w nim sylimarynie i sylibinie, a także flawonoglikanach 

obecnych na widmie UV-VIS. Współczynnik inhibicji wynosił 81,96%. Przeprowadzona 

analiza wykazała, że zawartość polifenoli w badanym ekstrakcie wynosi 267,07 μg/cm3. 
Polifenole zawarte w ostropeście plamistym to m.in. kwas chlorogenowy i flawono-

glikan sylibiny. 



 
Agnieszka Kulawik-Pióro, Olga Nowak 

 

80 
 

 

Rysunek 2. Widmo UV-VIS etanolowego ekstraktu z nasion ostropestu plamistego [opracowanie własne] 

3.2. Właściwości fizykochemiczne otrzymanych oleożeli 

Na rysunku 3 przedstawiono zdjęcia otrzymanych oleożeli. Otrzymane oleożele 

charakteryzowały się różnym kolorem i konsystencją oraz zbliżonym zapachem pocho-

dzącym od oleju z ostropestu plamistego. 
 

 

Rysunek 3. Próbki oleożeli: a) O1, b) O2, c) O3, d) O4, e) O5, f) O6 [opracowanie własne] 

W tabeli 3 przedstawiono wyniki badań właściwości fizykochemicznych, reolo-
gicznych, współczynnika inhibicji, stężenia polifenoli analizowanych próbek oleożeli. 
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Tabela 3. Wyniki badań właściwości fizykochemicznych, reologicznych, współczynnika inhibicji, stężenia 

polifenoli dla próbek O1-O6 

Nazwa 
próbki 

Ocena wizualna 
Stabil-
ność 

pH 
Granica 
płynięcia 

[Pa] 

Lepkość 

[Pas]  

 = 50s-1 

Współczynnik 
inhibicji [%] 

Stężenie 
polifenoli 

[μg/cm3] 

O1 

żółty kolor, lejąca 
konsystencja, łatwo 
się rozprowadza na 
skórze pozostawia 

tłusty film 

 tak 4,29 97,5 3,018 49,11 105,09 

O2 

żółty kolor, żelowa 
konsystencja, łatwo 
rozprowadza się na 

skórze, szybko się 
wchłania 

tak 4,41 110,5 2,165 45,0 30,188 

O3 

żółty kolor, 
konsystencja maści, 

trudno się 
rozprowadza na 

skórze, po aplikacji 

zostawia lepką 
warstwę, która 
wchłania się po 
dłuższym czasie 

tak 4,19 3820,3 59,52 44,03 22,45 

O4 

żółty kolor, lekko 
żelowa konsystencja, 
dobrze rozprowadza 
się na skórze, szybko 

się wchłania, brak 
uczucia tłustości 

i lepkości po aplikacji 

tak 4,45 326,70 4,630 65,32 244,90 

O5 

lekko żółty kolor, 
konsystencja typu 
maść, trudno się 

rozprowadza, długo 

się wchłania, 
pozostawia uczucie 
lepkości po aplikacji 

tak  4,58 2140,5 125,8 45,79 248,30 

O6 

ciemnożółty, lejąca 
konsystencja, dobrze 
rozprowadza się na 
skórze, szybko się 

wchłania, pozostawia 

lekkie uczucie 
tłustości po aplikacji 

tak 4,67 625,40 4,756 32,76 255,09 

Źródło: opracowanie własne.  

Wytworzone oleożele były stabilnymi formulacjami kosmetycznymi o lekko kwa-

sowym pH (4,19-4,67) o wartości zbliżonej do pH skóry. W związku z tym preparaty te 

nie powinny powodować dodatkowych podrażnień skóry, upośledzać bariery lipidowej 
i integralności warstwy rogowej naskórka, które często występują na skórze poddanej 

radioterapii [46]. 

Badane próbki oleożeli należały do grupy płynów nienewtonowskich rozrzedzanych 
ścinaniem z granicą płynięcia, której wartość ściśle związana była ze stężeniem krze-
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mionki użytej w recepturze. Zaobserwowano, że wzrost zawartości krzemionki w próbce 

powodował wzrost wartości granicy płynięcia, lepkości, a także znacząco zmieniał 

konsystencję preparatu. Próbki O3 i O5 o najwyższym – 10-procentowym – udziale 
krzemionki miały postać maści i granicę płynięcia odpowiednio 3820,3 Pa, 2140,5 Pa, 

podczas gdy próbka O1 (zawartość krzemionki 2,5%) miała postać lejącą, a granica 

płynięcia wynosiła 97,5 Pa. 

Obserwowana zmiana konsystencji próbek z ciekłej do konsystencji maści wynika 
z faktu, że zastosowana w recepturze krzemionka koloidalna jest oleożelatorem, zawie-

rającym w swojej budowie grupy silanowe (Si-OH) oraz siloksanowe posiadające zdol-

ność łączenia się w agregaty fraktalne, które to agregaty następnie rosną do postaci 
aglomeratów stabilizowanych przez wiązania wodorowe i oddziaływania elektrosta-

tyczne [47]. W konsekwencji zostaje utworzona struktura sieciowa umożliwiająca otrzy-

manie oleożelu (rys. 4 i 5). 
 

a)  

b)  

c)  

Rysunek 4. Struktura oleożeli bez dodatku ekstraktu – powiększenie 4x: a) 2,5% SiO2, b) 5% SiO2 c) 10% 
SiO2 [opracowanie własne] 
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a)  

b)  

c)  

Rysunek 5. Struktura oleożeli z dodatkiem ekstraktu z nasion ostropestu plamistego – powiększenie 4x: 
a) próbka O4 (ekstrakt etanolowy 5%, 5% SiO2), b) próbka O5 (ekstrakt etanolowy 5%, 10% SiO2)  

c) próbka O6 (ekstrakt suchy, 5% SiO2) [opracowanie własne] 

Dla płynów nienewtonowskich rozrzedzanych ścinaniem charakterystyczny jest 

spadek lepkości wraz ze wzrostem szybkości ścinania. Jest to cecha pożądana z punktu 
widzenia konsumenta. Skóra pacjentów poddanych radioterapii jest wrażliwa, może 

mieć rany, dlatego też długotrwałe wcieranie preparatu, który ponadto lepiłby się czy 

pozostawiał nieprzyjemne uczucie tłustości po aplikacji, nie jest wskazane. Wraz ze 
wzrostem wartości granicy płynięcia preparaty kosmetyczne trudniej rozprowadzają się 

na skórze, ponadto – porównując konsystencję otrzymanych preparatów oraz ich strukturę 

mikroskopową – 5% stężenie krzemionki jest najbardziej optymalne. 
Spośród oleożeli wzbogaconych o ekstrakt najniższą granicą płynięcia oraz najniższą 

lepkością odznaczała się próbka O4. 
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Etanolowy ekstrakt z nasion ostropestu plamistego odznaczał się bardzo wysokim 

współczynnikiem inhibicji, który wynosił 81,96% oraz zawartością polifenoli rzędu 

267,07 g/cm3, podczas gdy otrzymane próbki oleożeli miały współczynnik inhibicji 
rzędu 32-65%, a zawartość polifenoli 22,45-255,09 g/cm3. Wraz ze wzrostem ilości 

krzemionki w preparacie zarówno współczynnik inhibicji, jak i stężenie polifenoli w próbce 

maleją. Najwyższym współczynnikiem inhibicji (65,32%) charakteryzował się preparat 

O4, zawierający 5% krzemionki i etanolowy roztwór ostropestu plamistego. Porównując 
dodatek do receptury suchego oraz etanolowego ekstraktu, w przypadku preparatów o takiej 

samej ilości krzemionki (O4 i O6) współczynnik inhibicji jest znacznie wyższy w alko-

holowym roztworze ekstraktu, natomiast w przypadku polifenoli wyższy dla suchego 
ekstraktu. Wartość współczynnika inhibicji rzędu 40% dla preparatów zawierających 

wyłącznie olej z ostropestu plamistego świadczy o tym, iż nie tylko ekstrakt, ale także 

olej z nasion ostropestu plamistego posiada zdolności antyoksydacyjne, dlatego zasadne 
jest wprowadzanie go do receptury oleożeli. Natomiast zbliżone wartości polifenoli 

w recepturze preparatów O4 i O5 oraz niskie dla preparatów O1, O2 i O3 świadczą 

o tym, iż to ekstrakt jest głównym źródłem polifenoli. 

3.3. Wyniki badań aplikacyjnych  

Na rysunku 6 przedstawiono profile sensoryczne analizowanych oleożeli. 

 
Rysunek 6. Profile sensoryczne analizowanych próbek O1-O6 [opracowanie własne] 

Największe różnice w ocenie sensorycznej próbek oleożeli dotyczyły zapachu 

(średnia ocen 2,6-5), szybkości wchłaniania się (średnia ocen 2,2-4,6). Przy tym samym 

stężeniu krzemionki preparaty z ekstraktem etanolowym w porównaniu do ekstraktu 
suchego rozprowadzały się lepiej, dawały także mniejsze uczucie tłustości po aplikacji, 

wchłaniały się szybciej, pozostawiając przyjemny film na skórze. Osoby testujące przyznały 

im wyższą ocenę, natomiast preparat z suchym ekstraktem zyskał takimi cechachami jak 

barwa i zapach. Spośród wszystkich badanych oleożeli najlepsze wyniki w ocenie 
organoleptycznej otrzymał preparat O4. Średnia ocen (wraz z min. i max.) oraz udział 

odpowiedzi powyżej 4,5 dla oleżoelu O4 zostały przedstawione na rysunku 7. 
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Rysunek 7. Średnia ocena (wraz z min. i max.) oraz udział odpowiedzi powyżej 4,5 dla próbki O4 

[opracowanie własne] 

Uzyskane wyniki badań zdolności przeciwutleniających, całkowitej zawartości poli-
fenoli, właściwości reologicznych, konsystencji i oceny sensorycznej jednoznacznie 

wskazują, iż najlepszą próbką jest oleożel O4. Preparat ten poddano dalszym badaniom, 

tj. zdolności rozprowadzania, okluzji i właściwości nawilżająco-regenerujących. Otrzy-
mane wyniki badań przedstawiono w tabeli 4. 

Tabela. 4. Wyniki badań aparaturowych, zdolności rozprowadzania i okluzji dla próbki O4  

Badany 
parametr 

Wynik przed aplikacją Wynik po aplikacji Zdolność 
rozprowadzania 

25C/32C 
[cm2] 

Stopień 
przepuszczalności 

pary wodnej 
[g/m2d] 

Probant 1 Probant 2 Probant 1 Probant 2 

Wilgotność 
35 

w normie 

41  
w normie 

38  
w normie 

40  
w normie 

32,3/32,8 548,4 

Elastyczność 
65  

w normie 

66  
w normie 

67  
w normie 

70  
w normie 

Źródło: opracowanie własne.  

Otrzymany preparat O4 odznaczał się dobrymi zdolnościami rozprowadzania, co 

potwierdzają wyniki uzyskane podczas analizy sensorycznej. Wraz ze wzrostem stopnia 

przepuszczalności pary wodnej zdolności okluzyjne preparatu maleją. Za substancję 

całkowicie okluzyjną uznaje się wazelinę, dla której stopień przepuszczalności w zada-
nych warunkach wynosi 22,4 g/m2d. Czysty olej z ostropestu plamistego ma natomiast 

stopień przepuszczalności pary wodnej 650,4 g/m2d [43]. Świadczy to, iż wprowadzenie 

go do receptury preparatów oleożelowych podwyższa jego zdolności okluzyjne. Na 
podstawie wyników analizy stanu skóry można stwierdzić, że preparat posiada właści-

wości regeneracyjne oraz nawilżające. Dwutygodniowa aplikacja oleożelu poprawia ela-

styczność skóry. Preparat nawilża naskórek i dobrze zatrzymuje w nim gromadzoną wodę. 

4. Podsumowanie i wnioski  

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że:  

• oleożel jest odpowiednim podłożem do wprowadzenia ekstraktu z nasion ostropestu 
plamistego zarówno w postaci suchej, jak i etanolowego roztworu;  

• optymalnym stężeniem krzemionki w recepturze oleożelu jest 5%;  

• dodatek ekstraktu z nasion ostropestu plamistego do receptury oleożelu zmienia jego 

cechy organoleptyczne, takie jak: zapach, kolor, zdolność rozprowadzania;  
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• najlepszymi cechami – lepkość, granica płynięcia, odpowiednie pH, zdolność inhibicji, 
zawartość polifenoli – odznaczał się preparat O4 zawierający etanolowy ekstrakt 
z nasion ostropestu plamistego (5% mas); 

• oleożel ze względu na swoją postać fizykochemiczną jest preparatem odpowiednim 
dla uszkodzonej skóry pod względem sensorycznym. 

Ostropest plamisty to roślina bogata w polifenole oraz flawonoglikany. Opracowana 
na bazie oleju z ostropestu i ekstraktu z nasion receptura oleożelu może być przezna-
czona dla skóry pacjentów po radioterapii. Otrzymany preparat dzięki swoim właściwo-
ściom fizykochemicznym oraz zawartym składnikom umożliwia regenerację naskórka, 
chroni także przed stresem oksydacyjnym wynikającym z negatywnego działania wolnych 
rodników czy promieniowania UV-B. 

Literatura  

1. Krajowy Rejestr Nowotworów, www.onkologia.org.pl/raporty [dostęp: 17.10.2021]. 
2. Klonowska J., Wolska A., Pielęgnacja kosmetologiczna pacjenta onkologicznego, Wyższa 

Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, Warszawa 2019. 
3. Antoni S., Ferlay J., Soerjomataram I., Znaor A., Jemal A., Bray F., Bladder cancer 

incidence and mortality. A global overview and recent trends, European Urology, 71(1), 
2017, s. 96-108. 

4. Zatoński W., Sulkowska U., Didkowska J., Kilka uwag o epidemiologii nowotworów 
w Polsce, Nowotwory. Journal of Oncology, 65(3), 2015, s. 42450. 

5. Tatala M., Janowski K., Wałachowska K., Król K., Serej B., Jakość życia u kobiet 
w aspekcie przeżywania choroby nowotworowej gruczołu piersiowego, Horyzonty 
Psychologii, 3, 2013, s. 163-171. 

6. Czuwara J., Problemy skórne towarzyszące nowym terapiom przeciwnowotworowym. 
Okiem dermatologa, 2017, https://hematoonkologia.pl/zycie-z-choroba/wywiady/id/2605-
problemy-skorne-towarzyszace-nowym-terapiom-przeciwnowotworowym-okiem-
dermatologa [dostęp: 17.10.2021]. 

7. Klonowska J., Kosmetologia onkologiczna I: Opieka kosmetologiczna w trakcie i po 
chemioterapii, Beauty Inspiration, 4, 2017. 

8. Klonowska J., Kosmetologia onkologiczna II: Opieka kosmetologiczna w trakcie i po 
radioterapii, Beauty Inspiration, 5, 2017. 

9. Matuła A., Załęska I., Lizak A., Morawiec M., Drąg J., Wasylewski M., Rola kosmetologa 
w diagnostyce oraz terapii nowotworowej, Kosmetologia Estetyczna, 4(7), 2018, s. 445-451. 

10. Klonowska J., Onkokosmetologia, Beauty Forum, 4, 2019, https://www.beauty-
forum.com.pl/wiedza/aktualnosc/news/detail/onkokosmetologia/ [dostęp: 17.01.2021]. 

11. Haley A.C., Calahan C., Gandhi M., West D.P., Rademaker A., Lacouture M.E., Skin care 
management in cancer patients. An evaluation of quality of life and tolerability, Support 
Care Cancer, 19, 2011, s. 545-554. 

12. Wiśniewski M., Graczyk M., Szpinda M., Brzozowska-Mańkowska S., Popromienne zapalenie 
skóry – zasady postępowania, Medycyna Paliatywna w Praktyce, 7(2), 2013, s. 41-45. 

13. Michalewska J., Odczyny popromienne w radioterapii oraz popromienne zapalenie skóry, 
Letters in Oncology Science, 14(3), 2017, s. 104-109. 

14. Skin care guidelines for patients receiving radiotherapy, https://www.uhb.nhs.uk/ 
Downloads/pdf/PiSkinCareGuideRadiotherapy.pdf [dostęp: 17.10.2021]. 

15. Stryczyńska G., Assessment of the effectiveness and results of application research of soft 
cream Aquastop® Radioterapia (Ziołolek sp. z o.o.) in patients with dry and irritated skin, 
receiving radiotherapy, Contemporary Oncology, 15(1), 2011, s. 59-65. 

16. Topczewska-Bruns J., Filipowski T., Demska M., Pielęgnacja i ochrona skóry w trakcie 
i po radioterapii, Opieka Onkologiczna, 2, 2014, s. 56-58. 



 
Ostropest plamisty jako składnik kosmetyków w opiece pacjenta onkologicznego 

 

87 
 

17. Wszołek K., Piotrowska A., Analiza składu wybranych kosmetyków dla pacjentów 
onkologicznych, Kosmetologia Estetyczna, 5(8), 2019, s. 575-580. 

18. Fehér P., Vecsernyés M., Fenyvesi F., Váradi J., Kiss T., Újhelyi Z., Nagy K., Bácskay I., 

Topical aplication of silybum marianum extract, Journal Medical Aradean, 14(2), 2011, 

s. 5-8. 

19. Nurzyńska-Wierdak R., Dyduch J., Sawicka A., Łabuda H., Buczkowska H., Ostropest 

plamisty (Silybum marianum [L.] Gaertn.) – fitochemia i efekty terapeutyczne, Annales 

Horticularae, 28(4), 2018, s. 15-32. 

20. Karłowicz-Bodalska K., Bodalski T., Znaczenie surowców roślinnych w leczeniu schorzeń 

wątroby, Postępy Fitoterapii, 3, 2007, s. 155-167. 

21. Andrzejewska J., Sadowska K., Ostropest plamisty – roślina nie tylko lecznicza, Panacea, 

22, 2008, s. 6-8. 
22. Bhattacharya S., Milk thistle (Silybum marianum L. Gaert.) – seeds in health, [w]: Preedy 

V.R., Watson R.R., Patel V.B, Nuts and seeds in health and disease prevention, Elsevier, 

Amsterdam 2011, s. 759-766. 

23. Greenlee H., Abascal K., Yarnell E., Ladas E., Clinical applications of Silybum marianum 

in oncology, Integrative Cancer Therapies, 6, 2007, s.158-165. 

24. Karkanis A., Bilalis D., Efhimiadou A., Cultivation of milk thistle (Silybum marianum L. 

Gaertn), a madicinal weed, Industral Crops and Products, 34, 2011, s. 825-830. 

25. Malinowska P., Antioxidant activity of extracts from plant seeds used in cosmetic products, 

Towaroznawcze Problemy Jakości, 1, 2017, s. 146-153. 

26. Kohlmünzer S., Farmakognozja, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003. 

27. Masek A., Flavonoids as natural stabilizers and color indicators of ageing for polymeric 

materials, Polymers, 7, 2015, s. 1125-1144. 
28. Andrzejewska J., Sadowska K., Effect of the date and harvest method on the yield and 

quality of milk thistle (Silybum marianum L. Gaertn.) cultivated on light soil, Herba 

Polonica, 55(3), 2009, s. 47-53. 

29. Bojarowicz H., Woźniak B., Wielonienasycone kwasy tłuszczowe oraz ich wpływ na skórę, 

Problemy Higieny i Epidemiologii, 89(4), 2008, s. 471-475. 

30. Toklu H.Z., Tunali-Akbay T., Erkanlic G., Yuksel M., Ercan F., Silymarin, the antioxidant 

component of Silybum marianum, protects against burn-induced oxidative skin injur, 

Burns, 33, 2007, s. 908-916. 

31. Rasul A., Akhtar N., Anti-aging potential of a cream containing milk thistle extract. For-

mulation and in vivo evaluation, African Journal of Biotechnology, 11, 2012, s. 1509-1515. 

32. Hahn H.J., Jung H.J., Schrammek-Drusios M.C., Lee S.N., Kim J.H., Kwon S., Bin An 
I.S., An S., Ahn K.J., Instrumental evaluation of anti-aging effects of cosmetic formulations 

containing palmitoyl peptides, Silybum marianum seed oil, vitamin E and other functional 

ingredients on aged human skin, Experimental and Therapeutic Medicine, 12, 2016, 

s. 1171-1176. 

33. Meeran S.M., Katiyar S., Elmets C.A., Katiyar S.K., Silymarin inhibits UV radiation-

induced immunosuppression through augmentation of interleukin-12 in mice, Molecular 

Cancer Therapeutics, 5, 2006, s. 1660-1668. 

34. Aquastop Radioterapia, preparat łagodzący do pielęgnacji skóry podczas radioterapii, 

www.doz.pl/apteka/p112946-

Aquastop_Radioterapia_preparat_lagodzacy_do_pielegnacji_skory_podczas_radioterapii_5

0_ml [dostęp: 17.10.2021]. 

35. Krem Radioxar, https://apteline.pl/radioxar-krem-150-ml [dostęp: 17.10.2021]. 
36. Karta charakterystyki surowca, https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/Ekstrakt-z-nasion-

ostropestu/45 [dostęp: 17.10.2021]. 

37. Karta charakterystyki surowca, https://www.zdrowapaczucha.pl/p436,olej-z-ostropestu-

2x500-ml-tloczony-na-zimno.html?gclid=CjwKCAjw-



 
Agnieszka Kulawik-Pióro, Olga Nowak 

 

88 
 

sqKBhBjEiwAVaQ9a53wgXZCaSW6vhfJVTwGIzVDLyzLwOl9yb8r1ZT5_vfsIKl-
92O5NxoC_nYQAvD_BwE [dostęp: 17.10.2021]. 

38. Sanchez-Moreno C., Laurrari J.A., Saura-Calixto F., A procedure to measure the 

antiradical efficacy of polyphenols, Journal of the Science of Food and Agriculture, 76, 

1998, s. 270-276. 

39. Nowak O., Kosmetyki w opiece pacjenta onkologicznego, praca dyplomowa magisterska, 

Politechnika Krakowska, 2021. 

40. Singleton V., Rossi J.A., Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic- 

-phosphotungstic acid reagents, American Journal of Enology and Viticulture, 16, 1965, 

s. 144-158. 

41. Lasoń E., Nowak K., Ogonowski J., Olszańska M., Rutkowski K., Sikora E., Śliwa K., 

Ćwiczenia laboratoryjne z technologii kosmetyków, Politechnika Krakowska, Kraków 
2013. 

42. Płocica J., Tal-Figiel B., Badania reologiczne i sensoryczne stosowane do oceny 

preparatów kosmetycznych, Świat Przemysłu Kosmetycznego, 1, 2014, s. 68-73. 

43. Kulawik-Pióro A., Ptaszek A., Kruk J., Effective tool for assessment of the quality of 

barrier creams – relationships between rheological, textural and sensory properties, 

Regulatory Toxicology and Pharmacology, 103, 2019, s. 113-123. 

44. Vostálová J., Tinková E., Biedermann D., Kosina P., Ulrichová J., Skin protective activity 

of silymarin and its flavonolignans, Molecules, 24, 2019, s. 1022. 

45. Bijak M., Silybin, a major bioactive component of milk thistle (Silybum marianum L. 

Gaernt.) – chemistry, bioavailability and metabolism, Molecules, 22, 2017, s. 1-11. 

46. Danila A., Ibanescu S.A., Zaharia C., Muresan E.I., Popescu A., Danu M., Rotaru V., Eco-

friendly O/W emulsions with potential application in skincare products, AGRIS, 612, 2021. 
47. Patel A.R., Mankoc B., Bin Sintang M.D., Lesafferb A., Dewettincka K., Fumed silica-

based organogels and ‘aqueousorganic’ bigels, RSC Adv., 5, 2015, s. 9703. 

Ostropest plamisty jako składnik kosmetyków w opiece pacjenta onkologicznego 

Streszczenie  
Jedną z substancji coraz częściej stosowanych w terapii nowotworowej – w celu łagodzenia jej skutków 
(szczególnie u pacjentów dotkniętych popromiennym zapaleniem skóry) – jest ekstrakt z nasion ostropestu 
plamistego (Silybum marianum seed extract). Ekstrakt ten łagodzi objawy popromiennego zapalenia skóry, 
zmniejsza zaczerwienienie. Stosowany na skórę wykazuje działanie regeneracyjne, nawilżające. Posiada też 
właściwości antyutleniajace, przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe. 
Celem niniejszej pracy było opracowanie receptury preparatu do pielęgnacji skóry pacjentów onkologicz-
nych zawierającego w swoim składzie ekstrakt i olej z nasion ostropestu plamistego. W tym celu opracowano 

recepturę sześciu oleożeli kosmetycznych różniących się zawartością krzemionki koloidalnej oraz typem 
i stężeniem użytego ekstraktu. Pierwsza część analiz dotyczyła oceny właściwości użytego ekstraktu. Oce-
niono rozpuszczalność, zdolność pochłaniania promieniowania z zakresu UV-VIS, właściwości przeciw-
utleniające (metodą z rodnikiem DPPH), całkowitą zawartość polifenoli (metodą z odczynnikiem Folina-
Ciocalteu), zawartość suchej masy (metodą wagową). Druga część dotyczyła analizy preparatów kosmetycz-
nych i obejmowała: stabilność, pH, ocenę struktury mikroskopowej, właściwości reologiczne, zdolności 
przeciwutleniające, całkowitą zawartość polifenoli, badania właściwości aplikacyjno-użytkowych. Najlepsza 
formulacja została poddana dodatkowo badaniom zdolności rozprowadzania, okluzji, oceny stopnia nawil-
żenia i elastyczności skóry podczas 2-tygodniowej aplikacji oleożelu. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz wykazano, że opracowana receptura oleożelu może być przezna-
czona dla skóry pacjentów po radioterapii. Otrzymany preparat dzięki swoim właściwościom fizykoche-
micznym oraz zawartym składnikom pozwala na regenerację naskórka, chroni także przed działaniem 
wolnych rodników. Oleożel ze względu na swoją postać fizykochemiczną jest również preparatem odpo-
wiednim dla uszkodzonej skóry pod względem sensorycznym. 
Słowa kluczowe: ostropest plamisty, pielęgnacja skóry u pacjentów onkologicznych, ekstrakt z nasion 
ostropestu plamistego, olej z nasion ostropestu plamistego, oleożele, właściwości antyutleniające 
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Milk thistle as a cosmetic ingredient in the care of an oncological patient 

Abstract  
One of the important substances used in cancer therapy to alleviate its effects (especially in patients suffering 
from radiation dermatitis) is the milk thistle seed extract (INCI: Silybum marianum seed extract). This extract 
soothes the symptoms of radiation dermatitis and reduces redness. When applied to the skin, it has 
a regenerating and moisturizing effect. It has antioxidant, anti-inflammatory and antimicrobial properties. 
The aim of this study was to develop a formulation with milk thistle seed extract and oil for the care of the 

skin of oncological patients. For this purpose, a formula of six cosmetic oleogels was developed. These 
oleogels had diffrent content of colloidal silica and type and concentration of the extract. The first part of the 
analyzes concerned the assessment of the properties of the extract. The solubility, UV-VIS radiation 
absorption capacity, antioxidant properties (DPPH radical method), total polyphenol content (method with 
Folin-Ciocalteau reagent) and dry matter content (weight method) were assessed. The second part concerned 
the analysis of cosmetic preparations and included: stability, pH, evaluation of the microscopic structure, 
rheological properties, antioxidant capacity, total polyphenol content, sensory analysis. The best formulation 
was additionally tested for the spreadability, occlusivity, and assess the degree of skin hydration and elasticity 

during a 2-week application of oleogel. 
Based on the analyzes, it was shown that: the developed oleogel formula can be used for the skin of patients 
after radiotherapy. The obtained preparation, thanks to its physicochemical properties and ingredients, allows 
for the regeneration of the epidermis, and also protects against the action of free radicals. Oleogel, due to its 
physicochemical form, is also a preparation suitable for damaged skin in terms of sensory properties. 
Keywords: milk thistle, skin care of an oncological patient, Silybum marianum seed extract, Silybum 
marianum oil, oleogels, antioxidant properties
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Liposomy jako nośnik substancji aktywnych 

pochodzenia roślinnego w pielęgnacji skóry dojrzałej 

1. Wprowadzenie  

Skóra jest złożonym, wielofunkcyjnym organem człowieka. Pełni rolę bariery, która 
chroni organizm przed szkodliwymi czynnikami środowiska zewnętrznego [1]. Jednak, 
jak wszystkie inne systemy w organizmie człowieka, skóra poddaje się nieuchronnym 
skutkom starzenia się, którego głównymi objawami są: stopniowa utrata elastyczności, 
spowolnienie cyklu komórkowego i zaburzenie złuszczania martwego naskórka [2]. 
Proces starzenia się skóry zależny jest od wielu czynników, które możemy podzielić na 
dwie grupy: czynniki endogenne (wewnątrzpochodne) i egzogenne (zewnątrzpochodne). 
Starzenie się wewnątrzpochodne jest procesem uwarunkowanym genetycznie, w którego 
wyniku następuje stopniowa utrata elastyczności skóry. Drugi rodzaj tego procesu, czyli 
starzenie się zewnątrzpochodne, związany jest z narażeniem skóry na działanie czyn-
ników środowiskowych, głównie promieniowania ultrafioletowego [1]. Pomimo od-
miennych czynników wywołujących zarówno starzenie egzo-, jak i endogenne – napę-
dzane są podobnymi drogami molekularnymi oraz obejmują generowanie nadmiaru 
reaktywnych form tlenu (RFT) [3]. 

Szybkość starzenia się skóry możemy zatem znacznie ograniczyć poprzez zastoso-
wanie związków hamujących tworzenie wolnych rodników lub uczestniczących w ich 
przekształcaniu w nieaktywne pochodne, które nazywane są antyoksydantami [4]. Do 
silnych, naturalnych oksydantów należą flawonoidy, które są największą i najlepiej dotąd 
poznaną grupą związków fenolowych występujących powszechnie w świecie roślin [5, 6]. 
Spośród wielu systemów nośnikowych szczególnie wysokim zainteresowaniem w ko-
smetyce i farmacji cieszą się liposomy, gdyż pozwalają one zwiększyć nie tylko 
efektywność przenikania, ale również stabilność wielu związków [7]. Liposomy, znane 
również jako pęcherzyki lipidowe, są mikroskopijnymi kulistymi strukturami złożonymi 
z jednego rodzaju lub kilku rodzajów lipidów (zwykle naturalnych i syntetycznych fosfoli-
pidów) tworzących dwuwarstwy zatrzymujące w swoim wnętrzu małą objętość fazy wodnej 
[8]. Ze względu na swoje rozmiary, amfifilowy charakter oraz biokompatybilność, na 
przestrzeni lat liposomy zaczęły być szeroko stosowane jako nośniki dla różnego rodzaju 
związków bioaktywnych wykorzystywanych w medycynie oraz farmacji [9]. Niniejsza 
praca przedstawia krótki przegląd literaturowy dotyczący znaczenia, metod otrzymy-
wania oraz zasad wprowadzania liposomów do formulacji kosmetycznych. Jest to 
tematyka szczególnie interesująca nie tylko ze względu na poprawę stopnia przenikania 
substancji pochodzenia naturalnego przez skórę, ale również na zwiększenie stabilności 
wielu składników pochodzenia naturalnego, będących wrażliwymi na czynniki środo-
wiskowe. Liposomy stanowią składniki o szerokim spektrum działania jako nośniki 
substancji pochdzenia naturalnego i są coraz częściej stosowane w formulacjach kosme-
tycznych przeznaczonych do pielęgnacji cery dojrzałej. 

 
1 magdalena.malinowska@pk.edu.pl, Katedra Chemii i Technologii Organicznej, Wydział Inżynierii i Techno-
logii Chemicznej, Politechnika Krakowska, www.pk.edu.pl. 



 
Liposomy jako nośnik substancji aktywnych pochodzenia roślinnego w pielęgnacji skóry dojrzałej 

 

91 
 

2. Surowce naturalne w pielęgnacji skóry dojrzałej 

Starzenie się jest procesem naturalnym oraz powszechnym wśród wszystkich klas 

organizmów żywych. U człowieka rozpoczyna się średnio około 30. roku życia i prowadzi 

do stopniowego pogarszania się stanu organizmu na skutek akumulacji negatywnych 
zmian biochemicznych [1]. Starzenie się skóry możemy podzielić na dwa rodzaje: 

wewnątrzpochodne oraz zewnątrzpochodne. Starzenie się wewnątrzpochodne, nazywane 

również chronologicznym zależne jest od predyspozycji genetycznych, procesów auto-

immunologicznych, metabolizmu komórkowego oraz jakościowych i ilościowych 
zmian hormonalnych. Skóra starzejąca się wewnętrznie jest cienka i wykazuje drobne 

zmarszczki, zmniejszoną elastyczność i wyraźną suchość [6, 7]. Starzenie zewnętrzne 

wywołane jest głównie ekspozycją na światło ultrafioletowe i chemikalia, narażeniem 
na toksyny i zanieczyszczenia oraz powtarzającymi się ruchami mięśni, takimi jak 

mrużenie lub marszczenie. Skóra narażona na czynniki zewnętrzne charakteryzuje się 

głębokimi zmarszczkami, zgrubieniami naskórka, szorstkością i przebarwieniami. W przy-
padku zaawansowanego stopnia starzenia zewnętrznego mogą występować również 

teleangiektazja i zaawansowane zmiany pigmentacyjne [10]. Aktualne dane wskazują, 

że około 80% starzenia się skóry twarzy jest konsekwencją negatywnego wpływu pro-

mieniowania UV [11]. 
W warunkach narażenia na czynniki zewnętrzne skóra człowieka generuje reaktywne 

formy tlenu, które w nadmiarze wywołują wiele niekorzystnych zmian, w tym przy-

spieszone starzenie się. Znacząca ilość preparatów do pielęgnacji skóry niwelujących 
efekty starzenia oparta jest na egzogennych przeciwutleniaczach, zwanych również anty-

utleniaczami, inhibitorami reakcji wolnorodnikowych, przeciwutleniaczami czy środkami 

przeciwutleniającymi [12]. Mechanizm ich działania polega na wychwytywaniu i neutra-

lizowaniu wolnych rodników powstających w pierwszych etapach zmian oksydacyj-
nych, a przez to ograniczeniu szybkości szkodliwych procesów utleniania zachodzących 

w skórze [13]. Zasadniczo, przeciwutleniacze to molekuły zdolne do utleniania się przed 

innymi molekułami lub zamiast innych molekuł, kończąc tym samym reakcję łańcu-
chową zanim istotne molekuły znajdujące się w organizmie zostaną uszkodzone [14]. 

Ze względu na niską cenę i dużą dostępność w przemyśle kosmetycznym stosowane 

są głównie antyoksydanty syntetyczne. W ciągu kilku ostatnich lat popyt na naturalne 
antyoksydanty zwiększył się jednak znacząco i przewiduje się, że rosnąca tendencja 

w kolejnych latach będzie zachowana. Tendencję tę można wytłumaczyć rosnącym 

zainteresowaniem składnikami naturalnymi, w tym szczególnie pochodzenia roślinnego 

oraz coraz większym zainteresowaniem zdrowym stylem życia i chęcią życia w zgodzie 
z naturą. Co istotne, badania naukowe dostarczają coraz więcej kontrowersyjnych 

informacji o toksycznych właściwościach antyoksydantów pochodzenia syntetycznego, 

takich jak powszechnie wykorzystywane BHA czy BHT, sugerując tym samym potrzebę 
zastąpienia ich surowcami naturalnymi o mniejszym potencjale drażniącym [4]. 

W świecie roślin antyoksydanty reprezentowane są bardzo szeroko, głównie przez 

związki polifenolowe, których podział oraz najpowszechniejsze źródła przedstawiono 
w tabeli 1. Warto zaznaczyć, że naturalne substancje przeciwutleniające stanowią naj-

częściej kompleksy zawierające grupę pokrewnych związków i ze względu na działanie 

synergiczne są bardzo skuteczne nawet przy niskich stężeniach [12]. 
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Tabela 1. Klasyfikacja polifenoli oraz ich występowanie w surowcach roślinnych  

Grupa związków Przykład związku Występowanie 

Flawonoidy 

Flawonole Kwercetyna 
kora dębu, ziele ogórecznika, owoce głogu, 

łuski cebuli 

Flawanole Galusan Epikatechiny zielona herbata, ziele pomocnika, rabarbar 

Flawonony Naringenina 
owoce winogron, owoce gorzkiej pomarańczy, 

ziarna kakaowca 

Izoflawony Genisteina nasiona soi 

Antocyjany Cyjanidyna owoce borówki, kwiat hibiskusa 

Flawony Luteolina 
szałwia, oliwki, cytryny, papryka, rumianek, 

cząber, krwawnik 

Stilbeny Resweratrol 
winogrona czerwone, orzechy arachidowe, 
skórka morwy, owoce czarnej porzeczki 

Lignany Matairezinol nasiona lnu, nasiona słonecznika 

Kwasy polifenolowe 

Kwas kawowy 
winogrona białe, oliwki, szpinak, kwiat bzu 
czarnego, kwiat lipy, ziele bukwicy, ziele 

szałwii, borówka, ziele bodziszków 

Kwas ferulowy 
kapusta, szpinak, kora wierzby, ziele 

widłaków, ziele bodziszków 

Źródło: [12, 15-18] 

Pomimo wysokiej aktywności przeciwutleniającej zastosowanie wielu polifenoli 
w kosmetyce jest mocno ograniczone. Wynika to z faktu, iż wiele z nich wykazuje niską 

rozpuszczalność w wodzie oraz polarnych rozpuszczalnikach organicznych [19]. Włą-

czenie ich do preparatu kosmetycznego wiąże się więc z koniecznością chemicznej mody-

fikacji struktury wprowadzanego związku, zintegrowania go z układami koloidalnymi 
takimi jak emulsje czy umieszczenie go w nośnikach takich jak liposomy lub nano-

kapsułki [20]. 

3. Liposomy w kosmetyce  

Liposomy, znane również jako pęcherzyki lipidowe, są mikroskopijnymi kulistymi 
strukturami złożonymi z jednego lub kilku rodzajów lipidów (zwykle naturalnych i synte-

tycznych fosfolipidów), tworzącymi dwuwarstwy zatrzymujące w swoim wnętrzu małą 

objętość fazy wodnej [8]. Rozmiary liposomów wahają się od kilkudziesięciu nanometrów 
do kilkudziesięciu mikrometrów, a grubość pojedynczej dwuwarstwy lipidowej wynosi 

około 4 nm [7]. Pożądana wielkość pęcherzyków jest zwykle ograniczona wielkością od 

50 nm do 150 nm w przypadku zastosowań związanych z dostarczaniem leków, 

natomiast w kosmetyce wykorzystuje się głównie liposomy o średnicy większej niż 
200 nm [21]. 

Liposomy możemy podzielić pod kątem dwóch cech: lamelarności (tj. liczby dwu-

warstw, z których są zbudowane) oraz rozmiaru (rys. 1). Na podstawie lamelarności 
liposomy określa się jako pęcherzyki jednowarstwowe, wielowarstwowe i oligolame-

larne. Gdy pojedyncza warstwa lipidów oddziela wewnętrzną i zewnętrzną fazę wodną, 

określamy ją pęcherzykiem jednowarstwowym. Pod względem rozmiaru liposomy 

jednowarstwowe są z kolei podzielone na dwie kategorie: małe jednowarstwowe 
pęcherzyki o wielkości od 20 nm do 100 nm – SUV (ang. small unilamellar vesicles) 

oraz duże jednowarstwowe pęcherzyki o wielkości większej niż 100 nm – LUV (ang. 

large unilamellar vesicles). Z drugiej strony, jeśli liposomy zbudowane są z wielu 
dwuwarstw, to nazywamy je pęcherzykami wielowarstwowymi – MLV (ang. multi-
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lamellar large vesicles). Wielkość MLV jest zazwyczaj większa niż 0,5 µm, a liczba 

dwuwarstw jest większa od 5. W przypadku liposomów MLV, w których liczba dwu-

warstw oscyluje pomiędzy 2 a 5, zaś wielkość mieści się w zakresie od 0,1 µm do 1,0 µm, 
klasyfikuje się je jako pęcherze oligolamelarne – OLV (ang. oligolamellar large vesciles). 

Jeśli pojedynczy pęcherzyk dwuwarstwowy otacza wiele niecentrycznych dwuwarstw, 

to określany jest on liposomem wielopęcherzykowym – MVV (ang. multivesicular 

vesicles) [6, 7]. 

 
Rysunek 1. Rodzaje liposomów: SUV – małe jednolamelarne liposomy, LUV – duże jednolamelarne 

liposomy, MLV – wielkie wielolamelarne liposomy, MVV – liposomy wielopęcherzykowe [4] 

O lokalizacji cząsteczki substancji aktywnej w obrębie liposomu decyduje jej polar-

ność i rozpuszczalność. Substancje hydrofilowe i polarne zostają zamknięte w wodnym 
obszarze liposomu otoczonym błoną, natomiast substancje wykazujące bardziej lipofilny 

i niepolarny charakter wbudowują się w podwójną warstwę lipidową (rys. 2) [4]. Ponadto 

rozmiar oraz budowa liposomów ma zasadniczy wpływ na ilość i rodzaj inkorporo-
wanego składnika aktywnego. Ze względu na fakt, iż LUV mają większą objętość 

wewnętrznej fazy wodnej niż SUV i MLV, są one najczęściej używane do włączenia 

cząsteczek hydrofilowych. MLV są natomiast dobrym wyborem do włączania 
cząsteczek hydrofobowych, ponieważ mają kilka hydrofobowych regionów dwuwarst-

wowych [22]. 

 
Rysunek 2. Struktura liposomów (MLV) [23] 
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Substancje rozpuszczalne w wodzie (hydrofilowe) ulegają enkapsulacji podczas 

hydratacji filmu lipidowego wodnym roztworem inkorporowanego związku. Cząsteczki 

substancji leczniczych o charakterze hydrofobowym są natomiast dodawane do roz-
tworu lipidów i organicznego rozpuszczalnika. Po odparowaniu rozpuszczalnika i dodaniu 

fazy wodnej przebiega proces określany terminem partycjonowania, podczas którego 

związek wbudowuje się w obszar lipidowy liposomu [9]. W przypadku związków aktyw-

nych o charakterze słabych zasad lub słabych kwasów – mogą być one wbudowywane 
w strukturę liposomu przez wytworzenie gradientu pH w poprzek błony liposomalnej. 

Metoda ta nosi nazwę kontrolowanego ładowania gradientem pH [24]. Opisywana 

metoda polega na transporcie substancji aktywnej w formie obojętnej cząsteczki do 
wnętrza liposomu zawierającego przestrzeń wodną o innej wartości pH niż środowisko 

zewnętrzne. We wnętrzu nośnika cząsteczka ulega jonizacji, co uniemożliwia jej dyfuzję 

na zewnątrz liposomu oraz stabilność termodynamiczną [25]. 
Po raz pierwszy liposomy zostały opisane w latach sześćdziesiątych XX wieku przez 

hematologa Aleca Banghama. Ze względu na swoje rozmiary, amfifilowy charakter oraz 

biokompatybilność liposomy na przestrzeni lat, zaczęły być szeroko stosowane jako 

modelowe biomembrany oraz nośniki dla różnego rodzaju związków bioaktywnych 
wykorzystywanych w medycynie oraz farmacji [9]. Pierwsze produkty kosmetyczne 

wykorzystujące liposomy zostały zarejestrowane w latach dziewięćdziesiątych XX 

wieku przez dwie firmy francuskie: L’Oreal oraz Christian Dior [23]. 

4. Metody otrzymywania liposomów 

Znanych jest wiele metod wytwarzania liposomów. Najważniejsze z nich omówiono 

poniżej. 

4.1. Metody mechaniczne 

Metoda hydratacji filmu lipidowego jest najstarszą metodą opisującą wytwarzanie 

liposomów. Pozwala na otrzymanie heterogenicznej mieszaniny MLVs, MVVs i LUVs, 
najczęściej wykorzystuje się ją do otrzymywania liposomów na skalę laboratoryjną [26]. 

Metoda TFH polega na przygotowaniu suchego filmu lipidowego w wyniku rozpusz-

czenia lipidów w rozpuszczalniku organicznym, a następnie suszeniu powstałej mieszaniny 
w próżni w celu pozbycia się pozostałości rozpuszczalnika organicznego, w wyniku 

czego na ściankach naczynia osadza się cienki film lipidowy. Kolejnym etapem procesu 

jest hydratacja powstałego filmu w roztworze wodnym przez intensywne wytrząsanie. 
Wielkość otrzymanych liposomów zależy od intensywności wytrząsania, składu fazy 

wodnej oraz rodzaju zastosowanych lipidów [9]. Zaletą tej metody jest prostota jej 

wykonania, możliwość otrzymania liposomów o zróżnicowanym składzie oraz wysoki 

stopień enkapsulacji, szczególnie w przypadku substancji hydrofobowych. Wadę stanowi 
natomiast trudność w przeniesieniu metody na skalę przemysłową oraz niska efek-

tywność procesu [27]. 

Popularną techniką mechaniczną wykorzystywaną do modyfikacji wielkości lipo-
somów jest sonikacja wykorzystująca ultradźwięki. Sonikację najczęściej stosuje się do 

przygotowania jednorodnych pęcherzyków SUV. Proces polega na poddaniu wcześniej 

wytworzonych MLV sonikacji, wykorzystując dezintegratory wannowe lub zanurzeniowe. 
W efekcie następuje niszczenie MLV, z których powstają SUV o średnicy od 15 nm do 

50 nm [28]. Istnieją dwie techniki sonikacji: sonikacja sondą ultradźwiękową oraz 
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sonikacja w łaźni ultradźwiękowej. W procesie z wykorzystaniem sondy ultradźwię-

kowej końcówka sonikatora znajduje się bezpośrednio wewnątrz dyspersji liposomów, 

a energia przekazana przez urządzenie jest bardzo wysoka. Sprzężenie energii na koń-
cówce sondy może powodować szybki wzrost temperatury roztworu, dlatego zaleca się 

umieszczenie naczynia z roztworem w chłodzącej łaźni wodno-lodowej [29]. Zaletą 

metody jest wysoka skuteczność enkapsulacji, natomiast wadą możliwość zanieczysz-

czenia roztworu metalami, z których wykonana jest głowica (między innymi tytanem) 
oraz możliwość degradacji składników aktywnych i/lub utlenianie wiązań nienasyconych 

w łańcuchach kwasu tłuszczowego fosfolipidów. W procesie z wykorzystaniem dezin-

tegratora wannowego/zanurzeniowego, dyspersja liposomów jest umieszczana w łaźni 
ultradźwiękowej. W metodzie tej znacznie prościej kontrolować temperaturę dyspersji 

lipidowej, w przeciwieństwie do sonikacji za pomocą sondy, jednak jej skuteczność jest 

znacznie niższa [26]. 
Kolejną techniką zmniejszania wielkości liposomów jest metoda wykorzystująca 

prasę francuską. Pozwala ona na otrzymanie małych nośników SUV przez rozbijanie 

dużych MLV siłami ścinania. W trakcie procesu zawiesina liposomów jest przeciskana 

przez filtry o średnicy porów od 1 µm do 5 µm, pod ciśnieniem sięgającym nawet 
200 barów. Następnie ciecz jest łączona w komorze mieszającej, gdzie dochodzi do kolizji 

liposomów i ich mechanicznego rozrywania. Otrzymane liposomy są zazwyczaj większe 

niż SUV otrzymane metodą sonikacji. Ważną cechą metody jest możliwość wykorzy-
stania jej do enkapsulacji niestabilnych związków takich jak na przykład białka czy 

enzymy, natomiast największą wadą jest jej bardzo mała wydajność [28]. W skali 

produkcyjnej modyfikacją tej metody jest mikrofluidyzacja, która pozwala na otrzymy-

wanie liposomów z bardzo wysoką wydajnością. Ponadto powstałe struktury charakte-
ryzują się małym rozmiarem, niskim współczynnikiem polidyspersji oraz wysoką 

odtwarzalnością [30, 31]. 

Metoda ekstruzji, a więc przetłaczania pod wysokim ciśnieniem, pozwala otrzymać 
jednorodne SUV. W metodzie tej sporządzoną zawiesinę MLV wielokrotnie prze-

puszcza się przez membrany poliwęglanowe o bardzo małych średnicach porów (od 0,8 

µm do 1,0 µm) pod wysokim ciśnieniem (zazwyczaj w zakresie od 5 MPa do10,5 MPa). 
Zaletą metody jest duża dowolność w wyborze filtrów wykorzystywanych podczas 

procesu, dzięki czemu można uzyskać nawet bardzo małe i jednorodne liposomy. Co 

więcej, obecnie filtry umieszcza się w zaawansowanych wytłaczarkach (ekstruderach) 

umożliwiających prowadzenie ekstrakcji ciągłej, którą można wykorzystać na skalę 
przemysłową [26]. 

4.2. Metody z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych 

W metodach z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych filmy lipidowe są 

rozpuszczane w fazie organicznej, a następnie wprowadzane do roztworu wodnego. 
Liposomy formowane są w momencie łączenia się obu faz, a mechanizm ich powsta-

wania zależy od zastosowanego rozpuszczalnika organicznego oraz stopnia jego mieszania 

się z fazą wodną [9]. 
Najczęściej wykorzystywanym do produkcji liposomów rozpuszczalnikiem orga-

nicznym jest etanol, a metoda opisująca proces z jego wykorzystaniem nosi nazwę iniekcji 

etanolowej. Metoda ta pozwala uzyskać małe jednolamelarne liposomy (SUV), a ich 

wielkość oraz rozkład frakcji zmniejsza się ze wzrostem stężenia alkoholu. W trakcie 



 
Karolina Król, Magdalena Malinowska 

 

96 
 

procesu etanolowy roztwór lipidów wstrzykuje się stopniowo do roztworów buforowych 

[32]. Zaletą metody jest wysoki stopień enkapsulacji związków lipofilowych oraz 

wysoka trwałość otrzymanych liposomów. Co więcej, technika może być z łatwością 
zaaplikowana w produkcji liposomów na skalę przemysłową. Wadą metody jest natomiast 

zanieczyszczenie otrzymanych liposomów etanolem oraz wysokie prawdopodobieństwo 

dezaktywacji różnych makrocząstek biologicznie aktywnych [27]. 

Rozpuszczalnikami wykorzystywanymi w procesach iniekcji są również etery oraz 
mieszaniny eterowe z metanolem [33]. Podczas procesu iniekcji eterowej roztwór wodny 

znajduje się pod niższym ciśnieniem lub w podwyższonej temperaturze (od 55ºC do 

600ºC). Główne wady tej techniki to duża polidyspersyjność otrzymanych pęcherzyków 
oraz narażenie substancji kapsułkowanej na degradację termiczną w podwyższonej 

temperaturze [34]. Metoda ta jest rzadko stosowana w przemyśle farmaceutycznym oraz 

kosmetycznym ze względu na wysoką toksyczność eterów mogących występować 
w docelowych liposomach w postaci zanieczyszczeń. 

Techniką opartą na rozpuszczalnikach organicznych oraz wykorzystywaną do pro-

dukcji dużych jednowarstwowych liposomów LUV jest metoda odparowywania odwró-

conych faz. Metoda ta polega na gwałtownym wstrzyknięciu roztworu wodnego do 
rozpuszczalnika organicznego, który zawiera rozpuszczone lipidy [35]. Podczas procesu 

wykorzystuje się działanie ultradźwięków, które prowadzą do formowania się kropel 

wody w rozpuszczalniku organicznym, a więc emulsji typu w/o. W kolejnym kroku 
otrzymana emulsja jest suszona w wyparce rotacyjnej do wytworzenia się żelu o półstałej 

konsystencji. Uformowany żel miesza się intensywnie za pomocą mieszalnika mecha-

nicznego w celu zainicjowania odwrócenia faz z układu typu w/o do dyspersji typu o/w. 

Podczas zjawiska zachodzą dwa równoległe procesy: rozpad części kropel oraz utwo-
rzenie się wodnego filmu. Metodę odparowywania odwróconych faz wykorzystuje się 

najczęściej do zamykania makromolekuł (jak na przykład RNA czy enzymy), gdyż nie 

powoduje utraty ich aktywności [26]. 

4.3. Metody z zastosowaniem detergentów 

Dodatek detergentów do roztworu zawierającego fosfolipidy prowadzi do samo-

istnego powstawania miceli i/lub pęcherzyków o różnych kształtach i rozmiarach. Proces 

tworzenia liposomów zachodzi po osiągnięciu przez detergent krytycznego stężenia 
micelarnego (CMC) [36]. Jako detergenty najczęściej stosowane są sole kwasów żółcio-

wych, n-alkilosacharydy i n-alkilooligooksyetylenopochodne [9]. Zasadniczym etapem 

procesu, który warunkuje jakość docelowych liposomów, jest usunięcie detergentu z 

powstałego liposomu. Detergenty można usunąć wieloma różnymi sposobami, które 
obejmują między innymi dializę, chromatografię kolumnową i rozcieńczanie [28]. 

W metodzie z zastosowaniem detergentów wielkość i kształt uzyskiwanych liposomów 

zależy od: 

• rodzaju i stężenia zastosowanego detergentu; 

• stosunku stężenia detergentu do stężenia wyjściowego lipidów;  

• rodzaju lipidów; 

• szybkości usuwania detergentu z roztworu;  

• warunków temperaturowych procesu.  
Optymalizacja powyższych parametrów umożliwia uzyskanie metodą z zastosowa-

niem detergentów liposomów o pożądanej wielkości [36]. 
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4.4. Innowacje 

Pomimo dużej popularności wyżej wymienionych metod wytwarzania oraz mody-

fikacji struktury liposomów, aktualnie wciąż pracuje się nad opracowaniem kolejnych, 

nowatorskich technik, które zwiększą wydajność i jakość procesu. Bardzo obiecującymi 
technologiami w dziedzinie preparatyki liposomów są: technologia płynów nadkrytycz-

nych, wirowanie podwójnie asymetryczne, technologia filtracji przepływem krzyżowym 

oraz liofilizacja [21, 37]. 

5. Wprowadzenie liposomów do formulacji kosmetycznej 

Wprowadzanie systemów nośnikowych do kosmetyku to jeden z kluczowych aspektów 
podczas opracowywania jego formulacji oraz planowania procesu produkcyjnego. Systemy 

nośnikowe to produkty innowacyjne, więc wprowadzenie ich do kosmetyku wiąże się 

zazwyczaj z koniecznością przeprowadzenia wielu dodatkowych badań, które zagwa-
rantują otrzymanie produktu jednolitego, atrakcyjnego sensorycznie dla klienta oraz 

charakteryzującego się długotrwałą stabilnością. W trakcie planowania badań należy 

skupić się na przetestowaniu preparatów pod kątem smarowności, właściwości reolo-
gicznych, zmian pH oraz barwy. Warto zwrócić uwagę również na fakt, iż właściwości 

receptury mogą ulegać zmianie po nałożeniu kosmetyku na skórę [14]. Bardzo przydatne 

są zatem obszerne badania aplikacyjne, na podstawie których poznane zostaną ewentualne 

zmiany wywołane interakcją ludzkiej skóry z produktem oraz parowaniem związków 
lotnych [38]. 

Zmianie mogą ulec również właściwości reologiczne kosmetyku [39]. Po dodaniu 

liposomów najczęściej obserwuje się wzrost lepkości preparatu, dlatego często konieczne 
jest zmniejszenie zawartości lipidów w bazowym preparacie. W odniesieniu do właści-

wości reologicznych – zmianie może ulec również charakterystyka płynięcia preparatu. 

W przypadku kosmetyków najczęściej najlepiej sprawdzają się formulacje charaktery-

zujące się zachowaniem nienewtonowskim, pseudoplastycznym [40]. 
Innym problemem technologicznym, na który należy zwrócić szczególną uwagę, jest 

ilość składnika aktywnego w ostatecznym preparacie kosmetycznym. Formuły nośników 

rozcieńcza się najczęściej tak, aby w końcowym produkcie stężenie układu zawiera-
jącego nośniki wynosiło poniżej 5%, natomiast stężenie substancji czynnej mieściło się 

w zakresie od 0,05% do 0,10%. Aspekt ten jest szczególnie istotny, gdyż wpływa na 

aktywność termodynamiczną związku czynnego, a więc tendencję związku do przejścia 
z nośnika na skórę. Rozważając przypadek braku interakcji między skórą a nośnikiem, 

im wyższa aktywność termodynamiczna, tym większy przepływ składnika do skóry. 

W nośnikach nienasyconych aktywność termodynamiczna zależy bezpośrednio od 

stężenia i współczynnika aktywności składnika aktywnego. W nośnikach nasyconych 
aktywność termodynamiczna jest stała, niezależnie od stężenia składnika aktywnego 

oraz formuły kosmetyku. Biorąc pod uwagę nośniki przesycone, aktywność termodyna-

miczna składnika aktywnego jest większa od jedności, a strumień przepływu substancji 
rośnie wraz ze stopniem nasycenia. Biorąc pod uwagę wszystkie te rozważania, skład-

niki aktywne powinny być zawarte w systemach nośnikowych w takim stężeniu, że 

z jednej strony musi zostać uwolniony składnik aktywny, aby zmaksymalizować przepływ 
przezskórny, ale z drugiej – należy ograniczyć zbyt wysokie stężenie, aby unikać pro-

blemów ze stabilnością związku czynnego i całej formulacji [14]. 
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Systemy nośnikowe można włączyć do produktu końcowego w fazie wodnej lub 

fazie olejowej. Co więcej, mogą być one zawarte w żelach lub rozproszone w zawiesinach, 

które następnie dodaje się podczas procesu produkcji do docelowego produktu. W przy-
padku nośników występujących w formie stałej, takich jak na przykład mikrocząsteczki 

liofilizowane, najczęściej dysperguje się je wstępnie w fazie olejowej, aby uniknąć ich 

aglomeracji. Z drugiej strony – włączenie nośników w postaci roztworu wodnego do 

produktu wymaga uwzględnienia w składzie docelowego kosmetyku licznych składników 
pobocznych, takich jak woda czy konserwanty. Większość systemów nośnikowych jest 

podatna na degradację termiczną, zatem należy unikać podgrzewania ich powyżej 40oC 

[25]. 

6. Podsumowanie  

Ekstrakty pozyskane z surowców roślinnych stanowią niewątpliwie cenne składniki 

w pielęgnacji cery dojrzałej ze względu na wielokierunkowe działanie biologicznie 

czynne. Wiele z naturalnych cząsteczek nie jest w stanie przeniknąć przez barierę stratum 
corneum bądź w głąb skóry właściwej ze względu na ograniczenie ze strony różnych 

czynników fizykochemicznych. Systemy nośnikowe pozwalają na wprowadzenie natu-

ralnych metabolitów roślinnych w głąb skóry właściwej, a także pomagają zwiększyć 

ich stabilność, dzięki czemu możliwe jest zwiększenie efektywności działania kosmetyku 
typu anti-age. Liposomy są jednymi z najpopularniejszych systemów nośnikowych sub-

stancji aktywnych zarówno o charakterze hydrofilowym, jak i lipofilowym, zaś nośniki 

liposomowe mogą być wprowadzane zarówno do fazy wodnej, jak i olejowej formulacji. 
Odpowiednie wprowadzenie substancji aktywnej do nośnika, a także liposomów do 

gotowego produktu wymaga wzięcia pod uwagę wielu czynników, w szczególności 

technologicznych. 
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Liposomy jako nośnik substancji aktywnych pochodzenia roślinnego 

w pielęgnacji skóry dojrzałej 

Streszczenie 
Celem współczesnych kosmetyków przeciwstarzeniowych jest opóźnienie procesu starzenia lub spowolnienie 
zachodzących zmian strukturalnych skóry wraz z upływem czasu. Składnikami aktywnymi o działaniu 
przeciwstarzeniowym są antyoksydanty, zwłaszcza pochodzenia naturalnego, roślinnego. Aktualne dane 
wskazują, że około 80% oznak starzenia się skóry twarzy jest konsekwencją negatywnego wpływu promie-
niowania UV. W warunkach narażenia na promieniowanie słoneczne, zanieczyszczenie powietrza, dym 
papierosowy, stres czy przyjmowania niektórych leków podczas infekcji organizm człowieka generuje reak-
tywne formy tlenu, które w nadmiarze wywołują wiele niekorzystnych zmian w skórze, w tym przyspieszone 
starzenie się. Znacząca liczba preparatów do pielęgnacji skóry – niwelujących efekty starzenia – oparta jest 
na egzogennych przeciwutleniaczach, zwanych również antyutleniaczami. W świecie roślin antyoksydanty 
reprezentowane są bardzo szeroko, głównie przez związki polifenolowe. Warto zaznaczyć, że naturalne 
substancje przeciwutleniające stanowią najczęściej kompleksy zawierające grupę pokrewnych związków 
i ze względu na działanie synergiczne są bardzo skuteczne nawet przy niskich stężeniach. Efektywność 
przenikania związków aktywnych można zwiększyć między innymi poprzez wykorzystanie systemów nośni-
kowych takich jak liposomy, które są powszechnie wykorzystywanymi w kosmetyce nośnikami substancji 
aktywnych. Stosuje się je, aby zwiększyć możliwość transportu związków pochodzenia naturalnego, które 
ze względu na szereg ograniczeń nie mogą penetrować przez naskórek bądź skórę właściwą, a jednocześnie 
stanowią efektywne remedium na stres oksydacyjny skóry. W pracy przedstawiono charakterystykę tych 
systemów nośnikowych, ich rodzaje, metody otrzymywania oraz zastosowanie w kosmetyce w celu zwięk-
szenia efektywności działania substancji pochodzenia naturalnego. 
Słowa kluczowe: liposomy, składniki aktywne pochodzenia roślinnego, metody otrzymywania liposomów, 
enkapsulacja związków naturalnych, skóra dojrzała 
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Liposomes as the vehicles of plant origin active substances in mature skin care 

Abstract 
The goal of modern anti-aging cosmetics is to delay the aging process or slow down the structural changes 
already taking place in the skin over time. Currently, the active ingredients with anti-aging properties are 
antioxidants, especially of natural, plant origin. Current data show that about 80% of the signs of aging of 
the face skin are the result of the negative influence of UV radiation. Under the exposure to solar radiation, 
air pollution, cigarette smoke, as a result of stress or taking certain medications during an infection, the 

human body generates reactive oxygen species, which in excess cause many adverse changes in the skin, 
including accelerated aging. A significant number of anti-aging skin care products are therefore based on 
exogenous antioxidants. In the plant world, antioxidants are represented very wide, mainly by polyphenolic 
compounds. It is worth noting that natural antioxidant substances are most often complexes containing 
a group of related compounds and due to their synergistic effect, even at low concentrations, they are very 
effective. The efficiency of penetration of active compounds can be increased, among others by using carrier 
systems such as liposomes, which are the carriers of active substances most commonly used in cosmetics. 
They are used very often to increase the possibility of transporting compounds of natural origin which, due 

to a number of limitations, cannot penetrate the epidermis or the dermis, and at the same time constitute an 
effective remedy for skin oxidative stress. This paper presents the characteristics of these carrier systems, 
their types, methods of preparation and application in cosmetics in order to increase the effectiveness of 
substances of natural origin. 
Keywords: liposomes, plant origin active ingredients, methods of obtaining liposomes, natural compounds 
encapsulation, mature skin 
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Karolina Jaros1, Izabela Zaprawa2, Wiktoria Frejlich3, Małgorzata Wójcik4 

Konopie siewne (Cannabis sativa L.) –  
roślina o dużym potencjale użytkowym 

1. Wprowadzenie 

Konopie przemysłowe (Cannabis sativa L.) są jednorocznymi roślinami wysoko-
plennymi, uprawianymi od wieków celem pozyskania włókna z łodygi oraz oleju z nasion. 
Uprawiane są w około 30 krajach, przy czym Chiny są krajem, w którym uprawa i eksport 
konopi są najbardziej rozpowszechnione. Wraz z postępem nauki i przemysłu wykazano, 
że rośliny te mają ogromną liczbę możliwych zastosowań. Kannabinoidy izolowane 
z konopi, szczególnie kannabidiol (CBD), tetrahydrokanabinol (THC) oraz kannabigerol 
(CBG), wspomagają terapię niektórych schorzeń. Konopie, jako roślina włóknista, 
wykorzystywana była między innymi do produkcji tkanin, papieru, olinowania, odzieży 
czy też wysokiej jakości materiałów budowlanych. Pozyskiwanie włókien z konopi było 
procesem dającym wiele produktów ubocznych (na przykład paździerze), te z kolei 
wykorzystywane były jako podściółka dla zwierząt, nasiona wykorzystywano w przemyśle 
spożywczym, natomiast olej posiadał szeroki zakres zastosowań, od spożywczych po 
kosmetyczne. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na wysokiej jakości materiały 
budowlane na rynek budowlany zaczęto wprowadzać materiały pochodzenia konopnego, 
które spełniły oczekiwania konsumentów. Nowocześniejsze wykorzystanie obejmuje 
także wysokiej jakości materiały izolacyjne, różnego rodzaju kompozyty samochodowe, 
meble, bioplastik. Konopie wykorzystywane są również w produkcji energii (biopaliwa, 
bioopał), ubrań, kosmetyków i biżuterii. Produkty spożywcze wykonane z nasion i oleju 
konopnego rozpowszechnione są obecnie na całym świecie, a stosowane są w żywieniu 
zarówno ludzi, jak i zwierząt. Wykorzystanie oleju konopnego jest najbardziej rozpo-
wszechnione w przemyśle kosmetycznym. Stosowany jest również w produkcji farb 
i farb drukarskich, jak również różnego rodzaju detergentów czy rozpuszczalników. Na 
światowym rynku konopi znajduje się obecnie około 25 000 produktów. Celem pracy 
jest przedstawienie systematyki i morfologii roślin z rodzaju Cannabis, ich zastosowania 
w różnych gałęziach przemysłu oraz ukazanie konopi jako roślin energetycznych, które 
mogą brać udział w procesie fitoremediacji. 

2. Charakterystyka konopi przemysłowych (Cannabis sativa) 

2.1. Taksonomia i morfologia konopi 

Konopie (Cannabis) należą do rodziny konopiowatych (Cannabaceae) w rzędzie 
pokrzywowców (Urticales) oraz w klasie okrytonasiennych (Angiospermae). Takso-
nomia gatunkowa konopi przez wiele lat była kwestią sporną, jednak obecnie uznaje się, 
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że konopie są rodzajem monotypowym, posiadającym tylko jeden gatunek – Cannabis 
sativa (konopie siewne). W obrębie gatunku wyróżnia się dwie odmiany botaniczne: var. 
sativa (konopie włókniste, ang. industrial hemp) i indica (konopie indyjskie – narko-
tyczne, ang. narcotic hemp lub cannabis), a podstawą ich wyróżnienia jest zawartość 
THC [1, 2]. 

W niektórych opracowaniach odmiany te uznawane są za podgatunki, wyróżnione 

na podstawie stosunku THC/CBD, w obrębie których można wyróżnić po dwie odmiany 

(odpowiednio sativa i spontanea oraz indica i kafiristanica) w oparciu o poziom udo-
mowienia [3, 4]. 

Dla przejrzystości w niniejszej pracy będziemy posługiwać się terminologią odmian 

botanicznych w odniesieniu do konopi włóknistych (C. sativa var. sativa) oraz indyjskich 
(C. sativa var. indica). Obrazuje to tabela 1. Konopie włókniste (nazywane również prze-

mysłowymi) można odróżnić od indyjskich na podstawie składu fitochemicznego 

(w odmianie sativa przeważa CBD, w indica THC) i cech morfologicznych (sativa to 
wysoka, mało rozłożysta roślina o włóknistej łodydze, podczas gdy indica jest niższa 

i  krępa) [1, 2]. Odmiany konopi różnią się nie tylko składem chemicznym i morfologią 

roślin, ale również przydatnością do przetwórstwa farmaceutycznego i przemysłowego. 

Odmiany te różni także ich pierwotny zasięg geograficzny: sativa jest charakterystyczna 
dla Europy, podczas gdy występowanie indica ograniczało się raczej do Azji [3]. 

Tabela 1. Systematyka i charakterystyka chemotypowa taksonów w obrębie rodzaju Cannabis  

Rodzaj Gatunek Odmiana Poziom THC Poziom CBD Chemotyp 

Cannabis sativa 
sativa poniżej 0,2% powyżej 0,5% włókniste 

indica 1-20% poniżej 0,5% narkotyczne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [3]. 

Konopie włókniste to jednoroczne, bardzo zróżnicowane morfologicznie rośliny [1, 4-7]. 

Możemy wyróżnić kilka typów konopi, które różnią się między sobą pochodzeniem, 

długością okresu wegetacyjnego, a także cechami morfologicznymi: 

• konopie północne – słabo rozgałęzione konopie o cienkiej łodydze, ich wysokość 

waha się zwykle od 70 cm do 100 cm, okres wegetacji wynosi 60-75 dni. Konopie te 
mają marginalne znaczenie gospodarcze ze względu na niewielką ilość wypro-

dukowanej biomasy; 

• konopie południowe – średnia wysokość roślin wynosi 4 m, a długość okresu wege-

tacyjnego wynosi od 130 dni do 150 dni. Uprawa tego typu konopi pozwala uzyskać 
dużą biomasę, ale słabej jakości (ich włókno jest cieńsze w porównaniu z włóknem 

innych typów konopi); 

• konopie środkowoeuropejskie (pośrednie) – wysokość roślin przekracza 150 cm,  

a w sprzyjających warunkach atmosferycznych rośliny te mogą osiągnąć nawet 
4 metry. W warunkach klimatycznych Polski okres wegetacji wynosi od 120 do 140 dni. 

Konopie pośrednie charakteryzują się wysokim plonem biomasy o zadawalającej 

jakości włókna [1]. 

Liście konopi są dłoniastozłożone i zawierają różną ilość palczastych części, na które 
podzielona jest blaszka liściowa (zazwyczaj od 3 do 9). Rośliny te z natury są dwu-

pienne, oznacza to, że wytwarzają kwiaty męskie i żeńskie na różnych osobnikach, przy 
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czym kwiaty męskie typowo dojrzewają wcześniej niż żeńskie. Kwiaty męskie i żeńskie 

różnią się budową i lokalizacją na roślinie:  

• kwiaty żeńskie charakteryzuje brak okwiatu oraz lokalizacja na szczycie łodygi, gdzie 

są licznie zebrane w tzw. kłosy pozorne; 

• kwiaty męskie mają pięciodzielny okwiat, znajdują się w górnych częściach łodygi, 
w kątach liści [4-7]. 

Cannabis sativa charakteryzuje się obecnością 3 typów włosków gruczołowych 

(włoskowate, bulwiaste lub nitkowate) występujących na całej powierzchni rośliny (ło-

dyga, liście, przylistki), jednak najwięcej ich zlokalizowanych jest w szczytowych częściach 
wiechy, w kwiatach żeńskich. Owoce konopi przemysłowych to kuliste lub jajowate 

orzeszki o lekko spłaszczonej podstawie barwy szarożółtej, są pozbawione albuminy.  

2.2. Substancje biologicznie aktywne w konopiach  

Konopie zawierają około 600 zidentyfikowanych i wiele jeszcze niezidentyfikowanych, 
potencjalnie użytecznych substancji biologicznie aktywnych, które należą do różnych 

grup związków chemicznych: fenolowych (kannabinoidy i inne fenole), terpenoidów 

oraz alkaloidów. 
Obecnie odkrytych jest ponad 100 kannabinoidów, jednak najlepiej opisane i poznane 

są tetrahydrokannabinol (THC), kannabidiol (CBD), kannabigerol (CBG) i kannabi-

chromen (CBC). Wyjściową do syntezy wszystkich wyżej wymienionych związków jest 

kwas kannabigerolowy (rys. 1), z którego powstają: kwas kanabidiolowy (CBDA) i kwas 
tetrahydrokannabinolowy (THCA-A). Pod wpływem słońca kwasy te ulegają dekarbo-

ksylacji: z THCA-A powstaje tetrahydrokannabinol (THC), a z CBDA powstaje kanna-

bidiol (CBD) [7]. Schemat przekształceń kannabinoidów przedstawiono na rysunku 1. 

 

Rysunek 1. Budowa chemiczna głównych kannabinoidów obecnych w Cannabis sativa  
(zmodyfikowane na podstawie [5]) 
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Ze względu na pochodzenie kannabinoidy można podzielić na fitokannabinoidy 

roślinne, syntetyczne (analog tetrahydrokannabinolu ∆9THC) oraz endokannabinoidy 

wytwarzane w organizmach zwierząt i ludzi. Jednak najczęściej stosowanym podziałem 
kannobinoidów jest podział na psychoaktywne i nie wykazujące działania psychoaktyw-

nego. THC, charakteryzujący się działaniem psychoaktywnym w wysokich dawkach 

oraz leczniczym, jest rozpuszczalny w alkoholach i tłuszczach. Występuje w formie kilku 

izomerów (∆9THC oraz ∆8THC) różniących się między sobą położeniem wiązań węglo-
wych. CBD jest związkiem pozbawionym właściwości psychoaktywnych oraz o udo-

wodnionych właściwościach przeciwzapalnych, przeciwbólowych i przeciwpsycho-

tycznych [2]. 
Skład i ilość kannabinoidów były podstawą do wyróżnienia trzech chemotypów konopi:  

• chemotyp I – THC (wysoki stosunek THC/CBD lub niski CBD/THC, zawartość 

THC od 1 do 20%, zawartość CBD niższa niż 0,5%); 

• chemotyp II – pośredni (stężenie zarówno THC, jak i CBD są w stosunku zbliżonym 

do jedności, w zakresie 0,5-2%); 

• chemotyp III – CBD (wysoka zawartość CBD/THC lub niska THC/CBD, posiada 
głównie CBD, ilość THC niższa niż 0,2% do śladowego, niewykrywalnego poziomu). 

Odmiany medyczne obejmują zarówno chemotypy THC, jak i CBD. Chemotyp THC, 

który można określić mianem narkotycznego, jest definiowany jako psychotropowy lub 

leczniczy (na podstawie poziomu THC). Chemotyp CBD określa konopie jako „włók-
nisty”, typ „nienarkotyczn” lub „medyczny” (tab. 1) [6]. 

Cannabis sativa L. var. indica wytwarzają więcej THC niż CBD, a profil terpeno-

idów odpowiada za wytwarzanie „ziołowego” zapachu. Cannabis sativa L. var. sativa 
produkuje więcej CBD niż odmiana indica (tab. 1) [9]. 

Terpenoidy to kolejna ważna grupa metabolitów w konopiach. Pełnią rolę w foto-

syntezie i oddychaniu roślin, ale są również odpowiedzialne za smak i zapach konopi. 
W C. sativa zidentyfikowano ponad 100 monoterpenów i sekswiterpenów [10]. Związki 

te zostały wyizolowane z kwiatów żeńskich, korzeni, liści i obejmują między innymi 

fernezol, limonen, safranal, geraniol. Mieszaniny terpenoidów tworzą olejki eteryczne, 

które uzyskiwane są najczęściej na drodze destylacji z parą wodną świeżych lub suszonych 
roślin. Olejki eteryczne pozyskiwane z konopi przemysłowych mają wielokierunkowe 

działanie: przeciwzapalne, antyseptyczne, moczopędne, żółciopędne, żółciotwórcze, 

wykrztuśne, uspokajające. Działają przeciwdrobnoustrojowo na grzyby i bakterie. Olejek 
konopny otrzymany z wiech konopnych jest bezbarwną lub złocistą lotną cieczą. Wy-

różnia się specyficznym, nieco żywicznym zapachem. Dobrze rozpuszcza się w rozpusz-

czalnikach niepolarnych i tłuszczach. Jest nierozpuszczalny w wodzie (ma gęstość 

niższą od gęstości wody). Temperatura wrzenia składników olejku waha się w przedziale 
50-320℃ [8]. 

Alkaloidy to organiczne metabolity wtórne, które mają szeroki zakres bioaktywności, 

służąc jako produkty końcowe metabolizmu lub produkty odpadowe, rezerwuary azotu, 
czynniki ochronne przed drapieżnikami i stresami. Związki te znalazły zastosowanie 

jako farmaceutyki, stymulanty, narkotyki i trucizny. Różne rodzaje alkaloidów, takie jak 

cholina, neuryna, muskaryna, hordenina czy onelina, zostały wyizolowane z korzeni, 
liści, łodyg, pyłku, nasion i strefy włośnikowej korzeni konopi przemysłowych [6]. 

Konopie znalazły zastosowanie w wielu innych dziedzinach przemysłu i uprawa 

w celu wykorzystania wyprodukowanej biomasy w tych gałęziach jest dopuszczona 
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przez ustawodawcę. Pozostałe produkty uzyskiwane z konopi (włókno, paździerze, olej) 

znalazły zastosowanie m.in. w przemyśle kosmetycznym, papierniczym, tekstylnym, 

budowlanym i ogrodniczym. Włókno konopne, uważane za najtrwalsze włókno roślinne, 
wykorzystywane jest w produkcji tekstyliów oraz papieru. Produktem ubocznym procesu 

uzyskania włókna konopnego są paździerze, czyli zdrewniałe części łodygi, również 

wykorzystywane w przemyśle (na przykład budowlanym). Olej konopny uzyskiwany 

z nasion jest szeroko stosowany w przemyśle kosmetycznym oraz w środkach ochrony 
pszczół [11]. 

3. Wykorzystanie substancji biologicznie aktywnych z konopi w przemyśle 

farmaceutycznym 

Kannabinoidy silnie oddziaływają na organizm człowieka poprzez układ endokanna-

binoidowy. Składa się on z receptorów kannabinoidowych, endogennych (powstających 

wewnątrz organizmu) kannabinoidów: anandamidu, 2-arachidonyloglicerolu, 2-palmi-

toiloglicerolu oraz 2-linoiloglicerolu, a także z enzymów, które mają za zadanie syntezę 
i degradację endokannabinoidów. Największa część tego układu znajduje się w układzie 

nerwowym, mięśniach szkieletowych, tkance tłuszczowej oraz w komórkach układu 

odpornościowego. Układ endokannabinoidowy jest kluczową strukturą dla rozwoju ośrod-
kowego układu nerwowego, wpływa na regulację łaknienia, nastrój, a także metabolizm 

węglowodanów i lipidów. Reguluje również wydzielanie neurohormonów oraz warunkuje 

wzajemne oddziaływanie pomiędzy układem nerwowym i odpornościowym [12]. 
Kannabinoidy działające za pośrednictwem układu endokannabinoidowego mogą 

być wykorzystywane w leczeniu szeregu chorób. Najwięcej mówi się o ich zastosowaniu 

w leczeniu przewlekłego bólu, na który mogą cierpieć pacjenci chorujący między innymi 

na nowotwory, cukrzycę czy AIDS. W przypadku tych chorób konwencjonalne leki 
niejednokrotnie nie dają oczekiwanych rezultatów [13]. Przeciwbólowe działanie pro-

duktów na bazie konopi jest spowodowane obecnością THC, który hamuje transmisję 

sygnałów bólowych [14]. Na podstawie badań klinicznych dowiedziono, że przyjmo-
wanie substancji występujących w konopiach powoduje zmniejszenie częstotliwości 

napadów drgawkowych u osób chorych na epilepsję. Stosowanie marihuany leczniczej, 

uzyskanej przez wysuszenie kwiatów oraz najmniejszych łodyg i liści żeńskich roślin 

konopi, które zawierają znacznie więcej THC niż rośliny męskie, u pacjentów ze stward-
nieniem rozsianym oraz stwardnieniem zanikowym bocznym zmniejsza odczuwanie 

bólu, hamuje zapalne reakcje układu nerwowego, zmniejsza spastyczność mięśni, co 

przekłada się na zmniejszenie dyskomfortu podczas poruszania się. Istnieją badania 
dowodzące, że stosowanie konopi ma pozytywny wpływ na chorobę Parkinsona oraz 

Alzheimera, nie ma natomiast wpływu na dziedziczną pląsawicę Huntingtona [15, 16]. 

Ponadto wyniki niektórych badań wskazują, że kannabinoidy współdziałają z leczeniem 
chemioterapeutycznym, wpływając na zmniejszenie jego nieprzyjemnych skutków (ból, 

nudności i wymioty) [17]. Pierwszy lek wykorzystujący konopne fitokannabinoidy opra-

cowany został w 2005 a od 2012 roku dostępny jest w Polsce. Zawiera 2,7 mg THC i 2,5 

mg CBD. Zatwierdzony został do stosowania w celu łagodzenia bólu odczuwanego przy 
chemioterapii oraz bólu i sztywności mięśni w stwardnieniu rozsianym. W Kanadzie 

i USA dostępne są leki na bazie syntetycznych kannabinoidów łagodzące nudności 

i wymioty przy chemioterapii [2]. 
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4. Wykorzystanie konopi w przemyśle kosmetycznym 

Olej konopny posiada szeroki zakres zastosowań, od medycznych (przykładowo przy 

aromaterapii), przez spożywcze, aż po kosmetyczne [6, 17, 18]. Olej z konopi jest skład-

nikiem pochodzenia naturalnego i może stanowić idealną alternatywę dla substancji 
chemicznych obecnych w składzie znacznej liczby kremów, balsamów czy innych kosme-

tyków produkowanych na bazie ropy naftowej. Olej ten jest szeroko wykorzystywany 

przez firmy kosmetyczne produkujące kosmetyki przeznaczone do pielęgnacji włosów, 

ciała czy paznokci. Kosmetyki na bazie oleju konopnego są hipoalergiczne i bardzo deli-
katne, dzięki czemu mogą po nie sięgać osoby z wrażliwą skórą, ale przede wszystkim 

osoby z AZS – atopowym zapaleniem skóry, egzemą, trądzikiem. Kosmetyki te są 

również przyjazne środowisku [18, 19]. 
W składzie oleju konopnego zawarta jest wysoka koncentracja minerałów, takich jak 

magnez, potas czy żelazo; witamin: A, C oraz E. W oleju konopnym w dużej ilości 

występują również nienasycone kwasy tłuszczowe takie jak kwas linoleinowy. Skład 
oleju konopnego wywiera pozytywny wpływ na skórę człowieka, ponieważ nie zatyka 

on porów, co prowadzi do jeszcze lepszego nawilżenia skóry i szybszej regeneracji 

pęknięć. Nienasycone kwasy tłuszczowe, z których głównymi są kwasy Omega-3 i 6, 

występują w oleju konopnym w stosunku 1:3, co stanowi około 80% całego składu oleju 
konopnego. Stosunek ilościowy kwasów Omega-3 i Omega-6 stanowi reprezentację 

odpowiedniego zestawienia dla zachowania prawidłowego funkcjonowania metabolizmu 

tłuszczowego. Olej konopny posiada także właściwości przeciwutleniające i przeciw-
zapalne [6, 18]. Poza właściwościami antyoksydacyjnymi i przeciwzapalnymi posiada 

pożądane właściwości kojące i przyspieszające regenerację skóry twarzy i całego ciała. 

Ze względu na właściwości nawilżające i zmiękczające jest szeroko stosowany w pro-

dukcji kosmetyków pielęgnacyjnych, takich jak mydła, balsamy, odżywki, kremy i szam-
pony. Olej konopny wchodzi również w skład wielu peelingów i perfum, szminek, błysz-

czyków i pomadek. Preparaty handlowe nie zawierają w swoim składzie parabenów, 

THC, są w 100% wegańskie [18, 19]. 
Olej konopny jest skuteczny w przypadku pielęgnacji każdego typu cery, jednakże 

najlepsze rezultaty daje stosowanie go w przypadku cery tłustej i mieszanej, ze względu 

na skłonności tych typów cery do zatrzymywania zanieczyszczeń. Olej konopny redukuje 
zmarszczki oraz przywraca skórze elastyczność i odpowiednią barwę, nadając jej młody 

wygląd [17-20]. Olej konopny znajduje także szerokie zastosowanie w pielęgnacji 

włosów. Odżywki emolientowe, czyli z wysoką zawartością olejów i kwasów tłuszczo-

wych, poprzez domykanie łusek włosowych zatrzymują w nich wodę i dostarczane wraz 
z szamponami i odżywkami podczas mycia substancje chemiczne. Regularne stoso-

wanie kosmetyków na bazie oleju konopnego może znacząco poprawić stan i kondycję 

włosów. Kosmetyki te również wpływają na włosy w sposób dociążający, dzięki czemu 
włosy nie puszą się przy wysokiej wilgotności powietrza, stają się podatniejsze na 

stylizację i odporne na elektryzowanie [3, 18, 19]. Olej konopny jest również wartościo-

wym materiałem w przemyśle meblarskim. Może być wykorzystywany do procesu 
konserwacji mebli, jak również może pomóc zachować pierwotny kolor drewna. Olej 

ten jest wysoko odporny na alkohol. Jest także stosowany do uszczelniania surowego 

drewna [7, 17]. 

Z konopi pozyskiwane są również olejki eteryczne. Pod względem chemicznym olejki 
eteryczne stanowią wieloskładnikowe mieszaniny związków mono-, seskwi- i związków 



 
Karolina Jaros, Izabela Zaprawa, Wiktoria Frejlich, Małgorzata Wójcik 

 

108 
 

pochodnych fenylopropanu. Są to więc mieszaniny substancji organicznych o lotnych 

właściwościach, wydzielane z roślin. Olejki te mogą stanowić źródło zapachu perfum, 

mydełek czy świec. Konopne olejki eteryczne posiadają właściwości antybakteryjne, 
a także owadobójcze i są szeroko stosowane w różnych recepturach medycznych [19]. 

Olejek konopny dodawany jest również do kompozycji alkoholowych w celu podnie-

sienia ich walorów organoleptycznych [8]. 

W przemyśle kosmetycznym znalazły zastosowanie również wytłoki z nasion konopi 
powstałe po procesie tłoczenia oleju – stanowią one doskonałe ścierniwo w peelingach [9]. 

5. Konopie jako rośliny energetyczne 

W Polsce uprawa konopi przemysłowych objęta jest ustawą o przeciwdziałaniu 

narkomani z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 852, 1655, 1818 
z późniejszymi zmianami). Warto podkreślić, że w dniu 5 kwietnia br. zostały opu-

blikowane dwie nowele ustawy zmieniającej ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, 

obie weszły w życie 7 maja 2022 roku. Na podstawie tych aktów prawnych wprowadzono 
bardzo ważną zmianę dotyczącą granicznej zawartości THC w konopiach włóknistych 

(siewnych). Zmieniono bowiem limit zawartości z 0,2% na 0,3%. Kolejną ważną i istotną 

zmianą jest dopuszczenie uprawy konopi włóknistych na cele energetyczne. Możliwe 

jest również wykorzystanie w tym celu odpadów pochodzących z procesu wydobycia 
włókna [21]. W ostatnich dekadach wraz ze wzrostem zapotrzebowania na zrównowa-

żoną produkcję energii – na popularności zyskała produkcja biopaliwa i innych bio-pro-

duktów z biomasy konopnej. Konwencjonalne biopaliwa produkowane są z wykorzy-
staniem skrobi lub cukrów roślinnych, pochodzących na przykład z pszenicy, kukurydzy 

czy trzciny lub buraków cukrowych. Kukurydza oraz buraki cukrowe stanowią główną 

konkurencję dla konopi w przypadku produkcji biogazu, natomiast rośliny takie jak 

miskant, wierzba czy trzcina kanaryjska są dla konopi konkurentami w przypadku pro-
dukcji biopaliw stałych. Konopie jako rośliny energetyczne mogą zostać wykorzystane 

do produkcji bioopału, paliw gazowych i ciekłych, takich jak biodiesel lub bioetanol. 

Ten rodzaj biopaliwa produkuje podczas spalania znacznie mniejsze ilości tlenku węgla 
(CO), który uwalniany jest do atmosfery w gazach cieplarnianych. Może to wpłynąć 

pozytywnie na redukcję globalnego ocieplenia. W tym przypadku, atrakcyjną cechą konopi 

przemysłowych jest wydajność plonów na hektar [6, 18]. Z prowadzonych przy użyciu 
kalorymetru stożkowego badań wynika, że konopie w trakcie wzrostu pochłaniają ponad 

dwa razy więcej CO2 w stosunku do uwalnianego gazu w trakcie spalania. Cannabis 

sativa L. charakteryzują się jednym z najwyższych ciepłem spalania w stosunku do 

innych roślin uprawianych w celach energetycznych (rys. 2) [21]. Ponadto inną zaletą 
upraw konopi jako roślin energetycznych jest niskie zapotrzebowanie na stosowanie 

pestycydów i herbicydów [22]. 

Konopie przemysłowe mogą stanowić podstawowy surowiec w produkcji biodiesela, 
który wykonywany jest w oparciu o olej z tłoczonych nasion, a także bioetanolu, który 

wykonywany jest ze sfermentowanej łodygi. Biodiesel może być alternatywną dla oleju 

napędowego produkowanego w oparciu o ropę naftową. Bioetanol stanowi obiecujące 
źródło energii, ponieważ może być w prosty sposób włączany do istniejących już syste-

mów paliwowych, dzięki czemu częściowo może zastąpić powszechnie wykorzystywane 

w transporcie paliwa kopalne [6, 18]. 

 



 
Konopie siewne (Cannabis sativa L.) – roślina o dużym potencjale użytkowym 

 

109 
 

 

Rysunek 2. Ciepło spalania roślin uprawianych na cele energetyczne (opracowanie własne na podstawie [23]) 

6. Wykorzystanie konopi przemysłowych w rekultywacji terenów 

skażonych metalami ciężkimi 

Rekultywacja terenu to proces, w trakcie którego gruntom skażonym toksycznymi 
związkami organicznymi i nieorganicznymi przywraca się ich pierwotne użyteczne cechy. 

Fitoremediacja to metoda oczyszczania środowiska z wykorzystaniem roślin [18]. Wśród 

technik fitoremediacji możemy wymienić: fitodegradację, fitostabilizację, fitoewapo-
rację i fitoekstrakcję. Fitoekstrakcja polega na pobieraniu przez rośliny zanieczyszczeń 

z gleby i ich magazynowaniu w częściach nadziemnych, które następnie są ścinane 

i usuwane z terenu, na którym rosły [24]. Rośliny te rosną i rozmnażają się w bardzo 
szybkim tempie, nie mają wysokich wymagań środowiskowych, tolerują szerokie zakresy 

temperatur, a w trakcie uprawy nie wymagają dużego nakładu pracy. W porównaniu do 

innych roślin wykorzystywanych do fitoekstrakcji – konopie mają silnie rozwinięty 

palowy system korzeniowy, dlatego korzenie mogą dotrzeć do głębiej położonych warstw 
gleby [19, 23]. Mogą tolerować wysoką zawartość w glebie metali ciężkich takich jak 

kadm, nikiel, miedź. Nie są to rośliny należące do grupy hiperakumulatorów metali, ale 

ze względu na dużą produkcję biomasy (10-15 t/ha) mogą pobierać i akumulować 
w częściach nadziemnych znaczne ilości zanieczyszczeń. Zbierając uzyskany plon z uprawy 

na terenie zanieczyszczonym metalami ciężkimi, usuwa się część zanieczyszczeń zgro-

madzonych w glebie, a uzyskaną biomasę można przeznaczyć na cele energetyczne [25]. 

Konopie przemysłowe uważane są za rośliny ekologiczne nie tylko ze względu na 
zdolność do fitoekstrakcji czy możliwość przeznaczenia ich biomasy na cele energe-

tyczne. Rośliny te charakteryzują się wysokim pochłanianiem CO2 podczas swojego 

wzrostu, do 15 ton na hektar uprawy. To sprawia, że większość finalnych produktów 
konopnych ma ujemny bilans węglowy. Uprawa konopi pozytywnie wpływa na glebę, 

a przez to na środowisko – nie wymaga stosowania pestycydów i innych środków ochrony 

roślin, gdyż są one naturalnie odporne na większość chorób i szkodników. Są również 
odporne na warunki klimatyczne i glebowe, o czym świadczy między innymi możliwość 
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ich uprawy na terenie skażonym metalami ciężkimi. Dzięki palowemu systemowi korze-

niowemu poprawiają stosunki wodne w glebie, przewietrzają ją i poprawiają struktury 

gruzełkowate. Są również odporne na warunki klimatyczne i glebowe, o czym świadczy 
możliwość ich uprawy na terenie skażonym metalami ciężkimi [22]. 

7. Wykorzystanie konopi w przemyśle tekstylnym, papierniczym, 

budowlanym i ogrodniczym  

7.1. Wykorzystanie konopi w produkcji tekstyliów i tkanin  

Ze wszystkich włókien pochodzenia naturalnego włókno konopne jest najdłuższe 

i najmocniejsze, dlatego od bardzo dawna było surowcem szeroko rozpowszechnionym 

w przemyśle żeglarskim, na przykład w produkcji lin, siatki, olinowania czy produkcji 
żagli. Jego wysoka elastyczność, ogromna wytrzymałość i odporność na uszkodzenia 

mechaniczne spowodowane wodą są głównymi zaletami branymi pod uwagę przy ich 

wykorzystaniu. Na przestrzeni wieków konopie i pozyskiwane z nich włókno były 
niezwykle ważne dla rybołówstwa, marynarki wojennej i handlu morskiego. Statek, którym 

Krzysztof Kolumb przybył do Ameryki, olinowany był linami wyprodukowanymi 

z włókna konopnego. Jedna z najstarszych i najbardziej znanych marek jeansów – Levi’s – 
produkowana była właśnie z włókna konopnego. Wiele innych bardzo popularnych 

marek (jak Adidas) zaczęło wprowadzać do swoich kolekcji ubrania wykonane z tego 

włókna. Miało to na celu szerzenie popularności tej rośliny jako potencjalnego materiału 

przydatnego w produkcji odzieży wysokiej jakości. Tekstylia pochodzenia konopnego 
są trwałe, oddychające, łatwe w produkcji, biodegradowalne, posiadają także właściwości 

termiczne, cenione wśród konsumentów. Tkaniny pochodzenia konopnego mają naj-

wyższy współczynnik wydajności w porównaniu z pozostałymi typami włókna. Oznacza 
to, że zatrzymują one ciepło zimą oraz zimno w lecie. Tkaniny tego pochodzenia mają 

również właściwości antybakteryjne i hipoalergiczne, odporne są także na pleśń. Pro-

dukty wykonane z włókna konopnego są również bardziej odporne niż materiały baweł-
niane i jedwabne na działanie promieni ultrafioletowych, a także czynników atmosfe-

rycznych. Włókno konopne może być również mieszane z innymi rodzajami włókien 

i innymi materiałami w celu produkcji odzieży. Na rynek stopniowo zostają wprowadzane 

różnego rodzaju hybrydy, na przykład włókna konopne mieszane z bawełną lub lnem. 
Materiały wyprodukowane z włókna konopnego są także przyjazne dla środowiska. 

Z włókna konopnego wykonywane są również tapicerki i tekstylia wykorzystywane do 

wyposażenia wnętrz, stoły, akcesoria modowe (kapelusze), dekoracje ścienne i inne. 
Obecnie również przy produkcji włókien szklanych wykorzystywane jest włókno ko-

nopne. Niestety, dużą wadą produkcji włókna konopnego są jej wysokie koszty [6, 18]. 

7.2. Włókno konopne w przemyśle papierniczym  

Kolejnym aspektem wykorzystania konopi na przestrzeni wieków jest ich zastoso-
wanie w przemyśle papierniczym. W starożytnych Chinach konopie były uprawiane na 
szeroką skalę do produkcji zwojów papierowych wysokiej jakości. Papier konopny 
został wykorzystany do stworzenia pierwszych kopii Biblii, użyto go również do spisania 
Konstytucji Amerykańskiej. Papier z włókna konopnego jest bardziej odporny na rozkład 
spowodowany wilgocią, jest także mniej podatny na żółknięcie w porównaniu do papieru 
drzewnego. Papier konopny, ze względu na charakterystyczne dla niego cechy, takie jak 
bardzo duża wytrzymałość, elastyczność i miękkość, jest papierem najwyższej jakości. 
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Do jego produkcji zużywanych jest mniej chemikaliów niż w przypadku produkcji papieru 
drzewnego. W przeciwieństwie do powszechnie stosowanego papieru, papier konopny 
nie kruszy się ani nie zmienia barwy na żółtą. Papier pochodzenia konopnego jest jednak 
znacznie droższy, cena pulpy konopnej wykorzystywanej do produkcji papieru jest od 
trzech do sześciu razy wyższa niż w przypadku konwencjonalnej produkcji drzewnej 
masy celulozowej. Wykorzystanie konopi w przemyśle papierniczym skupia się głównie 
na włóknach łykowych czy zdrewniałym rdzeniu, który często traktowany jest jako odpad. 
Włókna łykowe stanowią niewielką część łodygi, a ich separacja generuje wysokie 
koszty produkcji. Inną cechą powodującą wysoką cenę pulpy konopnej jest jednorazowe 
zbieranie konopi i ich całoroczne przechowywanie. Wysoka cena pulpy konopnej powo-
duje ograniczenie aplikacji do niewielkiej liczby produktów. Są nimi między innymi filtry 
techniczne, bibuły medyczne, papierosowe i banknoty. Najlepiej ugruntowanym ryn-
kiem zbytu dla pulpy konopnej jest obecnie przemysł zajmujący się produkcją bibuły 
papierosowej (Europejskie Stowarzyszenie Konopi Przemysłowych). Papier konopny 
cechuje się mniejszą grubością, wagą, porowatością i penetracją powietrza/oleju, tym 
samym posiada lepszą wydajność filtracyjną powietrza/oleju niż konwencjonalny papier 
filtracyjny na bazie bawełny wykorzystywany w silnikach samochodowych. Wyższa 
jakość filtracji papieru konopnego oraz biodegradowalność i otrzymywanie go w sposób 
niezagrażający środowisku (zrównoważone rolnictwo) są aspektami, dzięki którym 
rozważa się wdrożenie stosowania go do silników samochodowych [18]. 

7.3. Wykorzystanie konopi w produkcji materiałów budowlanych 

i izolacyjnych  

Materiały budowlane i izolacyjne wykonane z włókna konopnego charakteryzują się 
pożądanymi właściwościami higrotermicznymi, dlatego też są szeroko stosowane w bu-
downictwie i zastępują tradycyjne materiały syntetyczne. Wartościową cechą materiałów 
konopnych jest ich zróżnicowana gęstość, ponieważ mogą występować one w różnej 
postaci i przypominać beton, drewno, a także plastik. Są one bardziej wytrzymałe niż 
tradycyjne materiały syntetyczne, bardziej trwałe i odporne na wilgoć, wodę, na pleśń 
i szkodniki, lekkie, oddychające i dobrze izolujące chłód latem oraz ciepło zimą, a przy 
tym tanie w produkcji. Materiały konopne pełniące funkcję produktów przemysłowych 
dostępnych na rynku budowlanym podlegają krajowym, a także międzynarodowym 
przepisom BHP. Budowlane produkty konopne znajdujące zastosowanie na przykład 
przy izolacji – w postaci bloczków izolacyjnych i wełny izolacyjnej wykorzystywanej 
przy ocieplaniu domów – produkowane są z paździerzy konopnych, czyli zdrewniałych 
łodyg, które są odpadem po uzyskaniu włókna konopnego. Bloczki konopne powstające 
ze sprasowanej masy pociętych paździerzy konopnych i wapna znajdują również zasto-
sowanie w celach dźwiękoszczelnych i akustycznych. Kolejnym produktem zyskującym 
popularność na rynku budowlanym jest wapno konopne otrzymywane przez zmieszanie 
pociętych paździerzy konopnych ze spoiwem na bazie wapna, posiadające niską gęstość, 
niskie koszty produkcji i niską przewodność cieplną. W zależności od poziomu wilgot-
ności i gęstości charakteryzuje się ono również ciekawą równowagą między pojemnością 
zatrzymanego ciepła a niską masą, w porównaniu do klasycznych materiałów izola-
cyjnych [17]. Wykorzystywane jest do produkcji tynków i uszczelnień. Pakuły znajdują 
zastosowanie w produkcji zapraw do budowy ścian. Posiadają niską gęstość, są przepusz-
czalne, elastyczne oraz mają właściwości izolacyjne, dzięki czemu wykorzystywane są 
także w produkcji płyt wiórowych. Materiały konopne mogą zastąpić drewno i inne 
materiały używane w budowie domów, fundamentów, warstw podpodłogowych, ścian, 
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boazerii, rur, a nawet farb. Domy mogą więc być budowane niemalże w stu procentach 
z materiałów wykonanych na bazie konopi. Przykład może stanowić w połowie wykoń-
czony dom postawiony w Normandii (Francja). Jego pierwotna budowa została określona 
na wczesny wiek XIX [16]. 

7.4. Wykorzystanie konopi w ogrodnictwie  

Szerokie wykorzystanie konopi w ogrodnictwie to przede wszystkim wykorzystanie 
ściółki konopnej. Ściółka konopna stosowana jest jako materiał wyścielający glebę 
w ogrodach, gdzie uprawiane są warzywa, sadzonki i krzewy. Jest odporna na zbrylanie, 
stanowi doskonały materiał izolacyjny, który zapewnia utrzymanie optymalnego poziomu 
wilgotności gleby, minimalizuje również proces erozji i hamuje rozwój chwastów. Działa 
niczym blokada dla kiełkowania chwastów, co sprawia, że ręczne lub chemiczne od-
chwaszczanie staje się zbędne. Ściółka konopna bardzo dobrze absorbuje wodę, dzięki 
czemu redukuje potrzebę podlewania. Jest ona materiałem doskonale chroniącym glebę 
przed mrozem podczas zimy oraz przed słońcem w lecie. Ściółka posiada pH neutralne, 
które wpasowuje się w pH gleby. Jest całkowicie biodegradowalna, a podczas rozkładu 
wzbogaca glebę w substancje humusowe. Na rynku ogrodniczym oferującym produkty 
konopne można spotkać również filc konopny lub mulcz (dostarczane w zwojach) – 
służące do okrywania zimą małych drzew i krzewów [18]. Dzięki swoim właściwościom 
przeciwdrobnoustrojowym olejek konopny wykorzystywany jest również w preparatach 
stosowanych do ochrony roślin przed szkodnikami, na przykład przędziorkami i plu-
skwiakami. Stosowany jest w środkach zapobiegających i zwalczających choroby 
pszczele [8]. 

8. Podsumowanie 

Konopie siewne (Cannabis sativa L., subsp. sativa var. sativa) to rośliny, które znalazły 
różnorodne zastosowanie w wielu dziedzinach naszego życia. Gospodarka korzysta z pro-
duktów konopnych w przemyśle farmaceutycznym, energetycznym, tekstylnym, papier-
niczym, budowlanym, ogrodniczym. Niemalże z każdej części rośliny możemy uzyskać 
produkt. Szczególnym uznaniem cieszy się włókno konopne (stanowiące najbardziej 
wytrzymały surowiec roślinny) w produkcji wielu tworzyw wykorzystywanych w budow-
nictwie, żeglarstwie, ogrodnictwie czy papiernictwie. Olej konopny uzyskiwany z nasion 
konopi – najbardziej nasycony olej – charakteryzuje się wieloma pożądanymi właściwo-
ściami przeciwbakteryjnymi i hipoalergicznymi. Jednak najwięcej emocji budzi zasto-
sowanie substancji biologicznie czynnych z konopi w leczeniu wielu chorób i przewlekłego 
bólu, na przykład towarzyszącego pacjentom onkologicznym podczas chemioterapii. 

Obecnie procedowana ustawa z dnia 24 marca 2022 roku, poz. 764 o zmianie ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w do-
tychczas obowiązującej ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. 
W Polsce możliwa będzie uprawa konopi między innymi na cele energetyczne. 

Oprócz przeznaczenia do produkcji energii konopie wykorzystywane są do fitoek-
strakcji, kolejnego procesu budzącego duże nadzieje na lepszą przyszłość naszej planety. 
Ze względu na wysoką tolerancję na metale ciężkie mogą być wykorzystane w procesie 
przywracania użyteczności rolniczej i przyrodniczej terenom zanieczyszczonym metalami 
ciężkimi. Zrównoważona gospodarka bardzo ceni sobie konopie jako roślinę uprawną 
ze względu na unikalne właściwości, wysoką wydajność naturalnych produktów oraz 
korzyści środowiskowe. 
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Konopie siewne (Cannabis sativa L.) – roślina o dużym potencjale użytkowym 

Streszczenie 
W obrębie rodzaju konopie (Cannabis) wyróżnia się tylko jeden gatunek – Cannabis sativa L. (konopie 
siewne), obejmujący zarówno konopie przemysłowe – włókniste (Cannabis sativa L. subsp. sativa), jak i in-
dyjskie – narkotyczne (Cannabis sativa L. subsp. indica). Ze względu na obecność substancji bioaktywnych 
(głównie kannabinoidy: THC – tetrahydrokannabinol i CBD – kannabidiol) konopie znajdują zastosowanie 
w przemyśle farmaceutycznym i w medycynie, między innymi w leczeniu przewlekłego bólu. Włókno konopne, 
będące najdłuższym i najmocniejszym wśród włókien roślinnych, wykorzystywane jest w przemyśle tekstyl-
nym, papierniczym, budowlanym i ogrodniczym. Olej konopny jest cenionym produktem w przemyśle 
spożywczym i kosmetycznym. Cannabis sativa L. subsp. sativa osiąga wysoką biomasę (do 15 t/ha), a ciepło 
spalania słomy konopnej jest jednym z najwyższych wśród roślin uprawianych w celach pozyskania energii. 
Ponadto rośliny te wykazują wysoką tolerancję na obecność metali ciężkich (ołów, nikiel, kadm, miedź) 
w glebie i mogą być wykorzystane w procesie fitoekstrakcji. W niniejszej pracy przedstawiono najważniejsze 
aktualne i potencjalne aspekty wykorzystania konopi w różnych gałęziach przemysłu, zwłaszcza w medy-
cynie i przemyśle farmaceutycznym, a także w przemyśle kosmetycznym, w produkcji energii, przemyśle 
tekstylnym, papierniczym, budowlanym i ogrodniczym. 
Słowa kluczowe: kannabinoidy, konopie siewne, paździerze, rośliny energetyczne, włókno 

Industrial hemp (Cannabis sativa L.) – a plant with a large application potential 

Abstract 
There is only one species – Cannabis sativa L. within the genus Cannabis, which includes both industrial 
hemp (Cannabis sativa L. subsp. sativa) and narcotic cannabis (Cannabis sativa L. subsp. indica). Due to 
the presence of bioactive substances (mainly cannabinoids: THC – tetrahydrocannabinol and CBD – canna-
bidiol), cannabis is used in the pharmaceutical industry and in medicine, for example to treat chronic pain. 
Hemp fibre, which is the longest and strongest of all plant fibres, is used in the textile, paper, building and 
gardening industries. Hemp oil is a valuable product in the food and cosmetics industry. Hemp achieves 
a high biomass (up to 15 t/ha) and the heat of combustion of hemp straw is one of the highest among plants 
cultivated for energy production. In addition, these plants show high tolerance to the presence of heavy 
metals (Pb, Ni, Cd, Cu) in the soil and therefore can be used for phytoextraction. This paper presents the 
most important current and potential aspects of the use of cannabis in various industries, especially in 
medicine and the pharmaceutical industry, as well as in the cosmetics industry, energy production, textiles, 
paper, construction and horticulture. 
Keywords: cannabinoids, chaff, energy crops, fibers, industrial hemp 
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Wykorzystanie kultur korzeni włośnikowatych 

w produkcji metabolitów wtórnych roślin 

1. Wstęp 

Rośliny są bogatym źródłem cennych metabolitów wtórnych, w tym fenylopropa-

noidów, terpenoidów oraz alkaloidów [1]. Związki te, w przeciwieństwie do metabolitów 
pierwotnych, nie są bezpośrednio niezbędne do utrzymania podstawowych procesów 

życiowych roślin, lecz biorą udział w interakcjach roślin ze środowiskiem i umożliwiają 

roślinom przetrwanie, adaptację oraz konkurencyjność [2]. Wiele metabolitów wtórnych 

nie tylko chroni rośliny przed patogenami, owadami i stresem środowiskowym, ale jest 
również nieocenione dla zdrowia zwierząt i ludzi ze względu na duże znaczenie 

farmakologiczne [3]. Niektóre alkaloidy mają właściwości przeciwnowotworowe (na 

przykład kamptotecyna, taksol, winblastyna), antycholinergiczne (na przykład atropina 
i skopolamina) oraz przeciwbólowe (na przykład morfina i kodeina) [1]. Ginsenozydy, 

metabolity wyspecjalizowane żeń-szenia, wykazują właściwości przeciwutleniające, 

adaptogenne, przeciwnowotworowe oraz przeciwstarzeniowe [4]. Tanszinony (należące 
do diterpenów) oraz kwasy salwianolowe (należące do fenylopropanoidów) to cenne 

metabolity szałwii czerwonej, które są powszechnie wykorzystywane w leczeniu chorób 

sercowo-naczyniowych oraz mózgowo-naczyniowych ze względu na właściwości prze-

ciwbakteryjne, przeciwutleniające, przeciwzapalne, cytotoksyczne i przeciwnowotwo-
rowe [5]. Innym cennym związkiem jest artemizyna, metabolit wyspecjalizowany bylicy 

rocznej, należący do grupy seskwiterpenów, który jest wykorzystywany w leczeniu 

malarii [6]. Wiele metabolitów wtórnych roślin jest produkowanych w małych ilościach 
in planta, poza tym wiele z nich wytwarzanych jest w konkretnych tkankach w roślinach. 

Tanszinony i ginsenozydy są akumulowane w podziemnych częściach szałwii i żeń- 

-szenia, natomiast winkrystyna i winblastyna, alkaloidy barwinka różowego, są produko-
wane tylko przez nadziemną część rośliny. Wspomniana wcześniej artemizyna wytwa-

rzana jest przez włoski wydzielnicze rozmieszczone na powierzchni liści bylicy. Wyni-

kającym z tego ograniczeniem jest czas oczekiwania, aż roślina wykształci organy lub 

struktury, w których związki są wytwarzane i/lub magazynowane [1]. 
Ponad 50 000 gatunków roślin na świecie jest wykorzystywanych do celów medycz-

nych. WHO (ang. World Health Organization) szacuje, że powyżej 80% populacji 

krajów słabo rozwiniętych polega głównie na zielarstwie, aby zaspokoić podstawowe 
potrzeby zdrowotne [7]. Jednak uprawa roślin jest często czasochłonna, a ekstrakcja 

metabolitów z korzeni i całych roślin jest destrukcyjna dla ich wzrostu [3]. Bardzo często 

rośliny pożądane jako surowce do produkcji leków nie są gatunkami uprawnymi, są 

pozyskiwane ze środowiska naturalnego, co może grozić ich wyginięciem. Obecnie od 
4000 do 10 000 gatunków roślin leczniczych znajduje się na liście gatunków zagrożo-

nych i według prognoz ta liczba powiększy się w przyszłości [7]. 

 
1 agata.d.rogowska@uw.edu.pl, Zakład Biochemii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, 
http://zbr.uw.edu.pl. 
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 Wzrost zaawansowania metod współczesnej biotechnologii oraz inżynierii gene-

tycznej doprowadził do opracowania różnorodnych technologii hodowli komórek roślin-

nych, które mogą posłużyć jako narzędzia do pozyskiwania metabolitów wtórnych. 
W większości przypadków produkcja tych związków na dużą skalę jest zbyt niska, aby 

była opłacalna i mogła zostać skomercjalizowana. Produkcja metabolitów wtórnych 

podlega ścisłej regulacji metabolicznej i zwykle jest zlokalizowana specyficznie dla 

tkanki, dlatego też coraz większym zainteresowaniem cieszą się kultury korzeni włośni-
kowatych. W przeciwieństwie do kultur zawiesinowych, kultury korzeni włośnikowa-

tych charakteryzują się dużą stabilnością oraz jednorodnością produkowanych związków. 

Ich dodatkową zaletą jest szybki wzrost w podłożach bez dodatków hormonów roślin-
nych, co jest dość unikalną cechą wśród roślinnych kultur in vitro [8]. Wytworzenie 

dużej ilości biomasy w krótkim czasie, brak geotropizmu oraz relatywnie łatwe prze-

skalowanie produkcji podnoszą wartość kultur korzeni włośnikowatych w aspekcie 
produkcji metabolitów wtórnych [9]. 

Korzenie włośnikowate różnią się pod względem budowy od korzeni występujących 

w roślinach rosnących w naturalnych warunkach. Jedną z różnic jest występowanie 

plagiotropizmu, czyli rodzaju ukierunkowanej reakcji na bodźce oraz rozrost korzeni 
bocznych. W kulturach korzeni włośnikowatych plagiotropizm jest pożądany, ponieważ 

zwiększenie napowietrzania nieustannie mieszanej płynnej pożywki skutkuje szybko 

przyrastającą biomasą [10]. 
Wykorzystanie kultur korzeni włośnikowatych do produkcji metabolitów wtórnych 

roślin niesie ze sobą wiele możliwości w zakresie zwiększania wydajności pozyskiwania 

cennych związków. Jedną z nich jest zastosowanie elicytorów, czyli cząsteczek biotycz-

nego lub abiotycznego pochodzenia, które mogą zwiększać biosyntezę specyficznych 
metabolitów wtórnych. Wydajność elicytacji zależy od wielu czynników. Są to między 

innymi: rodzaj wybranego elicytora w odpowiednim stężeniu, czas ekspozycji na elicytor, 

wybór linii, skład medium hodowlanego oraz faza wzrostu kultury in vitro, w której 
elicytor zostanie dodany [2]. 

Niniejszy rozdział skupia się na najnowszych postępach w produkcji metabolitów 

wtórnych roślin z wykorzystaniem kultur korzeni włośnikowatych. Przedstawione zostały 
sposoby otrzymywania wybranych metabolitów z grup terpenoidów, alkaloidów oraz 

związków fenolowych. Opisano również różne strategie mające na celu zwiększenie 

wydajności otrzymywania pożądanych związków. 

2. Transformacja roślin przy użyciu Agrobacterium 

Określenie „korzeń włośnikowaty” (ang. hairy root) pojawiło się po raz pierwszy 
w literaturze naukowej na początku ubiegłego stulecia w opisie choroby atakującej szkółki 

drzewek owocowych (śliw, jabłoni, brzoskwiń) oraz winnice [11]. Kilka lat później wy-

jaśniono mechanizm molekularny leżący u podstaw tej choroby. Okazało się, że polega 
on na naturalnych zdolnościach do horyzontalnego transferu genów fitopatogenicznej 

bakterii glebowej z rodzaju Agrobacterium do genomu gospodarza [12]. Obecnie ta gram-

-ujemna, patogeniczna bakteria glebowa jest jedną z najbardziej znanych przedstawicieli 
rodzaju Agrobacterium. Podatna roślina (głównie gatunki roślin dwuliściennych) podczas 

zranienia w naturalnym środowisku produkuje proste związki fenolowe, takie jak aceto-

syringon, który indukuje geny vir (ang. virulence) zlokalizowane na plazmidzie Agro-

bacterium rhizogenes, odpowiedzialne za transfer fragmentów T-DNA plazmidu Ri 
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(ang. root inducing) do komórek zranionej rośliny. Geny z przeniesionego fragmentu  

T-DNA odpowiadają za powstawanie cienkich, podobnych do włosów korzeni [11]. 

Plazmid Ri wykazuje duże podobieństwo do plazmidu Ti Agrobacterium tumefaciens. 
Ten rodzaj bakterii wywołuje guzowate narośla w tkankach zakażonych roślin [13]. 

Zarówno A. rhizogenes, jak i A. tumefaciens produkują substancje zwane opinami. Meta-

bolity te są niespotykanymi aminokwasami, które są nieprzyswajalne dla roślin, lecz 

służą jako składniki odżywcze dla Agrobacterium [11]. 
Fenomen zjawiska transformacji roślin z wykorzystaniem Agrobacterium zaczęto 

badać w wielu ośrodkach naukowych na świecie. Początkowo sądzono, że gatunki roślin 

jednoliściennych nie są podatne na transfer genów przy użyciu Agrobacterium, lecz 
obecnie w warunkach laboratoryjnych udaje się transformować również te gatunki. Wy-

dajność transformacji roślin jednoliściennych można zwiększać dzięki zastosowaniu 

różnych markerów selekcyjnych, modyfikacji składników medium hodowlanego, opty-
malizacji czasu co-kultury z bakteriami oraz dodatkowi czynników hamujących wzrost 

Agrobacterium lub związków bakteriobójczych takich jak azotan srebra. Innymi kluczo-

wymi czynnikami w transformacji roślin jednoliściennych są: wykorzystanie „superwiru-

lentnych” szczepów Agrobacterium oraz dodatek acetosyringonu podczas transformacji 
[13]. Jednak, mimo tych modyfikacji, jedynie z niewielu gatunków roślin jedno-

liściennych udało się otrzymać kultury korzeni włośnikowatych, na przykład z cebuli, 

szparagów, kukurydzy oraz gloriozy wspaniałej [14-17]. 

3. Zwiększanie wydajności otrzymywania związków w kulturach korzeni 

włośnikowatych 

Aby zapewnić opłacalność produkcji związków pożądanych przez kultury korzeni 

włośnikowatych, kluczowe jest osiągnięcie na tyle wysokiej produktywności, że inne 
sposoby pozyskiwania związków (jak synteza chemiczna lub ekstrakcja z całych roślin) 

przestają być konkurencyjne. Głównymi ograniczeniami związanymi z wykorzystaniem 

kultur korzeni włośnikowatych do produkcji metabolitów wtórnych na dużą skalę są: 
niska produktywność uzyskanych linii oraz problemy ze zwiększeniem skali produkcji. 

Znanych jest kilka strategii biotechnologicznych zwiększających produktywność kultur 

korzeni włośnikowatych (rys. 1). Należą do nich między innymi selekcja linii o dużej 

produktywności, zastosowanie elicytorów, optymalizacja warunków hodowli (oświetlenie, 
pH, temperatura, prędkość wytrząsania) oraz składu medium hodowlanego (odpowiednia 

zawartość cukru, soli, źródła azotu i fosforu). Powszechnie wykorzystuje się jeszcze 

kilka innych strategii, w tym uzupełnienie składników odżywczych, dodatek prekursora 
pożądanych metabolitów, zastosowanie hormonów roślinnych, permeabilizacja błon 

w celu zwiększenia wydzielania związków do medium, inżynieria metaboliczna oraz 

zastosowanie bioreaktorów. Aby otrzymać najlepszy efekt, niektóre z tych strategii 
można łączyć, na przykład elicytację z podaniem prekursora [18, 19]. 

4. Wykorzystanie kultur korzeni włośnikowatych do produkcji cennych 

metabolitów wtórnych 

Jak już wcześniej wspomniano, kultury korzeni włośnikowatych stanowią atrakcyjną 
platformę do produkcji metabolitów wtórnych. Nieustanny rozwój biotechnologii sprawia, 

że coraz więcej gatunków roślin o dużym potencjale farmakologicznym udaje się poddać 

transformacji A. rhizogenes. W tabeli 1 przedstawiono wybrane metabolity wtórne 
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roślin, które są wytwarzane przez kultury korzeni włośnikowatych. W kolejnych 

podrozdziałach zostaną opisane wybrane związki z grup terpenoidów, alkaloidów oraz 

związków fenolowych, a także ich otrzymywanie w kulturach korzeni włośnikowatych. 

 
Rysunek 1. Strategie mające na celu wzrost wydajności produkcji metabolitów wtórnych w kulturach korzeni 

włośnikowatych [opracowanie własne] 

Tabela 1. Wybrane metabolity wtórne roślin otrzymywane w kulturach korzeni włośnikowatych 

Metabolit wtórny  Gatunek  Szczep Agrobacterium Ref 

artemizyna Artemisia annua LBA301 [20] 

paklitaksel  Taxus × media C58C1 [21] 

ginsenozydy Panax ginseng CA Meyer 
Panax quinquefolium 

KCTC2703 
ATCC15834 

[22, 
23] 

ajmalicyna, serpentyna, 
ajmalina, katarantyna, 

winkrystyna 

Catharanthus roseus 1855pBI121.1 
K599 

[24, 
25] 

skopolamina, hioscy-
jamina, kuskohigryna 

Hyoscyamus niger L. LBA1334 [26] 

skopolamina, 

hioscyjamina, tropina 

Datura tatula A4 [27] 

kumaryna, furanoku-
maryna, ostol, ostenol 

Ruta graveolens L. LBA9402 [28] 

antocyjany Daucus carota L. ssp. sativus  
var. atrorubens Alef 

A4 [29] 

tanszinony Salvia miltiorrhiza C58C1 [30] 

nikotyna Nicotiana tabacum ATCC15834 [31] 

kamptotecyna Ophiorrhiza pumila C58C1 [32] 

morfina, kodeina Papaver bracteatum LBA9402 [33] 

atropina Datura metel A4 [34] 

4.1. Produkcja terpenoidów w kulturach korzeni włośnikowatych 

Terpenoidy należą do największej i najbardziej zróżnicowanej strukturalnie grupy 

metabolitów wtórnych roślin. Są zbudowane z pięciowęglowych jednostek izopreno-
wych (stąd wynika ich druga nazwa – izoprenoidy), które powstają na drodze dwóch 

niezależnych od siebie szlaków: szlaku kwasu mewalonowego (ang. mevalonic acid 

pathway, MVA) oraz szlaku fosforanu metyloerytrytolu (ang. methylerythritol phosphate 

pathway, MEP) [35, 36]. Na podstawie ilości jednostek izoprenowych budujących 
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cząsteczkę można wyróżnić hemiterpeny (5 atomów węgla, C5), monoterpeny (C10), 

seskwiterpeny (C15), diterpeny (C20), sesterpeny (C25), triterpeny (C30), tetraterpeny 

(C40) i politerpeny (powyżej 40 atomów węgla w cząsteczce) [37, 38]. W świecie roślin 
występują również polimery izoprenoidów. Przykładem takiego polimeru jest kauczuk 

naturalny. Dodatkowo terpenoidy mogą łączyć się ze strukturami molekularnymi otrzy-

manymi na drodze innych szlaków biochemicznych, tworząc poboczne grupy metabo-

litów wtórnych. Przykładem takich skoniugowanych związków są prenylowane fenole, 
które powstają z połączenia jednostek izoprenowych ze związkami fenolowymi [3]. 

Artemizyna jest pochodną seskwiterpenów o dużym potencjale farmakologicznym, 

ponieważ jest wykorzystywana w terapii skojarzonej w leczeniu malarii. Związek ten 
jest pozyskiwany głównie z liści oraz kwiatów bylicy rocznej (łac. Artemisia annua L.). 

Zawartość artemizyny w roślinie natywnej jest niska i waha się od 0,04% do 1% 

w zależności od odmiany. Jako efekt dużego zapotrzebowania na ten związek, poszuki-
wane są różne sposoby zwiększenia wydajności jego pozyskiwania. Jednym ze sposobów 

okazały się kultury korzeni włośnikowatych bylicy. Kultury korzeni włośnikowatych 

bylicy prowadzone w kolbach na wytrząsarce produkowały artemizynę w stężeniu  

3,38 mg/L, natomiast zastosowanie 3-litrowego bioreaktora oraz elicytora (jasmonianu 
metylu) zwiększyło zawartość tego związku aż do 10,33 mg/L [20]. 

Paklitaksel (taksol) jest diterpenem znajdującym zastosowanie w leczeniu wielu 

rodzajów nowotworów. Związek ten został wyizolowany z kory cisa krótkolistnego 
(łac. Taxus brevifolia), jednak jego zawartość w korze tego gatunku oscyluje na poziomie 

0,02%. Niska zawartość paklitakselu w korze cisa oraz długi okres wzrostu tego gatunku 

wraz z wysokim zapotrzebowaniem na paklitaksel spowodowały wzmożone poszukiwa-

nia alternatywnych sposobów pozyskiwania paklitakselu. Obecnie głównymi źródłami 
pozyskiwania tego związku są semisynteza z innych taksanów, głównie z bakkatyny III, 

oraz kultury in vitro cisa. Wśród różnych sposobów zwiększenia wydajności otrzymy-

wania taksanów w kulturach korzeni włośnikowatych cisa najlepszymi elicytorami okazały 
się jasmoniany [39]. Elicytacja korzeni włośnikowatych cisa jasmonianem metylu 

spowodowała produkcję paklitakselu przez biomasę korzeni w stężeniu 264,2 µg/kolbę 

(1 434,9 ±516,6 µg/g DW). Paklitaksel był również uwalniany do medium kulturowego 
w stężeniu 29,6 µg/kolbę. Oprócz zwiększania produkcji paklitakselu przez biomasę 

korzeni istotne jest również poszukiwanie rozwiązań mających na celu uwalnianie tego 

związku do medium hodowlanego. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie enzymów 

celulolitycznych, takich jak na przykład Viscozyme® L. Zastosowanie Viscozyme® L 
zwiększyło uwalnianie paklitakselu do medium w sposób zależny od dawki, jednak nie 

spowodowało zwiększenia całkowitej zawartości tego diterpenu [21]. 

Ginsenozydy to grupa saponin triterpenowych występujących w korzeniu żeń-szenia 
(łac. Panax sp.), które są znane ze względu na działanie tonizujące, immunomodulujące, 

adaptogenne i przeciwstarzeniowe. Głównym ograniczeniem związanym z pozyskiwa-

niem tych związków jest długotrwały okres uprawy żeń-szenia oraz akumulacja związków 
aktywnych (w tym ginsenozydów) w korzeniach kilkuletnich [3]. Jasmoniany okazały 

się być najefektywniejszymi elicytorami spośród wielu testowanych i są powszechnie 

stosowane w celu zwiększenia produkcji ginsenozydów w kulturach korzeni włośniko-

watych żeń-szenia. Zastosowanie kwasu jasmonowego w stężeniu 2 mg/L spowodowało 
wzrost całkowitej zawartości ginsenozydów do 58,65 mg/g DW w kulturach korzeni 

włośnikowatych żeń-szenia (Panax ginseng CA Meyer), jednocześnie wpływając hamu-
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jąco na wzrost korzeni [22]. Wzrost zawartości ginsenozydów do 51,0 mg/g DW w kul-

turach korzeni włośnikowatych żeń-szenia amerykańskiego (łac. Panax quinquefolium L.) 

odnotowano również po elicytacji jasmonianem metylu. W tym przypadku kultury korzeni 
włośnikowatych były hodowane w bioreaktorze rozpyłowym, natomiast stężenie elicy-

tora wynosiło 250 μM [23]. 

4.2. Produkcja alkaloidów w kulturach korzeni włośnikowatych 

Alkaloidy są szeroko rozprzestrzenioną grupą związków zawierających w swojej 

strukturze atom azotu. Występują w świecie roślin i zwierząt, a także u wielu mikroor-
ganizmów. Ze względu na dużą różnorodność struktur alkaloidów – ich klasyfikacja jest 

złożona. Obecnie opiera się na występowaniu układów związków zawierających w swojej 

budowie atom azotu, takich jak indol czy izochinolina. Atom azotu w alkaloidach pocho-
dzi z prekursorów aminokwasowych bezpośrednio lub pośrednio w reakcji transaminacji. 

Prekursorem biosyntezy alkaloidów indolowych jest tryptofan. Alkaloidy indolowe 

mogą łączyć się z alkaloidami terpenowymi, tworząc koniugaty, które stanowią jedną 
z największych grup alkaloidów w świecie roślin. U barwinka różowego (łac. Catha-

ranthus roseus) zidentyfikowano ponad 130 wspomnianych wyżej koniugatów alkaloidów, 

w tym winblastynę i winkrystynę [3]. Winblastyna i winkrystyna powstają z połączenia 

monomerów windoliny i katarantyny i od lat 70. ubiegłego stulecia są stosowane jako 
efektywne leki w terapiach skierowanych przeciwko takim rodzajom nowotworów jak 

chłoniak oraz białaczka [25, 40]. Związki te są produkowane wyłącznie przez barwinka 

i znajdują się na liście niedoborów leków sporządzonej przed FDA (ang. Food and Drug 
Administration) w związku z dużym zapotrzebowaniem na nie i niewystarczającą pro-

dukcją [41]. Zawartość winblastyny i winkrystyny w roślinach jest niewielka, a ich bio-

synteza ograniczona jedynie do liści, dlatego też poszukuje się innych sposobów pozyski-

wania tych cennych alkaloidów [40]. Obecnie związki te wytwarzane są na drodze semi-
syntezy z półproduktów wyizolowanych z barwinka [4]. Ajmalicyna, serpentyna, ajmalina 

oraz katarantyna – które są wytwarzane przez korzenie barwinka i kultury korzeni 

włośnikowatych tej rośliny – okazały się być efektywnym alternatywnym źródłem tych 
alkaloidów. W jednym z badań zastosowanie jasmonianu metylu spowodowało wzrost 

zawartości ajmalicyny, serpentyny, ajmaliny oraz katarantyny w tkance korzeni oraz 

zwiększenie wydzielania tych związków do płynu kulturowego. Najlepszy efekt osiąg-
nięto dla elicytora o stężeniu 250 μM, choć wpłynęło to również negatywnie na przyrost 

biomasy korzeni [24]. W innych badaniach dotyczących transgenicznych korzeni włośni-

kowatych barwinka odnotowano akumulacje winkrystyny i katarantyny w wyższych 

stężeniach niż w korzeniach niezawierających transgenu. Kultury transgenicznych korzeni 
hodowane w pełnym podłożu Murashige Skoog bez dodatku elicytorów akumulowały 

winkrystynę w ilości 442.3 ng/mg FW [25]. 
Alkaloidy tropanowe są powszechnie stosowanymi lekami roślinnego pochodzenia. 

Ze względu na swoje antycholinergiczne właściwości stosuje się je rozkurczowo oraz 
w celu rozszerzenia źrenic. Skopolamina jest jednym z najbardziej znanych alkaloidów 
tropanowych. Wykorzystuje się ją między innymi w premedykacji anestezjologicznej 
oraz w łagodzeniu objawów choroby lokomocyjnej. Lulek czarny (łac. Hyoscyamus 
niger L.) jest gatunkiem charakteryzującym się dużym potencjałem w produkcji skopo-
laminy, dlatego postanowiono wyprowadzić kultury korzeni włośnikowatych z tego 
gatunku. Oprócz skopolaminy kultury korzeni włośnikowatych lulka czarnego produkują 
takie alkaloidy tropanowe, takie jak: hioscyjamina oraz kuskohigryna. Kultury były prowa-
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dzone w kolbach na wytrząsarce, a następnie w bioreaktorze z kolumną barbotażową 
(ang. bubble column bioreactor). Zastosowanie bioreaktora z kolumną barbotażową spo-
wodowało wzrost zawartości skopolaminy, hioscyjaminy i kuskohigryny odpowiednio 
o 50%, 60% i 140% w porównaniu do kultur prowadzonych na wytrząsarce. Całkowita 
zawartość alkaloidów w korzeniach hodowanych w bioreaktorze wynosiła 6,18 mg/L na 
dzień [26]. Innym źródłem alkaloidów tropanowych są również rośliny z rodzaju bieluń 
(łac. Datura), należące do rodziny Solanaceae. Gatunki D. stramonium, D. tatula  
i D. innoxia są uprawiane ze względu na zawartość hioscyjaminy i skopolaminy. 
Otrzymano kultury korzeni włośnikowatych z trzech wymienionych wyżej gatunków 
bielunia. Największą zawartość hioscyjaminy odnotowano w linii korzeni włośnikowatych 
D. tatula – 8,57 mg/g DW. Elicytacja kultury kwasami salicylowym i acetylosalicylowym 
(w stężeniu 0,1 mM) spowodowała wzrost zawartości hioscyjaminy do odpowiednio 
16,78 mg/g DW i 17,94 mg/g DW [27]. 

4.3. Produkcja związków fenolowych w kulturach korzeni włośnikowatych 

Związki fenolowe są szeroko rozprzestrzenioną w świecie roślin grupą metabolitów 
wtórnych. Mają w swojej strukturze przynamniej jeden pierścień aromatyczny z przyłą-
czoną grupą hydroksylową [42]. Można wśród nich wyróżnić proste związki fenolowe, 
takie jak kumaryny, flawonoidy, izoflawonoidy czy antocyjany oraz bardziej złożone 
polimery, takie jak ligniny i taniny. Prekursorami większości roślinnych metabolitów 
fenolowych są aromatyczne aminokwasy powstające na drodze szlaku szikimowego [3]. 
Związki fenolowe są cenione za swoje właściwości prozdrowotne, przede wszystkim 
aktywność antyoksydacyjną [42]. Do klasy kumaryn zaliczane są związki fenolowe 
powstałe w wyniku fuzji pierścieni benzenu oraz α-pironu. Kumaryny posiadają liczne 
właściwości farmakologiczne, między innymi przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, 
przeciwgrzybicze, przeciwnowotworowe, antyoksydacyjne oraz neuroprotekcyjne [43].  

Ruta zwyczajna (łac. Ruta graveolens L.) jest gatunkiem, w którym występują kuma-
ryny, furanokumaryny oraz alkaloidy furochinolonowe. Kultury korzeni włośnikowatych 
otrzymane z tego gatunku produkowały kumaryny i furanokumaryny w ilości średnio 
około 4 mg na kolbę (bez zastosowania elicytorów). Dodatkowo zidentyfikowano ostol 
i ostenol kumaryny – niewystępujące w rucie rosnącej w środowisku naturalnym ani 
w żadnych otrzymanych do tej pory kulturach in vitro tego gatunku [28]. 

Inną bardzo cenną (z ekonomicznego punktu widzenia) grupą związków fenolowych 
są antocyjany. Związki te stanowią dużą grupę naturalnych barwników roślinnych o szero-
kiej gamie kolorów, przez co są powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym 
i farmaceutycznym. Antocyjany są zwykle pozyskiwane z ekstraktów owoców bogatych 
w antocyjany (aronii, czarnych porzeczek, borówek, ciemnych winogron, malin i podob-
nych) oraz odpadów poprodukcyjnych przemysłu winiarskiego. Głównymi ogranicze-
niami związanymi z wykorzystywaniem naturalnych surowców do otrzymywania anto-
cyjanów są: niska zawartość tych związków, różnice w zawartości zależne od regionu, 
odmiany i sezonu oraz degradacja pigmentów podczas przechowywania, ekstrakcji 
i oczyszczania [44]. Antocyjany są głównymi metabolitami wtórnymi czarnej marchwi 
(łac. Daucus carota L. ssp. sativus var. atrorubens Alef), w niektórych hybrydach osią-
gając zawartość rzędu 1,5-3,5 mg/g FW. W linii 43-R korzeni włośnikowatych czarnej 
marchwi poddanej elicytacji H2O2 odnotowano 20-procentowy wzrost zawartości 
antocyjanów w porównaniu do kontroli, jednocześnie nie zaobserwowano znaczących 
różnic w przyroście biomasy korzeni [29]. 
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5. Podsumowanie 

Kultury korzeni włośnikowatych mogą stanowić użyteczną platformę do produkcji 

pożądanych metabolitów wtórnych. Rozwój biotechnologii, w tym technik inżynierii 

genetycznej i metabolomiki, dostarcza coraz nowszych narzędzi zwiększających wydaj-
ność pozyskiwania cennych związków. Wraz z poznawaniem złożoności procesów 

związanych z metabolizmem wtórnym roślin – przed badaczami pojawia się coraz więcej 

nowych wyzwań i problemów. 

Wiele cennych metabolitów wtórnych produkowanych przez kultury korzeni włośni-
kowatych może hamować wzrost korzeni, jeśli akumuluje się w wysokim stężeniu. 

Toksyczność metabolitów jest kolejnym wyzwaniem, które limituje praktyczne wyko-

rzystanie kultur korzeni włośnikowatych. Ten problem może zostać rozwiązany dzięki 
zastosowaniu różnych transporterów pożądanych związków, zarówno in situ za pomocą 

adsorpcji, jak i dzięki zaawansowanym funkcjom bioreaktorów. Potrzebnych jest więcej 

badań nad transporterami metabolitów wtórnych, szczególnie w roślinach leczniczych [1]. 
Innym wyzwaniem dotyczącym kultur in vitro (w tym korzeni włośnikowatych) jest 

znalezienie równowagi między wydajną elicytacją kultury a jej kondycją. Kwas jasmo-

nowy i jego pochodne, w tym jasmonian metylu, są popularnymi elicytorami, które 

wpływają hamująco na przyrost biomasy [24]. W przypadku krótkotrwałych kultur 
prowadzonych w kolbach nie jest to aż tak problematyczne, lecz w przypadku kultur pro-

wadzonych w bioreaktorach stanowi większy problem. Rozwiązaniem może być poszu-

kiwanie skutecznych elicytorów, które nie wpływają hamująco na przyrost biomasy. 
Najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie nauki niosą obiecujące perspektywy. 
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Wykorzystanie kultur korzeni włośnikowatych w produkcji metabolitów 

wtórnych roślin 

Streszczenie 
Wiele gatunków roślin jest źródłem cennych metabolitów wtórnych, które są wykorzystywane między 
innymi w przemyśle farmaceutycznym. Wiele z tych związków występuje w roślinach w małych ilościach, 
a często są to gatunki chronione, nienadające się do upraw. Jednym z rozwiązań tych problemów jest wyko-
rzystanie kultur korzeni włośnikowatych, które stanowią stabilną platformę do produkcji pożądanych meta-
bolitów wtórnych. Do tego celu wykorzystuje się fitopatogeniczny szczep bakterii Agrobacterium rhizogenes. 
Obecnie znane są różne strategie mające na celu zwiększenie wydajności pozyskiwania cennych metabo-
litów wtórnych. To wszystko czyni z kultur korzeni włośnikowatych atrakcyjną alternatywę dla standardo-
wych metod otrzymywania cennych związków, takich jak ich ekstrakcja z całych roślin lub synteza chemiczna. 

Słowa kluczowe: rośliny lecznicze, metabolity roślinne, kultury tkankowe, elicytacja 

The use of hairy root cultures in the production of plant secondary metabolites 

Abstract 
Many plant species are a source of valuable secondary metabolites that are used, inter alia, in in the phar-
maceutical industry. Many of these compounds occur in plants in small amounts, and are often produced by 
protected species unsuitable for cultivation. One of the solutions to these problems is the use of hairy root 
cultures, which provide a stable platform for the production of the desired secondary metabolites. For this 

purpose, a phytopathogenic strain of Agrobacterium rhizogenes is used. Various strategies are currently 
known to increase the yield of valuable secondary metabolites. All this makes hairy root cultures an attractive 
alternative to standard methods of obtaining valuable compounds, such as their extraction from whole plants 
or chemical synthesis. 
Keywords: medicinal plants, plant metabolites, tissue cultures, elicitation 
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Żywieniowe możliwości poprawy właściwości 

immunostymulujących siary krów 

1. Wstęp 

W ostatnich latach wyraźnie wzrasta zainteresowanie stosowaniem dodatków paszo-
wych i pasz uzupełniających w żywieniu bydła mlecznego. Ma to na celu nie tylko 

pokrycie podstawowych potrzeb pokarmowych zwierzęcia, ale także stałą poprawę kon-

dycji zdrowotnej, zapobieganie różnym schorzeniom, zwłaszcza krów i ich potomstwa, 

a także modulację składu produktów pochodzenia zwierzęcego – jak mleko czy mięso. 
Takie postępowanie, przy równoczesnym przestrzeganiu zasad poprawnego dobrostanu 

zwierząt, może przyczynić się do uzyskania wysokoprodukcyjnego bydła zarówno 

mlecznego, jak i mięsnego [1-2]. 
Coraz większe zainteresowanie hodowców bydła budzą zioła i mieszanki ziołowe 

czy preparaty wytworzone na bazie ziół. Zioła zawierają w swym składzie substancje 

wtórnego metabolizmu roślin, np.: olejki eteryczne, barwniki (karotenoidy), fenolokwasy, 
glikozydy, alkaloidy, fitosterole, flawonoidy, które przy odpowiednim zastosowaniu 

w żywieniu zwierząt wpływają na zahamowanie rozwoju mikroorganizmów chorobo-

twórczych, patogenów, wykazują pozytywny wpływ na układ immunologiczny oraz roz-

rodczy, korzystnie wpływają na układ krążenia, zmniejszają stany zapalne oraz sprzyjają 
odnowie nabłonków i kosmków jelitowych, poprawiają wydajność oraz skład chemiczny 

mleka, zaspakajają specyficzne potrzeby żywieniowe, zapobiegają chorobom metabo-

licznym związanym z niedoborami pokarmowymi zwierząt [3]. 
Obecnie rynek paszowy, również w efekcie badań naukowych, zawiera wiele wysoko-

wartościowych mieszanek, preparatów ziołowych, które mogą być dostosowane do kon-

kretnego zwierzęcia, biorąc pod uwagę jego gatunek, wiek, a także potencjał produkcyjny 
i potrzeby zdrowotne [4-7]. Powszechna dostępność oraz naturalne pochodzenie ziół 

umożliwiają szerokie ich stosowanie jako alternatywy dla powszechnie obecnych związ-
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ków syntetycznych – w celu poprawy funkcji fizjologicznych, zdrowia oraz produkcji 

zwierząt hodowlanych, bez ewentualnych szkodliwych skutków ubocznych [8, 9]. 

Zastosowanie fitobiotycznych dodatków w żywieniu zwierząt może przyczynić się do 
modyfikacji przemian metabolicznych zwierząt, może wykazywać działanie immuno-

stymulujące oraz wzmacniające, regulujące mikroflorę przewodu pokarmowego, a także 

terapeutyczne – profilaktyczne poprzez zapobieganie powstawaniu różnych dolegliwości 

oraz chorób. Odpowiedni dobór i zastosowanie ziół przyczynia się również do łago-
dzenia niekorzystnych skutków stresu środowiskowego [8, 10, 11]. 

2. Przegląd piśmiennictwa 

2.1. Zioła wokół nas 

Rośliny zielarskie od zawsze stanowiły jedną z form terapii leczniczych ludzi oraz 

zwierząt gospodarskich. W trakcie trwania ostatniej dekady ludzie znacznie bardziej 

zaczęli interesować się fitobiotykami i ich wpływem na organizm zwierzęcy. Mianem 

fitobiotyków określa się rośliny, a w głównej mierze zioła, które są wykorzystywane 
w żywieniu zwierząt gospodarskich, aby poprawić ich zdrowotność oraz jakość wytwa-

rzanych produktów. Czynnikiem wpływającym na stosowanie dodatków ziołowych jest 

zainteresowanie konsumentów pochodzeniem, a także jakością spożywanych produktów 
pochodzenia zwierzęcego. Wzrasta świadomość zagrożenia związanego ze stosowaniem 

pestycydów w produkcji roślinnej, a także ich pozostałościami w końcowych produktach 

spożywczych. Dużym zainteresowaniem konsumentów cieszą się produkty tradycyjne 
oraz ekologiczne, pochodzące z przydomowych hodowli zwierząt. Wszystko to spowo-

dowało zwiększone zainteresowanie zastosowaniem ziół jako alternatywnych stymula-

torów podczas leczenia, a także w samej profilaktyce [12-16]. 

Polska jest jednym z przodujących krajów europejskich produkujących zioła. Uprawa 
roślin leczniczych jest perspektywicznym kierunkiem produkcji rolnej, bowiem uprawa 

ziół jest atrakcyjna ekonomicznie, co może stanowić ważny element dochodu gospodarstw 

rolniczych. Duże znaczenie mają też zioła pozyskiwane z naturalnych siedlisk [17-18]. 
Ma to na celu nie tylko zachowanie dziko rosnących roślin, ale również rozpowszech-

nienie ich ze względu na ich pozytywne właściwości terapeutyczne wynikające z zawar-

tości licznych składników biologicznie aktywnych oraz możliwości ich wszechstronnego 

zastosowania. Ponadto zainteresowanie stosowaniem naturalnych środków profilaktycz-
nych czy leczniczych zarówno w medycynie, jak i weterynarii jest ogromne i syste-

matycznie rośnie [19-20]. 

Ziołolecznictwo stwarza duże możliwości doboru odpowiedniej rośliny do konkret-
nego zakresu potrzeb organizmu ludzkiego lub zwierzęcego. Fitopreparaty – preparaty 

ziołowe lub z udziałem ziół – mogą pełnić rolę leczniczą, profilaktyczną, ale jedno-

cześnie mogą istotnie uzupełniać dawki pokarmowe w specyficzne substancje odżywcze 
oraz substancje biologicznie czynne, m.in.: aminokwasy, kwasy tłuszczowe, enzymy, 

witaminy oraz makro- i mikroelementy. Powszechnie stosuje się je w bardzo małych 

dawkach, zazwyczaj 1-2%, niektóre do 4% w dobowej racji pokarmowej [8, 21]. 

Wiele badań dowiodło potrzebę stosowania w żywieniu zwierząt mieszanek zioło-
wych, których receptura oparta jest na wielu komponentach [8, 21-24]. Udowodniono, 

iż zastosowanie złożonych kompozycji ziołowych zawierających kilka, a nawet kilka-

naście, surowców zielarskich w jednej mieszance daje lepsze wyniki leczenia określonych 
schorzeń w porównaniu do zastosowania pojedynczych ziół. Stanowi to niezaprzeczalny 
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fakt, że zioła i preparaty ziołowe działają wielokierunkowo ze względu na dużą ilość 

substancji czynnych zawartych w roślinach leczniczych. Przy kompozycjach wielozio-

łowych zawsze istnieje ryzyko powstania w mieszance ziołowej związków chemicznych – 
antyzdrowotnych kompleksów ograniczających pozytywne działanie mieszanki ziołowej. 

Skuteczność ziół stosowanych jako dodatek w określonym celu wynika przede wszystkim 

z zawartości substancji czynnych występujacych w ziołach, co uzależnione jest głównie 

od rodzaju ziół, środowiska bytowania rośliny, terminu jej zbioru, sposobu przechowy-
wania, formy skarmiania i wielkości dawki [25-28]. 

2.2. Substancje czynne w surowcach zielarskich 

Znajomość leczniczych związków czynnych i ich farmakologicznego oddziaływania 

ma istotne znaczenie w fitoterapii. Działanie lecznicze ziół przypisuje się zawartości 
w nich dużej ilości substancji czynnych. Małe ilości substancji czynnych mogą mieć 

działanie lecznicze, natomiast ich większe ilości – wywołać reakcje niepożądane, a nawet 

toksyczne [23, 24, 29]. Badania nad substancjami czynnymi zawartymi w ziołach do-
wiodły, iż są to substancje posiadające właściwości stymulujące, bakteriobójcze, grzy-

bobójcze lub przeciwzapalne. Wpływają na mikrofaunę i mikroflorę układu pokarmowego 

poprzez m.in. hamowanie wzrostu mikroorganizmów chorobotwórczych [5, 22, 30]. 

Identyfikacją substancji i składników biologicznie czynnych występujących w pro-
duktach roślinnych zajmuje się fitochemia. Jest to nauka, która bada m.in. procesy powsta-

wania węglowodanów, azotanów jako produktów metabolitów pierwotnych i wtórnych 

w cyklach przemian metabolicznych zachodzących w komórkach roślinnych. Ilość 
znanych dotychczas metabolitów wtórnych wynosi ok. 30 tysięcy. Do podstawowych 

grup tych związków [5, 23, 27, 29] zaliczamy: 

• alkaloidy – związki zawierające w swojej cząsteczce jeden atom azotu lub więcej. 

Są głównie regulatorami wzrostu oraz inhibitorami wielu reakcji enzymatycznych. 
Mają właściwości antynowotworowe i antywirusowe. Mogą wywierać działanie 

przeciwzapalne, moczopędne, przeciwpasożytnicze, przeciwbólowe, uspokajające 

lub pobudzające. Jednak niektóre z nich to silne trucizny, np. papaweryna w opium, 

ergotoksyna w sporyszu; 

• olejki eteryczne – wieloskładnikowe wydaliny roślin, składające się z różnych 
związków chemicznych. Wykazują działanie bakteriobójcze. Zaliczane są do aktyw-

nych utleniaczy. Ponadto wykazują bardzo zróżnicowane działanie, np. dezynfekujące, 

oczyszczające drogi oddechowe (anyż), pobudzają apetyt i trawienie poprzez wzmo-
żenie aktywności perystaltyki jelit, jak również działają wiatropędnie i moczopędnie; 

• garbniki – substancje bezazotowe o zróżnicowanym składzie chemicznym, zawie-

rające specyficzne grupy hydroksylowe. Działają antybakteryjnie i przeciwzapalnie 

poprzez ograniczenie przepuszczalność błon śluzowych, przypisuje się im działanie 

przeciwbiegunkowe. Znalazły zastosowanie przy zatruciach, różnych chorobach 
układu pokarmowego, zadrapaniach, ranach; 

• saponiny – substancje pobudzające ośrodek nerwu błędnego. Posiadają właściwości 

wykrztuśne poprzez pobudzenie odruchów kaszlu, w niewielkiej ilości wpływają 

korzystnie na obniżenie napięcia naczyń krwionośnych jelit poprzez ich drażnienie. 
Są środkami moczopędnymi i dezynfekującymi drogi moczowe (np. liście brzozy). 

Mogą działać toksycznie, wywołując hemolizę krwinek czerwonych; 
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• flawonoidy – związki, które wywołują działanie antyoksydacyjne (rumianek, dziura-
wiec, czosnek), przeciwnowotworowe, przeciwzapalne, detoksykujace, działają 

rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego i dróg żółciowych. Jednym 

z najsilniejszych flawonoidów jest kwercetyna, która ogranicza stany zapalne, hamuje 
reakcje alergiczne, jak również ma silne właściwości antyoksydacyjne i przeciw-

bakteryjne; 

• glikozydy – związki posiadające głównie właściwości terapeutyczne. Na wzmoc-

nienie ścian naczyń krwionośnych wpływają glikozydy antocyjanowe owoców wiśni 

czy czarnej porzeczki. Glikozydy fenolowe działają przeciwbólowo, przeciwgorącz-
kowo, przeciwzakrzepowo i przeciwzapalnie. Natomiast większość glikozydów 

cyjanogennych (np. tioglikozydy) wykazuje działania szkodliwe; 

• śluzy – substancje pozytywnie wpływające na perystaltykę jelit, ponadto działają 

powlekająco, osłaniająco, przeciwbólowo oraz przeciwkaszlowo; 

• pektyny – zwiazki wpływające na zwiększenie krzepliwości krwi. Znalazły także 
zastosowanie przy biegunkach, w zaburzeniach układu trawiennego, regulują pH 

przewodu pokarmowego. 

2.3. Zioła jako prozdrowotne dodatki paszowe dla przeżuwaczy 

Wzbogacenie żywienia przeżuwaczy w ziołowe dodatki może istotnie wpłynąć 
pozytywnie na ich stan zdrowia i efekty produkcyjne. Główne działanie ziół opiera się 

na regulacji cyklów trawiennych, wspomaganiu wydzielania żółci, a także enzymów. 

Mogą wpływać na wzmożoną produkcję mleka, poprawę apetytu u zwierząt, ułatwiać 

wchłanianie składników pokarmowych, a ponadto odtruwają organizm. Składniki ziół 
takie jak alkaloidy, olejki eteryczne i glikozydy wpływają korzystnie na układ rozrodczy, 

poprawiają odporność organizmu, polepszają przepływ krwi oraz ukrwienie narządów, 

uśmierzają ból i powodują zahamowanie rozwoju procesów zapalnych, wspomagają także 
odbudowę nabłonków narządów. Taniny są jednymi z charakterystycznych związków 

biologicznie aktywnych, na które należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku stoso-

wania ich w żywieniu przeżuwaczy. Włączenie ich w ścisłych ilościach do paszy zwierząt 
poligastrycznych może niwelować wzdęcia, które są częstym zaburzeniem procesów 

trawiennych u przeżuwaczy [3]. 

Wydajność mleczna i reprodukcyjna przeżuwaczy odgrywa główną rolę w opłacal-

ności chowu i hodowli zwierząt. Stosowanie u przeżuwaczy naturalnych preparatów 
fitobiotycznych przyczynia się do poprawy wskaźników rozrodu i wydajności mlecznej 

krów oraz lepszego wykorzystania składników odżywczych, co determinuje wymierne 

korzyści zdrowotne [27, 31, 32]. Doświadczalnie stwierdzono, że ze względu na dużą 
zawartość fitochemikaliów, a w szczególności alkaloidów wykazujących działanie anty-

bakteryjne, zarówno czosnek pospolity, jak i kmin czarny mogą stanowić istotne kompo-

nenty dawki żywieniowej krów mlecznych, będą ograniczały powstawanie stanów 

zapalnych wymienia u zwierząt gospodarskich [33]. Również zastosowanie dodatku 
żywieniowego w postaci ekstraktu przewiercienia okrągłolistnego może istotnie wpłynąć 

na złagodzenie negatywnych skutków stresu cieplnego bydła [34]. Badania wykazały, 

że komponent ten warunkuje u krów poddanych stresowi cieplnemu istotną poprawę 
przemian metabolicznych białek oraz stymulację funkcji odpornościowych poprzez 

zwiększenie immunoglobulin typu IgG oraz IgA. 



Julia Fabjanowska , Paulina Główka, Renata Klebaniuk,  
Edyta Kowalczuk-Vasilev, Szymon Milewski, Agata Bielak, Magdalena Olcha, Piotr Jarzyna 

 

130 
 

2.3.1. Zioła w żywieniu bydła mlecznego 

Zaprzestanie na terytorium Unii Europejskiej (również w Polsce) w 2006 roku 

stosowania antybiotykowych promotorów wzrostu produkcji zwierzęcej przyczyniło się 

do zwiększenia świadomości hodowców zwierząt na temat stosowania naturalnych, 
funkcjonalnych oraz bezpiecznych dodatków paszowych. Przyczyniło się do fawory-

zacji produkcji ekologicznej oraz większego wykorzystania roślin leczniczych, które 

stanowią obiecującą naturalną alternatywę dla syntetycznych środków weterynaryjnych. 

W odniesieniu do właściwości, funkcji – zioła i/lub preparaty ziołowe mogą być zarówno 
dodatkami sensorycznymi, technologicznymi, jak i zootechnicznymi [24, 35]. Poprawiają 

stan zdrowia oraz komfort produkcyjny zwierzętom gospodarskim [16, 36]. Pozwalają 

na osiąganie dobrych efektów produkcyjnych oraz stworzenie surowców o wysokiej 
jakości, atrakcyjnych dla konsumenta pod względem zdrowotnym [38]. 

Współczesne, nowoczesne fermy bydła mlecznego charakteryzują się dużą liczeb-

nością krów w stadzie, uprzemysłowieniem chowu i maksymalizacją ich wydajności 
mlecznej. Może to generować trudności w zarządzaniu stadem bydła i organizacją ich 

żywienia oraz powodować zaburzenie homeostazy, różne problemy zdrowotne, a tym 

samym pogarszać ich dobrostan i parametry produkcyjne (rozród, wydajność, skład 

chemiczny mleka). Skutkuje to w efekcie podwyższonym brakowaniem krów, skró-
ceniem wieku produkcyjnego zwierząt, obniżeniem efektów ekonomicznych z tytułu 

strat i wzrostu kosztów produkcji. Intensyfikacja produkcji mlecznej i technizacji przy-

czynia się do większego udziału chorób metabolicznych i technopatii krów, które 
wynikają z uwarunkowań żywieniowo-środowiskowych [39]. 

Dostępne na rynku dodatki paszowe znajdują największe zastosowanie w żywieniu 

krów w okresie okołoporodowym. Powszechnie wiadomo, że bezpośrednio przed wy-

cieleniem ma miejsce spadek pobrania paszy i powolny jego wzrost po wycieleniu, 
a jednocześnie wzrost zapotrzebowania na energię, witaminy, makroelementy – wyni-

kający z intensywnie rozpoczynającej się laktacji. Właściwie dobrane i zastosowane 

dodatki paszowe, w tym zioła o ukierunkowanym działaniu ułatwią adaptację organizmu 
krowy do nowej sytuacji i dają możliwość ograniczenia problemów na tle zdrowotnym, 

pozwalają stabilizować przemiany zachodzące w żwaczu oraz wątrobie, stymulować 

pobranie pasz, wpływać na wzrost wydajności mlecznej krów [39-41]. 
W chowie bydła mlecznego, a zwłaszcza w produkcji ekologicznej, bardzo duże 

znaczenie hodowlane i ekonomiczne ma profilaktyka zdrowotna. Pozwala bowiem na 

eliminowanie strat ponoszonych wskutek zachorowań i padnięć zwierząt oraz obniżonej 

wartości użytkowej po ustąpieniu schorzenia. Zioła należą do środków leczniczych 
najbardziej bezpiecznych, dlatego są coraz częściej wykorzystywane w produkcji zwie-

rzęcej. Ziołowe dodatki paszowe, w przeciwieństwie do syntetycznych antybiotyków czy 

też nieorganicznych substancji chemicznych, stanowią naturalny składnik pasz, są mniej 
toksyczne, przystępne cenowo, ponadto wykazują minimalny problem lekooporności 

oraz mniejszą ilość niepożądanych skutków. Wykazują zgodność z naturą, dlatego mogą 

być zastosowane również w żywieniu zwierząt gospodarskich utrzymywanych ekolo-
gicznie [9, 36, 42-44]. 

Najistotniejsze znaczenie profilaktyczne ziół zaobserwowano w odchowie cieląt. 
Rodzą się one bez ciał odpornościowych, dlatego w pierwszych godzinach życia są 
całkowicie pozbawione ochrony. Odporność bierną nabywają dopiero wraz z pobraną 
siarą. Siara (Colostrum) dobrej jakości doskonale wpływa na ich zdrowotność, a w głów-
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nym stopniu na układ immunologiczny. Zaburzenie przekazywania immunoglobulin 
siarowych jest głównym czynnikiem zwiększonej podatności na choroby układu pokar-
mowego i oddechowego i większej śmiertelności zwierząt młodych. Dlatego istotnym 
problemem badawczym wydaje się związek pomiędzy jakością żywienia krów cielnych 
a odpornością cieląt, a tym samym możliwość poprawy jakości siary poprzez wprowa-
dzenie dodatków ziołowych do dawek pokarmowych dla krów zasuszonych [45, 46]. 

2.3.2. Żywienie krów mlecznych a jakość siary 

Obserwacje wielu autorów wykazały, że na zdrowie, żywotność i odporność cieląt 
po urodzeniu istotnie wpływają żywienie oraz warunki utrzymania ciężarnych krów. Nie-
dobór składników odżywczych w dawkach pokarmowych krów cielnych może negatywnie 
wpływać na jakość i ilość wytworzonej siary [47-52]. 

W okresie okołoporodowym następują zmiany statusu fizjologicznego, metabolicz-
nego i hormonalnego organizmu krowy przygotowującej się do porodu i laktacji. 
Prawidłowy przebieg tego okresu zmniejsza ryzyko występowania chorób metabolicz-
nych, poprawia status immunologiczny i zwiększa wydajność mleczną w całej laktacji 
[38]. Właściwe żywienie w okresie zasuszania krów zmniejsza ryzyko wystąpienia pro-
blemów zdrowotnych samych krów, a także wpływa korzystnie na rozwój płodu w koń-
cowym okresie zasuszenia. Z uwagi na zachodzące procesy fizjologiczne wzrastają potrzeby 
energetyczne krowy, przy jednoczesnym osłabieniu apetytu i zdolności pobrania paszy. 
W okresie od zasuszenia do ponownej sekrecji mleka organizm krowy musi dostosować 
się do gwałtownego, wielokrotnego wzrostu podaży metabolitów w gruczole mlekowym 
w związku z rozpoczynającą się laktogenezą. Trudności z pokryciem potrzeb pokar-
mowych krów wysoko wydajnych przed wycieleniem i w pierwszym okresie laktacji są 
najczęstszą przyczyną pogorszenia się ich zdrowotności [38]. Według cytowanych 
autorów zmniejszenie pobierania suchej masy przez krowę nawet o 35% musi być zre-
kompensowane poprzez zastosowanie pasz bardzo dobrej jakości, o wysokiej koncen-
tracji składników pokarmowych. Niskie stężenie białka w dawce pokarmowej krowy 
w końcowym okresie zasuszenia zmniejsza wchłanianie immunoglobulin w układzie po-
karmowym cielęcia. Trudne porody u krów, które wynikają z niewłaściwego odżywiania, 
często nieprawidłowej ilości i jakości węglowodanów podawanych w okresie zasuszenia, 
mają zły wpływ na przeżywalność cieląt przy porodzie [30]. 

Prawidłowe żywienie krów zasuszonych oraz ich stan zdrowia przed porodem mają 
istoty wpływ na jakość siary, a przestrzeganie tych prawidłowości daje gwarancję pokrycia 
odpowiedniej ilości immunoglobulin w organizmie młodego zwierzęcia [48]. Zadowala-
jące efekty otrzymuje się, gdy bydło skarmiane jest paszą pełnoporcjową, uzyskaną z wymie-
szania pasz objętościowych, treściwych i dodatków mineralno-witaminowych, z zachowa-
niem odpowiedniej koncentracji składników w dawce, ściśle zgodnie z zapotrzebo-
waniem. Zaobserwowano, że niedobory witaminy A i karotenu w dawkach pokarmowych 
krów zasuszonych mogą zahamować proces syntezy immunoglobulin do siary [52, 53]. 

2.3.3. Siara – znaczenie w żywieniu potomstwa 

Drogi przekazywania odporności biernej potomstwu są silnie uzależnione od gatunku 
zwierzęcia i mogą zachodzić na drodze transportu przez łożysko oraz wraz z siarą lub 
na oba wymienione sposoby. Cielęta przychodzą na świat ze słabo rozwiniętym układem 
odpornościowym. Krowy przekazują odporność za pośrednictwem siary, której skład 
chemiczny zmienia się w sposób dynamiczny od momentu porodu. Z czasem traci ona 
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swoje cenne właściwości i staje się zwykłym mlekiem. Zawarte w niej immunoglobuliny 
chronią organizm cieląt w pierwszych dniach życia. Ilość wyprodukowanej siary oraz 
zawartość w niej immunoglobulin jest cechą osobniczą krów [54, 55].  

Zawartość immunoglobulin w siarze (IgG, IgM oraz IgA) jest uwarunkowana gene-
tycznie, przy czym siara krów ras mlecznych zawiera więcej immunoglobulin niż ras 
mięsnych [56]. Skuteczność wchłaniania ciał odpornościowych przez cielęta uwarunko-
wana jest jakością i ilością podawanej siary, czasem pierwszym jej podaniem oraz 
sposobem, w jakim jest podana oseskom [12, 46]. Cielęta rodzą się praktycznie bez odpor-
ności, wynika to z tego, iż łożysko przeżuwaczy jest tworem nieprzepuszczalnym dla 
immunoglobulin IgG. W tym czasie (zaraz po urodzeniu) są bardzo narażone na atak 
patogenów i chorobę. Odporność nabyta cielęcia pochodzi prawie wyłącznie z pobranej 
siary [56-59]. 

Białka zawarte w siarze – m.in. lizozym czy laktoferyna – wspólnie z immunoglo-
bulinami stanowią istotny czynnik ochronny skutecznie działający przeciw patogenom, 
ale także wpływają na prawidłowy rozwój układu odpornościowego noworodka [52]. 

Ponadto siara warunkuje zmniejszenie skutków szkodliwych mikroorganizmów oraz 
determinuje prawidłowy rozwój jelit, a w rezultacie przyczynia się do zmniejszeniu 
zachorowalności i śmiertelności cieląt [60]. 

3. Cel pracy 

Celem przeprowadzonych badań była ocena jakości siary krów żywionych w okresie 
okołoporodowym dawkami pokarmowymi z udziałem mieszanek suszonych ziół o dzia-
łaniu prozdrowotnym i immunomodulującym. 

4. Materiał i metody 

Doświadczenie przeprowadzono w gospodarstwie ekologicznym utrzymującym 
stado 85 sztuk bydła mlecznego, utrzymywane w systemie wolnostanowiskowym. Ba-
daniami objęto 20 krów podzielonych na dwie grupy: kontrolną i doświadczalną (tab. 1). 
Czynnikiem doświadczalnym były: mieszanka suszonych ziół kompozycji własnej 
stosowana w dawce 30 g na 100 kg masy ciała, wraz z nasionami lnu w ilości 50 g na 
100 kg masy ciała – zadawane krowom jako komponent w mieszance treściwej wraz 
z jej wprowadzeniem w okresie zasuszenia (w 5. tygodniu zasuszenia, do 3. tygodnia po 
wycieleniu). 

Tabela 1. Układ doświadczenia  

Wyszczególnienie 
Grupy żywieniowe 

I 
kontrolna 

II 
doświadczalna 

Pasze podstawowe (standardowe żywienie stosowane 
w gospodarstwie) 

+ + 

Mieszanka ziół1 0 + 

Nasiona lnu2 0 + 

1 Mieszanka ziołowa własna: ziele tymianku pospolitego (Thymus vulgaris) – 20%, liść szałwii (Folium Salviae) – 
8%, czosnek pospolity (Allium sativum) „główka” – 12%, oregano – lebiodka pospolita (Origanum vulgare) – 
10%, cykoria (Cichoriumintybus L.) – 10%, nasiona ostropestu plamistego (Silybum marianum) – 15%, korzeń 
mydlnicy lekarskiej (Saponaria officinalis L.) – 10%, ziele pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.) – 10%; 
kłącze ostryżu (Curcumae longan rhizoma) – 5%.  
2 Nasiona lnu zwyczajnego (Linnumusitatissimum), tzw. siemię lniane (Semen Lini), w formie odpowiedniej dla 
wieku zwierząt (dla krów nasiona gniecione). 
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Tabela 2. Średni skład chemiczny oraz wartość pokarmowa pasz i dodatków doświadczalnych skarmianych 
w gospodarstwach objętych badaniami 

Wyszczególnienie* 

Pasza 

 

zielonka 
pastwiskowa 

sianokiszonka 
z traw 

standardowa 

mieszanka 
treściwa 

otręby 
mieszane1 

mieszanka 
ziołowa 

nasiona 
lnu 

Sucha masa [%] 19, 99 28, 53 87, 29 86, 8 90, 86 94, 90 

W 1 kg s.m., g 

Białko ogólne 214,3 167,2 148,5 173,0 147,8 219,4 
Włókno surowe 240,9 267,3 30,0 92,0 155,0 89,5 
Tłuszcz surowy 43,9 46,1 16,5 42,0 54,1 409,5 

BAW 370,7 385,7 778,8 632,0 545,3 245,8 

JPŻ 0,81 0,61 1,02 0,74 0,47 0,98 

BTJE 97,71 70,35 96,14 85,31 75,05 26,62 
BTJN 134,58 97,26 97,25 114,55 93,23 126,94 
JWK 0,96 1,2 - - - - 

*BAW – związki bezazotowe wyciągowe; JPŻ – jednostka paszowa produkcji żywca; BTJE – białko 
rzeczywiście trawione w jelicie cienkim, obliczone na podstawie dostępnej w żwaczu energii (E); BTJN – 
białko rzeczywiście trawione w jelicie cienkim obliczone na podstawie dostępnego w żwaczu azotu (N);  
JWK – jednostka wypełnieniowa paszy objętościowej dla krów mlecznych. 
1 – pszenne, orkiszowe, jęczmienne. 

W trakcie trwania doświadczenia monitorowano żywienie krów oraz jakość siary. 

W próbach pasz i mieszanek paszowych oznaczono zawartość podstawowych składników 
pokarmowych zgodnie z obecnie obowiązującymi normami [61]. W stosowanych ziołach, 

mieszance ziołowej oraz nasionach lnu dodatkowo oznaczono zawartość związków bio-

logicznie czynnych metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas 
(GC/MS), zgodnie z procedurą opisaną w Farmakopei Polskiej VI [62], oraz profil 

kwasów tłuszczowych w tłuszczu metodą chromatografii gazowej. Olejki eteryczne pozy-

skano metodą godzinnej destylacji z parą wodną w aparacie Derynga. Ocenę jakości 

pierwszej proporcji siary przeprowadzono za pomocą siaromierza, wykorzystując za-
leżność pomiędzy ciężarem właściwym siary, a stężeniem immunoglobulin w niej zawar-

tych. Dodatkowo w siarze oznaczono zawartość suchej masy oraz poziom immuno-

globulin poszczególnych klas IgG, IgA, IgM – metodą immunoenzymatyczną (ELISA), 
wykorzystując zestawy firmy BethylLaboratories przy użyciu czytnika mikropłytko-

wego ELx808 [63]. Otrzymane wyniki poddano obliczeniom statystycznym programem 

Statistica 13.3 (Statsoft Inc. 2013). Istotność różnic między średnimi wyznaczono za 
pomocą wielokrotnego przedziału ufności testem Tukeya, przyjmując poziom istotności 

0,05. 

W ekologicznym chowie zwierząt dużą nadzieję wiąże się z wykorzystaniem ziół 

jako naturalnych dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt. Zagadnieniem istotnym 
staje się nie tylko samo ich stosowanie, ale optymalny dobór poszczególnych surowców 

zielarskich, opracowanie proporcji, formy i ilości skarmianych ziół dla różnych 

gatunków zwierząt czy grup produkcyjnych, zależnie od przypisywanych im korzyst-
nych właściwości. Z założenia gwarantował on dostarczenie do organizmu określonej 

ilości substancji stymulujących, bowiem zawarte w mieszance zioła zostały tak dobrane, 

aby wpływać na siebie, wzmacniając swoje działanie [64, 65]. 
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Krowy w stadzie żywione były zgodnie z normami żywieniowymi, a dawki pokar-

mowe bilansowano w systemie INRA [59]. Podstawową paszą objętościową była zielonka 

pastwiskowa, a w okresie jesienno-zimowym i zimowym sianokiszonka z analogicznych 
zielonek trawiastych, jako uzupełnienie dawek pokarmowych krów; mieszanką treściwą – 

otręby mieszane. Krowy otrzymywały doświadczalną mieszankę ziołową i nasiona lnu 

w łącznej dawce 520 g szt./dzień. Wszystkie komponenty dawki pokarmowej były wy-

mieszane i gwarantowały wydajność dobową mleka 18 kg od krowy. Wartość pokarmowa 
stosowanego czynnika doświadczalnego została uwzględniona w mieszance treściwej 

dla krów grupy doświadczalnej. Skład chemiczny i wartość pokarmowa pasz skarmianych 

dla krów w okresie badawczym były charakterystyczne dla ich rodzaju (tab. 2) i nie 
odbiegały od wartości podawanych w literaturze [59, 66]. 

Substancje biologicznie czynne zawarte w ziołach stanowiących bazę stosowanej 

mieszanki (tab. 3) posiadają m.in. właściwości przeciwzapalne, wzmacniające, przeciw-
nowotworowe, antymutagenne, immunostymulujące oraz antyoksydacyjne [22, 67, 68]. 

Biorąc pod uwagę właściwości użytych komponentów zielarskich oraz oznaczonych 

substancji biologicznie czynnych, głównie wysokiej zawartość karwakrolu (rys. 1), 

mieszanka ziołowa wykazywała działanie wzmacniające organizm zwierzęcy, regulując 
przy tym procesy trawienne. Wyodrębniono również w mieszance ziołowej znaczącą 

zawartość garbników, jak i saponin, które warunkują jej właściwości przeciwdrobno-

ustrojowe, modulują fermentację w żwaczu, co wpływa na poprawę wykorzystania 
składników odżywczych przez zwierzęta [69, 70]. Dodatkowo jednoczesne zastosowanie 

nasion lnu zwyczajnego, w optymalnej ilości i formie określonej na podstawie badań [71], 

pozwoliło stworzyć osłonę i regenerację błony przewodu pokarmowego, a tym samym 

poprawiło wykorzystanie podstawowych składników pokarmowych, jak i związków 
biologicznie czynnych. 

Tabela. 3. Substancje biologicznie czynne w wybranych surowcach zielarskich i ich działanie na organizm 
zwierzęcy 

Gatunek 
rośliny 

Nazwa 
łacińska 

Surowiec zielarski 
Podstawowe substancje 

czynne 
Działanie 

Tymianek 
pospolity 

Thymus 
vulgaris L. 

Ziele 

olejek eteryczny, garbniki, 
flawonoidy, kwasy 

organiczne, triterpeny 

antyseptyczne, przeciwdrobnoustrojowe, 
rozkurczające, poprawiające trawienie, 

może działać antyoksydacyjnie 

Szałwia 
lekarska 

Salvia 
officinalis 

Liście 
eukaliptol (terpeny), tujon, 

cyneol, borneol, pinen, 
kamfora 

stymulujące trawienie, antyseptyczne, 
wiatropędne ściągające 

i przeciwzapalnie w przypadku zakażeń 
mykotosynami 

Czosnek 
Allium sativum 

L. 

cebulka/allicyna, cukry, 
fitosterole, śluzy, pektyny, 

flawonoidy 

antyseptyczne, stymulujące trawienie, 
immunostymulujące 

Lebiodka 
pospolita 

Origanum 
vulgare 

ziele/olejki eteryczne 
(karwakrol) 

bakteriostatyczne, stymulujące procesy 
trawienne, zwiększające przeżywalność, 

wpływające na wzrost masy ciała, 
immunostymulujące 

Cykoria 
podróżnik 

Cichorium 
intybus L. 

korzeń/Laktucyny, 
laktukopiryny/fenolokwasy 

pobudzające apetyt, stymulujące procesy 
trawienne, przeciwpasożytnicze 
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Ostropest 
plamisty 

Silybum 
marianum 

nasiona/sylimaryna, 
flawonoidy 

przeciwzapalne, antyoksydacyjne, 
detoksykujące, żółciopędne 

Mydlnica 
lekarska 

Saponaria 
officinalis L. 

korzeń/saponiny 
moczopędne, przeciwzapalne, 

przeciwbakteryjne, 
przeciwgrzybicze 

Ostryż 
długi 

Curcuma 
longa L. 

kłącze/kuruminoidy 
przeciwzapalne, przeciwutleniające, 

przeciwnowotworowe, 
przeciwdrobnoustrojowe 

Pokrzywa 
zwyczajna 

Urtica dioica 
L.  

ziele/flawonoidy, fitosterole, 
karotenoidy, garbniki, 

serotonina, olejki eteryczne 

poprawiające parametry rozrodu, 
hemostatyczne, odtruwające, 

bakteriostatyczne, przeciwbiegunkowe 
 

Len 
zwyczajny 

Linum 
usitatissimum 

nasiona/śluzy/glikozydy 
cyjanogenne 

powlekające, zmniejszające reakcję 
alergiczną na komary 

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury [5, 22, 73]. 

 

Rysunek 1. Zawartość substancji biologicznie czynnych w ziołowej mieszance doświadczalnej 

5. Wyniki 

Przeprowadzając kolostrometryczną ocenę jakości siary, która wykorzystuje skalę 

opracowaną według Balbierza [74], opierającą się na zależności pomiędzy zawartością 

immunolaktoglobulin a masą właściwą, wykazano, że największa gęstość (g/ml) wystą-
piła w grupie doświadczalnej po 12 godzinach od wycielenia, co klasyfikowało ją jako 

jakościowo bardzo dobrą. Po 24. godzinie od wycielenia zarówno w grupie badawczej, 

jak i kontrolnej gęstość siary zmalała. Jednakże u krów żywionych bez analizowanego 
dodatku była ona niższa, co pozwoliło na jej ocenę jako dostateczną. We wszystkich 

grupach jakość siary została oceniona jako dobra. 

Średnia koncentracja badanych immunoglobulin w siarze krów poddanych badaniu 

doświadczalnemu wynosiła 2 godziny po urodzeniu 195.87 mg ml-1 , natomiast w 24. 
godzinie po urodzeniu 49.43 mg ml-1. W siarze pochodzącej od krów z grupy doświad-

czalnej wykazano wyższe statystycznie istotne (p ≤ 0,05) stężenie immunoglobulin 
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poszczególnych klas (IgG, IgM, IgA) – w stosunku do grupy kontrolnej (tab. 5). Biorąc 

pod uwagę zawartość immunoglobulin IgG w siarze grupy badawczej w stosunku do nie 

otrzymującej dodatku uzupełniającego, wartość ich stężenia była o 27,1 mg/ml-1 wyższa. 
Najwyższe różnice istotności pod względem statystycznym w badanych grupach 

wykazano w przypadku immunoglobulin klasy M w 2. godzinie po porodzie. Pomiędzy 

badanymi grupami w 2. godzinie po wycieleniu nie stwierdzono statystycznie istotnych 

różnic pod względem zawartości immunoglobulin IgA. Natomiast w 24. godzinie po 
wycieleniu odnotowano istotnie wyższy poziom tych przeciwciał w siarze krów otrzy-

mujących czynnik doświadczalny (mieszanka zioła wraz z nasionami lnu) w porównaniu 

z siarą krów grupy kontrolnej. Przeciwciało typu A ma kluczowe znaczenie w kształ-
towaniu się odporność i zapobieganiu infekcjom. Ponadto wykazuje predyspozycje do 

promowania rozwoju limfocytów (B i T), a także hamowania odpowiedzi autoimmu-

nologicznej [27, 57]. Największe stężenie immunoglobulin pod względem statystycz-
nym, najwyższe różnice istotności w badanych grupach wykazano w siarze w przypadku 

immunoglobulin klasy M w 2. godzinie po porodzie. Utrzymujący się wysoki poziom 

analizowanych przeciwciał w siarze przyczynił się niewątpliwie do wysokiego poziomu 

jakości siary.  

Tabela 4. Kolostrometryczna ocena jakości siary krów 

Okres doświadczalny po 
wycieleniu 

Wyszczególnienie 

Grupa 

 

Kontrolna Doświadczalna 

2 godziny 

Kolor na skali siaromierza  zielony zielony 

Ocena siary dobra dobra 

Gęstość siary (g/ml) 1, 057-1, 070 1, 057-1, 070 

Proc. udział krów z daną oceną 
jakości siary1 

83 100 

12 godzin 

Kolor na skali siaromierza  zielony zielony 

Ocena siary dobra bardzo dobra 

Gęstość siary (g/ml) 1, 050-1, 067 > 1, 071 

Proc. udział krów z daną oceną 
jakości siary1 

87 100 

24 godziny 

Kolor na skali siaromierza żółty / zielony zielony 

Ocena siary dostateczna dobra 

Gęstość siary (g/ml) 1, 041-1, 050 1, 053-1, 068 

Proc. udział krów z daną oceną 
jakości siary1 

87 100 

1 pozostały odsetek krów (do 100%) charakteryzowała gorsza jakość siary. 

Tabela 5. Zawartość immunoglobulin w siarze krów  

Wskaźnik Czas po wycieleniu 
GRUPA 

Kontrolna Doświadczalna 

IgG, mg ml-1 
2 h 109,1b ±8,7 136,2a ±24,6 

24 h 30,3 ±10,9 32,0 ±3,6 

IgM, mg ml-1 
2 h 27,6b ±6,9 51,7a ±11,8 

24 h 9,3b ±2,6 14,2a ±3,1 

IgA, mg ml-1 
2 h 25,4 ±11,1 23,9 ±4,3 

24 h 3,9b ±3,4 9,7a ±1,6 

a, b – wartości oznaczone różnymi literami różnią się statystycznie istotnie pomiędzy grupami przy p < 0,05. 
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6. Dyskusja 

Obecnie jednym z największych problemów odchowu cieląt jest sposób na ograniczenie 

liczby padnięć zwierząt nowo urodzonych. Główne przyczyny upadków cieląt to trudny 

poród, słaba odporność, infekcje bakteryjne oraz popełniane błędy organizacyjne [73]. 
Dużym problemem w stadach bydła jest ostra biegunka cieląt [27]. Najczęstszą przyczyną 

zwiększonej podatności na choroby okresu pourodzeniowego i większej śmiertelności 

zwierząt młodych jest zaburzenie przekazywania immunoglobulin siarowych wynikające 

z ograniczonego pobrania siary lub jej słabej jakości. Z drugiej strony – nie w pełni 
rozwinięty przewód pokarmowy cieląt w momencie urodzenia (do osiągnięcia pełnego 

rozwoju) jest bardzo podatny na zaburzenia czynnościowe oraz zakażenia patogenami. 

Uruchomienie pierwotnej odpowiedzi immunologicznej wymaga czasu, dlatego począt-
kową ochronę zapewniają zwierzęciu wyłącznie immunoglobuliny pochodzenia siaro-

wego [54]. Skuteczność zastosowania mieszanek ziołowych jako dodatków paszowych 

do dobowej dawki pokarmowej zwierząt (jako modulator odporności) jest obiecującym 
obiektem badawczym w immunoprofilaktyce. Biorąc pod uwagę przedstawione wyniki 

badań, stwierdza się pozytywny wpływ mieszanek ziół i dodatku nasion lnu stosowa-

nych w dawkach dla krów zasuszonych na skład przeciwciał i jakość siary. Kozyr i wsp. 

(2019) w swoich badaniach wykazali potencjał fitochemiczny ziołowych dodatków paszo-
wych wpływających na immunomodulację siary poprzez podniesienie poziomu immu-

noglobulin w niej zawartych [75]. Yadav i wsp. (2020) również potwierdzają, że wielo-

ziołowa mieszanka suplementowana krowom w okresie przejściowym przyczyniła się 
do poprawy składu siary [76]. Analogiczne wnioski wysunęli Klebaniuk i wsp. (2014), 

uzyskując najwyższy poziom immunoglobulin w pierwszej godzinie po wycieleniu 

u krów żywionych mieszanką ziołową. Ponadto stosowanie preparatów fitobiotycznych 

przyczynia się do ogólnej poprawy parametrów odpornościowych bydła [77]. Udowad-
niają to badania Shan i wsp. (2018), które wykazały, że żywienie w końcowym etapie 

laktacji dawką pokarmową sporządzoną z 18 komponentów zielarskich, w ilości 50 

g/szt./dzień lub 100 g/szt./dzień, może przyczynić się do poprawy funkcjonowania 
układu odpornościowego krów mlecznych poprzez zwiększenie poziomu immunoglobulin 

klasy IgG [78]. Natomiast w doświadczeniu żywieniowym przeprowadzonym przez 

Klebaniuk i wsp. (2017) wykazano, że zastosowanie certyfikowanego suszu mieszanki 
ziołowej (jeżówki, czosnku, tymianku, kminku i lukrecji), podawanej w formie rozdrob-

nionej jako uzupełnienie mieszanki treściwej cielętom i opasom w ilości 3% w przeli-

czeniu na suchą masę dawki na dzień na sztukę, przyczyniło się do poprawy parametrów 

białych krwinek we krwi oraz miało istotny wpływ na wzrost zawartości immuno-
globulin w osoczu krwi, co skutkowało ogólną poprawą odchowu cieląt [79]. 

7. Podsumowanie i wnioski 

Uwzględniając efekty przeprowadzonych badań, można stwierdzić, że u krów otrzy-

mujących mieszankę ziołową i nasiona lnu stwierdzono intensywne gromadzenie immu-
noglobulin w siarze i znacznie lepszą jej jakość w porównaniu do siary krów żywionych 

bez tych dodatków. 

WNIOSKI: 
1. Ze względu na dużą zawartość substancji wtórnego metabolizmu – roślin wyka-

zujących działanie farmakologiczne – występujacych w badanych ziołach, 
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stosowana w żywieniu zwierząt opracowana receptura mieszanki uzupełniającej 

może warunkować poprawę zdrowotności krów i ich cieląt. 

2. Biorąc pod uwagę dostrzegalny czynnik ekonomiczny wynikający z łatwej 
dostępności ziół oraz ich obecności na terenie naszego kraju, uzupełniający dodatek 

fitobiotyczny może być z powodzeniem stosowany w profilaktyce krów mlecz-

nych, zapobiegając konieczność interwencji weterynaryjnej. 

3. W praktyce można zalecać stosowanie w żywieniu krów przygotowanego dodatku 
mieszanki ziołowej skomponowanej na bazie surowców zielarskich z dodatkiem 

nasion lnu jako czynnika modulującego jakość siary w końcowym okresie 

zasuszenia. 
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Żywieniowe możliwości poprawy właściwości immunostymulujących siary krów 

Streszczenie 
Celem przeprowadzonych badań była ocena jakości siary krów otrzymujących w okresie okołoporodowym 
w mieszankach paszowych dodatki o działaniu prozdrowotnym i immunomodulującym. 
Doświadczenie przeprowadzono w gospodarstwie ekologicznym utrzymującym bydło mleczne z odchowem 
cieląt. W stadzie w okresie trwania badań utrzymywano 85 sztuk bydła. Badaniami objęto 20 krów podzielo-
nych na dwie grupy: kontrolną i doświadczalną. Czynnikiem doświadczalnym były: mieszanka suszonych 
ziół stosowana w ilości 30 g na 100 kg masy ciała wraz z nasionami lnu w ilości 50 g na 100 kg masy ciała, 
zadawane krowom jako komponent w mieszance treściwej wraz z jej wprowadzeniem w okresie zasuszenia. 

W trakcie trwania doświadczenia monitorowano żywienie krów oraz jakość siary. U krów otrzymujących 
mieszankę ziołową i nasiona lnu stwierdzono intensywne gromadzenie immunoglobulin w siarze i znacznie 
lepszą jej jakość w porównaniu do siary krów żywionych bez tych dodatków. 
Słowa kluczowe: siara, fitoterapia, substancje biologicznie czynnie, odporność 

Nutritional possibilities of improving the immunostimulating properties of cow 

colostrum 

Abstract 
The aim of the research was to evaluate the quality of colostrum in cows receiving health-promoting and 
immunomodulating additives in feed mixes in the perinatal period. The experiment was carried out on an 
ecological farm keeping dairy cattle with calves rearing. 85 cattle were kept in the herd during the research 
period. The study involved 20 cows divided into two groups: control and experimental. The experimental 

factor was: a mixture of dried herbs used in the amount of 30 g/100 kg of body weight with flax seeds in the 
amount of 50 g / 100 kg of body weight, administered to cows as a component in the concentrated mixture 
with its introduction during the dry period. During the course of the experiment, the cows' nutrition and the 
quality of the colostrum from the cows were monitored. The cows receiving the herbal mixture and flax 
seeds showed an intensive accumulation of immunoglobulins in the colostrum and its much better quality 
compared to the colostrum of cows fed without these additives. 
Keywords: colostrum, phytotherapy, biologically active substances, immunity 
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Ewa Jachniak1 

Glony planktonowe występujące w podgórskim 

zbiorniku zaporowym Wapienica  

1. Wprowadzenie 

Glony planktonowe to mikroskopijne autotrofy bytujące w toni wodnej. Część glonów 

należy do ubikwistów (rozwijających się dobrze we wszystkich typach wód), część z kolei 
stanowi bardzo dobre bioindykatory stanu zanieczyszczenia, a także poziomu zeutrofi-

zowania ekosystemów wodnych. Cechują je krótkie cykle życiowe, które ułatwiają im 

szybką reakcję na zmianę warunków w środowisku wodnym [1-3]. Jakość wody, 

zwłaszcza w zbiornikach wodociągowych, jest szczególnie istotna, ponieważ złe para-
metry jakościowe wody wpływają negatywnie na zdrowie ludzi. Zakwity wody wywo-

ływane przez intensywnie rozwijające się glony planktonowe, a także postępujące 

procesy eutrofizacyjne mają negatywny wpływ na sanitarny oraz estetyczny stan wody 
zbiornikowej [4-6] i dlatego monitoring glonów rozwijających się w wodach, zwłaszcza 

zbiorników wodociągowych i rekreacyjnych, jest niezmiernie istotny. 

Wodociągowy zbiornik Wapienica zlokalizowany jest w granicach miasta Bielska- 
-Białej, na obszarze Beskidu Śląskiego w Dolinie Wapienicy, na wysokości 477,4 m 

n.p.m. [7]. Pod względem geologicznym teren ten pokryty jest naprzemianlegle ułożo-

nymi warstwami piaskowców godulskich oraz łupków, a także zlepieńcami, marglami 

i wapieniami, wchodzącymi w skład fliszu karpackiego [8, 9]. 
Zbiornik zaporowy w Wapienicy został wybudowany w celu zwiększenia zaopatrzenia 

w wodę rozwijającego się miasta Bielska. Zbiornik był potrzebny zarówno dla prze-

mysłu, jak i zwiększającej się liczby mieszkańców samego miasta. Historia powstania 
zbiornika sięga przełomu 2010 i 2011 r., kiedy stwierdzono spadek wydajności ujęcia 

wody na potoku Wapienica. Ówczesna Rada Gminna Miasta Bielska 9 maja 2010 r. 

podjęła decyzję o rozbudowie ujęcia wody w Wapienicy. Po kilku ekspertyzach wyko-
nanych przez specjalistów stwierdzono, że najlepszym rozwiązaniem problemu zaopatrzenia 

w wodę byłaby budowa zbiornika zaporowego w Dolinie Wapienicy z zachowaniem 

dotychczasowego ujęcia. Pierwotny projekt zbiornika opracowany został przez przed-

siębiorstwo budowlane Carl Freiherr von Schwarz w sierpniu 1911 r. Plany budowy 
przerwała jednak I wojna światowa i projekt nie został wdrożony. Decyzję o budowie 

ponownie podjęto w 1929 r. Dokładne ówczesne plany budowy zapory zostały 

opracowane przez firmę Dyckerhoff & Widmann z Drezna, oddział w Katowicach. 
W pierwszym etapie wybudowano stację filtrów pospiesznych, rurociąg dosyłowy oraz 

zbiornik wyrównawczy w Aleksandrowicach (dzielnicy Bielska), a roboty budowlane 

przy zaporze rozpoczęto w 1929 r., zakończono natomiast pod koniec sierpnia 1932 r. 

Oficjalne otwarcie zapory nastąpiło 21 października 1933 r. [10]. 
W okresie II wojny światowej, jak również po wojnie (do roku 1991) prowadzono 

dalsze prace budowlane oraz hydrotechniczne w obrębie zapory, m.in. wykonano pod-

 
1 Katedra Ochrony i Inżynierii Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała. 
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niesienie o 1 m korony przelewu, które umożliwiło osiągnięcie większej pojemności 

zbiornika. Zamonotowano również próg pomiarowy w niecce wypadowej, mierzący 

ilość odpływającej ze zbiornika wody, dokonano także remontu muru zapory i rozbudo-
wano stację filtrów pospiesznych. W latach 2001 i 2002 stacja została zautomatyzowana, 

zmodernizowana i wyremontowana – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz [10]. 

Ze względu na wodociągowy charakter zbiornika oraz jego dość długi wiek istotny 

jest chemiczny oraz biologiczny monitoring jego wód. 
Celem badań była charakterystyka składu zbiorowisk glonów planktonowych, które 

rozwijają się w podgórskim wodociągowym zbiorniku zaporowym Wapienica. 

2. Obszar badań 

Badania struktury gatunkowej oraz biomasy glonów planktonowych prowadzono na 
terenie podgórskiego wodociągowego zbiornika zaporowego Wapienica. Zbiornik ten 

usytuowany jest w południowej części województwa śląskiego, w dzielnicy Bielska-

Białej – Wapienicy (rys. 1). 
Zbiornik Wapienica znajduje się na północnym krańcu Beskidu Śląskiego, w dolinie 

rzeki Wapienicy. Zlewnia zbiornika jest prawie w całości porośnięta lasem, stąd wpływ 

antropopresji na wody zbiornikowe jest znikomy (jedynie turyści oraz depozycja z atmo-

sfery). Zbiornik pełni funkcje wodociągowe (zaopatruje w wodę miasto Bielsko-Biała 
oraz okolice), objęty jest bezpośrednią strefą ochrony sanitarnej, która nie pozwala na 

prowadzenie żadnej działalności rekreacyjnej. Zbiornik cechuje się znaczną głębokością 

średnią (8 m) oraz głębokością maksymalną – może ona osiągać 20 m, posiada z kolei 
niewielką powierzchnię – maksymalnie 17,5 ha. Dwa potoki górskie – Wapienica 

i Barbara – kształtują jakość jego wód [11-14]. 

Parametry morfometryczno-hydrologiczne zbiornika zaprezentowano w tabeli 1, 

natomiast zarys czaszy zbiornika oraz lokalizację punktów poboru prób wody przed-
stawiono na rysunku 1. 

Tabela 1. Parametry morfometryczno-hydrologiczne analizowanych zbiorników 

Parametry 
 

Dane 
 zbiornik Wapienica 

rzeka Wapienica 

powierzchnia czaszy 17,5 ha 

pojemność całkowita 1,1 mln m3 

pojemność użytkowa 1,04 mln m3 

głębokość średnia 8 m 

czas retencji wody* 43,8 doby 

normalny poziom piętrzenia (NPP) 
 

477,60 m n.p.m. 

maksymalny poziom piętrzenia (MaxPP) 478,19 m n.p.m. 

powierzchnia zlewni do przekroju zapory 11,1 

funkcje zbiornika 
wodociągowe, ochrona 

przeciwpowodziowa 

* obliczono, dzieląc objętość zbiornika przez średni dobowy dopływ rzeki Wapienicy (który stanowi główny 
dopływ) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [11-14]. 
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Rysunek 1. Zarys czaszy zbiornika Wapienica oraz lokalizacja punktów poboru prób wody: W1 – stanowisko 

w rejonie ujścia potoków Wapienicy i Barbary, W2 – stanowisko w rejonie zapory  
Źródło: opracowanie własne na podstawie [15] 

3. Metodyka badań 

Próby wody do badań glonów pobierano batometrem (zgodnie z Polskimi Normami 

PN-EN ISO 5667-1:2008 i PN-EN ISO 5667-3:2018-08) [16-18] z dwóch stanowisk 

badawczych w obrębie zbiornika (W1 – rejon ujścia rzeki Wapienicy do zbiornika oraz 
W2 – rejon zapory) – rysunek 1. 

Do badań wybrano wyniki z trzech okresów badawczych z wielolecia (2004-2018): 

2004-2006 – pierwsze badania glonów planktonowych w zbiorniku, 2012 – okres po-

średni badań oraz 2018 – badania prowadzone w okresie oczyszczania i odmulania 
zbiornika. Próby glonów pobierano w okresie wegetacyjnym z różną częstotliwością. 

Badania glonów prowadzono za pomocą mikroskopu świetlnego Nikon Eclipse 200. 

Analizy prowadzono w komorze o wysokości 0.4 mm i średnicy 20 mm. Glony były 
zliczane w 17 polach widzenia w trzech powtórzeniach, z kolei zagęszczenie poszcze-

gólnych osobników zostało obliczone według Lunda i in. [19]. Biomasę fitoplanktonu 

(w mokrej masie) obliczano poprzez przyrównywanie kształtu komórek glonów do figur 
geometrycznych i pomiaru ich objętości (metoda bezpośrednia obliczania biomasy) [20]. 

Celem zamiany objętości komórek glonów na biomasę komórek posłużono się 

następującym przelicznikiem [20]:  

 1 µm3 = 1/1·109 mm3 = 1/1·109 mg     (1) 

Do identyfikacji gatunkowej glonów planktonowych wykorzystano następujące klucze: 

Starmach [21], Hindak [22], Cox [23], Picińska-Fałtynowicz i Błachuta [17]. Gatunki 

glonów były konsultowane ze specjalistami. 
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4. Wyniki badań 

Przeprowadzone analizy wykazały sezonową zmienność poszczególnych grup glonów 

planktonowych w wodach zbiornika Wapienica w analizowanych latach badań. Procen-

towy udział poszczególnych grup glonów w ogólnej ich biomasie zmieniał się w kolejnych 
latach, porach roku, w obrębie obu stanowisk badawczych (W1 i W2) – rysunki 2 i 3. 

 
Rysunek 2. Procentowy udział poszczególnych grup glonów w ogólnej ich biomasie w wodach zbiornika 

na stanowisku W1 [opracowanie własne] 

 
Rysunek 3. Procentowy udział poszczególnych grup glonów w ogólnej ich biomasie w wodach zbiornika 

na stanowisku W2 [opracowanie własne] 
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W rejonie ujścia rzeki Wapienicy do zbiornika występowały przede wszystkim okrzem-

ki, złotowiciowce oraz sprzężnice. W początkowych latach badania zbiornika (2004-

2006) w sezonie wiosennym stwierdzono podobny udział procentowy trzech grup glonów 
w ogólnej biomasie glonów: okrzemek (31%), złotowiciowców (32%) oraz sprzężnic 

(32%), kolejne lata badań obfitowały w okrzemki (55% – 2012 r. i 60% – 2018 r.) – rysu-

nek 2. 

W latach 2004-2006 w sezonie letnim i jesiennym obserwowano również większą 
różnorodność grup glonów, a w kolejnych latach badań dominację okrzemek w ogólnej 

biomasie glonów (rys. 2). 

W rejonie zapory stwierdzono dużą różnorodność grup glonów, obserwowano nastę-
pujące grupy glonów: złotowiciowce, kryptofity, dinofity oraz sinice. Wiosną w począt-

kowych latach badania zbiornika zanotowano znaczny udział złotowiciowców w ogólnej 

biomasie glonów (59%), w roku 2012 znaczny udział miały dinofity (50%). W ostatnim 
roku badań z kolei dominowały kryptofity Stanowiły one prawie 82,5% ogólnej biomasy 

glonów (rys. 3). 

Sezon letni obfitował w dinofity zarówno w początkowej fazie badania wód zbiornika 

(stanowiły one 73% w ogólnej biomasie glonów), jak i w 2012 r. (62% w ogólnej bio-
masie). W okresie jesiennym w latach 2004-2006 dominowały dinofity (37%), a w kolej-

nych latach badań okrzemki (67% – w 2012 r. oraz 51% – w 2018 r.). Ukazuje to rysunek 3. 

W ostatnim roku badań na obu stanowiskach badawczych wzrósł udział Cyano-
bacterii nitkowatych, ich udział procentowy w ogólnej biomasie glonów oscylował po-

między 11% – wiosna 2018 r. i 60% – lato 2018 r. Sinice w wodach zbiornika były dotąd 

rzadko obserwowane. W 2018 r. były wykonywane w obrębie zbiornika zabiegi odmulające, 

a także prace związane z oczyszczaniem dna zbiornika. Stadia przetrwalnikowe Cyano-
bacterii najczęściej zimują w osadach dennych, to może wyjaśniać ich większy udział 

w wodach zbiornika w tym okresie (rys. 2 i 3). 

W strukturze gatunkowej dominowały (tab. 2): 

• złotowiciowce – Dinobryon cylindricum Imhof, Chrysococcus minutus (Fritsch) 
Nygaard, Kephyrion sp.; 

• dinofity – Ceratium hirundinella (O.F. Müller) Dujardin, Peridinium sp.; 

• kryptofity – Cryptomonas erosa Ehrenberg oraz Chroomonas sp.; 

• eugleniny – Phacus sp., Euglena sp., Trachelomonas sp.; 

• sprzężnice – Micrasterias rotata (Grev.) Ralfs ex Ralfs, Cosmarium sp., 

Staurastrum sp.; 

• zielenice – Monoraphidium sp., Scenedesmus sp., Coelastrum astroideum De-Not. 

I microporum Nägeli in A. Braun, Pediastrum duplex Meyen i boryanum (Turp.) 
Meneg., Shroederia sp., Oocystis sp., Koliela sp., Elakatothrix sp., Teraedron 

minimum (A. Braun) Hans.; 

• okrzemki – Pinnularia sp., Achnanthes lanceolata (Bréb.) Grun. in Cl. & Grun., 

Encyonema minutum (Hilse) D.G. Mann, Hannaea arcus (Ehr.) Patrick, Eunotia sp., 

Diatoma mesodon (Ehr.) Kütz., Diatoma vulgaris Bory, Tabellaria fenestrata 
(Lyngb.) Kütz., (Roth) Kütz., Ulnaria ulna (Nitzsch) Ehrenberg (Fragilaria ulna 

(Nitzsch) Lange-Bertalot), Ulnaria acus Kütz. (Fragilaria ulna var. acus (Nitzsch) 

Lange-Bertalot), Gomphonema sp., Asterionella formosa (Hass.), Melosira varians 
Agardh, Navicula cryptocephala Kütz., Nitzschia acicularis (Kütz.) W. Smith, 

Aulacoseira granulata (Ehr.) Simonsen, Cyclotella sp., Meridion circulare (Grev.) 
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Agardh, Rhoicosphaenia abreviata (Agardh) Lange-Bertalot, Hippodonta capitata 

(Ehrenberg) Lange-Bertalot et al.; 

• sinice – Anabaena flos-aquae (Lyngb.) Bréb. ex Born. et Flah. oraz Aphanizomenon 

flos–aquae (L.) Ralfs ex Born. et Flah., Oscillatoria sp., Pseudanabaena sp. 
Grupy glonów oraz poszczególne gatunki i rodzaje, które nie zostały wymienione 

w tabeli 2 występowały bardzo rzadko i miały niewielki udział w ogólnej biomasie fito-

planktonu. 

Tabela 2. Glony dominujące w próbach wody w latach 2004-2006, 2012 oraz 2018  

Grupa glonów Gatunek/rodzaj glonu Lata badań 

2004-2006 2012 2018 

Złotowiciowce Dinobryon cylindricum Imhof ++ ++ - 

Chrysococcus minutus (Fritsch) Nygaard ++ - - 

Kephyrion sp. - + + 

Dinofity Ceratium hirundinella (O.F. Müller) Bergh ++ ++ ++ 

Kryptofity Cryptomonas erosa Ehr. ++ ++ ++ 

Chroomonas sp. ++ ++ ++ 

Sprzężnice Micrasterias rotata (Grev.) Ralfs ex Ralfs ++ - - 

Cosmarium sp. + + + 

Staurastrum sp. + + + 

Okrzemki Pinnularia sp. ++ ++ ++ 

Diatoma mesodon (Ehr.) Kütz. ++ ++ ++ 

Hannaea arcus (Ehrenberg) Patrick ++ ++ + 

Eunotia sp. ++ ++ ++ 

Encyonema minutum (Hilse)  
D.G.Mann 

++ ++ ++ 

Achnanthes lanceolata (Bréb.) Grun. in Cl. & 
Grun. 

++ ++ ++ 

Tabellaria sp. ++ ++ + 

Ulnaria ulna (Nitzsch) Ehrenberg (Fragilaria 

ulna (Nitzsch) Lange-Bertalot)  

++ ++ ++ 

Asterionella formosa Hass. ++ ++ + 

Hipodonta capitata (Ehrenberg) Lange-Bertalot et 
al. 

++ ++ ++ 

Cyclotella sp. ++ ++ + 

Gomphonema sp. ++ ++ ++ 

Sinice Anabaena flos – aquae (Lyngb.) Bréb. ex Born. et 
Flah. 

- + ++ 

Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs ex Born. et 
Flah. 

- - ++ 

+ – gatunki oraz rodzaje glonów występujące w próbach sporadycznie, ++ – gatunki oraz rodzaje glonów 
dominujące w próbach, - – gatunki oraz rodzaje glonów nieobecne w próbach 
Źródło: opracowanie własne. 

Wśród złotowiciowców dominowały głównie dwa gatunki: Dinobryon cylindricum 

Imhof oraz Chrysococcus minutus (Fritsch) Nygaard (fot. 1), zwłaszcza w początkowym 
okresie badań, w latach 2004-2006. Złotowiciowce preferują wody ubogie szczególnie 

w związki fosforu – oligotroficzne, dobrze natlenione, mało produktywne oraz o niskiej 

przewodności [24-26, 3]. Wymienione gatunki złotowiciowców należą do typowo 
oligotroficznych [27, 3]. 
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Złotowiciowce z rodzaju Dinobryon należą do miksotrofów, czyli posiadają zdolność 

czasowego odżywiania się w sposób heterotroficzny – zwierzęcy. Wówczas, kiedy nie 

ma pokarmu – potrafią chwytać i trawić małe cząstki pokarmowe, np. bakterie. Mogą 
być „drapieżnikami” bakterioplanktonu. Tę umiejętność wykorzystują jako alternatywną 

strategię pokarmową w przypadku niedoboru nutrientów [25]. Gatunek ten tworzy 

drzewkowate kolonie, złożone najczęściej z kieliszkowatych domków. Komórki przy-

czepiają się do ściany domków dzięki kurczliwemu stylikowi. Posiadają dwie wici oraz 
dwa złociste lub brunatnozielone chromatofory. Barwę swoją zawdzięczają głównie 

złotobrązowej fukoksantynie (rodzaj ksantofili) [3, 17]. 

U rodzaju Chrysococcus komórki o kształcie kulistym lub wrzecionowatym również 
osadzone są w domkach, ciemno zabarwionych osadami z żelaza lub manganu, są 

zaopatrzone zazwyczaj w jedną wić [17, 28]. 

 

    
Fotorafia 1. Dinobryon cylindricum Imhof (zdjęcie po lewej stronie) oraz Chrysococcus minutus (Fritsch) 

Nygaard (zdjęcie po prawej stronie) [archiwum: Ewa Jachniak] 

Wśród dinofitów najczęściej obserwowanym gatunkiem była bruzdnica Ceratium 

hirundinella (O.F. Müller) Dujardin. W opinii Buckiej i Wilk-Woźniak [3] najczęściej 

rozwijają się one w wodach bogatych w substancje mineralne, rzadko natomiast wystę-

pują w wodach obfitujących w związki organiczne. Optymalną temperaturą rozwoju jest 
20°C, poniżej 10°C przestają się rozwijać. Glony te należą do wiciowców, komórki 

otoczone są charakterystycznym pancerzykiem, w którym znajdują się dwie bruzdy 

(okrężna i brzuszna). W miejscu przecięcia się bruzd najczęściej znajdują się dwie wici, 
które ułatwiają poruszanie się tym organizmom. Komórki są silnie spłaszczone grzbieto-

-brzusznie. Posiadają charakterystyczne rogi (róg przedni – apikalny – najczęściej długi, 

róg główny tylny antapikalny oraz boczne mniejsze rogi – najczęściej dwa). Barwa 
komórki zazwyczaj jest żółtobrązowa lub brunatna, ze względu na dużą zawartość 

karotenów i ksantofili (zwłaszcza peridininy lub fukoksantyny). W przypadku braku 

nutrientów może wyłapywać z wody drobne glony, m.in. okrzemki centryczne 

Cyclotella sp. [3, 17, 29]. 
Kryptofity, podobnie jak złotowiciowce i dinofity, również w warunkach braku 

nutrientów mogą odżywiać się na sposób zwierzęcy, np. bakterioplanktonem. Często 

żywią się bakteriami bytującymi na materii organicznej. W ich rozwoju dużą rolę odgrywa 
także światło [30, 31]. W zbiornikach mało żyznych przezroczystość wody jest znaczna, 

więc światło może przenikać głębiej. Ponadto potrafią one zwiększać ilość fikoerytryny – 

czerwonego barwnika – w głębszych warstwach wody. Pozwala ona na bardziej sku-
teczne wychwytywanie światła, które dociera na większe głębokości [32]. 
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Kryptofity należą do jednokomórkowych wiciowców o symetrii grzbieto-brzusznej. 

Komórka otoczona jest sztywnym i proteinowym peryplastem, który zbudowany jest 

z prostokątnych lub wielokątnych płytek. W analizowanych próbach przeważały Cryp-
tomonas erosa Ehrenberg, a także Chroomonas sp., które powszechnie występują 

w wodach zbiorników wodnych, zwłaszcza wiosną i jesienią [3, 33]. 

Wśród sprzężnic dominowały przede wszystkim glony należące do rzędu desmi-

diales – desmidie – wstężnice: Micrasterias rotata (Grev.) Ralfs ex Ralfs (fot. 2), Cos-
marium sp., Staurastrum sp. 

Micrasterias rotata (Grev.) Ralfs ex Ralfs uznawana jest za jedną z ładniejszych 

desmidii, wyróżnia się kształtem i wielkością, bytuje głównie w wodach oligotroficz-
nych, często o bardziej kwaśnym odczynie wody, ubogich w składniki odżywcze [34]. 

Często występują w dobrze natlenionych wodach, są również dobrymi bioindykatorami, 

ponieważ są czułe na zanieczyszczenia wody [35]. Cechują się dużymi płaskimi komór-
kami, z licznymi wcięciami oraz płatami bocznymi, mają również centralne przewężenie 

zwane isthmusem, które dzieli je na dwie połowy [3]. Każda z połówek posiada swój 

chloroplast z pirenoidami. U Micrasterias rotata (Grev.) Ralfs ex Ralfs występuje gładka 

ściana komórkowa, z kolei u innych gatunków Micrasterias mogą występować kolce na 
powierzchni komórek [35]. Komórki wyglądem przypominają małe gwiazdki (stąd 

nazwa) [34]. 

 
Fotografia 2. Micrasterias rotata (Grev.) Ralfs ex Ralfs [archiwum: Ewa Jachniak] 

Inne rodzaje sprzężnic – desmidii również zbudowane są z dwóch półkomórek. 
W przypadku glonu Cosmarium sp. półkomórki mają owalne lub eliptyczne kształty. 

Ściana komórkowa jest przeważnie gładka lub granulowana, a brzegi półkomórek gład-

kie, ząbkowane lub pofalowane. Niektóre gatunki Cosmarium sp. rozwijają się w wodach 

raczej kwaśnych, oligotroficznych, z czystą wodą [3, 35], ale część z nich jest też często 
notowana w wodach mezo- i eutroficznych [36]. 

U Staurastrum sp. z kolei półkomórki mają charakterystyczne wyciągnięte krótkie 

lub długie wyrostki narożne, a ściana komórkowa może być brodawkowata, ziarnista 
lub gładka [3, 37]. 

Największą różnorodność gatunkową stwierdzono wśród okrzemek, miały one 

również znaczny udział w ogólnej biomasie glonów. Drugą dość bogatą w gatunki grupą 
glonów były zielenice, mimo że ich udział w ogólnej biomasie glonów był niewielki. 

Pozostałe grupy glonów cechowały się niższą różnorodnością gatunkową, przeważnie 

obserwowano 5-10 gatunków. 
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Obserwowane w wodach zbiornika okrzemki Diatoma mesodon (Ehr.) Kütz. oraz 

Pinnularia sp., Encyonema minutum (Hilse) D.G. Mann bytują głównie w wodach gór-

skich i zimnych [3]. Są one charakterystyczne dla wód oligotroficznych [38]. Okrzemki 
z rodzaju Pinnularia preferują wody dobrze natlenione i zawierające niską (do średniej) 

zawartość elektrolitów, najczęściej obserwowane są w wodach oligo- i dystroficznych 

[38, 39]. Występowanie w wodach zbiornika okrzemek Achnanthes lanceolata (Bréb.) 

Grun. in Cl. i Grun. może sugerować dobre natlenienie i dobrą jakość wód, wykazują 
one bowiem dużą wrażliwość na zanieczyszczenie i wymagają wód dobrze natlenionych 

[40]. W wodach zbiornika często pojawiała się również okrzemka Hannaea arcus (Ehr.) 

Patrick. Obserwowana ona jest w czystych i zimnych potokach, a także źródłach górskich 
i wyżynnych. Często obserwowane były również okrzemki: Tabellaria fenestrata 

(Lyngb.) Kütz. i flocullosa (Roth) Kütz. – są one typowe dla wód oligo- i mezotroficz-

nych, a także Eunotia sp. – preferują wody o bardziej kwaśnym odczynie i charaktery-
styczne są dla wód oligo- i mezotroficznych [41, 17].  

Wśród okrzemek występowały również gatunki i rodzaje powszechne we wszystkich 

typach wód; od oligo- do eutroficznych, m. in. Gomphonema sp., Ulnaria ulna (Nitzsch) 

Ehr. (=Fragilaria ulna (Nitzsch) Lange-Bertalot), Ulnaria acus Kütz. (=Fragilaria ulna 
var. acus (Nitzsch) Lange-Bertalot), a także takie, które wskazywały okresowo na 

podwyższony poziom żyzności wody: Melosira varians Agardh, Navicula cryptocephala 

Kütz., Nitzschia acicularis (Kütz.) W. Smith, Aulacoseira granulata (Ehr.) Simonsen. 
Wśród zielenic dominowały głównie drobne gatunki – o małej biomasie, typowo 

planktonowe, m.in. Monoraphidium sp., Shroederia sp., Oocystis sp., Koliela sp., 

Elakatothrix sp. Rozwój drobnych zielenic chlorokokalnych obserwowano również 

w innych zbiornikach o oligotroficznym charakterze, m. in. brazylijskim IAG [42]. 
Cyanobacteria, które obserwowano zwłaszcza w ostatnim roku badań to Anabaena 

flos-aquae (Lyngb.) Bréb. ex Born. et Flah., Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs ex 

Born. et Flah., Oscillatoria sp., Pseudanabaena sp. Przedstawiciele są sinicami nitkowa-
tymi, z których dwie – Anabaena flos-aquae (Lyngb.) Bréb. ex Born. et Flah., Aphanizo-

menon flos-aquae (L.) Ralfs ex Born. et Flah. – mają zdolność wiązania azotu atmo-

sferycznego dzięki specjalnym komórkom o grubych ścianach – heterocystom, w których 
z pomocą nitrogenazy następuje wiązanie azotu atmosferycznego. Wydzielają też groźne 

dla organizmów wodnych i ludzi toksyny, przede wszystkim neurotoksyny, oddziałujące 

na układ nerwowy [3, 17, 43]. 

Cyanobacteria te w dużych ilościach występują w wodach zeutrofizowanych, dlatego 
ich zwiększony udział w biomasie w ostatnim roku badań może wskazywać na wzrost 

poziomu żyzności w wodzie zbiornika. Z drugiej strony może wskazywać również na 

przebywanie ich stadiów przetrwalnych w osadach dennych. Stadia przetrwalne sinic 
bytują w osadach dennych w formie komórek przetrwalnikowych – akinet. Mogą one 

przeżyć kilka do kilkunastu lat w beztlenowych osadach dennych. Gdy pojawią się sprzy-

jające warunki środowiska, one kiełkują i tworzą nowe osobniki [3]. W okresie tym pro-
wadzone były prace odmulające i pielęgnacyjne na dnie zbiornika, stan wody był mocno 

obniżony, ale zbiornik nie był całkowicie opróżniony. To mogło spowodować ich wydo-

stanie się z osadów dennych oraz kiełkowanie i utworzenie nowych nitkowatych form. 

Tym można wytłumaczyć ich znaczny udział w biomasie w ostatnim roku badań. 
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5. Dyskusja 

Zbiornik Wapienica ze względu na pełnione funkcje wodociągowe odgrywa istotną 

rolę w regionie. Dostarcza bowiem wodę dla mieszkańców Bielska-Białej oraz okolic. 

Czystość wody zbiornikowej jest więc bardzo ważna. Znajomość glonów planktono-
wych, które występują w tym zbiorniku może stanowić doskonałe uzupełnienie metod 

fizykochemicznych, które również wykorzystywane są do oceny jakości wody. Zgodnie 

z Ramową Dyrektywą Wodną [44] oraz Rozporządzeniami Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 października 2019 r. [45] oraz 11 października 
2019 r. [46] organizmy żywe obecnie stanowią najważniejszy element w określaniu 

stanu środowiska wodnego, pozostałe (fizykochemiczne i hydromorfologiczne) stanowią 

jedynie ich uzupełnienie. 
Przeprowadzone badania wykazały, że na przestrzeni kilkunastu lat badań w wodach 

zbiornika rozwijały się głównie glony, które charakterystyczne są w większości dla wód 

czystych, ubogich w związki biogenne, oligo- oraz mezotroficznych. Notowane okresowo 
gatunki oraz rodzaje glonów, które są typowe dla wód żyznych, bardziej zasobnych 

w biogeny, mogą wskazywać na okresowe wzrosty żyzności badanej wody. Obserwo-

wane w wodach zbiornika gatunki złotowiciowców (Dinobryon cylindricum Imhof oraz 

Chrysococcus minutus (Fritsch) Nygaard) należą do typowo oligotroficznych [27, 3]. 
Micrasterias rotata (Grev.) Ralfs ex Ralfs bytuje głównie w wodach oligotroficz-

nych (często o bardziej kwaśnym odczynie wody) ubogich w składniki odżywcze [34]. 

Często występują w dobrze natlenionych wodach, są również dobrymi bioindykatorami, 
ponieważ są czułe na zanieczyszczenia wody [35]. 

Rozwijające się w wodach zbiornika okrzemki Diatoma mesodon (Ehr.) Kütz. oraz 

Pinnularia sp., Encyonema minutum (Hilse) D.G. Mann często pojawiały się w czystych, 

oligotroficznych subalpejskich zbiornikach wodnych [38, 39], a także w jeziorach pire-
nejskich [47]. Okrzemki Hannaea arcus (Ehr.) Patrick oraz Pinnularia sp. były obserwo-

wane w potokach bieszczadzkich [48]. Ponadto okrzemki z rodzaju Pinnularia noto-

wano również w rzekach południowo-wschodniej Polski (San, Wisłoka, Wisłok) [39]. 
Okrzemki Tabelaria fenestrata były także obserwowane po obniżeniu stężeń składników 

pokarmowych w wodociągowym zbiorniku Rappbode zlokalizowanym w górach Harz 

w Niemczech [49]. 
Bruzdnica Ceratium hirundinella (O.F. Müller) Dujardin jest typowa dla okresów 

stagnacji w głębokich zbiornikach wodnych, ponieważ preferuje bardziej stabilne warunki 

środowiska. W analizowanym zbiorniku występowała głównie latem we wcześniejszych 

okresach badań (lata 2004-2006 i rok 2012) w rejonie zapory, gdzie panują bardziej 
stabilne warunki środowiska. Bytuje też w wodach o niewielkich stężeniach składników 

odżywczych, podobnie jak inne miksotrofy. Podobnych obserwacji dokonano w Kolumbii 

w wysokogórskich zbiornikach wodnych, które pełnią funkcje wodociągowe dla miasta 
Bogoty [50]. 

Bytujące w wodach zbiornika Wapienica miksotrofy, m.in. złotowiciowce oraz 

bruzdnice, były obserwowane po redukcji składników odżywczych w wodach górskiego 
zbiornika Rappbode w Niemczech. Dzieki zdolności ruchu mogą one przemieszczać się 

w kierunku odpowiednich dla nich warunków środowiskowych, takich jak światło czy 

składniki odżywcze [49]. 

Obecność niektórych zielenic, m.in. Coelastrum sp., Scenedesmus sp., w wodach 
zbiornika może wskazywać na okresowy lekko podniesiony poziom żyzności wody, 
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ponieważ są to zielenice występujące w wodach eutroficznych [51]. Jednak ze względu 

na znikomy ich udział w ogólnej biomasie glonów – nie odgrywają tu istotnego znaczenia. 

Wart uwagi jest duży procentowy udział sinic w ogólnej biomasie glonów w ostatnim 
roku badań, może on wskazywać na wzrost poziomu żyzności w wodzie zbiornika. 

Z drugiej strony można to wytłumaczyć przebywaniem stadiów przetrwalnych sinic 

w osadach dennych [3]. W okresie tym prowadzone były prace odmulające i pielęgna-

cyjne na dnie zbiornika, stan wody był mocno obniżony, ale zbiornik nie był całkowicie 
opróżniony, był dobrze naświetlony, co wspomagało ogrzanie wody. Takie warunki 

sprzyjają rozwojowi sinic, co mogło spowodować ich wydostanie się z osadów dennych 

i utworzenie nowych form, stąd ich większy udział w biomasie glonów. 
Analizy składu gatunkowego glonów w wodach zbiornika Wapienica (prowadzone 

w latach 2004-2018) wskazują, że woda ta nadaje się do celów wodociągowych. Na 

przestrzeni lat w większości rozwijały się gatunki charakterystyczne dla wód oligotro-
ficznych i oligo-/mezotroficznych, nie obserwowano również w ogólnej biomasie glonów 

dużego udziału zielenic chlorokokalnych oraz Cyanobacterii, które są charakterystyczne 

dla wód eutroficznych [52]. Średnia biomasa glonów w latach 2004-2006 wynosiła 

0,7 mg/dm3, w roku 2012 osiągnęła ona wartość 0,62 mg/dm3, natomiast w roku 2018 
wynosiła 0,95 mg/dm3. Według klasyfikacji Heinonena [53] wody te miały charakter 

oligo-/mezotroficzny w analizowanych latach badań. Ze względu jednak na pojawienie 

się sinic w ostatnim roku badań (2018 r.) i zwiększenie ogólnej biomasy glonów pojawia 
się konieczność stałego monitoringu składu gatunkowego i biomasy Cyanobacterii, 

i glonów planktonowych. Wody przeznaczone do spożycia powinny mieć stały moni-

toring chemiczny i biologiczny. 

Na niskie biomasy fitoplanktonu w wodach zbiornika oprócz warunków zlewnio-
wych wpływa dodatkowo wybitnie reolimniczny charakter zbiornika (czas retencji wody 

wynosi 43,8 doby), ponieważ komórki glonów wraz z substancjami biogennymi szybko 

wynoszone są wraz z odpływem [54, 55]. Jednak ze względu na obecnośc sinic 
w ostatnim roku badań konieczne jest prowadzenie dalszych badań kontrolnych. 

6. Wnioski 

1. W zbiorniku Wapienica stwierdzono występowanie różnych grup glonów oraz ich 

dużą zmienność sezonową na przestrzeni wybranych lat badań. W ogólnej biomasie 
glonów planktonowych dominowały głównie okrzemki, złotowiciowce, sprzężnice 

i dinofity. W ostatnim roku badań obserwowano również wzrost udziału procento-

wego sinic w ogólnej biomasie. 

2. W strukturze gatunkowej obecne były głównie gatunki charakterystyczne dla wód 
oligo- i mezotroficznych, ale w ostatnim roku badań obserwowano gatunki Cyano-

bacterii charakterystyczne dla wód eutroficznych. 
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Glony planktonowe występujące w podgórskim zbiorniku zaporowym Wapienica  

Streszczenie  
Celem badań była charakterystyka glonów planktonowych, które rozwijają się w podgórskim zbiorniku 
zaporowym Wapienica. Zbiornik ten zlokalizowany jest w południowej części woj. śląskiego, w dzielnicy 
Bielska-Białej – Wapienicy. Zbiornik ma charakter wodociągowy i jest objęty bezpośrednią strefą ochrony 
sanitarnej, która nie pozwala na żadną działalność rekreacyjną. Do badań wybrano trzy okresy badawcze 
z wielolecia (2004-2018): 2004-2006 – pierwsze badania glonów planktonowych w zbiorniku, 2012158 

 – okres pośredni badań oraz 2018 – badania prowadzone w okresie oczyszczania i odmulania zbiornika. 
W wodach zbiornika rozwijają się glony, które występują często w wodach rejonów górskich, ale też 
w zbiornikach czystych i słabo zeutrofizowanych (najczęściej oligo- i mezotroficznych). W próbach wody 
ze zbiornika obserwowano często glony takie jak okrzemki: Eunotia sp., Hannaea arcus (Ehr.) Patrick, 
Achnanthes lanceolata (Bréb.) Grun. in Cl. i Grun., Encyonema minutum (Hilse) D.G. Mann, Pinnularia sp., 
złotowiciowce: Dinobryon cylindricum Imhof, bruzdnice: Ceratium hirundinella (O.F. Müller) Dujardin. 
Z kolei rzadziej obserwowane były zielenice, eugleniny oraz sinice. Udział procentowy Cyanobacterii 
w całkowitej biomasie fitoplanktonu wzrósł w okresie oczyszczania zbiornika (wyniósł on ponad 50%). 

Słowa kluczowe: glony planktonowe, zbiorniki zaporowe  

The planktonic algae occurring in the Wapienica submontane dam reservoir  

Abstract  
The aim of this research was characteristics of the planktonic algae, which develop in the Wapienica 
submontane dam reservoir. This reservoir is located in the southern part of the Silesian Voivodeship, in the 
Bielsko-Biała district – Wapienica. This reservoir has a water supply character and is included in the direct 
sanitary protection zone, which doesn’t allow for any recreational activity. Three research periods were 
selected from multi-year period (2004-2018): 2004-2006 – the first research of the planktonic algae in this 

reservoir, 2012 year – the intermediate period of research, 2018 year – the planktonic algae research was 
conducted in the period of the purified and desludged of the reservoir. In water of this reservoir the planktonic 
algae develop, which often occur in the water of the mountain regions, but also in clean and poorly eutrophied 
reservoirs (most often oligo- and mesotrophic reservoirs). In water samples from this reservoir the following 
algae were often observed: diatoms: Eunotia sp., Hannaea arcus (Ehr.) Patrick, Achnanthes lanceoalata 
(Bréb.) Grun. in Cl. i Grun., Encyonema minutum (Hilse) D.G. Mann, Pinnularia sp., chrysophyta: Dinobryon 
cylindricum Imhof, and dinophyta: Ceratium hirundinella (O.F. Müller) Dujardin. In turn, the green algae, 
euglenophyta, and cyanophyta were less frequently observed. The percentage share of Cyanobacteria in the 

total biomass of phytoplankton was increased during the purifying period of the reservoir (it was over 50%). 
Keywords: planktonic algae, dam reservoirs 
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