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Dorota Wojnicz1, Magdalena Pytlarczyk2, Dorota Tichaczek-Goska3 

Wpływ wyciągów roślinnych na wirulencję szczepów 

Enterococcus faecalis izolowanych z zakażeń  

układu moczowego u ludzi 

1. Wprowadzenie 

Zakażenia układu moczowego (ZUM) są jednymi z najczęstszych zakażeń bakteryj-

nych notowanych w rutynowej praktyce klinicznej i stanowią około 35% wszystkich 

zakażeń szpitalnych. Głównym czynnikiem etiologcznym ZUM jest Escherichia coli 

należąca do bakterii Gram-ujemnych. Wśród bakterii Gram-dodatnich bardzo częstą 

przyczynę ZUM stanowią ziarniaki Enterococcus spp. [1, 2].  

Enterokoki to ziarniaki zwane bakteriami jelitowymi, powszechnie występujące 

w kale ludzi i zwierząt. Najbardziej patogennym gatunkiem jest Enterococcus faecalis, 

który w dużych ilościach kolonizuje jelito grube, ale może być także odpowiedzialny 

za ZUM, zapalenie wsierdzia i bakteriemie [3, 4]. Komórki E. faecalis są duże (do 2,5 µm) 

i owalne, tworzą nieregularne skupiska, krótkie łańcuszki bądź pary [4]. 

Szczepy E. faecalis charakteryzują się licznymi cechami zjadliwości (wirulencji), 

które umożliwiają im przeżycie w często niesprzyjających warunkach. Można wśród 

nich wyróżnić czynniki wirulencji ułatwiające kolonizację tkanek gospodarza oraz 

czynniki uszkadzające te tkanki [5]. 

1.1. Czynniki wirulencji ułatwiające kolonizację tkanek gospodarza 

Drobnoustroje posiadają wiele wyspecjalizowanych mechanizmów pozwalających 

im na adhezję i kolonizację różnych obszarów ciała. Szczególne znaczenie ma to w przy-

padku infekcji dróg moczowych, kiedy to bakterie tak silnie przylegają do uroepitelium, 

że nie są usuwane przez strumień moczu [3]. W procesie adhezji istotną rolę odgrywają: 

• nieswoiste oddziaływania międzycząsteczkowe, takie jak siły van der Waalsa, wią-

zania kowalencyjne, wodorowe oraz hydrofobowy charakter powierzchni komórki 

[6, 7];  

• swoiste oddziaływania polegające na wiązaniu cząsteczek obecnych na powierzchni 

bakterii ze swoistymi receptorami komórkowymi gospodarza, do których należą: 

substancja agregująca (AS; ang. aggregation substance), białko powierzchniowe (ESP; 

ang. enterococcal surface protein), białko wiążące kolagen (ACE; ang. accessory 

colonization factor), białko EfaA (ang. endocarditis antygen) [5, 6, 8-17].  

  

 
1 dorota.wojnicz@umw.edu.pl, Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej, Wydział Lekarski, 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, https://www.umw.edu.pl/. 
2 brys.magdalena1@gmail.com, Laboratorium Analityczne, Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, 

http://szpitalolesno.pl/.  
3 dorota.tichaczek-goska@umw.edu.pl, Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej, Wydział Lekarski, 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, https://www.umw.edu.pl/. 
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1.2. Czynniki wirulencji uszkadzające tkanki gospodarza 

Po procesie kolonizacji tkanek, patogenne szczepy E. faecalis wytwarzają enzymy 

działające toksycznie lub destrukcyjnie na komórki gospodarza [5]. Należą do nich: lipazy 

(lecytynaza), kazeinaza, żelatynaza, cytolizyna (hemolizyna), nukleazy [8, 18-25].  

Lipazy to enzymy katalizujące reakcję hydrolizy i estryfikacji trójglicerydów [23]. 

Hydrolizują fosfolipidy, będące głównym składnikiem błon komórkowych, przez co 

zaburzają funkcje i strukturę tkanek oraz komórek gospodarza. Lipazy mogą wpływać 

również na funkcje komórek układu immunologicznego, np. chemotaksję granulocytów, 

tym samym upośledzając czynność układu odpornościowego [24]. Ponadto uważa się, 

że wskutek uszkodzeń powierzchni, enzymy te mogą zwiększać przyczepność bakterii 

do tkanek, tym samym wspomagając adhezję. Wykazano, że większość klinicznych 

szczepów E. faecalis produkuje lipazy, dlatego są one jednymi z kluczowych enzymów 

biorących udział w patogenezie zakażeń [20]. Należąca do lipaz lecytynaza działa 

destrukcyjnie na tkanki rozkładając lecytynę (fosfatydylocholinę) znajdującą się w bło-

nach komórkowych [25]. 

Kazeinaza, zaliczana do proteinaz serynowych, bierze udział w hydrolizie białek m.in. 

kazeiny. Rozpad białek dostarcza drobnoustrojom substancji odżywczych, sprzyjając 

tym samym ich rozprzestrzenianiu się, a także obronie przed układem immunologicznym 

gospodarza [21]. 

Żelatynaza to zewnątrzkomórkowa metaloproteinaza, odpowiedzialna za hydrolizę 

kolagenu, elastyny, żelatyny, hemoglobiny, kazeiny i innych peptydów [3]. Wykazano, 

że szczepy żelatynazo-dodatnie dość często izolowane są z materiałów klinicznych, co 

może oznaczać, że produkcja tego enzymu istotnie wpływa na patogenność bakterii 

oraz inicjuje stan zapalny [19, 20]. 

Należąca do cytolizyn hemolizyna jest bakteriocyną białkową wywołującą hemolizę 

erytrocytów ludzkich, końskich i króliczych [8]. Wykazano, że szczepy wytwarzające 

ten enzym pochodzą znacznie częściej od pacjentów hospitalizowanych, u których 

stwierdzono infekcję, niż z próbek kału nosicieli [5]. Odnotowano również, że zaka-

żenia o etiologii E. faecalis wydzielających hemolizynę przebiegają znacznie ciężej 

i cechuje je wyższa śmiertelność [8].  

DNA-za będąca nukleazą jest toksyną odpowiedzialną za rozkład kwasów nukle-

inowych [6]. Wykazano, że szczepy uropatogenne E. faecalis częściej produkowały 

DNA-zę niż te wyizolowane z kału, co świadczy, że enzym ten odgrywa ważną rolę 

w rozwoju ZUM [22]. 

1.3. Rola biofilmu bakteryjnego w procesie zakażeń 

Biofilm jest skupiskiem ułożonych warstwowo bakterii różniących się fenotypowo 

i genotypowo od tych, które żyją są w postaci planktonowej [26]. Bakterie znajdujące 

się w tej strukturze wytwarzają polisacharydową macierz pozakomórkową (EPS, ang. 

extracellular polymeric substance), ułatwiającą adhezję drobnoustrojów do powierzchni 

abiotycznych i biotycznych [26].  

Pierwszym etapem tworzenia biofilmu jest adhezja, której skuteczność zależy między 

innymi od powierzchni przylegania, charakteru powierzchni samej komórki bakteryjnej 

oraz interakcji między nimi. W tym początkowym etapie istotną funkcję odgrywają m.in. 

siły van der Waalsa, oddziaływania grawitacyjne, ładunek elektrostatyczny powierzchni 

[27, 28], a także właściwości hydrofobowe powierzchni komórki bakteryjnej [29]. 
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W kolejnym etapie tworzone są mikrokolonie dzięki sygnałom stymulującym komórki 

do rozpoczęcia intensywnego dzielenia się i wzrostu. Następnie dochodzi do różnico-

wania mikrokolonii w dojrzały biofilm. Ostatni etap to dyspersja, czyli odrywanie się 

pojedynczych bakterii lub większych fragmentów biofilmu w celu zajęcia kolejnych 

powierzchni życiowych [30]. 

1.4. Ekstrakty roślinne 

Ze względu na powstawanie szczepów bakterii opornych na coraz więcej antybio-

tyków i chemioterapeutyków, poszukuje się alternatywnych substancji, które mogłyby 

pomóc w leczeniu różnych chorób [31]. Wydaje się, że taką rolę mogą spełniać rośliny. 

W ZUM jednymi z najczęściej stosowanych preparatów roślinnych są suplementy 

zawierające ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon) 

bogatej w antocyjaniny posiadające właściwości antyadhezyjne [32, 33]. 

Za bakteriobójcze działanie wyciągów roślinnych odpowiedzialne są głównie gliko-

zydy fenolowe występujące m.in. w liściach borówki brusznicy (Vacciunium vitis idea) 

[34, 35]. Moczopędne działanie niektórych surowców roślinnych przypisuje się przede 

wszystkim flawonoidom występującym m.in. w liściach brzozy brodawkowatej (Betula 

pendula) [36] i pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica) [37].  

1.5. Cel badań 

Celem niniejszej pracy było określenie wpływu wyciągów roślinnych z liści borówki 

brusznicy (V. vitis idea), liści brzozy brodawkowatej (B. pendula) i liści pokrzywy zwy-

czajnej (U. dioica) na hydrofobowość powierzchni komórek, zdolność do syntezy 

lecytynazy, żelatynazy i kazeinazy, zdolność do produkcji biofilmu oraz morfologię 

komórek szczepów E. faecalis. 

2. Materiały i metody 

2.1. Szczepy bakteryjne 

W badaniach wykorzystano 5 klinicznych szczepów E. faecalis izolowanych z moczu 

pacjentów z ZUM. Szczepy pochodziły z kolekcji szczepów bakteryjnych Katedry 

i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 

2.2. Materiał roślinny 

W badaniach wykorzystano wodne wyciągi roślinne przygotowane z liści borówki 

(nr pozwolenia IL-3333/LN), liści brzozy (nr pozwolenia IL-3332/LN) oraz liści 

pokrzywy (nr pozwolenia R/2183). Producentem suchych preparatów roślinnych był 

Zakład Zielarski „KAWON-HURT” (Gostyń, Polska). 

2.3. Przygotowanie wyciągów roślinnych 

Liście borówki, brzozy i pokrzywy rozdrobniono w blenderze elektrycznym, uzy-

skując postać proszku. 20 g każdego proszku zawieszono w 180 ml wody destylowanej 

i poddano działaniu wysokiej temperatury (85°C) w łaźni wodnej z wytrząsaniem przez 

8 godzin. Po schłodzeniu ciecz została przefiltrowana przez bibułę filtracyjną Whatman 

nr 1. Filtraty odparowano w 37°C przez 48 godzin. Następnie wysuszone ekstrakty 

rozpuszczono w wodzie destylowanej, aby uzyskać stężenia w zakresie od 0,25 do  

100 mg/mL [38]. 
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2.4. Oznaczanie wartości MIC wyciągów roślinnych 

Oznaczenia wartości minimalnego stężenia hamującego (MIC; ang. minimal inhibi-

tory concentration) dla wyciągów z liści borówki, brzozy i pokrzywy dokonano metodą 

mikrorozcieńczeń w bulionie Mueller-Hintona (MHB) według CLSI [39]. Wartość MIC 

stanowiło najmniejsze stężenie wyciągu, w którym nie obserwowano wzrostu bakterii.  

2.5. Przygotowanie zawiesin bakteryjnych 

Szczepy E. faecalis inkubowano przez 24 godziny w 37°C w MHB. Otrzymane 

hodowle odwirowano (4000 obr./10 min) i zawieszono w buforowanym roztworze soli 

fizjologicznej (PBS) w celu uzyskania hodowli o gęstości 0,5 w skali McFarlanda. Tak 

przygotowane bakterie inkubowano przez 24 godziny w 37°C w obecności 0,5 × MIC 

oraz 0,75 × MIC ekstraktów z borówki, brzozy i pokrzywy. Hodowle odwirowano 

(4000 obr./10 min), supernatant usunięto, a osad przepłukano 3-krotnie PBS-em w celu 

usunięcia wyciągów roślinnych. Do tak przygotowanych bakterii dodano PBS, aby uzy-

skać zawiesinę bakteryjną o gęstości optycznej 0,5 w skali McFarlanda, którą stosowano 

we wszystkich kolejnych etapach badań. Próby kontrolne nie zawierały związków 

roślinnych. 

2.6. Wpływ wyciągów roślinnych na produkcję lecytynazy 

15 µL zawiesiny bakteryjnej posiano punktowo na podłoże zawierające agar wzbo-

gacony, 10% emulsji żółtkowej oraz 1% NaCl. Odczytu średnicy strefy zmętnienia 

dokonywano po 24-godzinnej inkubacji w 37°C [40]. Badanie powtarzano trzykrotnie. 

2.7. Wpływ wyciągów roślinnych na produkcję żelatynazy 

15 µL zawiesiny bakteryjnej posiano punktowo na podłoże zawierające bulion 

Todd-Hewitt, Agar-Agar oraz żelatynę spożywczą. Po 24-godzinnej inkubacji w 37°C 

płytki schładzano w 4°C i dokonywano odczytu średnicy strefy zmętnienia [41]. Ba-

danie powtarzano trzykrotnie.  

2.8. Wpływ wyciągów roślinnych na produkcję kazeinazy 

15 µL zawiesiny bakteryjnej posiano punktowo na podłoże z agarem wzbogaconym 

z dodatkiem 3% odtłuszczonego mleka w proszku. Odczytu średnicy strefy przejaśnie-

nia dokonywano po 24-godzinnej inkubacji w 37°C [42]. Badanie powtarzano trzykrotnie. 

2.9. Wpływ wyciągów roślinnych na hydrofobowość powierzchni komórek 

bakteryjnych 

Określenia charakteru powierzchni komórek szczepów E. faecalis dokonano za 

pomocą testu SAT (ang. salt aggregation test) polegającego na obserwacji agregacji 

bakterii w siarczanie amonu (NH4)2SO4 o różnych stężeniach [43]. Na szkiełko podsta-

wowe nanoszono 10 µL zawiesiny bakteryjnej w celu sprawdzenia czy szczep jest 

autoagregujący. Jeśli szczep nie ulegał autoagregacji, do zawiesiny dodawano 10 µL 

(NH4)2SO4 o stężeniach 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6 oraz 3,2 mol/L i mieszano przez 

3 minuty. Charakter powierzchni komórek określano na podstawie najniższego stężenia 

(NH4)2SO4, w którym obserwowano agregację bakterii, zgodnie z poniższą klasyfi-

kacją [44]:  
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• powierzchnia bardzo silnie hydrofobowa – agregacja bez dodatku (NH4)2SO4 lub 

w 0,1 i 0,2 mol/L (NH4)2SO4; 

• powierzchnia silnie hydrofobowa – agregacja w 0,4-1,0 mol/L (NH4)2SO4; 

• powierzchnia hydrofobowa – agregacja w 1,2-1,6 mol/L (NH4)2SO4; 

• powierzchnia hydrofilna – agregacja w 3,2 mol/L (NH4)2SO4 lub brak agregacji.  

2.10. Wpływ wyciągów roślinnych na produkcję biofilmu 

Zawiesinę bakteryjną rozcieńczono w stosunku 1 : 100 w MHB dla kontroli 

pozytywnej oraz w MHB z dodatkiem wyciągów roślinnych o stężeniach 0,5 × MIC 

i 0,75 × MIC dla prób badanych. Kontrolę negatywną stanowił MHB.  

Do 7 dołków płytki titracyjnej wlewano po 200 µL zawiesiny kontrolnej i każdej 

zawiesiny zawierającej wyciąg roślinny. Hodowle inkubowano w 37°C przez 24, 48 

oraz 72 godziny. Następnie hodowle delikatnie przepłukiwano 3 razy jałową wodą 

destylowaną w celu usunięcia bakterii, które nie uległy adhezji do ścianek dołka 

i dodawano po 125 µL 1% roztworu fioletu krystalicznego. Po 15-minutowej inkubacji 

w 37°C usuwano niezwiązany barwnik przez trzykrotne przepłukanie płytek jałową 

wodą destylowaną. Następnie do dołków dodawano po 200 µL 70% etanolu. Po 

15 minutach mierzono gęstość optyczną (OD) przy długości fali 590 nm [45]. Badanie 

powtarzano trzykrotnie. 

Obliczono średnią wartość OD dla każdej z prób i porównywano ją z tzw. wartością 

odcięcia gęstości optycznej (ODc). Wartość ODc wyliczono jako sumę średniej wartości 

OD kontroli negatywnej (MHB) i trzykrotnego iloczynu odchylenia standardowego SD 

tejże kontroli (ODc = Średnia OD + 3 × SD). Wartość ODc wyniosła 0,140. Na tej 

podstawie dokonywano oceny zdolności do produkcji biofilmu przez badane szczepy 

E. faecalis zgodnie z poniższą klasyfikacją [46]: 

• brak produkcji biofilmu – OD ≤ ODc (0,140); 

• słaby biofilm – ODc (0,140) < OD ≤ 2 × ODc (0,280); 

• średni biofilm – 2 × ODc (0,280) < OD ≤ 4 × ODc (0,560); 

• silny biofilm – OD > 4 × ODc (0,560). 

2.11. Wpływ wyciągów roślinnych na morfologię komórek bakteryjnych 

Zawiesiny bakteryjne inkubowano 24 godziny w 37°C w obecności 0,5 × MIC 

i 0,75 × MIC wyciągów roślinnych. Następnie, z prób badanych i kontrolnych, przy-

gotowano preparaty mikroskopowe, które oglądano pod 1000-krotnym powiększeniem 

przy użyciu mikroskopu NIKON Eclipse 400, a dokumentacji fotograficznej dokonano 

za pomocą programu PROGRES GRYPHAX® .  

2.12. Analiza statystyczna 

Wszystkie zamieszczone wyniki są wartościami średnimi pomiarów dokonanych 

dla 5 szczepów. Różnice w wynikach uzyskanych w próbach kontrolnych i badawczych 

przeanalizowano za pomocą parametrycznego testu t dla prób niezależnych z użyciem 

programu Statistica 13.0. Wynik uznawano za istotny statystycznie dla wartości p ≤ 0,05.  

  



 

Dorota Wojnicz, Magdalena Pytlarczyk, Dorota Tichaczek-Goska 
 

12 

 

3. Wyniki 

Wykorzystane w badaniach szczepy E. faecalis produkowały lecytynazę, żelaty-

nazę i kazeinazę oraz charakteryzowały się bardzo silnie hydrofobową powierzchnią 

komórek. Wykazywały również zdolność do produkcji biofilmu. 

Wartości MIC wyciągów roślinnych przedstawiono w tabeli 1. Szczepy E. faecalis 

były najbardziej wrażliwe na wyciąg z liści borówki (0,5-1,5 mg/mL), a najmniej 

wrażliwe na wyciąg z pokrzywy (90-100 mg/mL).  

Tabela 1. Wartości MIC wyciągów roślinnych wobec szczepów E. faecalis   

Nr 

szczepu 

Wartości MIC [mg/mL] wyciągu z: 

Borówki  Brzozy Pokrzywy 

1 1,5 10,0 100,0 

2 1,0 10,0 100,0 

3 1,0 8,0 90,0 

4 0,5 8,0 90,0 

5 0,5 6,0 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie własnych wyników badań. 

Kolejnym etapem badań było określenie wpływu podprogowych stężeń (0,5 × MIC 

i 0,75 × MIC) wyciągów roślinnych na produkcję lecytynazy przez szczepy E. faecalis. 

Wyniki przedstawiono na rysunku 1. Żaden z wyciągów w stężeniu 0,5 × MIC nie 

wpływał na zdolność do syntezy lecytynazy. Natomiast istotne statystycznie zmniejszenie 

strefy zmętnienia wokół kolonii bakteryjnych, świadczące o zmniejszeniu wydzielania 

enzymu odnotowano w przypadku wyciągów z brzozy i pokrzywy w stężeniu 0,75 × MIC 

(p ≤ 0,05). 

 
Rysunek 1. Wpływ wyciągów roślinnych na produkcję lecytynazy przez szczepy E. faecalis. Symbol * 

oznacza wynik istotny statystycznie (p ≤ 0,05); [opracowanie własne] 

W badaniach określających wpływ wyciągów roślinnych na produkcję żelatynazy 

wykazano, że tylko wyciągi z borówki i brzozy w stężeniu 0,5 × MIC zmniejszyły istotnie 

ilość wydzielanej żelatynazy przez szczepy E. faecalis, co przejawiało się zmniejszoną 

średnicą strefy zmętnienia (rys. 2). 
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Rysunek 2. Wpływ wyciągów roślinnych na produkcję żelatynazy przez szczepy E. faecalis. Symbol * 

oznacza wynik istotny statystycznie (p ≤ 0,05); [opracowanie własne] 

Z danych przedstawionych na rysunku 3 wynika, że żaden z wyciągów roślinnych 

nie wpłynął istotnie na ilość produkowanej kazeinazy przez badane szczepy E. faecalis 

(p > 0,05). 

 
Rysunek 3. Wpływ wyciągów roślinnych na produkcję kazeinazy przez szczepy E. faecalis; 

[opracowanie własne] 

Badane szczepy E. faecalis charakteryzowały się bardzo silnie hydrofobową po-

wierzchnią komórek i cecha ta nie zmieniła się pod wpływem działania żadnego z wycią-

gów roślinnych. 

W kolejnym etapie badań sprawdzono wpływ obu podprogowych stężeń (0,5 × MIC 

i 0,75 × MIC) wyciągów roślinnych na produkcję biofilmu przez szczepy E. faecalis 

(rys. 4). 



 

Dorota Wojnicz, Magdalena Pytlarczyk, Dorota Tichaczek-Goska 
 

14 

 

 
 

 
 

 
Rysunek 4. Wpływ wyciągów roślinnych na produkcję biofilmu przez szczepy E. faecalis. Symbol * oznacza 

wynik istotny statystycznie (p ≤ 0,05); [opracowanie własne] 

Zdolność do produkcji biofilmu prób kontrolnych i badanych oceniano na podstawie 

klasyfikacji przedstawionej w podrozdziale 2.10. Jak wynika z danych przedstawio-

nych na rysunku 4, szczepy E. faecalis niepoddane działaniu wyciągów wykazywały 

zdolność do produkcji słabego biofilmu na wszystkich etapach jego wzrostu (24-72 h). 

Zastosowane wyciągi roślinne zmniejszały ilość produkowanej masy biofilmowej 

niezależnie od etapu dojrzałości biofilmu. Najefektywniejsze działanie antybiofilmowe 

wykazywał wyciąg z pokrzywy w stężeniu 0,75 × MIC, co przejawiało się największą 

różnicą w wartościach OD w stosunku do prób kontrolnych (p ≤ 0,05). Najsłabszym 
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działaniem odznaczał się wyciąg z brzozy, który wykazywał istotny efekt antybiofil-

mowy wobec 48- i 72-godzinnych biofilmów jedynie w stężeniu 0,75 × MIC (p ≤ 0,05).  

W badaniach sprawdzono również wpływ wyciągów roślinnych na morfologię ko-

mórek E. faecalis. W hodowlach kontrolnych bakterie te występują pojedynczo, tworzą 

pary bądź układają się w krótkie łańcuszki składające się z 4-5 komórek (rys. 5). Wy-

ciągi roślinne o stężeniu 0,5 × MIC nie spowodowały zmian w morfologii enterokoków, 

w przeciwieństwie do wyciągów o stężeniu 0,75 × MIC. Bakterie inkubowane w wy-

ciągu z pokrzywy tworzyły bardzo długie łańcuszki. Podobne zmiany morfologiczne 

zaobserwowano w hodowlach poddanych działaniu wyciągu z brzozy, jednakże 

komórki E. faecalis miały nieco większe rozmiary. Pod wpływem wyciągu z borówki 

komórki bakteryjne tworzyły nieregularne skupiska (rys. 5).  

 
Rysunek 5. Przykładowe zdjęcia przedstawiające wpływ wyciągów roślinnych na morfologię komórek  

E. faecalis. Skróty: POK – pokrzywa; BRZ – brzoza; BOR – borówka; [fotografie własne] 

4. Dyskusja 

Ze względu na coraz mniejszą aktywność powszechnie stosowanych antybiotyków 

wobec bakterii chorobotwórczych, poszukuje się innych metod leczenia. Drobnoustroje, 

w tym też E. faecalis, charakteryzują się zdolnością do nabywania odporności na leki, 

które w dzisiejszych czasach są często nadużywane [1, 3, 47]. Prowadzonych jest wiele 

badań mających na celu ocenę skuteczności antybakteryjnej m.in. preparatów pocho-

dzenia roślinnego, które od wieków stosowane są w medycynie ludowej [48]. Naturalne 

wyciągi stosowane są w profilaktyce zakażeń oraz jako środki wspomagające stan-

dardową terapię. 

Za bakteriobójcze działanie wyciągów roślinnych odpowiedzialne są glikozydy feno-

lowe, głównie arbutyna, która ulegając hydrolizie w moczu, uwalnia dezynfekujący 

i przeciwbakteryjny hydrochinon. Glikozydy fenolowe występują m.in. w liściu borówki 

brusznicy i liściu brzozy [34]. Preparaty roślinne wykazują również działanie akware-

tyczne polegające na zwiększonym usuwaniu z moczem soli mineralnych, przede 

wszystkim sodu i potasu, co przyspiesza również wydalanie wody z organizmu czło-

wieka. Prawidłowa diureza jest bardzo istotnym czynnikiem zapobiegającym powsta-

waniu infekcji, ze względu na możliwość usunięcia bakterii z dróg moczowych. 
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Przypuszcza się, że to flawonoidy, występujące m.in. w liściach borówki, brzozy 

i pokrzywy, nasilają filtrację kłębuszkową nerek [49, 50].  

Procesem zapoczątkowującym powstawanie zakażenia bakteryjnego jest adhezja 

i kolonizacja tkanek gospodarza [3]. W procesie tym bierze udział wiele czynników, 

w tym hydrofobowy charakter powierzchni komórki bakteryjnej, który może warun-

kować zjadliwość drobnoustrojów [7]. W badaniach własnych wykazano, że wszystkie 

uropatogenne szczepy E. faecalis posiadały bardzo silnie hydrofobową powierzchnię, 

co może wskazywać na udział tej cechy w patogenezie zakażeń układu moczowego. 

Niestety, testowane przez nas wyciągi roślinne nie wpłynęły na zmianę charakteru po-

wierzchni komórek bakteryjnych. Wojnicz i wsp. [38] badali wpływ różnych wycią-

gów roślinnych na hydrofobowość powierzchni komórek E. coli. Ekstrakty z brzozy 

i pokrzywy spowodowały zmniejszenie hydrofobowości, w przypadku wysokich stężeń 

pokrzywy doszło nawet do zmiany powierzchni komórek na hydrofilną. Dykes i wsp. 

[51] wykazali wpływ wyciągu z mącznicy lekarskiej (Arctostaphylos uva-ursi), w której 

składzie występują m.in. garbniki i glikozydy, na hydrofobowość powierzchni komórki 

wielu bakterii, w tym też E. faecalis. Ich wyniki były odmienne od badań prowa-

dzonych przez Wojnicz i wsp. [38]. U większości szczepów badanych przez Dykes 

i wsp. [51] pod wpływem wyciągu z mącznicy powierzchnia komórek stała się bardziej 

hydrofobowa.  

Po procesie adhezji, istotną rolę w patogenezie zakażenia odgrywa wydzielanie przez 

bakterie enzymów uszkadzających tkanki gospodarza [5]. Wszystkie badane szczepy 

E. faecalis produkowały lecytynazę, żelatynazę i kazeinazę. Lecytynaza jest odpowied-

zialna za hydrolizę lecytyny będącej składnikiem błon komórkowych. Lecytyna występuje 

w żółtku jaja kurzego i złożona jest głównie z fosfatydylocholiny, fosfatydyloetano-

loaminy, fosfatydyloinozytolu i kwasu fosfatydowego [52]. Rodriguez i wsp. [53] 

zbadali zdolność enterokoków do rozkładu jednej z tych substancji – fosfatydylo-

inozytolu. 75% badanych przez nich szczepów E. faecalis rozkładało fosfatydyloinozytol. 

Autorzy wysunęli więc wniosek, że zdolność paciorkowców kałowych do rozkładu tej 

substancji jest istotnym czynnikiem wpływającym na ich patogenność. W badaniach 

własnych wykazano, że tylko wyciągi roślinne z liści brzozy i pokrzywy w stężeniu 

0,75 × MIC zmniejszało istotnie ilość lecytynazy wytwarzanej przez enterokoki.  

Żelatynaza jest enzymem odpowiedzialnym za hydrolizę białek (żelatyny, kolagenu, 

kazeiny, hemoglobiny, endoteliny) i niszczenie tkanek gospodarza [54]. Upadhayaya 

i wsp. [55] stwierdzili, że zdolność do produkcji tego enzymu posiadało 39% klinicz-

nych izolatów E. faecalis, a wśród nich 66,6% pochodziło od pacjentów z ZUM. Wojnicz 

i wsp. [56] wykazali, że 80% klinicznych szczepów E. faecalis izolowanych z moczu 

pacjentów z nawracającymi ZUM cechowało się produkcją żelatynazy. Obecność enzymu 

u tak wielu szczepów pobranych od chorych pacjentów może świadczyć o istotnym 

wpływie żelatynazy na patogenność enterokoków. W badaniach własnych badano wpływ 

wyciągów roślinnych z liści borówki, brzozy i pokrzywy na zdolność do produkcji żela-

tynazy. Produkcja enzymu została zmniejszona po zastosowaniu wyciągów z borówki 

i brzozy w stężeniu 0,5 × MIC.  

Kazeinaza to jeden z egzoenzymów biorących udział w hydrolizie białek m.in. 

kazeiny [57]. Obecność tego enzymu u 73% badanych szczepów E. faecalis potwier-

dzili również Rakesh i wsp. [42]. W badaniach własnych wykazano, że niestety żaden 
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z zastosowanych wyciągów roślinnych nie wpłynął istotnie na ilość produkowanej 

kazeinazy przez szczepy E. faecalis. 

Zdolność do produkcji biofilmu uważana jest za jeden z ważniejszych czynników 

wirulencji bakterii [6]. Potwierdzają to wyniki uzyskane przez Upadhyaya i wsp. [55] 

którzy wykazali, że aż 65% izolatów klinicznych posiadało zdolność do produkcji bio-

filmu, natomiast wśród szczepów izolowanych od nosicieli zdolność tę miało tylko 

16% bakterii. Różnica ta może świadczyć o dużym udziale tego czynnika w chorobo-

twórczości drobnoustrojów. W badaniach własnych wykazano, że wszystkie testowane 

szczepy kliniczne E. faecalis produkowały słaby biofilm. Bilewska i wsp. [58] badali 

zdolność do produkcji biofilmu przez szczepy Enterococcus sp. izolowane z krwi 

pacjentów oddziału kardiochirurgicznego. Jednak wykazali oni, że biofilm produkowało 

tylko 40,7% tych szczepów. W badaniu własnym określono wpływ wyciągów roślin-

nych z liści borówki, brzozy i pokrzywy na zdolność do produkcji biofilmu przez szczepy 

E. faecalis. Najefektywniejsze działanie antybiofilmowe wykazał wyciąg z pokrzywy 

w stężeniu 0,75 × MIC. Najsłabszym działaniem odznaczał się wyciąg z brzozy. We 

wcześniejszych badaniach Wojnicz i wsp. [56] wykazali, że wyciąg z żurawiny 

wykazywał dobre działanie antybiofilmowe wobec klinicznych szczepów E. faecalis. 

Wojnicz i wsp. [38] przeprowadzili również badania wpływu wyciągów z borówki, 

brzozy i pokrzywy na zdolność do produkcji biofilmu przez uropatogenne szczepy 

E. coli. Spośród tych trzech wyciągów największą zdolność inhibicyjną wykazywała 

borówka, najmniejszą zaś brzoza. Geethashri i wsp. [59] w swych badaniach określali 

wpływ innych wyciągów roślinnych na produkcję biofilmu przez szczepy E. faecalis. 

Wykorzystali mango indyjskie (Mangifera indica), miodlę indyjską (Azadirachta indica), 

pieprz żuwny (Piper betle) oraz pieprz czarny (Piper nigrum). Najbardziej hamujący 

wpływ na produkcję biofilmu przez szczepy E. faecalis miał ekstrakt z miodli indyj-

skiej. Perumal & Muhmed [60] również zaobserwowali anty-biofilmowe działanie 

wyciągu z wilczomlecza (Euphorbia hirta) wobec szczepów E. faecalis. 

Wyciągi roślinne mogą zmieniać również morfologię komórek bakteryjnych. Zmiany 

takie zaobserwowano w badaniach własnych tylko pod wpływem stężenia 0,75 × MIC 

wyciągów roślinnych. Komórki szczepów E. faecalis po inkubacji w obecności ekstraktu 

z borówki tworzyły nieregularne skupiska, natomiast wyciągi z pokrzywy i brzozy 

spowodowały, że bakterie układały się w bardzo długie łańcuszki. Dodatkowo, komórki 

enterokoków poddane działaniu wyciągu z brzozy stały się większe. Akujobi i wsp. 

[61] badali wpływ ekstraktu z melonowca właściwego (Carica papaya) na morfologię 

komórek E. faecalis. Oni również wykazali, że po zastosowaniu wyciągu komórki 

enterokoków miały większe rozmiary. Poza tym, Akujobi i wsp. [61] zaobserwowali, 

że w preparatach mikroskopowych obecne były zarówno komórki zabarwione na fiole-

towo, jak i na różowo, co może świadczyć o zmianie w budowie ściany komórkowej 

bakterii.  

5. Wnioski 

Uzyskane wyniki wskazują wpływ wyciągów roślinnych na wybrane czynniki wiru-

lencji oraz morfologię klinicznych szczepów E. faecalis. Wyniki te pokazują potencjalną 

możliwość wykorzystywania naturalnych substancji we wspomaganiu leczenia ZUM 

o etiologii E. faecalis. Należałoby jednak kontynuować badania, które dokładnie po-

zwolą określić mechanizmy działania tych substancji.  
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Wpływ wyciągów roślinnych na wirulencję szczepów Enterococcus faecalis 

izolowanych z zakażeń układu moczowego u ludzi 

Streszczenie 

Enterococcus faecalis jest częstym patogenem Gram-dodatnim wywołującym zakażenia układu moczowego 

(ZUM). Ze względu na narastającą antybiotykooporność tych bakterii poszukuje się alternatywnych sub-

stancji wspomagających leczenie ZUM. Należą do nich flawonoidy i glikozydy fenolowe występujące 

w liściach borówki brusznicy (Vaccinium vitis idea), brzozy brodawkowatej (Betula pendula) i pokrzywy 

zwyczajnej (Urtica dioica). W badaniach wykorzystano szczepy E. faecalis izolowane z moczu pacjentów 

z ZUM. Szczepy produkowały lecytynazę, żelatynazę i kazeinazę oraz posiadały hydrofobową powierzchnię 

komórek. Celem badań było określenie wpływu wyciągów z liści borówki, brzozy i pokrzywy na powyższe 

cechy wirulencji, a także produkcję biofilmu oraz morfologię komórek. Wartości MIC (Minimal Inhibitory 

Concentration) wyciągu z borówki, brzozy i pokrzywy wynosiły odpowiednio 0,5-1,5, 6-10 i 90-100 mg/mL. 

Testowane wyciągi miały zróżnicowany wpływ na produkcję enzymów bakteryjnych. Zdolność do produkcji 

lecytynazy została ograniczona przez 0,75 × MIC wyciągów z brzozy i pokrzywy (p ≤ 0,05). Wytwarzanie 

żelatynazy ograniczone zostało w obecności 0,5 × MIC wyciągów z borówki i pokrzywy (p ≤ 0,05). Nato-

miast żaden z wyciągów nie wpływał istotnie na zdolność do produkcji kazeinazy. Wyciągi roślinne nie 

wpłynęły na zmianę charakteru powierzchni komórki. Wyciągi roślinne z borówki i pokrzywy, w stężeniach 

0,5 × MIC i 0,75 × MIC redukowały ilość masy biofilmowej (p ≤ 0,05). Wyciąg z brzozy działał najsłabiej, 

a jego antybiofilmowe działanie w stężeniu 0,75 × MIC odnotowano jedynie na biofilmy 48- i 72-godzinne 

(p ≤ 0,05). Morfologia enterokoków zmieniła się tylko pod wpływem stężenia 0,75 × MIC wyciągów roślin-

nych. Komórki tworzyły nieregularne skupiska po inkubacji w ekstrakcie z borówki, natomiast w obecności 

wyciągów z pokrzywy i brzozy ziarniaki układały się w długie łańcuszki. Uzyskane wyniki wskazują, że 

najefektywniejsze anty-enterokokowe działanie wykazuje ekstrakt z borówki, a najsłabsze z brzozy. 

Słowa kluczowe: wyciągi roślinne, zakażenia układu moczowego, Enterococcus faecalis, biofilm, czynniki 

wirulencji 
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Effect of plant extracts on the virulence of Enterococcus faecalis strains isolated 

from urinary tract infections in humans 

Abstract 

Enterococcus faecalis is a common gram-positive pathogen causing urinary tract infections (UTIs). Due to 

the increasing antibiotic resistance of these bacteria, alternative substances are sought to support the treatment 

of UTIs. These include the flavonoids and phenolic glycosides found in the leaves of the lingonberry 

(Vaccinium vitis idea), the warty birch (Betula pendula), and the common nettle (Urtica dioica). The study 

used E. faecalis strains isolated from the urine of patients with UTIs. The strains produced lecithinase, 

gelatinase, and caseinase and had a hydrophobic cell surface. The aim of the research was to determine the 

effect of extracts from the leaves of blueberry, birch, and nettle on the above virulence factors, as well as 

biofilm production and cell morphology. The MIC values (Minimal Inhibitory Concentration) of blueberry, 

birch, and nettle extracts were 0.5-1.5, 6-10, and 90-100 mg/mL, respectively. The tested extracts had 

various effects on the production of bacterial enzymes. The lecithinase production capacity was limited by 

0.75×MIC of birch and nettle extracts (p ≤ 0.05). Gelatinase production was reduced in the presence of 

0.5×MIC of blueberry and nettle extracts (p ≤ 0.05). However, none of the extracts significantly influenced 

the ability to produce caseinase. Plant extracts did not change the nature of the cell surface. The blueberry 

extract and nettle extract at concentrations of 0.5×MIC and 0.75×MIC reduced the amount of biofilm mass 

(p ≤ 0.05). Birch extract had the weakest effect, and its antibiotic effect at the concentration of 0.75×MIC 

was noted only on 48- and 72-hour biofilms (p ≤ 0.05). Enterococcal morphology was changed only by the 

plant extracts concentration of 0.75×MIC. The cells formed irregular clusters after incubation in blueberry 

extract, while in the presence of nettle and birch extracts, the cocci formed the long chains. The results 

indicate that the blueberry extract shows the most effective anti-enterococcal activity, and the birch extract 

was the weakest. 

Keywords: plant extracts, urinary tract infections, Enterococcus faecalis, biofilm, virulence factors 
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Natalia Miękus-Purwin 

Olejki eteryczne o działaniu przeciwwirusowym –  

czyli jak naturalnie wspierać organizm podczas infekcji 

1. Wprowadzenie 

W dzisiejszych czasach, szczególnie w dobie pandemii i okresie pocovidowym, gdy 
zaczęliśmy więcej czasu spędzać w domu, bez możliwości bezpośredniego kontaktu 
z opieką medyczną, spędzając dużo czasu w sieci, komplementarne i alternatywne me-
tody terapii zyskały na znaczeniu. Zaczęliśmy czytać na temat zdrowia i domowych spo-
sobów na jego utrzymanie, żeby chociaż trochę uspokoić się w dobie izolacji domowej, 
spróbować znaleźć remedium na utrzymanie zdrowia swojej rodziny. Niestety, często 
podejścia, po które sięgaliśmy i wciąż sięgamy, nie mają podparcia naukowego, silnych 
dowodów na swoje działanie. Dzieje się to między innymi dlatego, że posiadamy 
ułatwiony dostęp do wszelkich surowców, zamawiamy produkty o nieznanym pochodze-
niu i często nieznanym składzie w Internecie, przez znajomych, jak również korzystamy 
z opracowań pseudonaukowych, których nie brak w sieci i w mediach społecznościo-
wych znanych i lubianych gwiazd telewizji, czy reklamy. Takie poczynania na własną 
rękę często obarczone są ryzykiem braku skuteczności lub wręcz toksycznym działaniem 
na nasz organizm, gdyż leczymy się bez konsultacji ze specjalistami albo pędzimy za 
modą, która nie zawsze kreowana jest przez specjalistów z dziedziny. Niemniej istnieją 
takie podejścia w medycynie naturalnej, które posiadają poparte badaniami nauko-
wymi wyniki na temat swojej przydatności i skuteczności w utrzymaniu zdrowia. Dzięki 
zaawansowanym narzędziom analitycznym, rozwojowi metod komputerowej analizy 
danych wiemy, że związki chemiczne, zawarte w roślinach na przykład te z grupy 
polifenoli, alkaloidów, kumaryn, steroidów czy też terpenów, składniki olejków ete-
rycznych mają działanie prozdrowotne i lecznicze, udowodnione w badaniach in vitro, 
ale również in vivo. Wśród głównych działań fitozwiązków wymienia się na przykład 
antyseptyczne, przeciwbólowe, przeciwzapalne, pobudzające, neuroprotekcyjne, uspa-
kajające, ale również to skierowane przeciwko różnym grupom patogenów chorobo-
twórczych, takich jak bakterie i wirusy [1]. Dlatego też, jedno z naturalnych rozwiązań, 
które możemy stosować zapobiegawczo, jak również w terapii przeciwwirusowej, jest 
zastosowanie olejków eterycznych. Źródłami olejków mogą być na przykład kwiaty, 
liście, łodygi, czy też korzenie roślin [2]. Olejki to złożone mieszaniny związków bio-
logicznie czynnych, syntezowanych jako metabolity wtórne przez rośliny, a wśród 
metod ich pozyskiwania należy wymienić te starsze, takie jak destylację parą wodną, 
tłoczenie, ekstrakcję rozpuszczalnikiem, macerację, ale również używana jest ekstrakcja 
płynem w stanie nadkrytycznym, ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami, które po-
zwalają na uzyskanie olejków z większą wydajnością [3, 4]. Dzięki rozwojowi nowo-
czesnych metod analitycznych, służących oznaczaniu jakościowemu, ale również ilo-
ściowemu, możemy uzyskać wszystkie niezbędne informacje dotyczące zawartości 
głównych składowych i mniej skoncentrowanych związków w olejku, dzięki czemu 
można sklasyfikować go pod kątem jakości i dalszego potencjalnego wykorzystania 
w postaci środków kosmetycznych lub produktów leczniczych. Nowoczesne metody 
analityczne, takie jak wysokosprawna chromatografia gazowa z detektorem typu spektro-
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metru masowego (ang. gas chromatography-mass spectrometry, GC-MS), detektora 
płomieniowo-jonizacyjnego (ang. Flame Ionization Detector, FID), wysokosprawna 
chromatografia cieczowa (ang. high-performance liquid chromatography, HPLC), jak 
również inne metody analityczne pozwalają na potwierdzenie obecności związków 
biologicznie czynnych w olejkach. Badania chromatograficzne skupiają się głównie na 
analizie zawartości zanieczyszczeń, czyli niepożądanych substancji towarzyszących. 
Natomiast GC jest wykorzystywane głównie do oznaczania substancji lotnych w po-
staci czystych substancji aktywnych bądź pozostałości rozpuszczalników organicznych. 
Możemy więc w dalszej kolejności przeprowadzać celowane eksperymenty in silico, in 
vitro oraz in vivo, które udowodnią, że olejki eteryczne posiadają silne właściwości 
biologiczne i wielokierunkowe działanie farmakologiczne [5]. Każdy olejek eteryczny 
składa się często z wielu związków chemicznych, które w połączeniu oddziałują na 
poszczególne tkanki i komórki w organizmie. Efekt biologiczny może być rezultatem 
działania synergistycznego wszystkich cząsteczek jednocześnie, ale również pojedyn-
czych związków, które znajdują się w przeważającej ilości w olejku. Na uwagę zasługuje 
też fakt, że aromaterapia znana i używana była już od tysięcy lat między innymi 
w Egipcie, Chinach i Indiach, mamy szereg badań potwierdzających jej skuteczność [6]. 

Aromaterapia w dosłownym tego słowa znaczeniu to „leczenie zapachem”. W aro-
materapii stosujemy naturalne olejki eteryczne do celów leczniczych, jak również 
prewencyjnych, czy wspomagających terapię produktami leczniczymi. Aromaterapia, 
dzięki ich zdolności oddziaływania zarówno na zmysły, umysł, jak i na ciało, możemy 
zaklasyfikować jako terapię holistyczną. 

Olejki eteryczne mogą być wykorzystywane jednak nie tylko w ramach praktyk 
aromaterapeutycznych, ale także w ramach oficjalnego, konwencjonalnego, współczesnego 
lecznictwa. Są one ujęte są w monografiach Europejskiej Agencji Leków (ang. Euro-
pean Medicines Agency, EMA) i stanowią podstawę do ich używania w medycynie 
konwencjonalnej jako składniki roślinnych produktów leczniczych. Dzięki takim organi-
zacjom, jak Europejska Dyrekcja Jakośca Leków i Opieki Zdrowotnej (ang. European 
Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare, EDQM), możemy z większą 
świadomością stosować w terapii surowce roślinne, które przeszły rygorystyczne kon-
trole, badania kliniczne i dzięki temu spełniają wymogi farmakopealne, tak więc są 
uważane za produkty lecznicze. W przypadku terapii olejkami eterycznymi ważne jest 
stosowanie jej po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą, gdyż wszystko, co wprowa-
dzamy do organizmu, co stosujemy zewnętrznie, wywiera wpływ na organizm i dobrze, 
gdy jest dopasowane do naszych potrzeb i stanu patofizjologicznego organizmu. Prze-
dyskutowano szereg działań olejków eterycznych, jak między innymi ich działanie 
przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze, jak również przeciwzapalne.  

Z uwagi na szerokie spektrum zastosowań olejków eterycznych w chorobach o różnej 
etiologii, jak również prewencji licznych chorób, poniżej przedstawione zostanie zesta-
wienie jednego z aspektów zastosowania olejków eterycznych, jakim jest ich użycie 
jako substancji o działaniu przeciwwirusowym. Kolejne podrozdziały opracowania 
przybliżą nam zachwycające możliwości, które przedstawia nam natura, a od której 
obecnie często odchodzimy na rzecz rozwiązań syntetycznych. Opracowanie to ma 
na celu przedstawienie jednego z podejść terapeutycznych, mogącego przyczynić się 
do poprawy zdrowia i jakości życia chorych, jak również pomóc nam wzmacniać 
odporność naturalnymi sposobami i działać w momencie pojawienia się pierwszych 
objawów infekcji. 



Olejki eteryczne o działaniu przeciwwirusowym –  

czyli jak naturalnie wspierać organizm podczas infekcji 
 

25 

 

2. Olejki eteryczne o działaniu przeciwwirusowym 

Wirusy to bardzo proste cząsteczki infekcyjne zbudowane z materiału genetycznego 

i kapsydu, stanowiącego płaszcz białkowy otaczający materiał genetyczny. Niektóre 

wirusy posiadają również osłonkę lipidową. Wirus działa na specyficzne komórki gospo-

darza, te komórki, które posiadają receptory, przez które wirus może dostać się do 

wnętrza. Wirusy, które najczęściej skłaniają nas do sięgnięcia po leki, to wirusy wy-

wołujące zakażenia dróg oddechowych, takie jak wirus grypy z rodziny Orthomyxovi-

ridae, Paramykowirusy, jak na przykład Paragrypa 1-4, Adenowirusy (rodzina: Adeno-

viridae), Rhinowirusy, jak również wirus opryszczki (wirus opryszczki zwykłej (Herpes 

simplex virus) ma dwa typy, HSV-1 i HSV-2) i enterowirusy z rodziny Picornaviridae. 

Większość badań dotycząca aktywności przeciwwirusowej i mechanizmu działania 

olejków koncentruje się na analizie hodowli wirusów, które traktowane są olejkiem 

eterycznym lub składnikiem/składnikami aktywnymi olejku, na różnych etapach repli-

kacji wirusa. Najwięcej jest badań, które wskazują na wirusobójcze działanie olejków 

poza organizmem gospodarza, niemniej jest prowadzonych badań, które dowodzą, że 

składniki aktywne niektórych z olejków mogą wykazywać działanie hamujące repli-

kację wirusa, ingerujące z jego otoczką [7] czy też hamują jego namnażanie. Niektóre 

były testowane w połączeniu z farmaceutykami wirusobójczymi, jak na przykład połą-

czenie olejku goździkowego z acyklowirem [8, 9]. Dzięki temu, że terapia naturalna 

zyskuje na znaczeniu, poniżej zostaną przedstawione wybrane badania wskazujące na 

skuteczność substancji pochodzenia naturalnego wchodzących w skład olejków eterycz-

nych w walce z wirusami. 

2.1. Eukaliptus 

Olejki eteryczne można pozyskać z liści nawet 300 gatunków eukaliptusa, najczęściej 

z użyciem destylacji parowej. Rzadziej korzysta się z innych części rośliny, takich jak 

kwiaty, łodygi czy też owoce. Ze względu na fakt, że olejki eteryczne to zbór związ-

ków chemicznych (ryc. 1), podczas analizy różnych gatunków eukaliptusa, na pierw-

szym miejscu, jeśli chodzi o stężenie, pojawia się eukaliptol (zależnie od szerokości 

geograficznej, metod uprawiania i innych czynników nawet >80%), a następnie L-  

i B-pinen, p-cymen [10]. 

 
Rycina 1. Główne składniki olejku eterycznego z Eukaliptusa o działaniu przeciwwirusowym. Na rycinie 

podkreślono również wybrane mechanizmy działania tych efektywnych fitozwiązków 



 

Natalia Miękus-Purwin 
 

26 

 

Najwięcej uwagi poświęca się gatunkowi Eucalyptus globulus, powszechnie zna-

nemu jako południowo-niebieska guma. Z uwagi na wysoką zawartość prozdrowotnych 

lotnych związków biologicznie aktywnych (szczególnie monoterpenoidów, takich jak 

na przykład eukaliptol), olejki eteryczne z eukaliptusa są często używane podczas 

leczenia ostrych i przewlekłych schorzeń dróg oddechowych, takich jak: przeziębienie, 

grypa, zapalenie zatok, gruźlica płuc, zapalenie oskrzeli, ale również astma, zespół ostrej 

niewydolności oddechowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Eugenol, inaczej 

1,8-cyneol, moduluje odpowiedź immunologiczną organizmu, co ma znaczenie w  scho-

rzeniach układu oddechowego, bo często właśnie ta nieoptymalna odpowiedź immuno-

logiczna przyczynia się do ułatwienia wniknięcia wirusa do komórek naszego organizmu. 

Eugenol ma również działanie mukolityczne, spazmolityczne i antyseptycznie. W nie-

których krajach Farmakopea (która stanowi urzędowy spis wymogów, jakie muszą 

spełniać surowce farmaceutyczne, środki lecznicze, aby mogły być dopuszczone do 

obrotu) zawiera jasne wskazania do stosowania olejków eterycznych z eukaliptusa 

w postaci naparów, inhalacji parowej (po rozpuszczeniu w wodzie), jak również 

miejscowo. Dzięki licznym badaniom klinicznym potwierdzającym zasadność stosowa-

nia olejków pozyskanych z eukaliptusa w terapii chorób układu oddechowego, uważa 

się je za wysoce bezpieczne i dobrze tolerowane przez nasz organizm. Również sto-

sowanie olejków eterycznych w leczeniu chorób dróg oddechowych, stwarza możli-

wość uniknięcia wielu działaniom niepożądanym, które pojawić by się mogły podczas 

stosowania leków syntetycznych [11-13]. Niemniej cyneol znajdziemy także w lekach 

roślinnych na przykład Soledum w postaci kapsułek, jak również w preparatach zło-

żonych np. Resperou Myrtol, a także w licznych dostępnych w aptekach olejkach do 

inhalacji. Mechanizmy działania olejku eterycznego z eukaliptusa zostały podsumo-

wane na rycinie 1. Autorzy wymieniają: ochronę przeciwwirusową poprzez bezpośrednie 

łączenie się z wirusem, zahamowanie wytwarzania cytokin, takich jak IL-4, IL-5, IL-10, 

TNF-α, IFN-γ, łączenie się z proteazą Mpro i blokowanie namnażania się wirusa, czy 

też działanie przeciwzapalne poprzez blokowanie szlaku kwasu arachidonowego [14-17].  

2.2. Oregano 

Głównym składnikiem olejku eterycznego oregano (Origanum vulgare L.) jest kar-

wakol (5-isopropyl-2-metylfenol), a jego stosowanie ma długą tradycję w medycynie 

naturalnej, przemyśle kosmetycznym i spożywczym. Według monografii EMA, oregano 

stosowane jest przez medycynę tradycyjną podczas łagodzenia objawów łagodnych 

spazmatycznych dolegliwości żołądkowo-jelitowych. Co najmniej 61 gatunków i 17 

rodzajów należących do sześciu różnych rodzin botanicznych jest znanych jako oregano. 

Główne składniki olejku: karwakol wraz ze swoim analogiem, tymolem (2-isopropyl- 

-5-metylfenol), są dobrze przebadanymi składnikami olejku eterycznego pozyskiwa-

nego z oregano i posiadają udowodnione działanie przeciwwirusowe. Badania wskazują, 

że m.in. karwakrol i tymol blokują fuzję wirusa HIV z komórką docelową. Również 

działają addytywnie z lekami syntetycznymi w terapii wirusa, według doniesień nau-

kowych [18, 19]. Dodatkowo, jak wykazały badania na liniach komórkowych, olejek 

z oregano wpływa na układ immunologiczny, pozwalając na obniżenie poziomu 

interleukin: IL-1β, IL-6 oraz czynnika martwicy nowotowrów (ang. Tumor Necrosis 

Factor alpha, TNF-α). Olejek ma działanie antyoksydacyjne, co również ma bezcenne 

znaczenie zdrowotne. Udowodniono również działanie na adenowirusy, enterowirusy 
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i wirus polio olejku eterycznego z oregano [20]. W dobie pandemii COVID-19 roz-

poczęto też dyskusje na temat działania olejku z oregano na ważne enzymy podczas 

replikacji i dojrzewania wirusa SARS-CoV-2. Również przedyskutowano blokowanie 

przez olejki eteryczne z oregano wnikania wirusa do komórek gospodarza. Liczne 

badania zostały przedstawione w pracy poglądowej przez H. Javed’a i współautorów, 

w renomowanym czasopiśmie „Frontiers in Plant Science” [21]. 

2.3. Drzewo herbaciane 

Główne składniki olejku z drzewa herbacianego (Melaleuca alternifolia) to terpinen- 

-4-ol, terpinolen i alfa-terpineol. Skład ostateczny olejku oczywiście waha się zależnie 

od warunków uprawy. Uzyskuje się go z liści i końcowych części łodyg. Olejek 

przebadano między innymi dla wirusów grypy A/PR/8 podtyp H1N1, polio typu 1, 

ECHO 9, wirus Coxackie B1, adeno typu 2, wirusy opryszczki pospolitej (HSV) typu 

1 i 2 [22, 23]. Nie tylko bezpośrednia inkubacja wirusów z olejkami (aktywnymi 

składnikami) stosowana była w badaniach, ale również działanie olejków w aerozolu. 

Okazało się, że olejek z drzewa herbacianego równie dobrze zwalcza wirusy w po-

wietrzu. Nieuczynnianie wirusa następowało nawet przy niskich stężeniach badanych 

olejków, najefektywniej w pierwszych 15 minutach ekspozycji. W badaniu testowano 

również działanie przeciwwirusowe olejku w formie pary [24]. Olejek został pod-

dany również badaniom przeciw SARS-CoV-2 czym zbudził zainteresowanie Centrum 

Ewaluacji i Badań nad Lekami (ang. Center for Drug Evaluation and Research, 

CDER) Agencji ds. Żywności i Leków FDA, która wystosowała listy z ostrzeżeniem 

do niektórych z producentów z USA, żeby nie wprowadzali dezinformacji wśród 

klientów, że ich olejkowy produkt „leczy” COVID’a (MARCS-CMS 605752) [25]. 

Działanie przeciwwirusowe olejku nie zostało uwzględnione w wytycznych EMA, 

które mogłyby posłużyć za praktyczne wskazówki użyteczności olejku w infekcjach. 

Obecnie, olejek z drzewa herbacianego stosowany jest leczniczo w schorzeniach jamy 

ustnej i gardła, grzybicy międzypalcowej, leczeniu drobnych ran (powierzchniowych) 

i ugryzień owadów. Nie należy stosować tego olejku doustnie. 

2.4. Cynamon 

Któż nie zna smaku i zapachu cynamonu? Kojarzy nam się z ciepłem domowego 

ogniska, ze smakiem korzennych ciasteczek świątecznych, ze smakami dzieciństwa. 

To jedna z właściwości tej aromaterapeutycznej przyprawy. A dodatkowo, badania 

naukowe wykazały silne właściwości prozdrowotne olejków eterycznych pozyskiwa-

nych z różnych gatunków cynamonowca, z czego najpowszechniej używanym tych 

z cynamonowca cejlońskiego (Cinnamomum zeylanicum, syn. Cinnamomum verum) 

i cynamonowca chińskiego (Cinnamomum cassia), drzew z rodziny wawrzynowatych 

(Lauraceae). Ze względu na obecność kumaryn, dużo bezpieczniejszy do spożycia 

doustnego jest cynamon cejloński, dodatkowo nie przekraczajmy stosowania jednej 

łyżeczki proszku dziennie. Ale w działaniu przeciwwirusowym tego olejku prym 

wiedzie inna grupa związków chemicznych, a mianowicie: aldehyd trans-cynamo-

nowy (Cinnamal), naturalnie występujący w obu z wymienionych gatunków cyna-

monowca. Olejek otrzymuje się głównie poprzez destylację z parą wodną z kory 

cynamonowców (u dwóch wymienionych zawartość aldehydu wynosi od 85% do 

90,5%), niemniej również z liści (które posiadają jego niższe stężenie). Cinnamal jest 

https://www.frontiersin.org/journals/plant-science
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uważany za ogólnie bezpieczny przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków 

(ang. Food and Drug Administration, FDA) i posiada status A, co oznacza możliwość 

jego wykorzystywania w środkach spożywczych [26]. Związek ten wykazuje działanie 

przeciwwirusowe w badaniach in vitro oraz in vivo. Badania wykazały jego ha-

mujące działanie na wzrost wirusa grypy poprzez blokowanie syntezy białek wirusa 

na poziomie potranslacyjnym [27]. Badano również wpływ aldehydu, razem z innym 

składnikiem olejku – octanem cynamylu – na podjednostkę S1 w białku S wirusa 

SARS-CoV-2. Białko S jest wysoce immunogenne, ponieważ znajduje się na po-

wierzchni wirusa i jest kluczem do wniknięcia wirusa do komórki, a jego zablo-

kowanie sprawia, że namnażanie wirusa staje się niemożliwe. Wykazano, że związki 

z olejku cynamonowego mają zdolność blokującą białko, podobnie jak nowo tworzone 

leki syntetyczne o budowie przeciwciał monoklonalnych skierowane przeciwko 

wirusowi [28]. 

Według monografii EMA, olejek z kory cynamonowca zaliczony został do grupy 

terapeutycznej: zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Według raportu opublikowanego 

w maju 2011 roku przez EMA, w Polsce stosowane są etanolowe preparaty złożone za-

wierające właśnie olejek cynamonowy w połączeniu z olejkiem z melisy, goździków, 

cytryny, mięty pieprzowej i lawendy. W 2021 roku EMA wystosowała opinię, że przez 

te 10 lat badań nad olejkiem z cynamonowca, nie ma podstaw naukowych, by zmie-

niać monografię. Na podstawie metaanalizy przestudiowano 2675 badań naukowych, 

niemniej żadne z nich nie wniosło nowych zaleceń dotyczących stosowania olejku 

z cynamonowca w innych wskazaniach terapeutycznych. Kwestionowano konstrukcję 

badania, nieodpowiednie opisanie używanych gatunków rośliny. Z tego wynika istotna 

informacja dotycząca badań naukowych: bez dobrze przygotowanych wszystkich 

etapów badawczych, nie możemy brać wyników prac naukowych jako podstawę nie-

podważalną do stosowania surowców naturalnych. Wyniki prac mogą nas jedynie nakie-

rować na dalszy rozwój badań klinicznych nad olejkami eterycznymi w terapii chorób. 

2.5. Kadzidłowiec 

Kadzidłowiec, inaczej boswelia (od łacińskiej nazwy Boswellia), to małe drzewko 

rosnące w Afryce, południowej Arabii i Indiach, a olejki eteryczne pozyskiwane z żywic 

różnych gatunków kadzidłowca (takich jak np. B. carteri, B. sacra, B. papyrifera oraz 

B. frereana) bogate są w drogocenne dla zdrowia mono- (takie jak na przykład limonen, 

α-pinen), di- oraz seskwiterpeny, jak również estry np. octan oktylu. Proporcje i skład 

olejku różni się znacząco między gatunkami kadzidłowca, co doskonale przedstawia 

praca [29]. Przebadano ich działanie antyoksydacyjne, przeciwbakteryjne, przeciw-

astmatyczne, przeciwnowotworowe, przeciwbólowe uspakajające (dzięki przenikaniu 

składników aktywnych przez barierę krew-mózg) i wiele innych, w tym działanie przeciw-

wirusowe [30, 31]. Szczegółowa praca z 2022 roku autorstwa Jamshidi i współpracow-

ników, wydana przez „Inflammopharmacology”, przeszukała naukowe bazy danych 

z użyciem wyrazów: „Boswellia” lub „frankincense” i „virus” lub „viral”. Poszukiwania 

doprowadziły autorów do przedstawienia bogatej pracy w zakresie zastosowania żywicy, 

w tym olejków eterycznych z kadzidłowca, w walce z wirusem zapalenia wątroby 

typu C, wirusem opryszczki typu 1., wirusem grypy A. W pracy zostały też przyto-

czone ciekawe badania wskazujące, że w badaniu, w którym na małej grupie ozdro-

wieńców COVID-19, stosowanie aromaterapii z boswelią, spowodowało zmniejszenie 



Olejki eteryczne o działaniu przeciwwirusowym –  

czyli jak naturalnie wspierać organizm podczas infekcji 
 

29 

 

objawów związanych z poczuciem niemocy, braku sił [30]. Dalsze badania są jednak 

niezbędne do przeprowadzenia, gdyż w tym badaniu grupa badana nie była liczna. 

Jednak niezmiennie, kadzidłowiec to idealny kandydat do celów prozdrowotnych 

w prewencji i leczeniu chorób, znany od wieków w wielu nurtach medycyny tradycyjnej 

(takich jak na przykład tradycyjna medycyna chińska), również w odniesieniach biblij-

nych, niemniej w medycynie konwencjonalnej, odkrywany na nowo. Według monografii 

WHO (pod nazwą Gummi Boswellii) znajdziemy między innymi wskazanie do uży-

wania boswelli podczas leczenia zapalenia stawów i reumatyzmu, astmy oskrzelowej, 

choroby Leśniowskiego–Crohna, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Wymieniane 

są też tradycyjne zastosowania, takie jak ból brzucha, astma, kaszel i gorączka, jak 

również działanie przeciwzapalne. 

2.6. Kocanka 

Różnorodne gatunki kocanki (jest ich ponad 600!) stosowane są w terapii wielu scho-

rzeń. Kwiaty kocanek bogate są w prozdrowotne fitozwiązki, wśród których możemy 

wyróżnić flawonoidy (wśród których na szczególną uwagę zasługuje galangina) poli-

fenole (jak na przykład arzanol), estry, ketony, mono- (takie jak p-cymen, α- i β-pinen) 

i seskwiterpeny (np. β-kariofilen, który również wchodzi w skład konopi indyjskich 

i jest zarówno terpenem, jak i kanabinoidem) [32-34]. Unikalny skład olejku wzbudza 

zainteresowania naukowców również w zakresie działania na wirusy DNA i RNA. 

Wykazano, że za efekt przeciwwirusowy odpowiada przede wszystkim galangina. Fla-

wonoidy, do których należy galangina, to barwniki roślinne, które posiadają udowod-

nione działanie farmakologiczne. W kontekście przeciwwirusowym, dyskutowano ich 

rolę w hamowaniu replikacji wirusów, jak również bezpośredniej ich inaktywacji. 

W przypadku galanginy przetestowano jej działanie przeciw HSV 1 [35]. W innych bada-

niach wykazano, że arzanol hamuje replikację HIV-1 w limfocytach T oraz blokuje  

5-lipooksygenazę, przez co blokuje produkcję leukotrienów w neutrofilach, jak również 

cyklooksygenazę-1, która jest odpowiedzialna m.in. za produkcję prostaglandyn [36, 37]. 

Podczas studiowania wytycznych EMA dotyczących użycia kwiatu kocanki, na 

uwagę zasługuje fakt, że wskazania do stosowania m.in. w problemach gastrycznych, 

opierają się na ponad 30-letniej tradycji stosowania kocanki w medycynie konwencjo-

nalnej oraz na badaniach laboratoryjnych, podczas których udowodniono wpływ kocanki 

na zwiększenie przepływu żółci i zmniejszenie skurczów mięśni pęcherzyka żółcio-

wego. Wciąż jednak brak badaniach klinicznych dedykowanych olejkom eterycznym 

pozyskiwanym z kocanki, które wskazywałyby jednoznacznie na jej zastosowania 

terapeutyczne. 

3. Podsumowanie 

Leczenie przeciwwirusowe, które nie tylko działa na wirusa, ale też na układ odpor-

nościowy, jest jednym z bardziej pożądanych podejść w terapii infekcji wirusowych, 

a dokładne poznanie mechanizmów, które wirusy wykształciły w toku ewolucji i które 

umożliwiają im ominięcie mechanizmów obronnych organizmu, stanowi niezbędny 

krok ku rozwojowi terapii przeciwwirusowych skutecznych, bezpiecznych i celowanych. 

Właśnie działanie przeciwzapalne, immunomodulujące oraz przeciwwirusowe często 

rozpatrywane są razem, gdyż wirusy po wniknięciu do organizmu, aktywują odpowiedź 

immunologiczną organizmu, związaną zarówno z limfocytami T, makrofagami, jak 
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i neutrofilami. Aktywowane komórki układu odpornościowego następnie stymulują 

wytwarzanie cytokin prozapalnych, takich jak interferon alfa, interleukina 10 i 2, 6, 

1 beta, czynnik martwicy nowotworu alfa, rozpoczynając kaskadę immunologiczną 

(ryc. 2 na podstawie [38]). Aktywacja odpowiedzi immunologicznej zwykle prowadzi 

do skutecznej eliminacji wirusa z ustroju, a komórki pamięci immunologicznej zapew-

niają ochronę przed następnym zakażeniem. Niestety liczne wirusy wykształciły me-

chanizmy, dzięki którym atak układu odpornościowego jest nieskuteczny. Dlatego 

w infekcjach wirusowych tak ważne jest również zwrócenie uwagi na sprawną tarczę 

obronną organizmu, jaką jest nasz układ immunologiczny. Syntetyczne leki przeciw-

wirusowe właśnie często nie działają tylko na mikroorganizm, ale jeszcze mają zdolność 

do modulowania odpowiedzi immunologicznej organizmu. Jego prawidłowe wsparcie – 

na przykład za pomocą fitozwiązków z olejków eterycznych, stosowaniem prewen-

cyjnym aromaterapii – stanowi ważny etap walki z infekcjami wirusowymi, które 

zagrażają nam każdego dnia. Odpowiednia prewencja, umiejętne stosowanie terapii 

naturalnych to świetny sposób na utrzymanie swojego zdrowia w idealnym stanie na 

wiele lat. Korzystajmy z darów natury, w tym z olejków eterycznych, z dobrych źródeł, 

z potwierdzonym składem chemicznym, najlepiej tych, opisanych w monografiach 

EMA i Farmakopei oraz po konsultacji z lekarzem i farmaceutą. Najwyższą jakością, 

powtarzalnym składem oraz pewnymi wskazaniami terapeutycznymi odznaczają się 

olejki eteryczne w postaci roślinnych produktów leczniczych. 

 
Rycina 2. Schematyczna kaskada immunologiczna wywołana infekcją wirusową. Legenda: INF-γ – interferon 

alfa; IL-10, IL-2, IL-1β – interleukiny: 10 i 2, 1 beta, 6; TNF-α – czynnik martwicy nowotworu alfa 



Olejki eteryczne o działaniu przeciwwirusowym –  

czyli jak naturalnie wspierać organizm podczas infekcji 
 

31 

 

Literatura 

1. Wani A.R., Yaday K., Kursheed A., Rather M.A., An updated and comprehensive review 

of the antiviral potential of essential oils and their chemical constituents with special focus 

on their mechanism of action against various influenza and coronaviruses, Microbial 

pathogenesis, 15, 2021, s. 1-14. 

2. Peterfalvi A., Miko E., Nagy T., Reger B., Simon D., Miseta A., Czéh B., Szereday L., 

Much More Than a Pleasant Scent: A Review on Essential Oils Supporting the Immune 

System, Molecules, 11, 24(24), 2019, s. 4530. 

3. Huang L., Capdevila L., Aromatherapy improves work performance through balancing the 

autonomic nervous system, The Journal of Alternative and Complementary Medicine, X, 

2016, s. 1-8. 

4. Borges e Soares G.A., Bhattacharya T., Chakrabarti T., Tagde P., Cavalu S., Exploring 

pharmacological mechanisms of essential oils on the central nervous system, Plants, 11, 

21, 2022, s. 1-25. 

5. Król S.K., Skalicka-Woźniak K., Kandefer-Szerszeń M., Stepulak A., Aktywność 

biologiczna i farmakologiczna olejków eterycznych w leczeniu i profilaktyce chorób 

infekcyjnych, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 67, 2013, s. 1000-1007. 

6. Cooke B., Ernst E., Aromatherapy: a systematic review, British Journal of General 

Practice, 50(455), 2000, s. 493-496. 

7. Koch C., Reichling J., Schneele J., Schnitzler P., Inhibitory effect of essential oils against 

herpes simplex virus type 2, Phytomedicine, 15(1-2), 2008, s. 71-78. 

8. Malm A., Olejki eteryczne w profilaktyce i leczeniu chorób infekcyjnych, Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, 2021, s. 63-69. 

9. Kurokawa M., Nagasaka K., Hirabayashi T., Uyama S., Sato H., Kageyama T., Kadota S., 

Ohyama H., Hozumi T., Namba T., Efficacy of traditional herbal medicines in 

combination with acyclovir against herpes simplex virus type 1 infection in vitro and in 

vivo, Antiviral Research, 27(1-2), 195, s. 19-37. 

10. Almas I., Innocent E., Machumi F., Kisinza W., Chemical composition of essential oils 

from Eucalyptus globulus and Eucalyptus maculata grown in Tanzania, Scientific African, 

12, 2021, s. 1-7. 

11. Mieres-Castro D., Ahmar S., Shabbir R., Mora-Poblete F., Antiviral activities of 

eucalyptus essential oils: their effectiveness as therapeutic targets against human viruses, 

Pharmaceuticals, 23, 14(12), 2021, s. 1210. 

12. Juergens U.R., Anti-inflammatory properties of the monoterpene 1.8-cineole: current 

evidence for co-medication in inflammatory airway diseases, Drug Research, 64(12), 

2014, s. 638-646. 

13. Shao J., Yin Z., Wang Y., Yang Y., Tang Q., Zhang M., Jiao J., Liu C., Yang M., Zhen L., 

Hassouna A., White W.L., Lu J., Effects of different doses of eucalyptus oil from 

Eucalyptus globulus L. on respiratory tract immunity and immune function in healthy rats, 

Frontiers in Pharmacology, 21, 11, 2020, 1287. 

14. Li Y., Lai Y., Wang Y., Liu N., Zhang F., Xu P., 1, 8-Cineol protect against influenza-

virus-induced pneumonia in mice, Inflammation, 39(4), 2016, s. 1582-1593. 

15. Panikar S., Shoba G., Arun M., Sahayarayan J.J., Usha Raja Nanthini A., Chinnathambi 

A., Alharbi S.A., Nasif O., Kim H.J., Essential oils as an effective alternative for the 

treatment of COVID-19: Molecular interaction analysis of protease (Mpro) with 

pharmacokinetics and toxicological properties, Journal of infection and public health, 

14(5), 2021, s. 601-610. 

16. Aleksic Sabo V., Knezevic P., Antimicrobial activity of Eucalyptus camaldulensis Dehn. 

plant extracts and essential oils: A review, Industrial Crops and Products, 132, 2019,  

s. 413-429.  



 

Natalia Miękus-Purwin 
 

32 

 

17. Jun Y.S., Kang P., Min S.S., Lee J.M., Kim H.K., Seol G.H., Effect of eucalyptus oil 
inhalation on pain and inflammatory responses after total knee replacement: 
a randomized clinical trial, Evidence-based complementary and alternative medicine, 
2013, 502727. 

18. Leyva-López N., Gutiérrez-Grijalva E.P., Vazquez-Olivo G., Heredia J.B., Essential oils 
of oregano: biological activity beyond their antimicrobial properties, Molecules, 14, 
22(6), 2017, s. 989.  

19. Mediouni S., Jablonski J.A., Tsuda S., Barsamian A.G., Kessing C., Richard A.S., Biswas 
A., Toledo F., Andrade V.M., Even J., Stevenson M., Tellinghuisen T.L., Choe H., 
Cameron M., Bannister T.D., Valente S.T., Oregano oil and its principal component, 
carvacrol, inhibit HIV-1 fusion into target cells, Journal of Virology, 94, 2020, s. 1-21. 

20. Wani A.R., Yadav K., Khursheed A., Rather M.A., An updated and comprehensive review 
of the antiviral potential of essential oils and their chemical constituents with special focus 
on their mechanism of action against various influenza and coronaviruses, Microbal 
Pathogenesis, 152:104620, 2021, s. 1-14. 

21. Javed H., Meeran M.F.N., Jha N.K., Ojha S., Carvacrol, a plant metabolite targeting viral 
protease (Mpro) and ACE2 in host cells can be a possible candidate for COVID-19, 
Frontiers in Plant Science, 16, 11:601335, 2021, s. 1-10. 

22. Garozzo A., Timpanaro R., Stivala A., Bisignano G., Castro A., Activity of Melaleuca 
alternifolia (tea tree) oil on Influenza virus A/PR/8: study on the mechanism of action, 
Antiviral Research, 89(1), 2011, s. 83-88. 

23. Carson C.F., Hammer K.A., Riley T.V., Melaleuca alternifolia (Tea Tree) oil: a review of 
antimicrobial and other medicinal properties, Clinical Microbiology Reviews, 19(1), 
2006, s. 50-62. 

24. Usachev E.V., Pyankov O.V., Usacheva O.V., Agranovski I.E., Antiviral activity of tea 
tree and eucalyptus oil aerosol and vapour, Journal of Aerosol Science, 59, 2013, s. 22-30. 

25. Asif M., Saleem M., Saadullah M., Yaseen H.S., Al Zarzour R., COVID-19 and therapy 
with essential oils having antiviral, anti-inflammatory, and immunomodulatory properties, 
Inflammopharmacology, 28(5), 2020, s. 1153-1161. 

26. Fedyn J., Piska K., Gunia-Krzyżak A., Pękala E., Aldehyd trans'-cynamonowy: właści-
wości biologiczne i aplikacje w kosmetologii, Farmacja Polska, 76, 11, 2020, s. 619-627. 

27. Hayashi K., Imanishi N., Kashiwayama Y., Kawano A., Terasawa K., Shimada Y., Ochiai 
H., Inhibitory effect of cinnamaldehyde, derived from Cinnamomi cortex, on the growth of 
influenza A/PR/8 virus in vitro and in vivo, Antiviral Research, 74(1), 2007, s. 1-8. 

28. Kulkarni S.A., Nagarajan S.K., Ramesh V., Palaniyandi V., Selvam S.P., Madhavan T., 
Computational evaluation of major components from plant essential oils as potent 
inhibitors of SARS-CoV-2 spike protein, Journal of Molecular Structure, 5, 2020, s. 1-11. 

29. Al-Harrasi A., Al-Saidi S., Phytochemical analysis of the essential oil from botanically 
certified oleogum resin of Boswellia sacra (Omani Luban), Molecules, 16, 3(9), 2008,  
s. 2181-189. 

30. Rajabian A., Sadeghnia H., Fanoudi S., Hosseini A., Genus Boswellia as a new candidate 
for neurodegenerative disorders, Iran Journal of Basic Medicinal Science, 23(3), 2020,  
s. 277-286. 

31. Jamshidi Z., Hashemi M., Yazdian-Robati R., Etemad L., Salmasi Z., Kesharwani P., 
Effects of Boswellia species on viral infections with particular attention to SARS-CoV-2, 
Inflammopharmacology, 30(5), 2022, s. 1541-1553. 

32. Bahi A., Al Mansouri S., Al Memari E., Al Ameri M., Nurulain S.M., Ojha S.,  
β-Caryophyllene, a CB2 receptor agonist produces multiple behavioral changes relevant 
to anxiety and depression in mice, Physiology & Behavior, 135, 2014, s. 119-124. 

33. Süzgec-Selcuk S., Birteksöz A.S., Flavonoids of Helichrysum chasmolycicum and its 
antioxidant and antimicrobial activities, South African Journal of Botany, 77,1, 2011,  
s. 170-174. 



Olejki eteryczne o działaniu przeciwwirusowym –  

czyli jak naturalnie wspierać organizm podczas infekcji 
 

33 

 

34. Mashigo M., Combrinck S., Regnier T., Du Plooy W., Augustyn W., Mokgalaka N., 
Chemical variations, trichome structure and antifungal activities of essential oils of 
Helichrysum splendidum from South Africa, South African Journal of Botany, 96, 2015,  
s. 78-84. 

35. Lyu S.Y., Rhim J.Y., Park W.B., Antiherpetic activities of flavonoids against herpes 

simplex virus type 1 (HSV-1) and type 2 (HSV-2) in vitro, Archives of Pharmacal 

Research, 28(11), 2005, s. 1293-1301. 

36.  Bauer J., Koeberle A., Dehm F., Pollastro F., Appendino G., Northoff H., Rossi A., 

Sautebin L., Werz O., Arzanol, a prenylated heterodimeric phloroglucinyl pyrone, inhibits 

eicosanoid biosynthesis and exhibits anti-inflammatory efficacy in vivo, Biochemical 

Pharmacology, 15, 81(2), 2011, s. 259-268. 

37. Appendino G., Ottino M., Marquez N., Bianchi F., Giana A., Ballero M., Sterner O., 

Fiebich B.L., Munoz E., Arzanol, an anti-inflammatory and anti-HIV-1 phloroglucinol 

alpha-Pyrone from Helichrysum italicum ssp. Microphyllum, Journal of Natural Products, 

70(4), 2007, s. 608-612. 

38. Trivedi P., Abbas A., Lehmann C., Rupasinghe H.P.V., Antiviral and Anti-Inflammatory 

Plant-Derived Bioactive Compounds and Their Potential Use in the Treatment of  

COVID-19-Related Pathologies, Journal of Xenobiotics, 12(4), 2022, s. 289-306. 

Olejki eteryczne o działaniu przeciwwirusowym – czyli jak naturalnie wspierać 

organizm podczas infekcji 

Streszczenie 

Stosowanie wyizolowanych związków aktywnych z roślin od tysiącleci uważane jest za doskonałą drogę 

prewencji i terapii licznych chorób. Dzisiejsze możliwości aparaturowe pozwalają na dokładną analizę jako-

ściową i ilościową mieszanin, jakimi są olejki eteryczne, dzięki czemu możemy przebadać działanie farma-

kologiczne poszczególnych składników, jak również ich mieszanin, na nasz organizm. Liczne badania in 

silico, in vitro oraz in vivo skupiają się na wytypowaniu najlepszych roślin, z których pozyskane olejki 

eteryczne miałyby potencjalny korzystny wpływ przy infekcjach wirusowych. Rozdział przedstawia naj-

ważniejsze informacje dotyczące stosowania metod naturalnych w terapii chorób odwirusowych na pod-

stawie dostępnych badań naukowych na całym świecie. Wiedza zawarta w rozdziale to wiedza z zakresu 

medycyny naturalnej/tradycyjnej, połączona z wiedzą naukową/akademicką. W poszczególnych podrozdzia-

łach zostaną scharakteryzowane niektóre rośliny, z których można uzyskać potencjalne silne biologiczne 

fitozwiązki o charakterze przeciwwirusowym, jak również wspierającym nasz układ immunologiczny w walce 

z wirusami. Należy pamiętać, że najwyższą jakością, powtarzalnym składem oraz pewnymi wskazaniami 

terapeutycznymi odznaczają się olejki eteryczne w postaci roślinnych produktów leczniczych. 

Słowa kluczowe: olejki eteryczne, działanie przeciwwirusowe, medycyna naturalna, fitozwiązki 

Essential oils with antiviral properties – how the nature could help us support 

organism during the infection 

Abstract 

Application of phytochemicals from plants were known for centuries and was used for the disease pre-

vention and cure. Owing to today's’ improvements in analytical chemistry, we could without bias analysed 

the complex mixtures – as essential oils – and identified and quantify each compound. Also, we could 

carried out detailed pharmacological and toxicological studies of phytochemicals. Plenty of in vivo and in 

vitro researches showed the effectiveness of essential oils against multiple diseases – their mixtures or 

isolated compounds. Also for viral infections the researches indicate the utility of aromatherapy as a natural 

treatment. The presented chapter shows the current status of chosen essential oils used to support our health 

during the viral infections. The data presented in here comprises the information from natural sources as 

well as the scientific data. The chapter is divided and each part presents different, chosen plant that is a rich 

source of antiviral as well as immunomodulatory phytochemicals. We have to have in mind that the highest 

purity, integrity and solid therapeutic action is demonstrated for the essential oils that are the plant-based 

drugs. 

Keywords: essential oils, arantiviral action, natural therapies, phytochemicals 
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Iwona Sergiel1, Teresa Kaźmierczak 

Zastosowanie związków fenolowych w medycynie  

1. Wprowadzenie  

Związki fenolowe to składniki wielu substancji pokarmowych i diety człowieka 

oraz grupa ważnych związków leczniczych o różnym działaniu na organizmy żywe. Ze 

względu na swoje właściwości biochemiczne i farmakologiczne, w ostatnim dziesię-

cioleciu nastąpił szybki wzrost zainteresowania tymi związkami i potrzeba uzupełniania 

ich w diecie codziennej człowieka. To rosnące zainteresowanie substancjami fenolowymi 

potęguje z jednej strony konieczność, a z drugiej zapotrzebowanie na pełną i synte-

tyczną wiedzę o tych substancjach, jej funkcjach oraz działaniu. Tematyka zastosowania 

związków fenolowych w lecznictwie stanowi przedmiot zainteresowania badaczy na 

całym świecie. Ciągły postęp cywilizacyjny, możliwości wykorzystania nowych tech-

nologii oraz potrzeby ludzkości sprawiają, że jest to interesujący aspekt nauki, który 

warto analizować. Głównym powodem jest stosunkowo łatwa dostępność tych związ-

ków, ponieważ są szeroko rozpowszechnione w świecie roślin oraz fakt, że nie wykazują 

toksyczności i nie są szkodliwe dla człowieka, uwzględniając zalecane dawki. Zróżni-

cowana struktura, szeroki zakres właściwości oraz mechanizm działania sprawiają, że 

związki fenolowe są przedstawiane jako atrakcyjne bioaktywne składniki roślin, które 

mogą przyczynić się do terapii różnych zaburzeń i korzystnie wpływać na nasz 

organizm. Postrzeganie tych związków, w ciągu ostatnich lat, zdecydowanie zyskało 

na znaczeniu, dzięki intensyfikacji badań z ich użyciem i udowodnieniem prozdrowot-

nych właściwości. Obecny stan wiedzy na temat związków fenolowych jest wystar-

czający, aby stwierdzić, że pełnią one bardzo ważną funkcję w utrzymaniu zdrowia 

i korzystnie wpływają na organizm człowieka. Celem pracy jest przedstawienie aktual-

nego stanu wiedzy na temat wykorzystania związków fenolowych w leczeniu współ-

czesnych chorób cywilizacyjnych. Opracowanie powstało na skutek przeglądu naj-

nowszych publikacji dotyczących tego zagadnienia oraz uwzględniono w nim nowe 

perspektywy wykorzystania związków fenolowych w zastosowaniach medycznych.  

2. Związki fenolowe występujące w roślinach  

Podział związków fenolowych nie jest jednoznaczny. Ich systematyka może wynikać 

zarówno z poszczególnych właściwości chemicznych, budowy chemicznej, jak rów-

nież z wielu zastosowań. W ogólnym ujęciu, związki fenolowe dzielą się na dwie główne 

klasy: flawonoidy i polifenole nieflawonoidowe [1].  

2.1. Flawonoidy 

W grupie flawonoidów, w zależności od budowy pierścienia heterocyklicznego C, 

wyróżnia się wiele podklas, między innymi, flawony (apigenina, chryzyna, luteolina, 

tricetyna), flawonole (galangina, izoramnetyna, kemferol, kwercetyna, mirycetyna, ram-

netyna), flawanony (hesperetyna, pinocembryna), flawanole (katechiny), izoflawony 

(genisteina), antocyjany oraz chalkony [2, 3]. Flawonoidy są pochodnymi 2-fenylo- 
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-benzo-γ-pironu. Wspólną częścią w strukturze chemicznej wszystkich flawonoidów 

jest piętnastoatomowy szkielet węglowy oparty na układzie flawanu (C6-C3-C6), utwo-

rzony z dwóch pierścieni benzenowych (A i B) połączonych heterocyklicznym pierście-

niem piranu lub pironu (C). Klasyfikacja związków flawonoidowych uwzględnia obecność 

grupy karbonylowej przy 4 atomie węgla pierścienia C, wiązania podwójnego między 

2. a 3. atomem węgla w pierścieniu C oraz liczbę grup hydroksylowych bądź innych 

grup (np. metoksy). Wszystkie naturalnie występujące flawonoidy mają 2 grupy hydro-

ksylowe umieszczone w pierścieniu A w pozycji 5 i 7. Różnorodne położenie podstaw-

ników w cząsteczce flawonoidu nadaje jej odmienne właściwości chemiczne i fizyczne, 

co przekłada się na indywidualny metabolizm danego związku i jego aktywność biolo-

giczną. W świecie roślinnym flawonoidy mogą występować w dwóch formach: wolnej 

(aglikony) bądź w formie β-glikozydów (połączenie aglikonu z częścią cukrową od 

1 do 5 cząsteczek cukrów prostych np. β-D-glukozy, β-L-ramnozy, β-D-galaktozy). 

Zazwyczaj cukry są przyłączane w pozycji C-3, rzadziej w C-4’, C-3’, C-5 czy C-7. 

Najczęściej w formie glikozydów występują flawonole oraz flawony i w tej właśnie 

formie są przyjmowane do organizmu człowieka. Przyłączenie do aglikonu flawonoidu 

cukru zwiększa polarność tego rodzaju związku. W próbkach naturalnych flawonoidy 

występują zarówno w stanie wolnym, jak i w postaci glikozydów lub estrów [4]. To 

zróżnicowanie budowy chemicznej wpływa zarówno na bioaktywność, jak i biodostępność 

tej grupy związków. Gromadzone są głównie w wakuolach owoców, warzyw, ziół, 

w skórkach liści i kwiatach [5].  

2.2. Związki nieflawonoidowe 

Do klasy związków nieflawonoidowych zaliczane są amidy polifenolowe, kwasy 

fenolowe, alkohole fenolowe, stilbeny, lignany i garbniki. Amidy polifenolowe w bu-

dowie mają podstawniki zawierające azot. Do najczęściej spotykanych przykładów 

tych związków należą: kapsaicynoidy (kapsaicyna i dihydrokapsaicyna) oraz awenan-

tramida [6]. Natomiast jednym z najważniejszych przedstawicieli alkoholi polifeno-

lowych jest tyrozol, czyli 2-(4-hydroksyfenylo)-etanol wraz z jego pochodną hydroksy-

tyrozolem [7]. Kwasy fenolowe można podzielić na dwa główne podtypy: pochodne 

kwasu benzoesowego i pochodne kwasu cynamonowego. Do pochodnych kwasu 

benzoesowego należą m.in. kwas pirokatechinowy, kwas wanilinowy, kwas galusowy 

i kwas syryngnowy. Natomiast do pochodnych kwasu cynamonowego zaliczamy m.in. 

kwas p-kumarowy, kwas ferulowy, kwas synapinowy, kwas kawowy, kwas chloro-

genowy [6]. Kwasy fenolowe posiadają w swojej budowie pierścień fenolowy i co 

najmniej jedną grupę karboksylową. Pochodne kwasów benzoesowych, jak i cynamo-

nowych, występują głównie jako kwasy hydroksybenzoesowe i hydroksycynamonowe. 

Często też spotyka się te związki w postaci estrów hydroksykwasów np. chinowego, 

szikimowego lub winowego, jak i również jako pochodne cukrów [1, 6]. Stilbeny 

pochodzą ze szlaku fenylopropanoidowego. W ich budowie zawarte są dwa charakte-

rystyczne pierścienie fenylowe, połączone dwuwęglowym mostkiem metylenowym 

C6-C2-C6. Najbardziej znanym stilbenem jest resweratrol [1]. Bioaktywną postacią jest 

jego izomer trans, występujący np. w korzeniach ciemiernika białego (Veratrum 

grandiflorum O. Loes), roślinie Itadori (Polygonum cuspidatum), orzeszkach ziemnych, 

winogronach i winie. Takie cechy tego stiblenu, jak lipofilność, wrażliwość na światło, 

tlen, enzymy oksydacyjne, ograniczają jego stabilność w środowisku wodnym, biodo-
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stępność, co ostatecznie przynosi trudności w przygotowaniu chociażby tzw. żywności 

funkcjonalnej [8]. Lignany są naturalnymi fitoestrogenami. W ich budowie można 

wyodrębnić charakterystyczne połączenie dwóch jednostek fenylopropanoidowych, 

z udziałem atomów węgla C2 i C2’, określane jako  i ’. Lignany występują w przy-

rodzie w postaci aglikonów i glikozydów. Do największej grupy związków nieflawo-

noidowych należą garbniki. Ze względu na różnice w budowie tych związków, po-

dzielone są na cztery główne kategorie: taniny hydrolizowane, garbniki skondensowane, 

taniny złożone i florotaniny [1]. Związki te są rozpuszczalne w takich rozpuszczal-

nikach, jak: alkohol, aceton, glicerol i woda. Ich barwa jest najczęściej ciemnobrązowa, 

brązowa i czerwona. Mają gorzki smak. Garbniki są związkami, które wytrącają z roz-

tworów białek oraz polisacharydów. Taniny hydrolizowane (HT) składają się głównie 

z rdzenia zbudowanego z monosacharydu, najczęściej glukozy, który jest zestryfikowany 

kwasem galusowym lub kwasem heksahydrodifenowym [9]. Garbniki skondensowane 

(CT), zwane też taninami złożonymi oraz proantocyjanindydami, są oligomerami lub 

polimerami, które posiadają w cząsteczce monomery flawan-3-olu, czyli powstały 

podczas kondensacji flawanów [1]. W porównaniu do HT, CT mają większe masy 

cząsteczkowe, dochodzące nawet do 20 kDa i tylko silna hydroliza kwasowa bądź też 

oksydacyjna powoduje depolimeryzację tych związków [10]. Taniny złożone to kolejna 

grupa garbników, w budowie których występuje jednostka katechiny, połączona gliko-

zydowo z jednostką elagitaniny lub gallotaniny, co sprawia, że związki te mają skom-

plikowaną budowę. Natomiast florotaniny (PT) to taniny występujące w brunatnicach 

(Phaeophyta). W ich budowie można wyróżnić jako podstawowy element floroglucynol. 

Do przedstawicieli należą: floroglucinol, ekol, florofucofuroekol A, 7-floroekol, diekol, 

fukodifloroetol G i 6, 6-biekol. Florotaniny są głównie syntezowane na drodze octano-

malanianowej [1, 10]. 

2.3. Rola związków fenolowych w roślinach 

Polifenole są związkami pochodzenia naturalnego. Związki te mają różne znaczenie 

nie tylko dla ludzi, ale i również dla samych roślin. Polifenole są metabolitami wtórnymi 

roślin, które nadają barwę roślinom, chronią je przed promieniowaniem UV, utylizują 

wolne rodniki i wabią zwierzęta do zapylania. Do najbardziej aktywnych w życiu roślin 

związków fenolowych należą flawonoidy. Przyczyniają się one do odpowiedzi rośliny 

na stres oksydacyjny oraz są regulatorami wzrostu. Na skutek różnych przemian meta-

bolicznych, roślina wytwarza duże ilości reaktywnych form tlenu (RFT), które przy-

czyniają się do niekorzystnych procesów w komórkach roślin, niszczą ją i prowadzą do 

niepożądanych zmian. Wraz ze wzrastającą ilością RFT w komórkach roślin, wzrasta 

też biosynteza flawonoidów, które nie tylko pochłaniają niekorzystne promieniowanie 

UV, ale również hamują wytwarzanie RFT i tłumią ich działanie. Od tego, w jaki 

sposób pierścienie w cząsteczkach flawonoidów są podstawione, zależy ich zdolność 

do pochłaniania fali elektromagetycznej w zakresie UV. Glikozylacja grup 7-OH we 

flawonach lub 3-OH we flawonolach przyczynia się do zwiększenia rozpuszczalności 

tych związków w cytoplazmie komórek roślinnych i w konsekwencji chroni aktywne 

grupy hydroksylowe przed własnym utlenieniem, a także umożliwia transport tych 

związków do różnych części w komórce. Flawonoidy znajdują się również w jądrach 

komórek mezofilu i w chloroplastach, gdzie łatwo rozkładają wolne rodniki. W warun-

kach stresu oksydacyjnego w roślinie, aktywność enzymów degradujących RFT maleje 
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w chloroplastach. Zjawisko to z kolei zwiększa biosyntezę flawonoidów. Kwercetyna 

3-O-rutinozyd (rutyna) może oddziaływać z fosfolipidami błonowymi na granicy faz 

lipidów wodnych, co zwiększa sztywność błony podczas silnego stresu oksydacyjnego 

[6]. Oprócz antyoksydacyjnego działania flawonoidów, związki te mogą się również 

przyczyniać do regulacji wzrostu roślin tj. mogą wpływać na przemieszczanie się 

i katabolizm auksyn. Wpływ polifenoli na ruch auksyn w roślinie ma niezwykłą rolę 

w sytuacjach stresu np. strategia lotu roślin osiadłych, wystawionych na działanie 

niekorzystnego środowiska. Zdolność do tworzenia gradientów auksyn przejawia się 

w różnych fenotypach morfoanatomicznych. Gatunki roślin, które posiadają głównie 

dihydroksyflawonoidy, mają odmienne cechy morfologiczne niż te, które są bogate 

w monohydroksyflawonoidy. Rośliny o pokroju krzaczastym, karłowate z kilkoma gru-

bymi i małymi liśćmi, które są narażone na bezpośrednie działanie promieni UV, 

posiadają duże zawartości kwercetyny. Z kolei rośliny zacienione, posiadające dużą 

zawartość kampferolu, apigeniny, mają długie międzywęźla oraz dużą blaszkę liściową 

i cienkie liście. Flawonoidy, obecne w błonie komórkowej, są inhibitorami glikoprotein 

uformowanych w szpilki oraz tych, których rolą jest uczestnictwo w oporności wielole-

kowej. Białka te są zaangażowane w ruchy auksyn z komórki do komórki. W zależności 

od obecności grupy katecholowej w pierścieniu B szkieletu tych związków, zdolność 

do regulowania aktywności obu klas glikoprotein jest różna dla każdego z flawono-

idów. Dodatkowo regulują oksydazę kwasu indolooctowego, co również jest zależne 

od ich budowy chemicznej [11]. 

3. Zastosowanie związków fenolowych w medycynie 

3.1. Aktywność przeciwutleniająca, przeciwbakteryjna, przeciwwirusowa 

i przeciwzapalna 

Polifenole stanowią ważne składniki w diecie i obniżają ryzyko wielu chorób, w tym 

również chorób cywilizacyjnych. Odkryto, że podłoże licznych chorób związane jest 

z dużą aktywnością stresu oksydacyjnego, wywołanego przez reaktywne formy tlenu 

oraz azotu. Aktywność przeciwutleniająca polifenoli, związana jest przede wszystkim 

z ich budową, w której takie elementy, jak wzorce hydroksylacji i silnie sprzężony 

system, przekładają się na odpowiednie działanie. Związki fenolowe są zaangażowane 

w różne reakcje, prowadzące do zmniejszenia stresu oksydacyjnego, w tym m.in. 

neutralizują wolne rodniki, przekazując atom wodoru bądź elektron, hamują powsta-

wanie wolnych rodników i ich prekursorów oraz działają jako zmiatacze rodników 

w łańcuchach reakcji peroksydacji. Ponadto chelatują metale przejściowe, w tym Fe2+, 

co wpływa na reakcję utleniania, wywołaną przez rodniki hydroksylowe. Dodatkowo, 

mogą uczestniczyć w procesach regeneracji różnych witamin, które same są chelatorami 

i przeciwutleniaczami. Uważane także za induktory enzymów antyoksydacyjnych (pero-

ksydazy glutationowej, katalazy, dysmutazy ponadtlenkowej) [6]. Pochodne kwasu 

hydroksycynamonowego, wykazały skuteczność antyoksydacyjną lipoproteiny o niskiej 

gęstości (LDL) [12]. Kwas ferulowy chroni ludzką skórę przed promieniowaniem UV 

[13]. Kwercetyna i rutyna stanowią ważne związki będące zmiataczami wolnych 

rodników oraz są skuteczne w leczeniu raka, nadciśnienia i hipercholesterolemii [14]. 

Dodatkowo, katechiny herbaty np. galusan epigallokatechiny, są zmiataczami wolnych 

rodników i zmniejszają karbonylowanie białek oraz peroksydację lipidów [15]. Roślinne 

związki fenolowe mogą występować na powierzchni roślin lub w warstwie cytoplazma-
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tycznej komórek naskórka, gdzie działają odstraszająco na różne patogeny. Niektóre 

z nich, wydzielane są też podczas zranienia rośliny lub jako odpowiedź ataku choro-

botwórczego organizmu. Drobnoustroje, po ekspozycji na polifenole, zwiększają aktyw-

ność białek związanych z mechanizmami obronnymi, które chronią komórki bakterii. 

W tym samym czasie, obniżają też biosyntezę różnych białek metabolicznych [16]. 

Kolejną aktywnością, którą odznaczają się związki fenolowe, jest aktywność przeciw-

wirusowa. Wiele leków przeciwwirusowych, stworzonych w oparciu o polifenole, znanych 

jest już od lat czterdziestych XX wieku. Wiadomo, że takie substancje są bardziej 

pożądane niż ich chemiczne odpowiedniki, ze względu na korzystne działanie oraz 

niewielkie skutki uboczne. Wiele badań potwierdziło, że związki fenolowe skutecznie 

hamują aktywność różnych enzymów zaangażowanych w procesy życiowe wirusów, 

a dodatkowo ich przeciwwirusowe działanie zależy w znacznym stopniu od ich budowy 

chemicznej [11]. Zandi i in. wykazali, że kwercetyna jest skutecznym polifenolem 

przeciwko wirusowi dengi typu 2 na różnych etapach rozwoju tego wirusa [17]. 

Polifenole są zaangażowane również w hamowanie procesów zapalnych. Flawonoidy 

mogą hamować funkcję układów enzymatycznych zaangażowanych w te procesy, 

w szczególności kinaz tyrozynowych i serynowo-treoninowych. Hamowanie kinaz 

wynika z konkurencyjnego wiązania flawonoidów z ATP w centrach aktywnych enzy-

mów. W związku z tym, przekazywanie sygnałów i aktywacja komórek układu odpor-

nościowego jest zmniejszona. Inne polifenole są inhibitorami produkcji prostaglandyn, 

uczestniczących w sygnalizacji prozapalnej oraz biosyntezie cytokin białkowych, które 

odpowiadają za adhezję leukocytów do zranionej tkanki [11]. 

3.2. Związki fenolowe w walce z nowotworami 

Składniki diety mogą oddziaływać korzystnie na organizm człowieka i chronić go 

przed rakiem, jak i również odwrotnie, wpływać na przyspieszenie procesów nowo-

tworzenia. Polifenole to związki, które mają wpływ na profilaktykę nowotworów złośli-

wych. Reaktywne formy tlenu, tworzące się w organizmie podczas walki z patogenami 

i odpowiedzią na stres pochodzący ze środowiska, mogą negatywnie wpływać na 

działanie komórek. W normalnym stanie, występuje równowaga między ilością RFT 

i przeciwutleniaczy w organizmie. Jednakże, niektóre mechanizmy obronne mogą przy-

czyniać się do nadprodukcji reaktywnych form tlenu, co z kolei zwiększa podatność na 

proliferację komórek poprzez mutację DNA i w ostateczności powodować rozwój raka 

[18]. Teaflawiny i tearubiginy, polifenole występujące w herbacie, hamowały wzrost 

i proliferację komórek raka prostaty Du 145 [19]. Kwercetyna była wykorzystana do 

zahamowania rozwoju raka płuc u myszy, wywołanego przez benzopiren [20]. Liczne 

badania potwierdziły, że resweratrol indukował czynnik wzrostu hepatocytów oraz 

wzmagał apoptozę w ludzkim raku wątrobowokomórkowym (HCC) [21].  

Związki fenolowe, takie jak kwercetyna, apigenina, kurkumina czy resweratrol zwięk-

szają ekspresję białka p53 w kilku liniach komórek rakowych. Związki te poprzez 

fosforylację, acetylację i hamowanie stresu oksydacyjnego, prowadzą do zatrzymania 

cyklu komórkowego, naprawy DNA i apoptozy złośliwych komórek [22]. Potwierdzono 

również, że niskie stężenia luteoliny i flawonów hispidulin wykazują cytotoksyczne 

działanie wobec komórek białaczki MV4-11 [23]. W modelach mysich, po zastosowaniu 

antocyjanów i resweratrolu, zaobserwowano zahamowanie przerzutów czerniaka do 

płuc [24]. Niektóre polifenole wykazywały synergiczne działanie wraz z lekami wyko-
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rzystywanymi w chemioterapii, a także zmniejszały skutki uboczne, będące wynikiem 

leczenia nowotworów [1]. Wiele związków fenolowych wykazuje również działanie 

spowalniające rozwój guzów, np. gruczołów sutkowych, skóry, jelita, żołądka, ust, 

płuc czy wątroby. Różne polifenole, pochodzące z herbaty posiadają aktywność przeciw-

nowotworową. Galusan epigallokatechiny, jeden z głównych związków czynnych 

w zielonej herbacie, przyczyniał się do acetylacji białka prekursorowego amyloidu, 

indukcji apoptozy w nerwiaku zarodkowym i hamowania proliferacji komórek rakowych 

głowy i szyi [12]. Kurkumina, będąca głównym polifenolem kłączy kurkumy, wykazała 

aktywność przeciwnowotworową, poprzez celowanie w szlak p53 w kostniakomięsaku 

oraz regulację białka związanego z kinazą tyrozynowo-białkową Yes w raku trzustki [18]. 

3.3. Związki fenolowe a choroby układu krążenia 

Choroby układu krążenia (CVD) przyczyniają się do ogromnej liczby zgonów na 

całym świecie. Ich występowanie wiąże się z takimi czynnikami, jak wiek, płeć, choroby 

dziedziczne, ale również z wysokim poziomem cholesterolu, nadciśnieniem, otyłością, 

cukrzycą typu II, dietą, paleniem tytoniu czy stresem. Liczne badania potwierdziły, że 

polifenole zmniejszają ryzyko wystąpienia CVD poprzez takie działania, jak: rozsze-

rzanie naczyń krwionośnych, obniżanie ciśnienia krwi i poziomu cholesterolu LDL [1]. 

W wielu analizach potwierdzono, że antocyjany oraz katechiny z zielonej herbaty, 

przyczyniały się do skutecznego obniżenia stężenia cholesterolu LDL-C [25]. Leczenie 

pacjentów z cukrzycą typu II resweratrolem, dało pozytywne wyniki w obniżaniu 

aktywności antyoksydacyjnej krwi, zmniejszaniu masy ciała oraz ciśnienia krwi [26]. 

Kurkumina znalazła zastosowanie w leczeniu miażdżycy, zawału mięśnia sercowego, 

udaru, przerostu serca oraz tętniaka aorty [27]. Podawanie osobom otyłym polifenoli, 

takich jak katechiny, antocyjany, procyjanidyny, stymuluje wzrost różnych bakterii 

probiotycznych (Lactobacillus, Bifidiobacterium), co prowadzi do zmniejszenia masy 

tłuszczowej, uregulowania metabolizmu glukozy, obniżenia poziomu stłuszczenia wątroby 

i obniżenia masy ciała [1]. Kwercetyna, znajdująca się m.in. w cebuli, powoduje ha-

mowanie tworzenia się blaszek miażdżycowych i indukuje działanie enzymu metalopro-

teinazy I, co zmniejsza śmiertelność pacjentów z chorobami wieńcowymi serca [28].  

3.4. Związki fenolowe a choroby neurodegeneracyjne 

Choroby neurodegeneracyjne (NDD) wywoływane są przez zahamowanie prawi-

dłowej funkcji ośrodkowego układu nerwowego, co w konsekwencji prowadzi do wstrzy-

mania regeneracji neuronów. Największy zanik neuronów występuje w takich scho-

rzeniach, jak: choroba Alzheimera (AD), choroba Parkinsona (PD) i stwardnienie rozsiane. 

Jedną z przyczyn występowanie NDD jest stres oksydacyjny. Na chwilę obecną nie 

stworzono skutecznego leku przeciwko NDD. Jednakże wiele badań jest prowadzonych, 

aby sprawdzić działanie naturalnych leków np. polifenoli, które odznaczają się właści-

wościami antyoksydacyjnymi. Potwierdzono, że związki fenolowe mogą pozytywnie 

wpływać na zdrowie neurologiczne u osób starszych [1]. Codzienne spożywanie soku 

wiśniowego, bogatego w antocyjany, przez 12 tygodni, przez osoby powyżej 70. roku 

życia, z łagodną i umiarkowaną demencją, sprawiło, że płynność werbalna i pamięć 

długotrwała poprawiły się znacząco [29]. Doustne podawanie myszom, polifenoli 

z soku z białych winogron, zmniejszyło procesy zapalne i oksydacyjne u osobników 

z autoimmunologicznym zapaleniem mózgu i rdzenia, co z kolei jest wykorzystywane 
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jako model stwardnienia rozsianego. Ekstrakty z rzodkiewnika pospolitego (Arabidopsis 

thaliana), które zawierają kwercetynę oraz kampferol, przyczyniły się do zmniejszenia 

postępowania AD, poprzez aktywację odpowiedzi antyoksydacyjnej, związanej z czyn-

nikiem transkrypcyjnym Nrf2 (nuclear factor erythroid 2-related factor 2) [30]. 

Stwierdzono także, że niektóre polifenole przyczyniają się do zmniejszenia skutków 

ubocznych, u osób poddanych chemioterapii w leczeniu NDD, szczególnie osób z zabu-

rzeniem, zwanym chemomózgiem. Resweratrol wykazał protekcyjne działanie na 

chemomózg, poddany leczeniem docetakselem, adriamycyną i cyklofasfamidem [31]. 

Polifenole zielonej herbaty przyczyniają się do powolnego ustąpienia ryzyka PD [32], 

a kurkumina zmniejsza możliwość powstania AD [33]. Dodatkowo wykazano, że 

resweratrol utrzymuje prawidłowe funkcjonowanie bariery krew-mózg [18]. 

3.5. Związki fenolowe w leczeniu cukrzycy 

Działanie związków fenolowych w leczeniu cukrzycy wynika m.in. z hamowania 

wchłaniania glukozy w jelicie i jej wychwytu przez tkanki obwodowe [18]. Stwierdzono, 

że izoflawony z nasion soi oraz liczne polifenole z korzenia lukrecji (epikatechina i jej 

galusan, katechina, epigallokatechina, kwas garbnikowy, kwas chlorogenowy, glicyryzyna) 

zmniejszają transport glukozy z jelit, za pośrednictwem białka S-glut-1. Saponiny 

opóźniały przepływ glukozy z żołądka do jelit [34]. Stilbeny, takie jak resweratrol, 

poprawiają homeostazę glukozy w organizmie, a także stan nefropatii cukrzycowej. 

Dodatkowo, resweratrol wykazuje zatrzymanie ATP w komórkach  trzustki, co z kolei 

może opóźniać wystąpienie insulinooporności i zmniejszenie wydzielania insuliny [22]. 

Kwercetyna jest związana z wychwytem glukozy i modulacją szlaku kinazy białkowej, 

aktywowanej mitogenami oraz chroni przed peroksydacją lipidów i stresem oksydacyj-

nym. Takie działania ochronne przyczyniają się do zapobiegania występowaniu cukrzycy. 

Badania przeprowadzone w oparciu o ekstrakt z hibiskusa białego (Hibiscus sabda-

riffa) wykazały, że polifenole zawarte w tej roślinie, zmniejszają stężenie markerów 

oksydacyjnych w nerkach oraz lipidów w surowicy [35]. Kwas ferulowy, zawarty 

w otrębach kukurydzianych oraz warzywach, zmniejszał poziom glukozy we krwi wraz 

ze wzrostem poziomu insuliny w osoczu [36]. Z kolei mirycetyna wykazała kontrolę 

glikemii, dzięki łagodzeniu insulinooporności oraz hamowaniu -amylazy trzustkowej 

[37]. Inne badania potwierdziły, że kwas galusowy i p-kumarowy obniżają stężenie 

glukozy w surowicy oraz powodują wzrost insuliny, a kwas cynamonowy i kawowy 

wykazują działanie zwiększające wychwyt glukozy i wrażliwość na insulinę [38]. 

3.6. Związki fenolowe w zakażeniach dróg moczowych 

Potwierdzono, że naturalną alternatywą, dla powszechnie dostępnych leków na zaka-
żenia dolnych dróg moczowych (ZUM), są polifenole zawarte w żurawinie. Świeże lub 
suszone owoce, soki, ekstrakty z żurawiny zmniejszają występowanie i nasilenie ZUM, 
zapobiegając przyleganiu patogennych bakterii w drogach moczowych, a dodatkowo 
hamują kaskady zapalne, będące odpowiedzią immunologiczną na wniknięcie bakterii 
do organizmu [39]. Prowadzono badania, na podstawie których stwierdzono, że główną 
grupą polifenoli, wykazującą aktywność przeciw ZUM, są procyjanidyny (PAC). 
Jednakże tezę tą odrzucono ze względu na fakt, że związki te są słabo wchłaniane 
w jelicie i silnie metabolizowane przez mikrobiotę jelitową [40]. Dopiero PAC, które 
są katabolizowane przez bakterie w okrężnicy, dają bioaktywne związki, takie jak 
flawonoidy i ich pochodne, kwasy fenolowe i inne, które z kolei wykazują właściwą 
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aktywność przeciwko ZUM [39]. Obecnie przyjmuje się, że w drogach moczowych, za 
homeostazę odpowiadają różne szczepy bakterii, różniące się od tych występujących 
w jelitach i innych częściach organizmu. Potwierdzono, że aktywność polifenoli zawar-
tych w żurawinie, przyczynia się do oddziaływania z mikrobiotą jelitową, modulując 
jej skład i wpływając na zahamowanie dysbiozy bakterii. Wykazano, że flawonoidy 
i kwasy fenolowe obecne w żurawinie, przyczyniają się do oddziaływania z pozajelito-
wymi bakteriami E.coli i tym samym zmniejszają ich kolonizację w jelitach, przez co 
mogą zapobiegać powstawaniu ZUM [41]. 

3.7. Związki fenolowe w stomatologii 

Stabilizacja kolagenu w zębinie jest ważna, aby zapobiec jej enzymatycznej i hydro-
litycznej degradacji. W procesie tym wykorzystuje się najczęściej materiał adhezyjno- 
-żywiczny, który tworzy mikromechaniczne połączenie z matrycą zębiny i ją zabez-
piecza. Proantocyjanidyny to związki, które są środkiem używanym do wstępnej obróbki 
zębiny i zmniejszenia trawienia kolagenu. Monomeryczna jednostka w cząsteczce tych 
polifenoli, oddziałuje z resztą proliny cząsteczki kolagenu, co zapewnia stabilne zwarcie 
zębiny z żywicą przez 12 miesięcy [42]. Wykazano, że wyciąg z winogron, który za-
wiera w swoim składzie proantocyjanidyny, jest odpowiedzialny za ochronę kolagenu 
w zdemineralizowanej macierzy. Nawet dwuminutowe stosowanie tego wyciągu w stę-
żeniu 15% sprzyja szybkości regeneracji zębiny oraz tworzy główne kryształy hydro-
ksyapatytu. Inne polifenole (katechina, epikatechina i epigallokatechina) wykazały 
podobne działanie, jak w przypadku procyjanidyn. W kolejnych badaniach stwierdzono 
również, że ślina ssaków, zawierająca w swoim składzie polifenole, przyczynia się do 
większej odporności szkliwa na ścieranie. Dodatkowo, 3-galusan epigallokatechiny 
wykazywał zmniejszenie toksyczności żywicy dentystycznej, jej rozpuszczalności i sorpcji 
wody. Różne cementy zmieszano z tym polifenolem, w celu zwiększenia twardości, 
wytrzymałości mechanicznej oraz aktywności przeciwbakteryjnej [43]. Nadwrażliwość 
zębiny zredukowano poprzez zastosowanie kompleksów kwasu galusowego z wodnym 
roztworem chlorku żelaza(III). Wykazano, że grupa pirogalolowa kwasu wiąże się 
z zębiną, natomiast jony żelaza(III) tworzą stabilne kompleksy w środowisku wodnym 
[44]. Ortodontyczny ruch zębów może powodować różne komplikacje, np. resorpcję 
korzenia. W badaniu z wykorzystaniem dwóch różnych dawek resweratrolu wykazano, 
że ten stilben wpływa na hamowanie ruchów zębów i zmniejsza resorpcję korzenia 
podczas ortodontycznego leczenia. Demineralizacja szkliwa jest główną przyczyną po-
wstawania różnych schorzeń zębów. Próchnica, będąca najpowszechniejszym proble-
mem, powstaje podczas oddziaływania bakterii S. mutans, które rozkładają szkliwo 
i powodują degradację zębów. W celu zmniejszenia postępujących stanów deminerali-
zacji szkliwa, polifenole, takie jak kwas galusowy, katechina i galusan epikatechiny, 
mogą być obiecującym środkiem w leczeniu próchnicy. Kwas galusowy jest wykorzy-
stany również do ponownej mineralizacji szkliwa, zwiększają jego twardość i odporność. 
Dodatkowo, uczestniczy w tworzeniu hydroksyapatytu [42]. 

3.8. Związki fenolowe a koronawirusy 

Polifenole są zaangażowane również do walki z koronawirusami (CoVs). Aktywność 
związków fenolowych jest analizowana, również w procesie infekcji wirusowej, na 
każdym jej etapie, od wniknięcia wirusa, poprzez replikację i transkrypcję, po ich uwal-
nianie. Za największą liczbę zachorowalności na CoVs, odpowiadają takie struktury 
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budowy, jak: proteaza podobna do 3-chymotrypsyny (3CLpro), proteaza podobna do 
papainy (PLpro), receptor hACE2, polimeraza RNA zależna od RNA (RdRP), helikaza 
i N-7 metylotransferaza (N7-Mtaza) [45]. Wykazano, że ekstrakt z Psorella corylifolia L., 
o stężeniu 15 ng/ml, hamował białka PLpro SARS-CoV. Psoralidyna, obecna w tym 

ekstrakcie, hamowała aktywność -glukozydazy. W wyniku tego procesu następowała 
zmiana rozpoznawania typu komórka-komórka i wirus-komórka [46]. Inną obiecującą 

rośliną, która również posiada działanie hamujące na -glukozydazę, jest morwa papie-
rowa (Broussonetia papyrifera L.). Hamujący wpływ wykazywał wyciąg chlorofor-
mowy z korzenia morwy papierowej, o stężeniu 9,3 μg/ml [47]. Wyodrębniono 12 
polifenoli z tej rośliny i stwierdzono, że ich aktywność przeciwwirusowa jest związana 
z obecnością grup prenylowych w ich cząsteczkach. Prenylacja poprawia lipofilowość 
oraz aktywność związków fenolowych. Zwiększa ich powinowactwo do błon komór-
kowych oraz interakcje z docelowymi białkami, w wyniku czego zapobiega infekcji 
przez wirusy. Oprócz posiadania w budowie grup prenylowych, na aktywność przeciw-
wirusową polifenoli, wpływa też stopień hydroksylacji. Natomiast obecność reszty 
cukrowej zmniejsza tę aktywność. Kolejną rośliną, wykazującą działanie hamujące na 
PLpro CoVs jest Angelica keiskei. Polifenole wyodrębnione z tej rośliny, takie jak 
chalkony, kumaryny i flawonoidy, wykazały kluczowe wiązanie z PLpro. Inne związki 
fenolowe, pochodzące z takich roślin, jak Paulownia tomentosa Steud., Tribulus 
terrestris L. lub Alnus Japonica Steud., również wykazywały działanie hamujące na 
CoVs. Park i in. stwierdzili, że ekstrakt etanolowy, o stężeniu 30 μg/ml, pochodzący 
z Angelica keiskei, wykazywał 75% hamowanie na 3CLpro [48]. Natomiast Fu i in. 
wykazali hamujące działanie na 3CLpro koronawirusów, wodnego ekstraktu z Hout-
tuynia cordata. Ponadto, ekstrakt ten odznaczał się aktywnością przeciwko dendze, 
wirusowi opryszczki pospolitej, wirusowi grypy i HIV [49]. Oprócz wymienionych 
struktur koronawirusów, które pośredniczą w infekcji wirusów, białko S jest również 
zaangażowane w proces początkowego wiązania się wirusa z komórką gospodarza, 
poprzez fuzję otoczki białkowej wirusa z błoną komórkową. Wodne ekstrakty roślin: 
Nelumbonaceae, Labiatae, Mangnoliaceae, Oleaceae, Lauraceae i Polygonaceae, 
wykazały blokowanie wiązanie białka S – ACE2. Jednym ze związków pochodzących 
z tych roślin jest emodyna, na podstawie której twierdzono, że grupy funkcjonalne 
związków są bardziej zaangażowane w interakcje niż ich szkielet. W replikacji CoVs 
uczestniczą m.in. białka niestrukturalne (nsp), takie jak polimeraza RNA zależna od 
RNA (nsp 12), NTPaza/helikaza (nsp 13) i N7-Mtaza (nsp 14). Kwas elagowy, miryce-
tyna, kwercetyna i kampferol wykazały największe hamujące działanie w stosunku do 
nsp 14. Potwierdzono, że im większa liczba grup hydroksylowych w cząsteczce, tym 
większa aktywność przeciwwirusowa danego związku [50].  

4. Podsumowanie 

Związki fenolowe dzięki swoim właściwościom przeciwutleniającym, przeciwbak-

teryjnym, przeciwwirusowym oraz przeciwzapalnym, są wykorzystywane jako naturalne 

leki w terapii różnych schorzeń. Liczne badania naukowe potwierdzają ich korzystny 

wpływ w leczeniu chorób układu krążenia, chorób dietozależnych, chorób neurodege-

neracyjnych, czy chorób układu moczowego. Wiele badań naukowych potwierdza 

aktywność antyoksydacyjną związków fenolowych, wykazując bardzo zróżnicowany 

wpływ na organizmy żywe poprzez bezpośrednią reakcję z wolnymi rodnikami oraz 

nasilenie ich dysmutacji do związków o znacznie mniejszej reaktywności, chelatowanie 
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jonów metali prooksydacyjnych (głównie jonów Fe(III)) oraz hamowanie lub wzmac-

nianie działania wielu enzymów. Ponadto związki te mogą wzmagać działanie innych 

antyoksydantów, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i małocząsteczkowych substancji 

rozpuszczalnych w wodzie. Najnowsze badania wskazują na wykorzystanie tych związ-

ków w walce z nowotworami oraz koronawirusami. Obecność związków fenolowych 

w diecie, a zwłaszcza zachowanie odpowiedniego poziomu ich spożycia, jest bardzo 

ważne w profilaktyce powstawania wielu chorób cywilizacyjnych. Wilczyńska i Retel 

oszacowały, że statystyczny Polak spożywa około 440 mg polifenoli/dzień, określiły 

także główne źródła tych związków w diecie [51]. Autorki te wykazały, że największy 

udział w zaspokojeniu zapotrzebowania na substancje fenolowe mają owoce i warzywa 

(łącznie dostarczają ponad 50% tych związków). Bogatym źródłem polifenoli jest 

także kawa, herbata, czerwone wino.  
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Zastosowanie zawiązków fenolowych w medycynie 

Streszczenie 

Obecny stan wiedzy na temat związków fenolowych, pochodzących z roślin, jest wystarczający, aby 

stwierdzić, że pełnią one bardzo ważną rolę w utrzymaniu zdrowia i korzystnie wpływają na organizm 

człowieka. Celem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu badań na temat wykorzystania związków 

fenolowych w leczeniu współczesnych chorób cywilizacyjnych. Opracowanie powstało na skutek przeglądu 

najnowszych publikacji dotyczących tego zagadnienia oraz uwzględniono w nim nowe perspektywy wy-

korzystania związków fenolowych w zastosowaniach medycznych. Związki fenolowe dzięki swoim właści-

wościom przeciwutleniającym, przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym oraz przeciwzapalnym, są wyko-

rzystywane jako naturalne leki w leczeniu chorób układu krążenia, chorób dietozależnych, chorób neurode-

generacyjnych, czy chorób układu moczowego. Uwzględniono najnowsze doniesienia, wskazujące na 

wykorzystanie związków fenolowych w walce z nowotworami oraz koronawirusami.  

Słowa kluczowe: związki fenolowe, właściwości antyoksydacyjne, koronawirus, choroby cywilizacyjne 

Application of phenolic compounds in medicine 

Abstract 

The current state of knowledge about phenolic compounds, derived from plants, is sufficient to state that 

they play a very important role in maintaining health and have a beneficial effect on the human body. The aim 

of the study is to present the current state of research on the use of phenolic compounds in the treatment of 

modern civilization diseases. The study was created as a result of a review of the latest publications on this 

issue and included new perspectives for the use of phenolic compounds in medical applications. Phenolic 

compounds, thanks to their antioxidant, antibacterial, antiviral and anti-inflammatory properties, are used 

as natural medicines in the treatment of cardiovascular diseases, diet-related diseases, neurodegenerative 

diseases and urinary tract diseases. The latest reports indicating the use of phenolic compounds in the fight 

against cancer and coronaviruses were taken into account. 

Keywords: phenolic compounds, antioxidant properties, coronavirus, civilization diseases 
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Katarzyna Nawrot-Chorabik1, Dariusz Latowski2, Natalia Gumulak-Wołoszyn3 

Metabolity wtórne syntetyzowane przez wybrane 

gatunki drzew i krzewów – wykorzystanie w medycynie 

1. Wprowadzenie  

Rośliny stale wykorzystują nieorganiczne prekursory do syntezy szerokiej gamy 

związków organicznych, które niezbędne są w kolonizowaniu trudnych i nowych środo-

wisk [1]. Można u nich wyróżnić dwa rodzaje metabolitów: pierwotne oraz wtórne 

(rys. 1) [2]. 

 
Rysunek 1. Główne szlaki syntezy metabolitów wtórnych w roślinach, opracowanie na podstawie [2] 

Charakterystyczną cechą metabolitów wtórnych jest ich niewielka masa cząstecz-

kowa. Praktycznie każda drobnocząsteczkowa substancja będąca elementami szlaków 

metabolicznych posiada masę mniejszą niż 1500 daltonów (Da). Budowa metabolitów 

opiera się na węglu, wodorze, tlenie, siarce, fosforze i azocie, ale mogą zawierać także 

inne pierwiastki. Posiadają one grupy hydroksylowe, karboksylowe, karbonylowe, 

aminowe itp. [3]. Rośliny osiowe, których ciało zróżnicowane jest na korzeń, łodygę 

i liście, wytwarzają wiele ściśle określonych substancji. Pod tym względem różnią się 

od organizmów zwierzęcych niemających zdolności do syntezy metabolitów wtórnych. 

Dotychczas opisano ponad kilkadziesiąt tysięcy związków zaliczanych do grupy pro-

duktów wtórnych roślin, ale szacuje się, że ich ilość może być o wiele wyższa.  

 
1 k.nawrot-chorabik@urk.edu.pl, Katedra Ochrony Ekosystemów Leśnych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 

https://koel.urk.edu.pl/. 
2 dariusz.latowski@uj.edu.pl, Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotech-

nologii, Uniwersytet Jagielloński, https://zfibr.wbbib.uj.edu.pl/dariusz-latowski. 
3 natalia.gumulak@student.urk.edu.pl, Katedra Ochrony Ekosystemów Leśnych, Uniwersytet Rolniczy 

w Krakowie, https://koel.urk.edu.pl/. 
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Według definicji metabolitami są specyficzne substancje wytwarzane przez roślinę, 

które nie są niezbędne do przeprowadzenia podstawowych procesów życiowych. Roz-

bieżność interpretacji pośród badaczy, o której mowa, wynika z tego, że przeznaczenie 

większości metabolitów nie zostało jeszcze do końca rozpoznane. Wskutek tego np. 

lignina określona jest jako metabolit wtórny w przypadku niektórych komórek roślin-

nych, ale jednocześnie pełni kluczową rolę w tworzeniu ksylemu, co czyni ją produktem 

pierwotnym. Podobnie chlorofil, który teoretycznie nie jest niezbędny do przeprowa-

dzania podstawowych procesów metabolicznych w organizmie. Jak wiadomo w specy-

ficznych warunkach roślina może odżywiać się heterotroficznie, czyli pobierać sub-

stancje organiczne pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego (np. łuskiewnik Lathraea 

spp.), nie wykorzystując chlorofilu. Z takim stwierdzeniem nie zgadza się inna grupa 

badaczy, którzy zwracają uwagę na niemożność funkcjonowania rośliny w całości bez 

udziału tego barwnika [4].  

Poszczególne gatunki i wyższe jednostki systematyczne charakteryzują się specy-

ficznym składem metabolitów wtórnych. Często stosowane są jako jedno z kryteriów 

taksonomii. Z początkiem badań uważano, że substancje wytwarzane przez rośliny 

podczas szlaków metabolicznych są w większości skutkami ubocznymi zachodzących 

procesów [5]. Wraz z postępem badań nad biochemią ekologiczną rozpoznano ogrom 

znaczenia ubocznych produktów roślin w stosunku do innych organizmów. Istnieje 

jednak szeroka grupa związków, których znaczenia nie poznano i ciężko przypisać im 

określone funkcje. Przykładowo nie poznano wszystkich specyficznych właściwości 

polifenoli wytwarzanych przez drzewo kauczukowe czy nielicznych narkotyków [4].  

Rozległe badania nad metabolitami wtórnymi przyniosły wiele korzyści w dziedzinie 

chemii spożywczej [6], rolnictwie [7], ochrony środowiska [8], kosmetologii [9], 

farmakologii i farmaceutyki [10]. U roślin (np. Brassica spp.) metabolity wtórne pełnią 

funkcje głównie ochronne przed spożyciem przez zwierzęta i pasożyty (np. synigryna) 

oraz przed mikroorganizmami patogennymi (np. arbutyna u Pyrus communis). Wpływają 

również na zapylenia kwiatów, biorąc udział w wabieniu owadów, czy poprawianiu 

kolorytu i zapachu liści, kwiatów i owoców [11]. Odgrywają istotną rolę we wzroście, 

alokacji zasobów całej rośliny oraz adaptacji roślin do stale zmieniającego się śro-

dowiska [12].  

Celem tej pracy jest zobrazowanie w sposób syntetyczny najważniejszych infor-

macji na temat metabolitów wtórnych wytwarzanych przez powszechnie znane drzewa 

i krzewy oraz wskazania możliwości ich wykorzystania dla celów medycznych.  

2. Wpływ środowiska na syntezę metabolitów wtórnych u roślin 

Populacje drzew stoją w obliczu nowych i szybko zmieniających się presji selek-

cyjnych [13]. Wskutek tego żadne z drzew gatunków iglastych i liściastych nie posiada 

kompletnego opisu wszystkich substancji wtórnych. W zależności od klimatu, zamiesz-

kujących dany obszar organizmów i zagrażających chorób każdy osobnik może wytwa-

rzać odmienny zestaw związków, które odpowiedzialne są za leczenie różnych dolegli-

wości wśród organizmów [14]. Nagła synteza substancji obronnych czy ochronnych 

następuje głównie w momencie wystąpienia stanu patologicznego. W związku z tym, 

zanim pojawią się zewnętrzne zmiany chorobowe, najpierw zachodzą one w metabo-

lizmie roślin [15]. Wiele produktów wtórnych czynnie wytwarzanych przez drzewa 

służy do utrzymywania poprawnego funkcjonowania. W wyniku długotrwałej koegzy-
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stencji ze szkodnikami drzewa przystosowały się również do obrony przed czynnikami 

stresowymi. Wyróżnia się więc obronę statyczną oraz indukowaną. Z bierną mamy do 

czynienia wówczas, gdy mechanizmy ochronne występują w roślinie nieprzerwanie. 

Jako czynną określa się sytuację, w której mechanizmy występują w odpowiedzi na 

atak lub niesprzyjające czynniki zewnętrzne [16]. 

2.1. Wykorzystanie przykładowych metabolitów wtórnych roślin i drzew 

w medycynie 

2.1.1. Terpeny 

Najbardziej rozpoznawalnymi na świecie metabolitami wtórnymi drzew są α-pinen, 

β-pinen oraz cedrol. Spośród nich pierwsze dwa związki należą do grupy monoterpenów. 

Dotychczas wyizolowano je między innymi z sosen, świerków, jodeł i jałowców.  

α- i β-pinen stosowane są w farmakologii i lasoterapii z uwagi na swoje szerokie 

spektrum działania. Pełnią funkcje przeciwalergiczne, przeciwlękowe, przeciwzakrzepowe, 

przeciwnowotworowe, przeciwbólowe oraz wiele innych. Charakteryzują się również 

wysoką stabilnością, dzięki czemu uznawane są za związki bezpieczne dla człowieka 

[17, 18].  

2.1.2. Alkaloidy 

Kultury pochodzące z hodowli tkankowych in vitro mogą także posłużyć jako źródło 

fitochemikaliów do badań nad wirusem SARS-CoV-2 [19]. Dzięki wykorzystaniu 

powyższych metod możliwe były badania nad oddziaływaniem metabolitów wtórnych 

na wirus SARS-CoV-2. Jednymi ze związków poddanych badaniom antywirusowym 

okazały się alkaloidy, takie jak chinina (stosowana również jako lek przeciwmalaryczny) 

[20]. Wykazano, że chinina intensywnie łagodzi objawy koronawirusów w oparciu 

o jej biokompatybilność [21]. Podobny koronawirus, SARS-CoV, poddany badaniu 

wykazywał podatność na razerpinę. Związek ten hamował jego replikację, co w przysz-

łości przełożyć się może na opracowanie skutecznego leku [19, 22, 23].  

2.1.3. Polifenole 

Wraz ze wzrostem długości życia człowieka coraz częściej występują u niego 

skutki związane z postępującym wiekiem. Zaliczyć do nich można choroby neurode-

gradacyjne, sercowo-naczyniowe oraz nowotworowe, które są wypadkową nieprawi-

dłowych wieloczynnikowych procesów zachodzących w komórkach [24]. W niektórych 

sytuacjach poprawa stanu osoby chorej może zostać poprawiona dzięki związkom 

o korzystnej aktywności biologicznej, co potwierdzono między innymi poprzez badanie 

potencjału leczniczego owoców jabłoni (Malus Mill.). W skórce jabłek znajduje się 

wysokie stężenie polifenoli, w tym apigeniny wykazującej działanie przeciwzapalne, 

przeciwskurczowe i przeciwutleniające. W związku z tym czynnie indukuje apoptozę 

i hamuje raka piersi i jajnika [24-26].  

2.1.4. Terpenoidy 

Według badań Cisse i Mucke (2009) paklitaksel, czyli związek pozyskiwany z cisa 

krótkolistnego (Taxus brevifolia Nutt.) wykazuje wiodące działanie destrukcyjne na 

komórki raka piersi [27, 28]. W 1993 roku stwierdzono jego obecność w endoficie cisu 

Taxomyces andreanae, a później w wielu innych endofitach opanowujących ten rodzaj 
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[29]. Od tego czasu poznano głębiej jego właściwości przeciwnowotworowe oraz 

przeciwgrzybicze [28].  

Wynika z tego, że rośliny jako drogocenne źródło substancji leczniczych w tym meta-

bolitów wtórnych, nie tylko syntetyzują te w kierunku obronności – ochrona roślin 

przed drapieżnikami, infekcją mikroorganizmów – ale także są pożyteczne dla ludzi. 

Zaledwie niewielki procent roślin został przebadany w kierunku użyteczności medycz-

nej, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na dalsze badania nad metabolitami 

wtórnymi. 

2.2. Metabolity wtórne gatunków okrytonasiennych 

Drzewa gatunków okrytozalążkowych z pewnością są bogate w drogocenne produkty 

szlaków metabolicznych (tab. 1). Wiele elementów, takich jak skomplikowana budowa 

czy długotrwałe badania, nie pozwoliło dotychczas na rozpoznanie w pełni właściwości 

każdego związku. Metabolity, których przeznaczenie zostało do tej pory przeanali-

zowane wykorzystywane są na szeroką skalę jako substancje farmakologiczne. Przy-

kładów jest wiele, ale najważniejsze z nich starano się omówić zwięźle w niniejszym 

podrozdziale. 

Tabela 1. Metabolity wtórne syntetyzowane przez gatunki okrytozalążkowe 

Gatunek drzewa Wyizolowane z Klasyfikacja 
Przykłady metabolitów 

wtórnych 

Betula pubescens, 

Betula pendula, 

Betula nana 

Kora Terpenoidy Kwas betulinowy, Betulina 

Fagus sylvatica Kora Polifenole 

Kwas kaftarynowy, Kwas 

kawowy, Kwas 

chlorogenowy, Hiperozyd, 

Fisetyna  

Prunus avium, 

Prunus serotina 
Owoce 

Flawonoidy Cyjanidyna 

Polifenole Kwas cynamonowy 

Crataegus 

laevigata 
Kwiaty 

Związki 

fenolowe 

Kwas chlorogenowy, 

Hiperozyd, Rutyna 

Carpinus betulus Liście i kwiaty 
Związki 

fenolowe 
Galotaniny,  

Fraxinus excelsior Ziarna pyłku 
Monoterpeny 

α-Pinen, 

α-Terpinen 

Seskwiterpeny β-Kubeben 

Acer saccharum, 

Acer rubrum 
Syrop klonowy Flawonoidy Tyrozol 

Alnus glutinosa Kora 
Diarylohepta-

noidy 
Hirsutanonol, Oregonina 

Tilia argentea Liście Flawonoidy 

Kaempferol-3,7- O-α-

dirhamnozyd i Kwercetyno-

3,7-O-α-dirhamnozyd 

Populus tremula Kora i liście 
Związki 

fenolowe 

Salicyna, Salikortyna, 

Tremulacyna 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [30-40]. 
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2.2.1. Betula sp. 

Z drzew z rodziny Betula sp. na dużą skalę uzyskuje się kwas betulinowy na drodze 

ekstrakcji ze sproszkowanej kory brzozowej. Otrzymać go można również w wyniku 

syntezy chemicznej z betuliny występującej w drzewach należących do tej samej rodziny 

[31, 32]. Betulina oraz kwas betulinowy znane są szerzej jako związki przeciwzapalne 

[33]. Kora brzozy bogata jest nie tylko w betulinę, ale też inne triterpeny penta-

cykliczne [41]. Betulina i jej ekstrakty wykazują działanie antyproliferacyjne, które 

obserwowane są w warunkach in vitro i in vivo, co determinuje ich potencjał przeciw-

nowotworowy [42].  

2.2.2. Fagus sylvatica 

Badania Tanase i in. (2019) polegały na wspomaganiu mikrofalami ekstrakcji poli-

fenoli z kory buka zwyczajnego (Fagus sylvatica), które posiadają potencjał przeciw-

utleniający, przeciwbakteryjny, przeciwgrzybiczy, przeciwmutagenowy oraz hamujący 

efekt α-glukozydowy i tyrozynazowy. W korze buka zidentyfikowano 18 polifenoli: 

kwas kaftarynowy, kwas gentyzynowy, kwas kawowy, kwas chlorogenowy, kwas  

p-kumarowy, kwas ferulowy, kwas synapowy, hiperozyd, izokwercytrynę, rutynę, miry-

cetol, fisetynę, kwercytrynę, kwercetynę, patuletynę, luteolinę, kempferol i apigeninę [34].  

2.2.3. Prunus sp. 

Czeremcha zwyczajna i czeremcha amerykańska są najbogatszym źródłem kwasów 

triterpenowych tj. składników lipofilowych: kwasu ursolowego, kwasu korozolowego 

i kwasu oleanolowego. Posiadają one właściwości przeciwzapalne, przeciwwrzodowe, 

przeciwutleniające, hepatoprotekcyjne, przeciwnowotworowe, przeciwmiażdżycowe 

i przeciwcukrzycowe [35, 43-48].  

2.2.4. Crataegus sp. 

Badania nad potencjałem farmakologicznym głogu dwuszyjkowego jest stale w sferze 

eksperymentalnej. Wykazano, że flawonoidy i kwasy fenolowe zawarte w ekstraktach 

głogu mogą mieć potencjał przeciwmartwiczy [49-51]. Kwas chlorogenowy należący 

do kwasów fenolowych występujący w głogu [52] skutecznie zmniejsza nekrotyczne 

zmiany w chorobach okrężnicy szczurów indukowanych kwasem 2,4,6-trinitroben-

zenosulfonowym [51, 53-55]. Gatunek Crataegus pinnatifida w medycynie chińskiej 

został uznany za drzewo lecznicze. Stosowane są w poprawie krążenia krwi i wspo-

maganiu trawienia. Z jagód, liści i kwiatów tego gatunku wyizolowano ponad 150 

związków należących do flawonoidów, terpenoidów, oligomerycznych proantocyjanidyn 

i kwasów organicznych [56-58]. Przykładowo w świeżych owocach głogu zawartość 

pektyny wynosi ponad 20%, dzięki czemu zyskują działanie przeciwutleniające, 

hipolipidemiczne, antyglikacyjne i antybiotyczne [58-62]. Nie ma jednak przesłanek, 

aby czerwone owoce głogu były wykorzystywane jako źródło pektyny [63]. Kwiaty, 

liście, nasiona i jagody C. monogyna i C. azarolus w niektórych krajach znane są ze 

swoich właściwości przeciwskurczowych, moczopędnych czy przeciwmiażdżycowych 

[58, 64, 65].  

2.2.5. Carpinus betulus 

Ekstrakty octanu etylu (dzięki którym wyizolowano galotaniny i elagotaniny) i meta-

nolu (glikozydy flawonolu i flawony metoksylowane) z liści i kory Carpinus betulus 



 

Katarzyna Nawrot-Chorabik, Dariusz Latowski, Natalia Gumulak-Wołoszyn 
 

52 

 

wykazywały aktywność hamującą wzrost wobec ludzkich linii komórek nowotworowych 

in vitro [66]. Felegyi-Tóth i in. (2022) wyizolowali po raz pierwszy diaryloheptanoidy 

z tkanek grabu, które wykazują działanie cytotoksyczne, przeciwzapalne, przeciwdro-

bnoustrojowe i przeciwutleniające [36, 67].  

2.2.6. Fraxinus sp. 

Dzięki trwającym badaniom graby stanowią źródło substancji niezbędnych farma-

kologicznie. Ostatnie badania w ziołolecznictwie wykazały, że liście, owoce i nasiona 

drzew gatunku Fraxinus wykazują działanie przeciwwirusowe, przeciwzapalne, przeciw-

utleniające i cytotoksyczne. Z gatunków Fraxinus sp. wyizolowano między innymi: 

kumaryny, sekoirydoidy, fenyletanoidy, flawonoidy i lignany [30, 68-71]. Dalsze analizy 

stwarzają możliwość wyizolowania większej ilości substancji czynnych. Jeden z takich 

eksperymentów polegał na przetestowaniu interakcji między tkankami grzybów oraz 

kalusami in vitro jesionów wyniosłego i pensylwańskiego w kulturach dualnych. Ba-

dania nad metabolitami jesionu wyniosłego prowadzone są na Uniwersytecie Rolniczym 

w kooperacji z Uniwersytetem Jagiellońskim w Polsce [72]. Wykazano w nich, że nie 

tylko grzyb syntetyzuje metabolity, ale również tkanka kalusa poddana elicitorowi 

(endofitowi) w swoisty sposób reaguje na grzyb (zdjęcie 1). Tworzy agregaty komór-

kowe o odmiennym fenotypie aniżeli te typowe, co wskazuje na potencjalne genero-

wanie metabolitów wtórnych [72].  

 
Zdjęcie 1. Interakcje pomiędzy grzybnią endofitu Thielavia basicola i tkanką kalusa Fraxinus excelsior 

w kulturach dualnych in vitro [72] 
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2.2.7. Acer sp. 

Syrop klonowy jest znanym na całym świecie naturalnym zamiennikiem cukru. 

Pozyskiwany jest z soku izolowanego z klonów cukrowego (Acer saccharum Marsh.) 

i czerwonego (A. rubrum) [37, 73, 74]. Poza sacharozą syrop zawiera kwasy 

organiczne, aminokwasy i fitochemikalia głównie w postaci fenoli [37, 73, 75, 76]. Li 

i Seeram [73, 77, 78] wyizolowali z syropu klonowego ponad 50 związków fenolowych, 

w tym lignany, kumaryny, stilbeny i pochodne fenolu [56, 60, 61]. Wzbogacone feno-

lami ekstrakty z syropu klonowego in vitro wykazują działanie przeciwutleniające, 

przeciwproliferacyjne, przeciwrodnikowe i przeciwmutagenne [37, 79, 80].  

2.2.8. Tilia argentea 

Z liści Tilia argentea wyizolowano dwa główne flawonoidy: kaempferol-3,7-O-α- 

-dirhamnozyd i kwercetyno-3,7-O-α-dirhamnozyd. Mają one silne działanie przeciw-

zapalne i przeciwnocyceptywne bez wywoływania jakiejkolwiek widocznej ostrej 

toksyczności lub uszkodzenia żołądka myszy [38].  

2.2.9. Alnus sp. 

Ren i in. (2017) podsumowali związki do tej pory występujące w rodzaju Alnus 

[81]. Dotychczasowe badania fitochemiczne wykazały obecność diaryloheptanoidów, 

flawonów, polifenoli, terpenoidów, steroidów i innych typów związków. Wiele z nich 

ma właściwości przeciwnowotworowe, przeciwutleniające oraz przeciwzapalne. Ze 

względu na skłonność do hamowania komórek nowotworowych diaryloheptanoidy są 

wykorzystywane do wielu doświadczeń farmakologicznych [39, 82, 83].  

2.2.10. Populus tremula 

Z kory i liści Populus tremula najczęściej izolowanymi związkami są salicyna, 

salikortyna i tremulacyna [40, 84]. Topola czarna zawiera głównie związki fenolowe, 

terpenoidy, flawony, flawanony i olejki eteryczne [85]. W badaniu Grigore i in. (2022) 

potwierdzono pozytywne działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne ekstraktów 

pochodzących z pączków topoli [86].  

2.2.11. Ulmus sp. 

Holenderska choroba wiązów (DED) jest chorobą więdnięcia naczyniowego gatun-

ków Ulmus [87]. Wywoływana jest przez grzyby Ophiostoma ulmi i Ophiostoma novo-

ulmi [88]. Powoduje ona zamieranie milionów wiązów w Europie, Azji czy Ameryce 

Północnej [89]. Ostatnie badania wskazują, że jest szansa na zahamowanie patogenicznej 

aktywności grzybów Ophiostoma sp. Udowodniono, że kwas salicylowy oraz karwakrol, 

które dodawano do wody podczas nawadniania siewek, wykazywały najsilniejsze dzia-

łanie przeciwgrzybicze in vitro oraz in vivo przed grzybami Ophiostoma sp. Równie 

skuteczny w in vitro okazał się tymol, który w hodowli in vivo nie radził sobie 

z patogenem. Zabiegi kwasem salicylowym, monoterpenowymi fenolami, karwakrolem 

i tymolem miały istotny wpływ na hamowanie odpowiedzi obronnej przed izolatami 

Ophiostoma novo-ulmi. Skutkowało to zmniejszeniem objawów chorobowych, co nie 

wykluczało infekcji [90]. Wielką szansą na zachowanie różnorodności gatunkowej 

z udziałem wiązu są stale postępujące badania biotechnologiczne, które z pewnością 

pogłębią wiedzę na temat odporności wiązów [91]. 
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2.3. Metabolity wtórne gatunków nagonasiennych 

Dotychczas z drzew należących do gatunków nagozalążkowych pozyskano wiele 

związków, spośród których tylko nieliczne zyskały przypisane właściwości (tab. 2).  

Tabela 2. Metabolity wtórne syntetyzowane przez gatunki nagozalążkowe 

Gatunek drzewa Wyizolowane z Klasyfikacja 
Przykłady metabolitów 

wtórnych 

Pinus densiflora Kora i liście Diterpenoidy 
Kwas dehydroabietynowy, 

Kwas palustrowy 

Picea abies 

Igliwie 
Kwasy fenolowe 

Kwas szikimowy, kwas 

synapinowy, kwas galusowy 

Flawonoidy Kwercytyna, naringenina 

Gałęzie Monoterpeny α-Pinen, limonen, mircen 

Kora, ksylem Seskwiterpeny Longifolen 

Abies alba 
Gałęzie Monoterpeny α-Pinen, β-pinen, limonen 

Igliwie Seskwiterpeny α-humulen 

Larix decidua Trociny Diterpenoidy 
Kwas palustrowy, Kwas 

izopimarowy 

Juniperus 

communis 
Jagody Monoterpeny α-Pinen 

Taxus baccata Igliwie, gałęzie Alkaloidy Bakatyna III, Paklitaksel 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [92-99]. 

2.3.1. Pinus sp. 

Liście i kora sosny gęstokwiatowej (Pinus densiflora) okazują się być organami 

bogatymi w związki lecznicze. W badaniach Ha i in. (2020) z 2020 roku wyizolowano 

z nich łącznie 26 związków należących do glikozydów, diterpenoidów i flawonoidów. 

Niektóre z nich mają zdolność do hamowania efektu cytopatycznego powstającego 

w komórkach pod wpływem replikacji wirusów. Flawonoidy wykazują właściwości 

przeciwgrypowe, czynnie blokując enzym neuraminidazę będący jednym z białek wiru-

sowych. Diterpeny prawdopodobnie mają wpływ na ekspresję genów różnych białek 

niezbędnych do reprodukcji komórek wirusowych, przez co mogą działać przeciw-

zapalnie. Sosna gęstokwiatowa może zostać uznana za źródło związków przeciwko 

epidemii grypy [96]. Poza właściwościami przeciwzapalnymi ekstrakty z igieł sosny 

(Pinus morrisonicola i Pinus pinaster) [100] wykazują też działanie przeciwutleniające. 

Wysoką zawartość fenoli i flawonoidów oraz indeksów antyoksydacyjnych posiadają 

również sfermentowane igły sosny w ekstrakcie z octanem etylu [101].  

2.3.2. Picea sp. 

Badania nad działaniem przeciwbakteryjnym ekstraktów z szyszek świerka pospo-

litego (Picea abies) wykazały bardzo słabe hamowanie szczepu bakterii Gram-dodatnich 

Staphylococcus aureus. We wcześniejszych badaniach [102, 103] efekt w stosunku do 

tego typu bakterii był odmienny prawdopodobnie przez ekstrakcję związków z drewna 

bielu, twardzieli i żywicy [92]. Poszczególne kwasy diterpenowe pochodzące z drzew 

iglastych wykazują aktywności przeciwdrobnoustrojowe, przeciwwrzodowe [97, 104], 

a także działanie sercowo-naczyniowe.  
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2.3.3. Larix sp. 

Kwas abietynowy występujący w żywicy modrzewiowej opisano jako inhibitor  
5-lipoksygenazy sojowej [98, 105]. Zawartość flawonoidów w drewnie modrzewia 
europejskiego (Larix decidua) stanowi o jego możliwych właściwościach przeciwza-
palnych. Doświadczenie w tym kierunku prowadzono na grupie loch, którym w ciąży 
podawano trociny modrzewiowe. Wykazano, że flawonoidy zawarte w modrzewiu 
prawdopodobnie zmniejszyły temperaturę w odbycie świń po porodzie, zmniejszając 
ryzyko chorób. Włączenie więc trocin modrzewiowych do żywienia loch może mieć 
korzystny wpływ na produkcję mleka i funkcjonowanie gruczołów mlekowych [106].  

2.3.4. Juniperus communis 

Jałowiec pospolity uznawany jest za niewielkie drzewo lub krzew. Drzewa tego 
gatunku bogate są w olejki aromatyczne, cukry inwertowane, żywice, katechiny, kwasy 
organiczne, kwasy terpenowe, leukoantocyjanidyny, alkaloidy, flawonoidy, garbniki, 
gumy, ligniny, wosk itp. Dzięki powyższym udowodniono mu między innymi właści-
wości moczopędne czy przeciwcukrzycowe. Wzbogacenie diety w olejek eteryczny 
z jałowca działa wspomagająco podczas leczenia zaburzeń żołądkowo-jelitowych i auto-
immunologicznych [107]. α-pinen zawarty w jagodach jałowca uznawany jest między 
innymi za główny składnik przeciwzapalny oraz stymulujący wytwarzanie czynnika 
martwicy nowotworu (TNF-α) oraz niektóre interleukiny 1 [99]. Ma również działanie 
antyproliferacyjne wobec niektórych typów komórek nowotworowych, co może 
świadczyć o właściwościach przeciwnowotworowych [108-111].  

2.3.5. Taxus sp. 

Taksyny wyizolowane z rodzaju Taxus należą do grupy alkaloidów diterpenowych. 
Taksyna B znajdująca się we wszystkich częściach rośliny decyduje o toksyczności 
tego rodzaju. Paklitaksel (taksol A) wykazuje działanie cytotoksyczne i przeciwnowo-
tworowe, dzięki czemu jest stosowany przy leczeniu raka piersi, jajników oraz płuc. 
Jest również niezbędny w drugiej linii leczenia AIDS [112, 113]. Niealkaloidalny terpen 
10-deactetylbaccatin III z uwagi na swoją budowę strukturalną również działa pozy-
tywnie na zamieranie komórek rakowych [95, 114]. 

Poprawnie wyekstrahowane z drzew nagozalążkowych metabolity wtórne są podstawą 
wielu skutecznych leków. Istotny jest również fakt, że prawdopodobnie każda część 
rośliny może dostarczyć określone substancje czynne. Niektóre z nich wykorzystywane 
są jako leki, a inne jako trucizny czy związki odstraszające. Badania nad rozpoznaniem 
większej ilości cech danej substancji mogą rozwinąć jej przeznaczenie w wielu nie-
wykorzystanych dotychczas dziedzinach. 

3. Wniosek  

Metabolity wtórne niewątpliwie niosą ze sobą wielki potencjał dla nauki. Ich po-
twierdzone działanie biologiczne wykorzystywane jest nie tylko w dziedzinie medycyny 
i farmakologii, ale również w rolnictwie, leśnictwie czy przemyśle spożywczym. Po-
zyskiwanie ich z krzewów i drzew stało się niezbędnym elementem w walce z licznymi 
chorobami. Właściwości metabolitów wtórnych stale rozszerzają powszechnie znane 
zastosowania, jednocześnie mobilizując do kolejnych postępów w opracowywaniu nowo-
czesnych leków. Podsumowując, metabolity wtórne pozyskane z roślin mogą stać się 
lekami przyszłości, dzięki którym z pewnością dostęp do farmaceutyków stanie się 
bardziej powszechny. 
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Metabolity wtórne syntetyzowane przez wybrane gatunki drzew i krzewów – 

wykorzystanie w medycynie 

Streszczenie 

Niezdolność roślin do poruszania się wymagała od nich wykształcenia specyficznych szlaków metabolicz-

nych. Dzięki nim drzewa i pozostałe rośliny osiowe mogą rosnąć w jednym miejscu, unikając większości 

szkodliwych czynników. Metabolity wtórne wytwarzane przez organizmy nie są substancjami niezbędnymi 

do życia i funkcjonowania komórek, ale ich brak może w przyszłości wpłynąć negatywnie na przeżywalność 

osobników. Metabolity wtórne posiadają szerokie zastosowanie m.in. jako substancje czynne w lekach, co 

świadczy o ich wysokiej wartości. Badania nad pozyskiwaniem nowych związków i ich analizy mogą znacznie 

przyczynić się do zwiększenia pożyteczności roślin bogatych w naturalne substancje czynne. W niniejszej 

pracy zestawiono główne metabolity wtórne syntetyzowane przez drzewa występujące w lasach. 

Słowa kluczowe: metabolity wtórne, okrytonasienne, nagonasienne, drzewa  

Secondary metabolites synthesized by selected tree and shrub species –  

use in medicine 

Abstract 

The inability of the plants to move required them to develop specific metabolic pathways. As a result, trees 

and other axial plants can grow in one place, avoiding most of the harmful factors. Secondary metabolites 

produced by organisms are not substances necessary for the life and functioning of cells, but their absence 

may have a negative impact on the survival of individuals in the future. Secondary metabolites are widely 

used, e.g. as active substances in drugs, which proves their high value. Research on obtaining new 

compounds and their analysis can significantly contribute to increasing the usefulness of plants rich in 

natural active substances. This work presents the main secondary metabolites produced by trees in forests. 

Keywords: secondary metabolites, angiospermae, gymnospermae, trees 



 

63 

 

Damian Pielorz1, Ilona Gęsikowska2, Julia Michalak3  

Właściwości lecznicze wybranych surowców roślinnych 

o potencjale fototoksycznym 

1. Wprowadzenie  

Działaniem niepożądanym (ubocznym) nazywamy wszelkie szkodliwe, niepożądane 

w terapii efekty farmakologiczne, występujące w zakresie zastosowanych dawek lecz-

niczych. W farmakoterapii wielu jednostek chorobowych stosowane są leki, które mogą 

wywoływać znane nam efekty uboczne, ale również inne, które dotąd nie zostały zgło-

szone. Mogą one wynikać z mechanizmu działania substancji czynnej na zaostrzenie 

innych niż leczone przez dany lek jednostek patologicznych. Do niekorzystnych 

działań leków zaliczyć można na przykład działanie embriotoksyczne, teratogenne lub 

karcynogenne [1]. 

W składzie leku, oprócz syntetycznych związków chemicznych, mogą znaleźć się 

także składniki pochodzenia naturalnego. Ich źródłem mogą być surowce roślinne, które 

również mogą powodować pewne działania niepożądane, do których zaliczyć można 

między innymi działanie neurotoksyczne, hepatotoksyczne, nefrotoksyczne, gastrotok-

syczne, kardiotoksyczne, mutagenne oraz uczuleniowe i fototoksyczne. Substancje 

pochodzenia roślinnego mogą być składnikami leków wydawanych na receptę lub bez 

recepty. Również w kosmetologii znalazły one zastosowanie jako składniki kremów, 

maści. Poniższa praca stanowi krótki opis wybranych surowców roślinnych, które 

pomimo swojego zastosowania w medycynie, wykazują właściwości fototoksyczne. 

2. Reakcje fototoksyczne – ogólna charakterystyka 

Reakcja fototoksyczna to zjawisko będące wynikiem uszkodzenia struktur komór-

kowych przez wolne rodniki, uwalniane przez związki fototoksyczne. Reakcja ta 

zachodzi z udziałem promieniowania ultrafioletowego (UV) lub światła widzialnego. 

Na skórę oddziałuje promieniowanie UV o dwóch zakresach fali: UVA (o długości fali 

400-320 nm) oraz UVB (320-290 nm). Głębokość wnikania tego promieniowania 

zależy od długości fali – im dłuższa fala, tym łatwiej przenika do głębszych warstw 

skóry. Wyróżnia się również typ UVC (280-100 nm), jednak promieniowanie to zatrzy-

mywane jest niemal całkowicie (szacuje się, że w około 98%) przez warstwę ozonową. 

W największej ilości do Ziemi dociera promieniowanie UVA [2, 3]. Przyjmuje się, że 

w godzinach od 10:00 do 16:00 występuje najwyższe natężenie promieniowania UV 

[2]. Za bezpośrednie działanie uszkadzające skórę odpowiedzialne jest promieniowanie 

UVA, które łatwiej niż UVB wnika w głębsze warstwy skóry, uszkadzając jej strukturę 

[1, 4]. W przypadku organizmów zwierzęcych fototoksyczność prowadzi do niepożą-
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danych odczynów, które najczęściej przyjmują postać wykwitów, przypominających 

oparzenia słoneczne – zaczerwienienie skóry, rozległe pęcherze i/lub jej obrzęki. 

Zwykle odczyny fototoksyczne pojawiają się do kilku godzin od ekspozycji na działanie 

promieni słonecznych [5]. Aby zapobiec rozwojowi powyższych zmian, zaleca się 

przede wszystkim unikanie kontaktu z roślinami fototoksycznymi [6]. 

Za reakcje fototoksyczne odpowiedzialne są m.in. roślinne substancje, do których 

zaliczyć można następujące substancje lub grupy związków chemicznych:  

• laktony seskwiterpenowe, obecne w roślinach z rodziny astrowatych (Asteraceae); 

• hiperycyna, obecna w dziurawcu zwyczajnym (Hypericum perforatum); 

• fagopiryna, obecna w gryce zwyczajnej (Fagopyrum esculentum) – odpowiedzialna 

za zjawisko fagopiryzmu;  

• furanokumaryny, w szczególności pochodne o budowie psoralenu [7]. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na furanokumaryny [8]. Są to nienasycone laktony 

aromatyczne, będące pochodnymi kumaryny. Substratem wyjściowym w syntezie ku-

maryn jest kwas cynamonowy – produktami reakcji są m.in. izokumaryny, furanoku-

maryny oraz piranokumaryny. Pod względem budowy chemicznej wyróżnia się furano-

kumaryny typu psoralenu oraz typu angelicyny [7]. Mechanizm powstawania odczynów 

fototoksycznych związany jest ze zdolnością do pochłaniania kwantu energii promie-

niowania UV przez substancję fototoksyczną. Za absorpcję fotonów przez ten związek 

odpowiedzialny jest układ chromoforu, który determinuje długość pochłanianych przez 

niego fal. Zaabsorbowana energia powoduje przejścia elektronów ze stanu podstawowego 

do stanu wzbudzonego. Powrót do stanu podstawowego pobudzonej cząsteczki powoduje 

wydzielenie energii, która zostaje przenoszona na tlen. W ten sposób pośrednio mogą 

powstawać reaktywne formy tlenu (RFT), np. tlen singletowy, nadtlenek wodoru, które 

mogą prowadzić do uszkodzenia struktur komórkowych oraz uczestniczyć w procesach 

utleniania lipidów i białek. Uszkodzenie komórek może być czynnikiem przyczynia-

jącym się do rozwoju stanu zapalnego w skórze [9, 10]. Dodatkowo w organizmie 

może dojść do uszkodzenia DNA przez wiązanie się furanokumaryny z pirymidyną 

oraz do nadmiernego namnażania się melanocytów, w efekcie czego wzrasta synteza 

melaniny w organizmie [11].  

Furanokumaryny typu psoralenu są bardzo silnymi fototoksynami. Wśród nich 

wyróżnić można silne fotoaktywne związki, takie jak psoralen, bergapten oraz ksanto-

toksyna. Do związków o mniejszej zdolności do wywołania fototoksycznych odczynów 

zalicza się imperatorynę, izopimpinelinę oraz marmezynę. Substancje te znajdują się 

w wielu surowcach roślinnych o działaniu leczniczym, z rodzin selerowate (Apiaceae), 

rutowate (Rutaceae), m.in. w korzeniu lubczyka (Levistici radix), korzeniu arcydzięgla 

(Angelicae archangelicae radix), korzeniu biedrzeńca (Pimpinellae radix), owocu 

kminku (Carvi fructus), owocu aminka większego (Ammi majoris fructus) oraz w liściu 

ruty zwyczajnej (Rutae folium) [7, 12, 13].  

Do pochodnych furanokumaryny typu angelicyny, o słabszym potencjale fototok-

sycznym niż pochodne psoralenu, zalicza się angelicynę, pimpinelinę, izopimpinelinę 

oraz archangelicynę. Substancje te obecne są m.in. w korzeniu arcydzięgla (Angelicae 

archangelicae radix) oraz w korzeniu biedrzeńca (Pimpinellae radix) [7].  
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3. Fototoksyczność a fotouczulanie 

Zjawiska fototoksyczności oraz fotouczulania mylnie mogą być traktowane jako te 

same procesy. Przyczyną tego może być niewystarczająca wiedza w zakresie mecha-

nizmów działania obu zjawisk. Różnicowanie obu reakcji bywa bardzo trudne, ponieważ 

oba zjawiska niosą zagrożenie dla zdrowia pacjenta, dlatego ważne jest, aby określić 

przyczynę wystąpienia zmian skórnych [10].  

Reakcje immunologiczne są podłożem odczynów fotoalergicznych, inaczej foto-

uczuleń, zachodzących w naszym organizmie. Przykładem substancji o działaniu fotouczu-

lającym są m.in. laktony seskwiterpenowe, występujące na przykład w rumianku pospo-

litym (Matricaria chamomilla), mniszku lekarskim (Taraxacum officinale), nagietku 

lekarskim (Calendula officinalis), arnice górskiej (Arnica montana), krwawniku pospo-

litym (Achillea millefolium) czy nawłoci pospolitej (Solidago virgaureae). Również 

składniki olejków eterycznych, głównie pochodzące z roślin cytrusowych, mogą być 

odpowiedzialne za rozwój alergicznych wyprysków kontaktowych. Objawy zwykle 

pojawiają się po upływie 24-48 godzin od narażenia na promieniowanie ultrafioletowe, 

jednak opisywane są przypadki, w których pojawiały się nawet do kilku tygodni po 

kolejnej ekspozycji na związek fotouczulający [4, 10].  

Fotouczulenie występuje stosunkowo rzadko i dotyczy zazwyczaj osób predyspo-

nowanych do tego zjawiska, w przeciwieństwie do reakcji fototoksycznych, których 

podłożem są mechanizmy toksyczne. W przypadku fotouczulenia objawem klinicznym 

są zmiany wypryskowe [10].  

Do najczęstszych efektów reakcji fototoksycznych zalicza się rumień, pęcherze 

oraz przebarwienia. Zjawisko to występuje u wszystkich osób narażonych na działanie 

promieniowania ultrafioletowego i substancji fototoksycznej. Rozwój powyższych 

objawów jest szybki, pojawiają się one najczęściej do kilkunastu minut, godzin [10]. 

Najistotniejsze różnice pomiędzy reakcją fotouczulającą a fototoksyczną zamieszczono 

w tabeli 1.  

Tabela 1. Porównanie reakcji fotouczulającej i fototoksycznej 

 Reakcja fotouczulająca 

(fotoalergiczna) 

Reakcja fototoksyczna 

Częstość występowania Niewielka Duża 

Czas, po którym występują 

pierwsze objawy po 

kontakcie z czynnikiem 

uczulającym/fototoksycznym 

24-48 godzin Kilka minut/godzin 

Mechanizm powstawania 

zmian skórnych 

Immunologiczny Toksyczny 

Objawy Alergiczne wypryski 

kontaktowe 

Rumień, pęcherze, 

przebarwienia 

Przykładowe substancje 

roślinne odpowiedzialne za 

zmiany skórne 

Laktony seskwiterpenowe Laktony seskwiterpenowe, 

furanokumaryny, hiperycyna, 

fagopiryna 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [10]. 
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Za rozwój reakcji fotouczulających i fototoksycznych mogą odpowiadać również 

syntetyczne substancje lecznicze. Do leków o działaniu fotoalergicznym i fototoksycz-

nym zalicza się niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), np. ketoprofen [14]. 

4. Charakterystyka surowców roślinnych o właściwościach 

fototoksycznych zawierających furanokumaryny 

4.1. Owoc anyżu (Anisi fructus)  

Owoc anyżu (Anisi fructus) pozyskiwany jest z biedrzeńca anyżu (Pimpinella anisum) 

z rodziny selerowatych (Apiaceae). Jest to jednoroczna roślina zielna, o wysokości do 

40 cm [15]. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Anyż jest jedną z najstarszych roślin 

uprawnych. W starożytnym Rzymie stosowana była mieszanka anyżu, miodu oraz 

włoskiego dzięgla w celu odświeżania zapachu z ust. Obecnie uprawiany jest m.in. 

w Hiszpanii, Włoszech i na Bałkanach, a także w południowo-wschodnich obszarach 

Polski [16]. 

Owoc anyżu jest zaliczany do surowców olejkowych. W składzie olejku eterycznego 

wyróżnia się pochodne fenylopropanu, do których zaliczyć można trans-anetol (87-

94%), aldehyd anyżowy (<1%), estragol, γ-himachalen. Zgodnie z Farmakopeą Polską 

XII surowiec powinien zawierać nie mniej niż 2% olejku eterycznego. Dodatkowo 

obecne są również leukoantocyjanidyny, białka, polisacharydy oraz olej tłusty (15-20%). 

Za właściwości fototoksyczne odpowiedzialne są furanokumaryny, np. bergapten, 

umbeliferon [7, 12].  

Surowiec pozyskiwany z biedrzeńca anyżu wykazuje działanie sekretolityczne, 

sekretomotoryczne oraz spazmolityczne w obrębie górnych dróg oddechowych. Za dzia-

łanie to odpowiada trans-anetol zawarty w olejku eterycznym. Mechanizm działania 

trans-anetolu polega na pobudzaniu ruchów rzęsek nabłonka migawkowego w drogach 

oddechowych oraz hamowaniu kurczącego działania prostaglandyny E2 (PGE2). 

Działanie rozkurczające wykorzystywane jest również w przypadku dolegliwości 

trawiennych – wykazano, że surowiec wywołuje działanie wiatropędne. Dodatkowo 

pobudza laktację, przyśpiesza miesiączkowanie [7, 17].  

Według monografii EMA (ang. European Medicines Agency) surowiec może być 

stosowany jako składnik preparatów do objawowego leczenia skurczowych zaburzeń 

żołądkowo-jelitowych. Jest również wskazany jako środek wykrztuśny w leczeniu 

kaszlu [18].  

4.2. Korzeń arcydzięgla litworu (Angelicae archangelicae radix)  

Arcydzięgiel litwor (Angelica archangelicae) z rodziny selerowatych (Apiaceae) to 

dwuletnia roślina zielna, bardzo podobna do dziko rosnącego dzięgla leśnego (Angelica 

sylvestris) [19]. Osiąga wysokość do 250 cm. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Spoty-

kana jest m.in. w terenach górzystych i wilgotnych Azji i Europy. Arcydzięgiel litwor 

znany był już w starożytności jako roślina magiczna. Wierzono, że strzegł on dzieci 

przed jadem i zarazą [15, 16].  

Podobnie jak w przypadku owocu anyżu (Anisi fructus), w surowcu znajduje się 

olejek eteryczny, w składzie którego wyróżnia się α-pinen, β-felandren, p-cymol, limo-

nen. Zgodnie z Farmakopeą Polską XII zawartość olejku eterycznego powinna być nie 

mniejsza niż 2,0 ml/kg masy. Poza olejkiem dodatkowo występują kwasy organiczne, 

kwasy fenolowe, flawonoidy (pochodne naryngeniny – archangelon, 7,4-diprenylonaryn-
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genina). Obecne są również furanokumaryny m.in. bergapten, ksantotoksyna, angelicyna 

oraz kumaryny proste, np. ostol, ostenol. Charakterystyczny zapach surowca wynika 

z obecności laktonów – pentadekanolidu oraz tridekanolidu [7, 12, 16]. 

Surowiec wykazuje działanie spazmolityczne, wiatropędne. Stosowany jest w pre-

paratach zwiększających wydzielanie śliny, soku żołądkowego, trzustkowego oraz żółci. 

Dodatkowo może działać moczopędnie, uspokajająco i przeciwbakteryjnie [12, 16, 20]. 

Z surowca wykonuje się napar – w przypadku braku łaknienia zaleca się przyjmowanie 

takiego naparu trzy razy dziennie przed lub po posiłku [20]. Ocenia się, że substancje 

czynne obecne w surowcu wpływają głównie na aktywność wydzielniczą komórek 

nabłonkowych przewodu pokarmowego, co może znaleźć zastosowanie w zespole 

jelita drażliwego z tendencją do zaparć. Postulowany mechanizm opiera się na wpływie 

ostolu na aktywację cAMP i zależnych od jonów wapnia kanałów chlorkowych CFTR 

(ang. cystis fibrosis transmembrane conductance regulator) [12]. Olejek pozyskiwany 

z surowca stosowany jest jako substancja zapachowa oraz nawilżająca w preparatach 

kosmetycznych [20].  

4.3. Korzeń selera (Apii radix) 

Seler zwyczajny (Apium graveolens) to dwuletnia roślina zielna, która wytwarza 

korzeń z dużą ilością korzeni bocznych spichrzowych [7, 21]. W surowcu obecne są 

furanokumaryny, np. bergapten, odpowiedzialne za działanie fototoksyczne surowca. 

W składzie wyróżnia się również olejek eteryczny bogaty w limonen, związki azotowe 

oraz mannitol [7]. 

W lecznictwie stosowane są napary z korzeni selera, których celem jest poprawa 

apetytu i trawienia. Obecność mannitolu może mieć zastosowanie w ułatwieniu wy-

próżniania. Uważa się, że bergapten wykazuje zdolność stymulowana syntezy melaniny 

w skórze, co może prowadzić do repigmentacji skóry [7, 22]. 

4.4. Ziele ruty (Rutae herba) 

Głównym składnikiem tego surowca są alkaloidy, wśród których możemy wyróżnić 

alkaloidy cholinowe (np. graweolina), furochinolinowe (dyktamina) oraz akrydynowe 

(rutakrydon, arborynina). Alkaloidy wykazują działanie spazmolityczne na mięśnie 

gładkie dróg moczowych oraz żółciowych. Dodatkowo obecny jest olejek eteryczny, 

rutozyd z grupy flawonoidów oraz niewielka ilość sawininy. W surowcu znajdują się 

również fototoksyczne furanokumaryny – bergapten, ksantotoksyna, psoralen [7].  

Preparaty zawierające ziele z ruty zwyczajnej stosowane są w stanach skurczowych 

dróg żółciowych, żołądka, jelit [13]. 

4.5. Owoc grejpfruta (Citrus paradisi fructus) 

W surowcu występują m.in. flawonoidy (naryngenina, naryngina), limonoidy, kwasy 

organiczne oraz karoteonoidy. Obecne są również furanokumaryny – bergapten i jego 

pochodne oraz bergamotyna [23].  

Owoc grejpfruta stanowi bogate źródło witaminy C. Ocenia się, że w 100 gramach 

surowca występuje do 40 mg tej witaminy. Może być stosowany w dietach odchu-

dzających jako substancja przyspieszająca trawienie. Za to działanie odpowiedzialne są 

flawonoidy oraz limonoidy, które nadają gorzki smak. W ten sposób wzmagają pro-

dukcję śliny i enzymów trawiennych, odpowiedzialnych za trawienie pokarmu [7, 23].  
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Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania soku 

z grejpfruta z lekami. Obecne w nim furanokumaryny (m.in. 6,7-dihydroksybergamotyna, 

bergapten) oraz naryngenina powodują silne interakcje z wieloma grupami leków. Jest 

to związane z hamowaniem aktywności izoenzymu CYP3A4, który uczestniczy 

w procesach biotransformacji wielu leków. W wyniku tego może dojść do zmniej-

szenia stężenia metabolitów leków z jednoczesnym utrzymywaniem się wysokiego 

stężenia leków we krwi [24]. Interakcje te mogą dotyczyć m.in. leków przeciwhista-

minowych, leków hipolipemicznych, blokerów kanałów wapniowych oraz leków przeciw-

wirusowych stosowanych w leczeniu HIV (ang. Human Immunodeficiency Virus) i AIDS 

(ang. Acquired Immune Definiency Syndrome). Aby uniknąć wystąpienia powyższych 

interakcji, zaleca się zachowanie odstępu czasu pomiędzy przyjmowaniem leku i soku 

grejpfrutowego [25].  

Właściwości fototoksyczne wykazują również pochodne naftodiantronów, do których 

zaliczamy hiperycynę oraz fagopirynę [7]. 

5. Charakterystyka surowców roślinnych o właściwościach 

fototoksycznych zawierających hiperycynę 

5.1. Ziele z dziurawca zwyczajnego (Hyperici herba) 

Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) z rodziny dziurawcowatych (Hype-

ricaceae) to wieloletnia roślina zielna, osiągająca wysokość do 1 m. Pozyskiwana jest 

ze stanowisk naturalnych. Według wierzeń ludowych roślina ta miała moc odstrasza-

jącą, dlatego nazywa też była jako „ziele boginki” lub „ziele świętojańskie”. Wierzono, że 

wianki z dziurawca chroniły matki i dzieci przed boginkami podmieniającymi dzieci [16]. 

W składzie tego surowca wyróżnia się między innymi naftodiantrony (ok. 0,03-

0,3%) – hiperycynę oraz pseudohiperycynę. Hiperycyna to lipofilny składnik ziela 

dziurawca, który występuje w specjalnych zbiornikach. W mezofilu liści obecne są 

dwa rodzaje zbiorników: olejkowe (bezbarwne) oraz hiperycynowe (czerwonobrunatne). 

Hiperycyna odpowiada za fototoksyczne właściwości ziela dziurawca. Mechanizm jej 

fototoksycznego działania polega na zwiększaniu absorpcji promieniowania UV przez 

skórę, co stymuluje zwiększoną syntezę reaktywnych form tlenu, które odpowiedzialne 

są za uszkodzenia i starzenie się komórek. Zgodnie z Farmakopeą Polską XII ziele 

z dziurawca zwyczajnego powinno zawierać nie mniej niż 0,08% sumy hiperycyn 

w przeliczeniu na hiperycynę [7, 12].  

W surowcu obecne są również pochodne floroglucynoli – hyperforyna oraz adhy-

perforyna. Hyperforyna to fenolowa substancja o właściwościach antybiotycznych. Jej 

największe ilości występują w niedojrzałych owocach. Jest nietrwała w obecności po-

wietrza i światła [12]. Dodatkowo wyróżnia się w zielu flawonoidy (pochodne flawo-

noli), np. hiperozyd, rutozyd, garbniki katechinowe, biflawonoidy oraz procyjanidyny [7].  

W medycynie obecnie stosowane są wyciągi alkoholowe i olejowe oraz wyciągi 

wodne. Wyciągi alkoholowe i olejowe, zawierające składniki lipofilne (m.in. hiperycynę, 

pseudohiperycynę, hyperforynę), znalazły zastosowane w leczeniu chorób psychicz-

nych i stanów depresyjnych. Mechanizm przeciwdepresyjny ziela z dziurawca nie został 

dokładnie wyjaśniony, jednak podejrzewa się, że hiperycyna hamuje produkcję inter-

leukiny 6 (IL-6) i 1β (IL-1β), uczestniczących w wydzielaniu kortykoliberyny (CRH) 

przez podwzgórze. Zmniejszenie ilości CRH zmniejsza produkcję hormonu adreno-

kortykotropowego (ACTH) przez przysadkę. Prowadzi to do zmniejszenia wydzielania 
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kortyzolu przez korę nadnerczy, który w sposób pośredni może zwiększać ryzyko 

wystąpienia objawów depresji. Opisany mechanizm spełnia założenia immunologicznej 

hipotezy depresji, zgodnie z którą zaburzenie równowagi w funkcjonowaniu układu 

immunologicznego może prowadzić do nadmiernej aktywacji czynników prozapal-

nych, które inicjują zmiany prowadzące do depresji. Przypuszcza się również, że 

hiperycyna jest słabym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny, noradrenaliny 

i dopaminy [26]. Innym postulowanym mechanizmem jest hamowanie aktywności 

monoaminooksydazy (MAO) i katecholo-O-metylotransferazy, odpowiedzialnych za 

metabolizm dopaminy [12].  

Wyciągi wodne, zawierające składniki hydrofilne, takie jak glikozydy flawonoidowe, 

garbniki, fenolokwasy, wykazują działanie ściągające i spazmolityczne na mięśnie gładkie 

przewodu pokarmowego. Działają one żółciopędnie i żółciotwórczo w chorobach 

wątroby. Wyciąg wodny zazwyczaj nie zawiera lipofilnej hiperycyny, ponieważ związek 

ten bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie [27].  

Zgodnie z monografią EMA surowiec stosowany jest w leczeniu epizodów depre-

syjnych o łagodnym i umiarkowanym przebiegu oraz w łagodzeniu objawów depresyj-

nych (wyciągi alkoholowe). Dodatkowo jest wskazany w łagodzeniu objawów przejścio-

wego napięcia nerwowego (wyciągi wodne) [18]. Roztwory olejowe (Hyperici oleum) 

stosowane są też do leczenia oparzeń.  

Interakcje leków z wyciągami z ziela dziurawca należą do jednych z najlepiej prze-

badanych i opracowanych. Długotrwałe stosowanie wyciągów niewodnych z dziurawca 

może powodować wzrost aktywności cytochromu P450. Indukcję aktywności zaobser-

wowano w przypadku izoenzymów CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 [12, 28, 29]. Dodat-

kowo wykazano, że hyperforyna jest odpowiedzialna za większość interakcji w fazie 

farmakokinetycznej. Pobudza aktywność glikoproteiny P (P-gp), odpowiedzialnej za 

transport niektórych leków w organizmie [30]. W ten sposób może indukować meta-

bolizm takich leków, jak benzodiazepina, symwastatyna, finasteryd. Działanie to może 

prowadzić do osłabienia i/lub skrócenia czasu działania tych substancji. Uważa się, że 

działanie indukujące enzymy może utrzymywać się do 14 dni od zaprzestania leczenia 

wyciągiem z ziela dziurawca. Substancje zawarte w zielu dziurawca mogą wchodzić 

w interakcje farmakodynamiczne z lekami przeciwdepresyjnymi – w szczególności 

dotyczy to selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) oraz 

trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (TLPD). W skrajnych przypadkach 

może dojść do rozwoju zespołu serotoninowego, objawiającego się wzrostem ciśnienia, 

przyspieszeniem akcji serca, drżeniami. Ziele dziurawca może zmniejszać skuteczność 

leków przeciwzakrzepowych (pochodnych kumaryny), leków stosowanych w leczeniu 

zakażenia HIV (np. cyklosporyna, takrolimus), cytostatyków, leków przeciwwirusowych 

(np. acyklowiru). Należy pamiętać, że powyższe interakcje nie dotyczą wyciągów 

wodnych, w których nie występuje hiperycyna [20]. 

6. Charakterystyka surowców roślinnych o właściwościach 

fototoksycznych zawierających fagopirynę 

Fagopiryna została wykryta m.in. w zielu rdestu ostrogorzkiego (Polygoni hydro-

piperis herba) oraz w gryce zwyczajnej (Fagopyrum esculentum). Należą one do 

rodziny rdestowatych (Polygonaceae). W niniejszej pracy zostanie przedstawione 

zjawisko fagopiryzmu na przykładzie gryki zwyczajnej. 
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6.1. Ziele gryki (Fagopyri herba)  

Gryka zwyczajna (Fagopyrum esculentum) stanowi źródło wielu składników odżyw-

czych oraz substancji leczniczych. Zawiera ona flawonoidy, do których zaliczamy 

rutozyd (rutyna), który oprócz właściwości antyoksydacyjnych, działa uszczelniająco 

na ściany naczyń włosowatych. Surowiec może być składnikiem preparatów stosowa-

nych w leczeniu żylaków i krwawień z nosa. W częściach zielonych gryki zwyczajnej 

znajduje się fagopiryna [13, 19]. Związek ten pełni funkcję ochronną dla rośliny przed 

promieniowaniem ultrafioletowym. Poziom fagopiryny jest najwyższy podczas kiełko-

wania nasion. Pod wpływem promieniowania UV dochodzi do przekształcenia proto-

fagopiryny w fagopirynę. Związek ten, o budowie diantronu, łatwo przechodzi w foto-

uczulającą hiperycynę [7]. Fagopiryna jest odpowiedzialna za zjawisko fagopiryzmu, 

występującego u zwierząt karmionych dużą ilością gryki, jednocześnie wystawionych 

na promieniowanie [13, 31]. 

7. Podsumowanie 

W powyższej pracy zostały przedstawione jedynie wybrane surowce roślinne 

o właściwościach fototoksycznych. Istnieje jednak wiele gatunków, które mogą powo-

dować powstawanie odczynów fototoksycznych na skórze. Wśród roślin fototoksycznych 

najczęściej wyróżnia się gatunki należące do rodziny selerowatych (Apiaceae), ruto-

watych (Rutaceae), rdestowatych (Polygonaceae), dziurawcowatych (Hypericaceae), 

a także astrowatych (Asteraceae). Surowce pozyskiwane z omawianych roślin znalazły 

szerokie zastosowanie w terapii wielu chorób oraz schorzeń. Istotnym aspektem jest 

również fotochemioterapia, w której wykorzystuje się fotouczulacze (w obecności 

światła ultrafioletowego) w leczeniu m.in. chorób dermatologicznych, na przykład 

atopowego zapalenia skóry, łuszczycy czy bielactwa. Może ona stanowić uzupełnienie 

klasycznych metod leczenia nowotworów. Jedną ze znanych metod jest terapia PUVA 

(ang. Psoralen Ultra-Violet A), w której stosuje się leki z grupy psoralenów z naświe-

tlaniem promieniowaniem UV w zakresie fali o długości 400-320 nm. Rośliny wyko-

rzystywane w fotochemioterapii stanowią obszerny temat, który może być przedmiotem 

oddzielnej publikacji [32, 33]. 

Fototoksyczność jest zjawiskiem powszechnie występującym u ludzi. Bardzo często 

pojawia się ono przez nieświadome zachowania, które skutkują pojawianiem się zmian 

skórnych w postaci pęcherzy, obrzęków, zaczerwień. W takich przypadkach zaleca się 

konsultację lekarską oraz stosowanie odpowiedniej profilaktyki poprzez unikanie ekspo-

zycji na promieniowanie UV i/lub stosowanie odpowiednich kremów z filtrami. 
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Właściwości lecznicze wybranych surowców roślinnych o potencjale 

fototoksycznym 

Streszczenie 

Rośliny oraz pozyskiwane z nich surowce są stosowane w farmakoterapii wielu chorób i schorzeń wystę-

pujących u człowieka. Niektóre substancje czynne obecne w surowcach farmaceutycznych mogą wywo-

ływać niekorzystne działanie, zwłaszcza na skórę. Omawiane substancje uwrażliwiają skórę na działanie 

promieniowania słonecznego co skutkuje powstawaniem wielu niepożądanych odczynów. Najczęściej są 

to wykwity przypominające oparzenia słoneczne (zaczerwienienie skóry i/lub jej obrzęk), które pojawiają 

się po kilku-kilkunastu godzinach od ekspozycji na działanie promieni słonecznych. Do substancji czyn-

nych o właściwościach fototoksycznych należą m.in. furanokumaryny. Pod wpływem światła powodują 

one odczyn fototoksyczny, spowodowany równoczesnym oddziaływaniem promieniowania świetlnego 

i reaktywnego związku chemicznego, zwanego fotosensybilizatorem. Wymienione związki występują, m.in. 

w roślinach z rodziny selerowatych (Apiaceae), rutowatych (Rutaceae), morwowatych (Moraceae). Nie-

które rośliny mogą powodować zarówno reakcje alergiczne, jak również fototoksyczne, jednak ze względu 

na swoje właściwości w farmakoterapii są stale stosowane. Przykładem może być dziurawiec zwyczajny 

(Hyperici herba), będący składnikiem wielu roślinnych preparatów farmaceutycznych.  

Słowa kluczowe: fototoksyczność, surowce roślinne, ziele dziurawca 

Healing properties of selected plant materials with phototoxic potential 

Abstract  

Plants and raw materials obtained from them are used in the pharmacotherapy of many diseases and diseases 

occurring in humans. Some active substances present in pharmaceutical raw materials may have adverse 

effects, especially on the skin. The substances in question sensitize the skin to sunlight, which results in the 

development of many undesirable reactions. The most common are sunburn-like eruptions (skin redness 

and/or swelling). The active substances with photosensitizing properties include furanocoumarins. Under 

the influence of light, they cause photosensitization, caused by the simultaneous interaction of light 

radiation and a reactive chemical compound called photosensitizer. The mentioned relationships occur, 

incl. in plants of the family Apiaceae, Rutaceae and Moraceae. Some plants can cause both allergic and 

phototoxic reactions, but due to their properties in pharmacotherapy, they are constantly used. An example 

is St. John's wort (Hyperici herba), which is a component of many herbal pharmaceutical preparations. 

Keywords: photosensitization, plant materials, St. John’s wort 
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Agnieszka Mirończyk1, Martyna Ducka2 

Oleje roślinne –  

cenne czy zbędne składniki preparatów kosmetycznych? 

1. Wprowadzenie  

Doniesienia dotyczące stosowania preparatów kosmetycznych sięgają czasów 

starożytnego Egiptu (ok. 3500 lat p.n.e.) [1]. Panujący tam gorący i suchy klimat 

powodował przyspieszenie procesu starzenia skóry. W celu jej ochrony, mieszkańcy 

wykorzystywali m.in. różnego rodzaju olejki, maści, substancje zapachowe. Stosowane 

wówczas preparaty pełniły równocześnie funkcję leczniczą, jaką przede wszystkim 

była ochrona przed infekcjami. Kosmetyki mające na celu poprawienie stanu skóry 

przygotowywano głównie na bazie naturalnych składników, w szczególności roślin czy 

minerałów.  

W historii kosmetologii odnotowuje się okresy intensywnego rozwoju chemii, 

w których odsunięto się od naturalnych składników i zafascynowano substancjami 

otrzymywanymi syntetycznie. Na szczęście, wraz ze wzrostem świadomości konsu-

mentów, zaczęto ponownie doceniać naturę. Obecnie coraz większa liczba klientów 

wybiera produkty kosmetyczne opracowane na bazie składników naturalnych, nieza-

wierające substancji syntetycznych. 

Systematycznie rośnie liczba kobiet, ale także i mężczyzn, stosujących kosmetyki, 

które pozwalają nie tylko na ukrycie wszelkich niedoskonałości czy wyeksponowanie 

atutów, ale również pomagające chronić skórę przed promieniowaniem UV lub wszel-

kimi zanieczyszczeniami pochodzącymi np. z powietrza [2], co więcej pozwalające 

zapobiegać podrażnieniom (spowodowanym przez m.in. wiatr czy zbyt niską lub zbyt 

wysoką temperaturę) lub też je eliminujące [3]. 

Coraz częściej w kosmetykach stosuje się oleje roślinne, które ze względu na 

zawarte w nich kwasy tłuszczowe, wywierają pozytywny wpływ na stan i wygląd skóry. 

Ich zadaniem jest ochrona skóry przed nadmierną utratą wody, zmniejszają jej napięcie, 

rozjaśniają przebarwienia, chronią przed promieniowaniem UV, co w konsekwencji 

opóźnia proces starzenia się skóry. Oleje te mogą stanowić dodatek do kosmetyku lub 

tworzyć samodzielny kosmetyk, jak np. olejek do usuwania makijażu [4]. 

Celem pracy jest charakterystyka wybranych olejów roślinnych stosowanych 

w produktach kosmetycznych, przedstawienie metod ich pozyskiwania i oczyszczania. 

Omówiono skład chemiczny olejów, możliwości ich wykorzystania w kosmetykach, 

nawiązując do związków w nich występujących oraz potencjalne korzyści wynikające 

dla konsumenta z ich zastosowania. 
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2. Oleje roślinne 

Terminem oleje roślinne określa się tłuszcze występujące w roślinie, zachowujące 

w temperaturze pokojowej ciekły stan skupienia (wyjątek stanowi olej kokosowy). 

W ich skład wchodzą głównie trójglicerydy (stanowiące najczęściej około 99% masy 

oleju), czyli estrowe pochodne glicerolu, zawierające reszty wyższych kwasów tłusz-

czowych o prostych łańcuchach i parzystej liczbie atomów węgla [5-7]. 

Kwasy tłuszczowe dzielą się, w zależności od liczby wiązań podwójnych, na nasy-

cone oraz nienasycone (w tym jedno- i wielonienasycone) (tab. 1). Stanowią one jeden 

ze składników cementu międzykomórkowego warstwy rogowej. Ich niedobór zaburza 

gospodarkę lipidową, co objawia się zwiększeniem suchości skóry, a tym samym 

łuszczeniem się naskórka, w konsekwencji czego, maleje odporność na ewentualne 

zakażenia [8]. 

Tabela 1. Przykłady kwasów tłuszczowych występujących w olejach roślinnych  

Nazwa kwasu Wzór kwasu 

Kwasy nasycone 

kwas laurynowy  

C12:0 

C11H23COOH 

 

kwas mirystynowy 

C14:0 

C13H27COOH 

 

kwas palmitynowy 

C16:0 

C15H31COOH 

 

kwas stearynowy 

C18:0 

C17H35COOH 

 

kwas arachidowy  

C20:0 

C19H39COOH 

 

Kwasy jednonienasycone  

kwas 

palmitooleinowy 

C16:1 

CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOH 

 

kwas oleinowy 

C18:1 

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH 

 

kwas rycynolowy  

C18:1 

CH3(CH2)5CH(OH)CH2CH=CH(CH2)7COOH 

 

kwas eurukowy  

C22:1 

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11COOH 
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kwas nerwonowy  

C24:1 

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)13COOH 

 

Kwasy wielonienasycone 

kwas linolowy  

C18:2 

CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH

 

kwas α-linolenowy 

C18:3 

CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH

 

kwas arachidonowy 

C20:4 

CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)3

COOH 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [6, 7]. 

Stabilność i właściwości danego oleju, w tym podatność na światło i na zmiany 

temperatury czy też zmiany wywołane obecnością tlenu, zależą od rodzaju i ilości kwa-

sów w nim występujących [7]. Olej, w którym dominują kwasy tłuszczowe nasycone, 

wykazuje większą stabilność i wolniej ulega jełczeniu. Natomiast oleje o większej 

zawartości kwasów tłuszczowych nienasyconych wykazują większą gładkość, mniejszą 

tłustość oraz lepszą wchłanialność przez skórę [9]. Z tego względu, oleje zawierające 

nienasycone kwasy tłuszczowe są częściej wykorzystywane do produkcji kosmetyków. 

Badania naukowe dowodzą, że oleje zawierające dużą ilość kwasu oleinowego, 

a jednocześnie o niskiej zawartości kwasu linolowego, w przypadku stosowania ich na 

skórze objętej stanem zapalnym, mogą przyczyniać się do powstawania dodatkowych 

uszkodzeń strukturalnych w warstwie rogowej naskórka, natomiast oleje bogate 

w kwasy nasycone oraz w kwas linolowy, działają na taką skórę pozytywnie. Bardzo 

rzadko obserwuje się negatywny wpływ olejów o wysokiej zawartości kwasu oleino-

wego na skórę nieuszkodzoną [7]. Do innych cennych składników olejów roślinnych 

należą antyoksydanty, witaminy, flawonoidy, związki fenolowe, fitosterole, karote-

noidy itp. [10]. 

Oleje występujące w kosmetykach można podzielić na trzy grupy: oleje schnące, 

półschnące oraz nieschnące [11], różniące się zawartością wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych. Do olejów schnących zalicza się oleje zawierające w swoim składzie 

ponad 50% kwasów nienasyconych. Ich zaletą jest to, że są one lekkie i szybko się 

wchłaniają. Olejami półschnącymi są oleje, w których zawartość tych kwasów mieści 

się w granicach od 20% do 50%. Są one również stosunkowo lekkie, dobrze wnikają 

w naskórek, nie zostawiając na nim tłustej i oleistej warstwy. Oleje nieschnące zawierają 

nie więcej niż 20% nienasyconych kwasów tłuszczowych, są gęste i długo wchłaniają 

się przez skórę. Wiedza na temat rodzaju oleju pozwala na jego prawidłowy dobór do 

danego typu cery (tab. 2).  
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Tabela 2. Rodzaje olejów stosowanych w kosmetyce z przyporządkowaniem do danego typu ceru wraz 

z przykładami   

Rodzaj oleju Rodzaj cery Przykład oleju 

olej 

nieschnący 

cera sucha i dojrzała oliwa z oliwek, z awokado, kokosowy, 

makadamia i z pestek dyni 

olej 

półschnący 

cera normalna i mieszana arganowy, migdałowy, słonecznikowy, 

sezamowy, z krokosza i z pestek moreli 

olej schnący cera tłusta i trądzikowa jojoba, konopny, z czarnuszki, z pestek 

winogron, z wiesiołka, lniany, z dzikiej róży, 

słonecznikowy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [11, 12]. 

Przy wyborze oleju do pielęgnacji skóry należy również kierować się jego komedo-

gennością, czyli zdolnością do tworzenia zaskórników. Cechę tę posiadają oleje z dużą 

zawartością kwasu oleinowego, takie jak: kokosowy, z krokosza czy z pestek brzoskwiń. 

Właściwości tej nie wykazują m.in. olej jojoba, konopny, z pestek malin czy z wiesiołka, 

dlatego oleje te mogą być stosowane przez osoby z tendencją do tworzenia zaskórni-

ków [11]. W przypadku cery problemowej, np. naczyniowej, warto zwrócić uwagę na 

oleje posiadające w swoim składzie witaminę C (olej z pestek malin, rokitnikowy, 

z dzikiej róży i ogórecznika lekarskiego), która uszczelni ściany naczyń krwionośnych.  

Podczas stosowania olejów na skórę, istotnymi czynnikami, które należy wziąć pod 

uwagę są częstotliwość i czas ich użytkowania, które mogą przyspieszyć lub wzmocnić 

negatywny wpływ na skórę [7]. 

3. Metody pozyskiwania olejów 

Oleje roślinne, znajdujące zastosowanie jako surowiec do produkcji kosmetyków, 

otrzymuje się głównie w procesie ekstrakcji. Od sposobu jej przeprowadzenia zależy 

przede wszystkim ilość i jakość uzyskanego oleju, a odpowiednia optymalizacja warun-

ków może dodatkowo znacząco wpłynąć na zwiększenie wydajności, skrócenie czasu 

ekstrakcji, zmniejszenie ilości potrzebnego ciepła, a tym samym zmniejszenie kosztów 

produkcji.  

Wyróżnia się dwa rodzaje ekstrakcji chemicznej:  

• ekstrakcję rozpuszczalnikową; 

• ekstrakcję płynem nadkrytycznym. 

W ekstrakcji rozpuszczalnikowej wykorzystuje się zdolność rozpuszczalnika hydro-

fobowego do wyodrębniania oleju z nasion oraz jego zdolność do rozpuszczania już 

wyizolowanego oleju. Proces ten obejmuje następujące etapy:  

• oczyszczanie nasion;  

• cięcie nasion na płatki (następuje wówczas zwiększenie powierzchni kontaktu nasion 

z rozpuszczalnikiem, co skutkuje zwiększeniem wydajności procesu); 

• gotowanie płatków (w wyniku czego dochodzi do uszkodzenia tkanek, co następnie 

ułatwia wniknięcie rozpuszczalnika do wnętrza płatków); 

• ekstrakcję oleju za pomocą np. heksanu; 

•  oddzielanie oleju od rozpuszczalnika.  
Jakość uzyskanego oleju zależy od warunków prowadzenia procesu, głównie od zasto-

sowanej temperatury, rodzaju rozpuszczalnika i metody oczyszczania nasion. Zaletami 
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tego typu ekstrakcji są łatwość wykonania i wysoki poziom odzysku oleju, natomiast 
wady to przede wszystkim szkodliwość stosowanych rozpuszczalników, możliwość 
pozbawienia surowca pożądanych składników oraz ryzyko powstania pożaru lub 
wybuchu [13, 14]. Ekstrakcja rozpuszczalnikowa może być dodatkowo wspomagana 
ultradźwiękami lub mikrofalami. Ich zastosowanie ułatwia zniszczenie struktury ko-
mórki, rozpuszczalnik może wówczas łatwiej wniknąć do jej wnętrza, a to znacząco 
usprawnia ekstrakcję. Takie postępowanie pozwala na użycie mniejszej ilości rozpusz-
czalnika, skrócenie czasu ekstrakcji oraz zmniejszenie zużycia energii [13]. 

Płyn nadkrytyczny, stosowany w drugim rodzaju ekstrakcji, to rozpuszczalnik, któ-
rego temperatura i ciśnienie przekraczają wartości krytyczne, a parametry fizykoche-
miczne przyjmują wartości pośrednie pomiędzy stanem gazowym a ciekłym. Jedną 
z cech takiego rozpuszczalnika jest m.in. wysoka wartość współczynnika dyfuzji, która 
pozwala na jego lepsze zdolności penetracyjne i transportowe [15]. Jako rozpuszczalniki 
stosuje się np. tlenek węgla(IV), etan, propan lub etylen, występujące w formie sprzę-
żonych gazów. Najczęstsze zastosowanie znajduje tlenek węgla(IV), z uwagi na jego 
niską temperaturę krytyczną, nietoksyczność, niepalność oraz możliwość łatwego usu-
nięcia z produktu końcowego. Cały proces ekstrakcji rozpoczyna się od wymieszania 
nasion z ciekłym tlenkiem węgla(IV), pod wysokim ciśnieniem, w wyniku czego 
powstaje mieszanina złożona z oleju rozpuszczonego w CO2. Następnie uwalnia się 
z układu ciśnienie, CO2 powraca do formy gazowej, a olej oddziela się od mieszaniny. 
W celu zwiększenia wydajności ekstrakcji związków polarnych, oprócz CO2 stosuje 
się tzw. współrozpuszczalniki, takie jak: metanol lub etanol [13]. Wydajność tego typu 
ekstrakcji zależy m.in. od ciśnienia, temperatury oraz czasu kontaktu rozpuszczalnika 
z nasionami [14]. 

Olej roślinny można pozyskać także metodą mechaniczną, jedną z najstarszych metod, 
polegającą na wytłoczeniu oleju z nasion za pomocą prasy mechanicznej – hydrau-
licznej lub ślimakowej. Proces ten może być prowadzony zarówno na zimno, jak i na 
gorąco, a co najważniejsze, nie wykorzystuje się tu żadnych rozpuszczalników. Zale-
tami tej metody są: uzyskanie dobrej jakości oleju, niepozbawionego naturalnych 
składników odżywczych i regenerujących oraz możliwość ponownego wykorzystania 
powstałych wytłoczyn. Otrzymany olej posiada naturalną barwę oraz intensywny, natu-
ralny zapach. Wadą tej metody jest długi czas trwania procesu oraz niski odzysk oleju 
z nasion [12, 13]. Najbardziej wartościowe są oleje tłoczone na zimno (czyli tłoczone 
w temperaturze poniżej 50°C), ponieważ nie zostają one pozbawione swoich cennych 
komponentów. 

Oleje roślinne, oprócz dobroczynnych dla skóry składników, mogą także zawierać 
związki, m.in. wolne kwasy tłuszczowe, pigmenty, nadtlenki oraz zanieczyszczenia, 
np. pestycydy, toksyny, metale oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, 
które nie są pożądane w oleju, ze względu na ich szkodliwość dla zdrowia. W celu 
pozbycia się tych niekorzystnych związków, stosuje się proces rafinacji. Jest to proces 
niezbędny do oczyszczania olejów, które nie nadają się do użytku po pierwszym 
tłoczeniu. Proces całkowitej rafinacji składa się z sześciu etapów [16]: 

• odgumowania, podczas którego usuwane są głównie fosfolipidy tworzące tzw. 
gumy, ale także węglowodany, białka i śladowe ilości metali; 

• neutralizacji, która pozbawia olej wolnych kwasów tłuszczowych; 

• mycia i suszenia – następuje wówczas usunięcie resztek związków alkalicznych, 
metali i fosfolipidów; 
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• wybielania, które usuwa m.in. pigmenty, głównie chlorofile i karotenoidy;  

• odwoskowania – polegającego na usunięciu wosków, odpowiedzialnych m.in. za 
mętnienie oleju; 

• dezodoryzacji, podczas której olej pozbawiany jest zapachu, ale także wolnych 
kwasów tłuszczowych, zanieczyszczeń (np. pestycydów) oraz części związków 
organicznych (np. tokoferoli, steroli czy polifenoli). 

Do zalet rafinacji zalicza się m.in.: wydłużenie czasu przydatności oleju, poprawę 
jego wyglądu oraz usunięcie szkodliwych i niepożądanych związków. Oleje rafinowane 
tworzą na skórze warstwę okluzyjną, która powoduje zmiękczenie naskórka, a także 
uelastycznia go, stosowane są więc przede wszystkim jako emolienty [12]. Główną ich 
wadą jest przede wszystkim częściowe usunięcie związków korzystnych dla zdrowia, 
np. tokoferoli. Z tego powodu, najbardziej wartościowe w kosmetyce są więc oleje 
nierafinowane, tłoczone na zimno i oczyszczane jedynie na drodze filtracji, ponieważ 
zachowują barwę i zapach oraz wartościowe składniki [12]. 

4. Charakterystyka wybranych olejów 

4.1. Olej arganowy 

Olej arganowy wytwarza się z ziaren drzewa arganowego Argania spinosa (L.) 
Skeels, należącego do rodziny Sapotaceae, występującego w Maroku oraz niektórych 
rejonach Algierii [17]. Wykorzystywany jest on na dwa sposoby: jako produkt spo-
żywczy oraz jako olej stosowany do produkcji kosmetyków. Oba rodzaje olejów uzyskuje 
się metodą tłoczenia na zimno, z tą różnicą, że do produkcji oleju konsumpcyjnego 
stosuje się ziarna prażone, a do przemysłu kosmetycznego – ziarna nieprażone. Olej 
arganowy może stanowić samodzielny kosmetyk nakładany na włosy lub skórę albo 
może być jednym z komponentów kosmetyku.  

4.1.1. Skład chemiczny oleju arganowego  

80% składu oleju arganowego stanowią kwasy tłuszczowe nienasycone (linolowy, 
linolenowy oraz oleinowy), a około 19% kwasy tłuszczowe nasycone (z czego większą 
część stanowią kwasy palmitynowy i stearynowy, zaś w znacznie mniejszej ilości wy-
stępują kwasy arachidowy i mirystynowy). Zawartość kwasu linolenowego w oryginal-
nym oleju arganowym nie przekracza 0,3 g na 100 g oleju [18]. Oznaczanie ilości tego 
kwasu stanowi metodę wykrywania fałszywego oleju arganowego, zawierającego 
domieszki oleju posiadającego jego dużą ilość, np. rzepakowego lub słonecznikowego. 
Innym cennym składnikiem są fitosterole, których w 100 g oleju może być nawet ok. 
220 mg [18]. Większość z nich stanowią schotenol i spinasterol, natomiast w mniejszej 
ilości występują: skwalen, stigmasta-8,22-dien-3β-ol, kampesterol i Δ7-avenasterol. 
Kampesterol, podobnie jak kwas linolenowy, służy do wykrywania zafałszowań oleju. 
Ważnymi związkami występującymi w oleju arganowym są również antyoksydanty, 
do których należą: koenzym Q10, polifenole, melatonina i tokoferole.  

4.1.2. Produkcja oleju arganowego  

Do produkcji oleju arganowego wykorzystuje się ekstrakcję tradycyjną, mechaniczną 
lub przemysłową [19]. Metoda tradycyjna obejmuje siedem etapów. Na początku owoce 
drzewa arganowego są zbierane i suszone, a następnie pozbawiane skórki. Do uzyska-
nia jednego litra oleju należy zebrać 50 kg owoców [18]. Wewnątrz owoców znajdują 
się orzechy, z których wybiera się nasiona, które następnie praży się między glinianymi 
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płytami. Gdy nasiona są już odpowiednio uprażone, poddaje się je kruszeniu w ka-
mieniu młyńskim. Powstaje wówczas mieszanka pokruszonych nasion, którą krótko 
miesza się dodatkiem wody. Zabieg ten prowadzi do uzyskania tzw. ciasta, które 
z czasem twardnieje i jednocześnie wydziela emulsję, zawierającą olej arganowy, który 
jest następnie dekantowany. Cały proces trwa ok. 24 godziny [18]. Otrzymany tą 
metodą olej jest nietrwały i niskiej jakości [20].  

W metodzie mechanicznej olej pozyskuje się za pomocą pras mechanicznych. Jego 

produkcja jest bardziej wydajna i szybsza niż w przypadku metody tradycyjnej. Oba 

procesy są podobne, jednak w metodzie mechanicznej owoce są pozbawiane skórki 

mechanicznie, zużywana jest znacznie mniejsza ilość wody, a także ulepszony jest etap 

prażenia nasion. Zaletami tej metody są: pozyskanie oleju „extra virgin” oraz zacho-

wanie wszystkich dobroczynnych właściwości oleju arganowego. Niekiedy zamiast 

pras mechanicznych wykorzystuje się prasy hydrauliczne, które usprawniają produkcję 

oleju, poprzez zmniejszenie liczby pracowników. Powyższa metoda pozwala na 

produkcję oleju arganowego wykorzystywanego zarówno do celów spożywczych, jak 

i kosmetycznych [18].  

Metoda przemysłowej produkcji oleju arganowego opiera się na ekstrakcji z wyko-

rzystaniem rozpuszczalnika. Rozdrobnione nasiona są moczone w rozpuszczalniku przez 

kilka godzin, a następnie filtrowane. Do ekstrakcji wykorzystuje się aparat Soxhleta 

oraz rozpuszczalniki hydrofobowe (takie jak eter czy (cyklo)heksan) lub chlorowco-

organiczne (jak np. dichlorometan czy chloroform). Wydajność tego procesu wynosi 

45-50% [19]. Olej wyprodukowany tą metodą nadaje się tylko do produkcji kosme-

tyków, ze względu na gorsze cechy organoleptyczne, w porównaniu do oleju produko-

wanego metodami tradycyjnymi.  

Do produkcji kosmetyków stosuje się również wzbogacony olej arganowy. Posiada 

on większą ilość antyoksydantów, które równocześnie przedłużają jego trwałość. Do 

jego produkcji wykorzystuje się olej kosmetyczny, który poddawany jest procesowi 

destylacji cząsteczkowej, w temperaturze 270°C, pod ciśnieniem 0,14 Pa. Otrzymany 

w ten sposób destylat posiada kilkakrotnie większą ilość kwasów tłuszczowych oraz 

związków niezmydlających (mających działanie antyoksydacyjne) [19].  

4.1.3. Fałszowanie oleju arganowego  

Olej arganowy jest jednym z najdroższych i najbardziej cenionych olejów na świecie, 

ze względu na korzystny wpływ na zdrowie człowieka. Coraz większe wykorzystanie 

tego oleju w produktach spożywczych i w kosmetykach spowodowało, że zwiększyło 

się na niego zapotrzebowanie. Jednocześnie przez chęć zysku, zaczęto go fałszować, 

wykorzystując w tym celu m.in. olej słonecznikowy, który jest tani i łatwo dostępny 

[21]. Najlepszą metodą wykrywania zafałszowań oleju arganowego jest chromatografia 

gazowa, która pozwala określić skład kwasów tłuszczowych zawartych w tym oleju [18].  

4.1.4. Właściwości i zastosowanie oleju arganowego  

Ze względu na dobroczynne właściwości oleju arganowego, coraz częściej znajduje 

zastosowanie w przemyśle kosmetycznym. Pomaga w leczeniu chorób skóry, zwiększa 

jej elastyczność i nawilżenie, poprzez hamowanie utraty wody. Sprawia, że skóra staje 

się bardziej miękka, co ułatwia wnikanie niektórych leków nakładanych miejscowo na 

skórę, np. alantoiny [22]. Jego systematyczne stosowanie prowadzi do zmniejszenia 

widoczności niedoskonałości, takich jak blizny czy krosty. Spowalnia procesy starzenia 
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oraz polepsza stan włosów i paznokci [23]. Ze względu na obecność wielu nienasy-

conych kwasów tłuszczowych, olej arganowy polecany jest szczególnie osobom z cerą 

suchą, wrażliwą i alergiczną [5].  

4.2. Olej jojoba  

Olej jojoba wytwarza się z krzewu jojoba Simmondsia chinensis (Link) Schneider, 

należącego do rodziny Simmondsiaceae, występującego naturalnie w Stanach Zjedno-

czonych (głównie na południu kraju, np. w Arizonie), Meksyku i w pobliskich rejonach. 

Od dłuższego czasu uprawia się go również w innych krajach, np. w Indiach, Arabii 

Saudyjskiej czy Egipcie, z uwagi na możliwość wykorzystania tej rośliny w wielu 

dziedzinach, takich jak: medycyna, kosmetologia, rolnictwo czy garbarstwo [24, 25].  

4.2.1. Skład chemiczny oleju jojoba  

Olej jojoba jest jasnożółtym, przejrzystym tłuszczem, zawierającym estry woskowe. 

Są to estry kwasów tłuszczowych i tłuszczowych alkoholi, zawierających 20-24 atomy 

węgla w cząsteczce. Pod względem budowy są one podobne do estrów woskowych 

zawartych w ludzkim sebum [26]. Krzew jojoba jest jedyną rośliną, która wytwarza 

płynny wosk, stanowiący nawet do 60% masy nasiona [27]. Jest to cecha wyróżniająca 

tę roślinę spośród innych. U większości roślin tak duży procent masy nasiona stanowią 

triglicerydy, a nie płynny wosk [27]. Estrami woskowymi, występującymi w oleju 

jojoba, są m.in. eikozenian dokosenylu, dokozenian dokosenylu i oleinian dokosenylu. 

W znacznie mniejszej ilości występują wolne kwasy tłuszczowe oraz wolne alkohole. 

W oleju tym znajdują się również sterole, wśród nich m.in. cholesterol, kampesterol 

oraz izofukosterol, w mniejszej ilości flawonoidy, głównie kwercetyna i jej pochodne, 

lignany, np. salwadorazyd, glikozydy cyjanogenne, np. simmondyzyna, witamina D 

i jej pochodne oraz witamina A [25].  

 
Rysunek 1. Przykładowe sterole zawarte w oleju jojoba [25] 

4.2.2. Produkcja oleju jojoba  

Do pozyskania oleju jojoba wykorzystuje się ekstrakcję mechaniczną lub rozpusz-

czalnikową. Metoda mechaniczna rozpoczyna się od zebrania nasion jojoby, które 

następnie oczyszcza się, suszy i złuszcza. Kolejnym etapem jest tłoczenie ziaren na 

zimno w niskiej temperaturze. Zabieg ten jest mało wydajny, ale pozwala na otrzymanie 

oleju bardzo dobrej jakości. Metoda rozpuszczalnikowa pozwala na wyekstrahowanie 

oleju z nasion za pomocą rozpuszczalników. Najczęściej używanym rozpuszczalnikiem 

jest heksan. Rzadziej wykorzystuje się inne rozpuszczalniki organiczne (jak np. chlo-

roform), z uwagi na ich szkodliwość dla środowiska, wysoką cenę oraz mniejszą wydaj-

ność, a co najważniejsze ich niewielkie ilości mogą pozostać w gotowym oleju [28]. 

Na szybkość i wydajność całego procesu wpływają czynniki, takie jak: temperatura, 

wielkość cząsteczek oleju, rodzaj rozpuszczalnika, lepkość rozpuszczalnika oraz mie-
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szanie. Zazwyczaj oleje o mniejszych cząsteczkach są lepiej ekstrahowane, ponieważ 

mają większy stosunek powierzchni do objętości, co pozwala na lepszą absorpcję 

z rozpuszczalnikiem. Odpowiednio dobrana lepkość rozpuszczalnika pozwala na jego 

lepsze oddziaływanie z nasionami poddanymi ekstrakcji. Temperatura zwiększa rozpusz-

czalność oleju w rozpuszczalniku, natomiast mieszanie ułatwia oddzielenie oleju od 

powierzchni cząsteczek rozpuszczalnika [29]. 

4.2.3. Właściwości i zastosowanie oleju jojoba  

Olej jojoba wykazuje działanie nawilżające, dlatego wykorzystuje się go często do 

produkcji emolientów [27], które znajdują zastosowanie w leczeniu chorób skórnych, 

np. atopowego zapalenia skóry, pozwalając na ograniczenie stosowania leków i zapobie-

ganie nawrotom danej choroby [30]. Jest ważnym składnikiem fazy olejowej w wielu 

kosmetykach nakładanych miejscowo, np. w kremach czy balsamach, ponieważ ułatwia 

wchłonięcie substancji aktywnych przez skórę. Występujące w oleju przeciwutleniacze 

i tokoferole pomagają zwalczyć stres oksydacyjny skóry. Nie należy jednak nakładać 

dużych ilości tego oleju jednorazowo, ponieważ może on wywołać kontaktowe zapa-

lenie skóry lub wniknąć do krwiobiegu [28]. Wykorzystywany jest również jako olej 

nośnikowy, który pomaga rozcieńczyć olejki eteryczne stosowane m.in. w aromate-

rapii [27]. Nadaje się do każdego typu cery, łatwo przenika przez skórę, wzmacniając 

ją, dlatego jest odpowiedni do walki z niedoskonałościami np. z rozstępami [5]. Olej 

jojoba przyspiesza proces gojenia się ran, pomaga w leczeniu łuszczycy, a także wy-

kazuje działanie przeciwdrobnoustrojowe. Z tego względu używany jest do produkcji 

kosmetyków przeznaczonych do zwalczania trądziku [31].  

4.3. Olej kokosowy  

Olej kokosowy wytwarza się z nasion orzechów kokosa Cocos nucifera L., nale-

żącego do rodziny Arecaceae lub z jego miąższu (zwanego inaczej koprą), poddanego 

suszeniu i starciu [32]. Palmę kokosową uprawia się w ponad 93 krajach na świecie, 

a jej hodowla dominuje w krajach występujących w klimacie tropikalnym [33]. Z orze-

chów kokosa produkuje się kilka rodzajów oleju, jednak w kosmetykach, takich jak 

balsamy do ciała, najbardziej cenionym i najczęściej stosowanym jest masło kokosowe 

[34].  

4.3.1. Skład chemiczny oleju kokosowego  

Olej kokosowy jest białym tłuszczem, występującym w formie stałej (w tempera-

turze pokojowej), w skład którego wchodzą przede wszystkim nasycone kwasy tłusz-

czowe, które stanowią ok. 95% składu oleju [35]. Zawiera m.in. kwas laurynowy (49%), 

mirystynowy (18%), palmitynowy (8%), kaprylowy (8%), kaprynowy (7%), oleinowy 

(6%), linolowy (2%) oraz stearynowy (2%) [22]. W oleju tym można również znaleźć 

związki fenolowe, takie jak: katechina, kwas p-kumarowy i kwas ferulowy, które 

wykazują działanie antyoksydacyjne oraz przeciwzapalne. Ich zawartość zależy od 

rodzaju oleju i sposobu jego pozyskiwania. W niewielkiej ilości występują również 

fosfolipidy, głównie fosfatydyloetanoloamina, fosfatydylocholina oraz fosfatydyloinozytol, 

tokoferole, sterole, wśród których dominuje β-sitosterol oraz związki lotne (ketony 

metylowe i laktony), które nadają kokosowi charakterystyczny zapach [36].  
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Rysunek 2. Budowa β-siterolu [35] 

4.3.2. Produkcja oleju kokosowego  

Do produkcji oleju kokosowego najczęściej wykorzystuje się ekstrakcję na zimno 

oraz ekstrakcję na gorąco. Metoda pierwsza rozpoczyna się od zebrania i obrania doj-

rzałych orzechów kokosowych. Nie stosuje się orzechów niedojrzałych, ponieważ 

zawierają one mniejszą ilość oleju. Uzyskany miąższ jest następnie ścierany i wyciskany, 

a z powstałego wówczas mleka kokosowego ekstrahowany jest olej. Główną zaletą 

tego procesu jest niski koszt produkcji, który wynika z rezygnacji ze stosowania roz-

puszczalników i procesów rafinacji, np. wybielania, które dodatkowo zmniejszałyby 

zawartość cennych składników np. polifenoli. Jedyną wadą tej metody jest jej mała 

wydajność [33]. W ekstrakcji na gorąco, w odróżnieniu od metody opisanej powyżej, 

wykorzystuje się podwyższoną temperaturę. Jej głównym celem jest zniszczenie emulsji 

złożonej z cząsteczek wody i oleju, poprzez denaturację białek, które stabilizują daną 

emulsję. Podczas tej metody następuje zmniejszenie poziomu lipoprotein o niskiej 

gęstości zawartych w oleju kokosowym i jednoczesne zwiększenie poziomu lipoprotein 

o wysokiej gęstości. Ma to szczególne znaczenie przy produkcji olejów do celów spo-

żywczych, z uwagi na zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób układu krwionośnego, 

np. miażdżycy [33].  

4.3.3. Właściwości i zastosowanie oleju kokosowego  

Dobroczynne właściwości oleju kokosowego znane są od wieków. Ma on działanie 

nawilżające, zmiękczające oraz ochronne. Jest naturalnym emolientem, skutecznym 

w leczeniu chorób skórnych, takich jak: atopowe zapalenie skóry oraz kseroza [22, 37]. 

Chroni również przed nadmierną utratą wody, wspomaga gojenie się ran, a także 

opóźnia proces starzenia się skóry. Z tego względu często jest spotykany w pomadkach 

ochronnych i balsamach do ciała [38]. Znajduje także zastosowanie w szamponach czy 

olejkach do włosów. Jego obecność w tych produktach pozwala utrzymać w dobrej 

kondycji włosy i skórę głowy, jak również zwalczyć niepożądane dolegliwości, takie 

jak łupież, ze względu na właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze [39]. Sto-

sowany miejscowo na skórę, chroni ją przed promieniowaniem UV [22]. Olej kokosowy 

chętnie wykorzystuje się także do masaży, jednak w tym celu stosuje się olej frakcjo-

nowany, zawierający tylko średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Taki olej jest wówczas 

płynny, łatwo się rozprowadza i nie pozostawia tłustej warstwy na powierzchni skóry [34]. 
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4.4. Olej konopny  

Olej konopny wytwarza się z liści lub nasion konopi siewnej Cannabis sativa L., 

należącej do rodziny Cannabaceae. Roślinę tę pierwotnie uprawiano w Azji, jednak 

z czasem uprawa rozpowszechniła się na Europę i Amerykę Północną. Tylko ten 

gatunek nadaje się do produkcji oleju konopnego, ponieważ zawiera bardzo małą ilość 

trans-Δ9-tetrahydrokannabinolu (THC), wynoszącą do 0,3%, który odpowiada za nar-

kotyczność konopi, a jednocześnie dużą ilość kannabidiolu (CBD), wykazującego pozy-

tywny wpływ na nasze zdrowie. Z tego względu olej ten jest często potocznie zwany 

olejem CBD.  

4.4.1. Skład chemiczny oleju konopnego  

W skład oleju konopnego wchodzą przede wszystkim niezbędne nienasycone kwasy 

tłuszczowe, stanowiące ponad 80% składu oleju. Zalicza się do nich kwasy, takie jak: 

linolowy, α-linolenowy, γ-linolenowy oraz oleinowy [40, 41]. Korzystny stosunek 

wagowy kwasów omega-3 i omega-6 (1 : 3) wpływa na aktywność metaboliczną ko-

mórek, a także nadaje olejowi działanie przeciwzapalne, przeciwnowotworowe i przeciw-

zakrzepowe. W oleju tym występują również kannabinoidy i terpeny. Do kannabino-

idów, zwanych także fitokannabinoidami, zalicza się związki, takie jak: kannabidiol 

(CBD), tetrahydrokannabinol (THC), kannabinol (CBN) i kannabigerol (CBG).  

 
Rysunek 3. Budowa wybranych kannabinoidów zawartych w oleju konopnym [42, 43]  

Najczęściej w lecznictwie, jak również w dermokosmetykach, wykorzystuje się THC 

i CBN, które wykazują m.in. działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Za charakte-

rystyczny smak i zapach oleju odpowiadają terpeny, głównie: α-humulen, β-kariofilen, 

mircen oraz α- i β-pinen, które wykazują równocześnie działanie uspokajające, przeciw-

bakteryjne i przeciwzapalne [44]. Natomiast za typowy, zielonkawy kolor oleju odpo-

wiadają chlorofile, które przyspieszają gojenie się ran i stanów zapalnych. W oleju wy-

stępują również fitosterole, wśród których dominuje β-sitosterol, posiadający właściwości 

przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe oraz polifenole, chroniące przed działaniem 

wolnych rodników [45].  

4.4.2. Produkcja oleju konopnego  

Istnieje wiele metod pozyskiwania oleju konopnego, spośród których najczęściej 

wykorzystuje się tłoczenie na zimno. Zaletą tej metody jest to, że nie stosuje się w niej 

wysokich temperatur ani szkodliwych rozpuszczalników organicznych. Jednakże wydaj-
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ność procesu jest niska, a w wytłoczonym oleju mogą pozostać ślady chlorofilu, który 

prowadzi do fotooksydacji oleju i zmniejsza tym samym jego trwałość i jakość. W celu 

zwiększenia wydajności, stosuje się macerację, ekstrakcję w aparacie Soxhleta, a ostatnio 

również ekstrakcję wspomaganą mikrofalami lub ultradźwiękami, która nie tylko 

zwiększa wydajność procesu, ale również skraca czas ekstrakcji i zwiększa zawartość 

karotenoidów i tokoferoli w oleju [46].  

4.4.3. Właściwości i zastosowanie oleju konopnego  

Przemysł kosmetyczny coraz częściej w swoich produktach wykorzystuje olej ko-

nopny. Ma on działanie ochronne, łagodzi stany zapalne, podrażnienia i zmiany skórne, 

dlatego polecany jest szczególnie dla osób ze skłonnością do alergii. Pomaga w zmniej-

szeniu przebarwień, wyrównuje koloryt skóry, nawilża i odżywia. Jest to olej, który 

szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej warstwy na powierzchni skóry, dlatego 

można go stosować jako samodzielny kosmetyk. Częściej jednak używa się go do 

produkcji kosmetyków, takich jak: kremy, balsamy do ciała czy olejki do masażu [47]. 

Znajduje również potencjalne zastosowanie w kremach przeciwsłonecznych, ze względu 

na wysoką zawartość witaminy E oraz zdolność do absorbowania promieni UV [48]. 

Jest on szczególnie polecany osobom z cerą trądzikową, ponieważ stabilizuje pracę 

gruczołów łojowych i zapobiega powstawaniu zaskórników, a także osobom z cerą 

suchą, ze względu na obecność niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, które 

tworzą film na powierzchni skóry, chroniąc ją przed nadmierną utratą wody [45]. 

4.5. Olej makadamia  

Olej makadamia pozyskuje się z orzechów drzew makadamii Macadamia F. Muell, 

należących do rodziny Proteacea. Drzewo to naturalnie występuje w Australii, ale 

można je również spotkać w Chinach, Południowej Afryce, Kenii czy w Południowej 

Ameryce. Do najczęściej uprawianych gatunków makadamii należą: Macadamia inte-

grifolia, M. tetraphylla, M. ternifolia oraz M. jansenii, jednak olej o wysokiej jakości 

pozyskuje się z gatunków M. integrifolia i M. tetraphylla [49-51].  

4.5.1. Skład chemiczny oleju macadamia  

W oleju makadamia dominują nienasycone kwasy tłuszczowe, głównie kwasy: 

linolowy, palmitynowy, oleinowy i palmitooleinowy, wśród których największą ilość 

stanowi kwas oleinowy [52]. Kwas palmitooleinowy występuje naturalnie w ludzkim 

łoju, jednak z wiekiem jego ilość spada, dlatego olej makadamia świetnie uzupełnia 

jego niedobór, pomagając jednocześnie zachować skórze młodość i elastyczność [53]. 

Zawiera także karotenoidy, np. β-karoten, przeciwutleniacze (skwalen i witaminę E, 

które łagodzą stany zapalne i chronią przed wolnymi rodnikami) oraz fitosterole, głównie 

stigmasterol, kampesterol i β-sitosterol. Związki te działają podobnie jak kortyzon – 

pomagają łagodzić podrażnienia skóry oraz zmniejszają jej swędzenie i zaczerwie-

nienie [52].  

4.5.2. Produkcja oleju macadamia  

Do produkcji oleju macadamia stosuje się tłoczenie i ekstrakcję rozpuszczalnikową. 

Najczęściej przeprowadza się metodę tłoczenia na zimno przy pomocy prasy hy-

draulicznej lub śrubowej. Proces ten składa się z trzech etapów: odtłuszczania nasion, 

kondycjonowania nasion oraz rozdrabniania nasion. Odtłuszczanie nasion pozwala 
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zmniejszyć zawartość m.in. chlorofilu, metali i pestycydów oraz uodparnia zawarty 

w nich olej na utlenianie, jednak komercyjnie etap ten jest często pomijany, ze względu 

na pojawiające się problemy techniczne. W trakcie kondycjonowania nasiona poddaje 

się wstępnej obróbce cieplnej w temperaturze 100°C i nawilżeniu do optymalnej wil-

gotności, co znacząco poprawia wydajność procesu. Dodatkowo, w celu zwiększenia 

ilości pozyskiwanego produktu, nasiona i łuski poddaje się rozdrabnianiu. Bezpośrednio 

po tym zabiegu olej należy wycisnąć, aby zmniejszyć ryzyko jego utlenienia. Cały proces 

jest jednak mało wydajny, ponieważ spora część oleju pozostaje w odpadach popro-

dukcyjnych, z których można następnie ponownie wyekstrahować olej, stosując ekstrak-

cję rozpuszczalnikiem, jednak nie zaleca się stosowania rozpuszczalników organicz-

nych (np. benzenu), przez ich szkodliwość dla zdrowia i środowiska [54].  

4.5.3. Właściwości i zastosowanie oleju macadamia  

Olej macadamia ma przede wszystkim dobre właściwości nawilżające, dlatego wyko-

rzystuje się go do produkcji, np. emolientów dla dzieci i niemowląt oraz kosmetyków 

dla osób ze skórą wrażliwą lub atopową, a także nawilżających szamponów, kremów do 

rąk czy ciała [30]. Zawarte w oleju karotenoidy chronią skórę przed starzeniem, odży-

wiają ją, regulują wydzielanie sebum oraz zmniejszają ryzyko powstania nowotworów 

skóry, ze względu na hamowanie nadmiernej aktywności reaktywnych form tlenu. Olej 

macadamia występuje również w kosmetykach przeznaczonych do opalania, np. w pian-

kach brązujących lub samoopalaczach oraz w kosmetykach przeznaczonych do maki-

jażu, np. w różach, fluidach czy cieniach do powiek [55].  

4.6. Olej migdałowy  

Olej migdałowy pozyskuje się nasion, zwanych migdałami, drzewa migdałowca 

zwyczajnego Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, należącego do rodziny Rosaceae. Drzewo 

to pochodzi z zachodnich rejonów Azji i północnych regionów Afryki. Obecnie jest 

uprawiane w krajach występujących w strefie klimatu umiarkowanego, np. Hiszpanii, 

Maroku, Portugalii oraz Stanach Zjednoczonych. Migdały są najczęściej uprawianymi 

orzechami na świecie, ze względu na ich szerokie zastosowanie zarówno w przemyśle 

spożywczym, jak i kosmetycznym [56, 57].  

4.6.1. Skład chemiczny oleju migdałowego  

Olej migdałowy posiada jasnożółty kolor oraz słodki, łagodny, orzechowy smak 

i zapach [58]. Dominują w nim przede wszystkim nienasycone kwasy tłuszczowe m.in. 

kwas linolowy, oleinowy i linolenowy. Związkami występującymi również w dużej 

ilości są tokoferole, głównie α-tokoferol, którego zawartość w oleju wynosi od 85 mg/kg 

oleju do 650 mg/kg oleju [59].  

 
Rysunek 4. Budowa α-tokoferolu [40] 
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Tak duża różnica w ilości α-tokoferolu, zależy m.in. od odmiany migdałów, warun-

ków klimatycznych danego regionu uprawy lub rodzaju zastosowanej ekstrakcji. Im 

większe stężenie tokoferoli w oleju, tym większa jest jego trwałość. Innym związkiem 

odpowiedzialnym za stabilność oksydacyjną oleju jest skwalen, którego zawartość 

w oleju waha się w granicach od 37,9 mg/kg do 114,2 mg/kg oleju [60]. W oleju mig-

dałowym występują również sterole, głównie stigmasterol i Δ5-avenastrol oraz 

polifenole [59-61].  

4.6.2. Produkcja oleju migdałowego  

Produkcja oleju migdałowego rozpoczyna się od zebrania migdałów, usunięcia 

z nich łupiny i wysuszenia, w celu obniżenia poziomu wilgotności. Zabieg ten chroni 

migdały przed zjełczeniem, a także zapobiega rozwojowi niepożądanych grzybów pro-

dukujących toksyny. Proces suszenia prowadzi się, pozostawiając nasiona na słońcu 

przez kilka dni lub przy użyciu wentylatora, suszarki bądź pieca z gorącym powietrzem. 

Kolejnym etapem jest usunięcie z nasion skórki i ekstrakcja oleju. Można ją przepro-

wadzić, stosując ekstrakcję rozpuszczalnikową, ekstrakcję płynem w stanie nadkrytycz-

nym lub poprzez tłoczenie mechaniczne. Pierwsza metoda jest najwydajniejsza, jednak 

wykorzystuje się w niej wysoką temperaturę, która częściowo pozbawia olej pożąda-

nych związków odżywczych. Ponadto proces ten wymaga zastosowania rozpuszczal-

ników organicznych, które często są szkodliwe, i które należy następnie usunąć, stosując 

rafinację. Lepszą metodą jest ekstrakcja płynem nadkrytycznym, z wykorzystaniem 

tlenku węgla(IV), co pozwala na użycie niższych temperatur i ciśnień, w efekcie 

otrzymując olej o wysokiej jakości [62]. Koszt tego procesu jest jednak wysoki. 

Najlepszą zatem metodą jest tłoczenie mechaniczne za pomocą pras śrubowych lub 

hydraulicznych [57].  

4.6.3. Właściwości i zastosowanie oleju migdałowego  

Olej migdałowy, dzięki nienasyconym kwasom tłuszczowym, wykorzystuje się do 

produkcji emolientów, np. dla dzieci chorujących na atopowe zapalenie skóry oraz 

kremów, balsamów czy pomadek nawilżających skórę wysuszoną m.in. przez czynniki 

atmosferyczne, takie jak wiatr czy słońce. Olej ten stosuje się również w aromaterapii, 

gdzie pełni rolę oleju nośnikowego, w którym rozcieńcza się olejki eteryczne [30, 58]. 

Pomaga w walce z trądzikiem oraz łagodzi stany zapalne skóry. Znajduje również zasto-

sowanie w formie mieszanki oleju migdałowego z sokiem z amli, która zmniejsza 

wypadanie włosów, usuwa łupież i zapobiega przedwczesnemu siwieniu włosów [56].  

4.7. Olej rycynowy  

Olej rycynowy wytwarza się z nasion krzewu rącznika pospolitego Ricinus commu-

nis L., należącego do rodziny Euphorbiaceae [63]. Krzew ten uprawia się głównie 

w Afryce, Indiach i Ameryce Południowej, a największym eksporterem wytwarzanego 

z niego oleju są Indie [64]. Jest to olej niejadalny, który znajduje jednak szerokie 

zastosowanie. Wykorzystuje się go m.in. w medycynie i farmacji, a także do produkcji 

biodegradowalnych polimerów, biopaliw, kosmetyków, smarów, klejów oraz nano-

cząstek [65].  
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4.7.1. Skład chemiczny oleju rycynowego  

Olej rycynowy jest lepkim, jasnożółtym i nieschnącym olejem. Jego najważniejszym 

kwasem tłuszczowym jest kwas rycynolowy, stanowiący ok. 90% objętości oleju [64], 

który jednocześnie przedłuża jego trwałość. 

 
Rysunek 5. Budowa kwasu rycynolowego [Wikipedia] 

W oleju tym, w znacznie mniejszych ilościach, występują kwasy, takie jak: linole-

nowy, linolowy, oleinowy i stearynowy [64]. Dodatkowo znajdują się w nim m.in. 

trójglicerydy, z czego ponad 80% stanowi trirycynoleina, fitosterole, takie jak β-sitosterol, 

stigmasterol i kampesterol, fosfolipidy, głównie fosfatydylocholina, tokoferole i karo-

tenoidy [66].  

4.7.2. Produkcja oleju rycynowego  

Proces otrzymywania oleju rycynowego składa się z tłoczenia mechanicznego 

i ekstrakcji rozpuszczalnikowej. W pierwszym etapie z wysuszonych wcześniej nasion 

usuwa się łupinę, mechanicznie lub ręcznie. Tak przygotowane nasiona pozbawia się 

wilgoci za pomocą prasy z płaszczem parowym, a następnie poddaje tłoczeniu w pra-

sach śrubowych, zwanych wytłaczarkami do oleju. Zabieg ten pozwala odzyskać tylko 

ok. 45% oleju [64], więc konieczne jest przeprowadzenie kolejnego etapu, którym jest 

ekstrakcja w aparacie Soxhleta lub komercyjnym ekstraktorze rozpuszczalnikowym, 

z wykorzystaniem heksanu, heptanu lub eteru naftowego. Otrzymany w ten sposób olej 

wciąż może zawierać zanieczyszczenia, dlatego dodatkowo przepuszcza się go przez 

prasę filtracyjną, która pozbawia go m.in. kwasów, gazów, a także wody. Przefiltrowany 

olej jest ostatecznie poddawany rafinacji, co pozwala na wydłużenie jego trwałości. 

Rafinacja pozwala na usunięcie niepożądanych związków, m.in. fosfolipidów, sub-

stancji koloidalnych, barwników czy nadmiaru wolnych kwasów tłuszczowych [64, 67].  

4.7.3. Właściwości i zastosowanie oleju rycynowego  

Olej rycynowy wykazuje działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Pomaga 

w zapobieganiu lub leczeniu m.in. trądziku, zmarszczek, oparzeń, grzybicy, rozstępów 

czy brodawek [68]. Posiada również działanie nawilżające, dlatego stosuje się go do 

produkcji emolientów [69]. Olej ten nadaje się także do pielęgnacji włosów. Powoduje 

ich szybszy wzrost, pomaga je przyciemnić oraz wpływa na zagęszczenie brwi i rzęs 

[68]. Do produkcji niektórych kosmetyków stosuje się olej rycynowy poddany etoksy-

lacji. Zabieg ten zmniejsza lepkość oleju i jednocześnie zwiększa jego rozpuszczalność 

w kosmetyku. Taki olej stosuje się do produkcji np. perfum, kremów do rąk, wody 

kolońskiej i balsamów po goleniu [58]. 

4.8. Olej z masłosza  

Olej z masłosza (zwany inaczej masłem shea lub masłem karite) wytwarza się z nasion 

masłosza Vitellaria paradoxa C.F. Gaernt/Butyrospermum parkii (G. Don) Kotschy, 
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należącego do rodziny Sapotaceae. Drzewo to występuje w Zachodniej Afryce, np. 

w Nigerii oraz we Wschodniej Afryce, np. w Ugandzie [70]. Olej z tego drzewa wyko-

rzystuje się w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym, a jego naj-

większy popyt związany jest z ekstrakcją jadalnej stearyny, która jest zamiennikiem 

masła kakaowego, wykorzystywanego do produkcji czekolady [71].  

4.8.1. Skład chemiczny oleju z masłosza  

Olej z masłosza zawiera w porównywalnych ilościach nasycone i nienasycone kwasy 

tłuszczowe. Do grupy pierwszej zalicza się kwasy palmitynowy i stearynowy (oba te 

związki wchodzą w skład stearyny), natomiast do drugiej grupy należą kwasy oleinowy 

i linolowy. Wszystkie te substancje wykazują działanie nawilżające. Oprócz kwasów 

tłuszczowych olej ten zawiera m.in. przeciwutleniacze, głównie tokoferole, polifenole 

(np. katechinę), sterole oraz triterpeny [72].  

4.8.2. Produkcja oleju z masłosza  

Do produkcji oleju z masłosza wykorzystuje się jedną z czterech metod ekstrakcji 

[73]: a) ekstrakcję tradycyjną, b) ekstrakcję mechaniczną, c) ekstrakcję rozpuszczalni-

kową, d) ekstrakcję rozpuszczalnikową wspomaganą enzymami.  

W przypadku ekstrakcji tradycyjnej, produkcją oleju z masłosza zajmują się kobiety 

mieszkające w zachodniej Afryce, m.in. w Ghanie i Nigerii, ponieważ jest to dla nich 

często jedyne źródło dochodów. Pierwszym etapem ekstrakcji tradycyjnej jest obróbka 

termiczna nasion masłosza. Następnie nasiona te mieli się, w celu zwiększenia wydaj-

ności ekstrakcji oraz gotuje, aby wyekstrahować olej, który następnie zbiera się i suszy. 

Wady tego procesu to przede wszystkim czasochłonność i niska wydajność. Z tego 

względu kobiety coraz częściej odchodzą od tego sposobu otrzymania oleju [70, 73].  

Podczas ekstrakcji mechanicznej, wykorzystywanej do produkcji oleju na skalę 

przemysłową, ziarna utrzymuje się w temperaturze 15-20°C w kotle lub komorze 

grzewczej, mieli i następnie wytłacza się z nich olej [73]. W celu uzyskania większej 

ilości oleju, wytłoczyny poddaje się ponownemu tłoczeniu. Zaletą tej metody jest przede 

wszystkim skrócenie czasu otrzymywania oleju, zaś wadą niska wydajność, ponieważ 

w wytłoczynach pozostaje ok. 19% nieodzyskanego produktu [73].  

W procesie ekstrakcji rozpuszczalnikowej, wysuszone i rozdrobnione nasiona 

umieszcza się w aparacie Soxhleta i zalewa rozpuszczalnikiem organicznym, np. eterem 

lub n-heksanem. Następuje wówczas proces przejścia oleju do rozpuszczalnika, który 

po kilku godzinach jest oddzielany od rozpuszczalnika za pomocą filtracji, a następnie 

ogrzewany (w celu usunięcia resztek rozpuszczalnika) i pozostawiany w celu stward-

nienia. W otrzymanym oleju wciąż mogą jednak pozostać śladowe ilości rozpuszczal-

nika, a zatem, aby je usunąć, poddaje się go rafinacji. Tak przygotowany produkt może 

dopiero trafić na rynek.  

Ze względu na zwiększoną wydajność procesu otrzymywania oleju oraz uzyskanie 

produktu dobrej jakości, w Ghanie coraz częściej stosuje się metodę ekstrakcji rozpusz-

czalnikowej wspomaganej enzymami. Wykorzystuje ona pektynazy, które rozkładają 

ścianę komórkową komórki nasiona oraz proteazy, które niszczą błonę liposomów. 

Zabieg ten ułatwia przenikanie oleju do rozpuszczalnika. Jedyną wadą tej ekstrakcji 

jest wysoki koszt importowanych enzymów [73].  
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4.8.3. Właściwości i zastosowanie oleju z masłosza  

Dzięki zawartym w oleju z masłosza kwasom tłuszczowym, zarówno nasyconym, 

jak i nienasyconym, ma on działanie nawilżające, natłuszczające i kojące, dlatego wyko-

rzystuje się go do produkcji m.in. kremów do ciała, kremów do rąk, pomadek ochron-

nych oraz szamponów do włosów suchych i zniszczonych. Przyczynia się do rege-

neracji skóry, łagodzenia podrażnień i przebarwień. Poprzez dezaktywaję proteaz, 

m.in. kolagenazy i elastazy, stymuluje syntezę kolagenu, dlatego znajduje zastosowanie 

jako składnik kremów przeciwko starzeniu skóry. Olej ten można również znaleźć 

w produktach przeznaczonych do opalania, ponieważ chroni skórę przed promienio-

waniem UV [58, 72, 74].  

4.9. Olej z pestek malin  

Olej z pestek malin wytwarza się z pestek owoców krzewu maliny Rubus idaeus L., 

należącej do rodziny Rosaceae. Krzew ten uprawia się w Europie, Azji i Ameryce 

Północnej, a jego owoce są wykorzystywane głównie w przemyśle spożywczym do 

produkcji np. soków i dżemów. Podczas przetwarzania tych owoców pozostają m.in. 

nasiona, które wykorzystuje się do produkcji oleju [75].  

4.9.1. Skład chemiczny oleju z pestek malin  

W oleju z pestek malin dominują przede wszystkim nienasycone kwasy tłuszczowe, 

głównie kwasy linolowy i α-linolenowy (stanowiący ponad 80%), natomiast w mniejszej 

ilości kwas oleinowy [11, 76]. Oprócz kwasów tłuszczowych w oleju występują rów-

nież tokoferole, m.in. α-tokoferol, czyli antyoksydanty, wychwytujące wolne rodniki 

i chroniące olej przed jełczeniem [40]. Za jego barwę odpowiadają karotenoidy, takie 

jak: β-karoten, zeaksantyna czy luteina, które również mają działanie przeciw-

utleniające. Olej z pestek malin zawiera także witaminy A i E, polifenole, fitosterole, 

np. sitosterol, kampesterol i stigmasterol oraz związki fenolowe, w których dominuje 

m.in. kwas elagowy, posiadający działanie przeciwzapalne, przeciwnowotworowe oraz 

antyoksydacyjne [76, 77].  

 
Rysunek 6. Budowa kwasu elagowego [Wikipedia] 

4.9.2. Produkcja oleju z pestek malin  

Jedną z głównych metod produkcji oleju z pestek malin jest tłoczenie na zimno. Uzy-

skany olej nie jest poddawany rafinacji. Nie dochodzi wtedy do utraty przede wszyst-

kim związków o aktywności przeciwutleniającej, co zwiększa jego stabilność [40].  
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4.9.3. Właściwości i zastosowanie oleju z pestek malin  

Olej z pestek malin może być stosowany zarówno do cery suchej, jak i tłustej [11]. 

Można go znaleźć m.in. w kremach z filtrem przeciwsłonecznym, ponieważ ma on 

zdolność absorpcji promieniowania UV. Łagodzi podrażnienia skóry i przyspiesza jej 

regenerację. Dzięki tokoferolom i karotenoidom, olej chroni skórę przed wolnymi 

rodnikami, uelastycznia ją i wygładza drobne zmarszczki, z tego względu często wystę-

puje w produktach przeznaczonych dla osób z cerą dojrzałą. Obecność nienasyconych 

kwasów tłuszczowych sprawia, że olej ma działanie nawilżające i łagodzące podraż-

nienia. Jego zaletą jest również to, że szybko się wchłania przez skórę, dlatego wyko-

rzystuje się go do produkcji nawilżających kremów do rąk i stóp oraz balsamów do 

ciała. Wykazuje on ponadto działanie przeciwdrobnoustrojowe, co pozwala na jego 

zastosowanie w produktach przeznaczonych do higieny jamy ustnej [40, 76]. Kwas 

elagowy zawarty w tym oleju, oprócz właściwości antyseptycznych i antybakteryjnych, 

wykazuje działanie antypigmentacyjne, które chroni skórę przed przebarwieniami [11]. 

5. Podsumowanie  

Oleje roślinne coraz częściej i chętniej są wykorzystywane do produkcji kosmetyków, 

jak również stosowane jako samodzielny kosmetyk. Zawarte w olejach kwasy tłusz-

czowe, polifenole czy karotenoidy, wykazują pozytywny wpływ na stan i wygląd skóry, 

włosów oraz paznokci. Przede wszystkim nawilżają je, regenerują oraz łagodzą podraż-

nienia i stany zapalne. Na uwagę zasługują oleje nierafinowane, stosowane przez coraz 

większą liczbę konsumentów. Z uwagi na to, że nie poddaje się ich rafinacji, zacho-

wują one wszystkie dobroczynne związki. Oleje te są niestety jednak dużo droższe od 

olejów rafinowanych, co stanowi główną przyczynę ich fałszowania. 
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Oleje roślinne – cenne czy zbędne składniki preparatów roślinnych?  

Streszczenie 

Oleje roślinne coraz częściej stanowią składniki preparatów kosmetycznych. Pozyskiwane są z bardzo sze-

rokiej gamy roślin, nie tylko oleistych, najczęściej z nasion, pestek i owoców. Zawierają przede wszystkim 

kwasy tłuszczowe, zarówno nasycone, jak i nienasycone, których ilości decydują o stabilności danego 

oleju i możliwości jego wykorzystania w produkcji kosmetyków. Do innych cennych składników olejów 

roślinnych należą antyoksydanty, witaminy, flawonoidy, związki fenolowe, fitosterole itp. Oleje roślinne 
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pozyskuje się z roślin w procesie ekstrakcji, a od sposobu jego przeprowadzenia zależy ilość i jakość 

uzyskanego oleju. Część olejów poddaje się rafinacji (chemicznej lub fizycznej), mającej na celu usunięcie 

niekorzystnych związków, a jednocześnie wydłużającej okres przydatności oleju oraz poprawiającej jego 

wygląd. Oleje roślinne mogą stanowić dodatek do kosmetyku lub tworzyć samodzielny preparat. Ich sto-

sowanie ma swoje zalety (m.in. chronią przed nadmierną utratą wody, wykazują działanie przeciwbakte-

ryjne, łagodzą podrażnienia skóry, przyspieszają jej regenerację), ale nie jest pozbawione również wad 

(mogą prowadzić do komedogenności). 

W pracy scharakteryzowano wybrane oleje roślinne stosowane w produktach kosmetycznych: przedstawiono 

ich skład chemiczny, metody pozyskiwania oraz właściwości i zastosowanie.  

Słowa kluczowe: olej roślinny, ekstrakcja, rafinacja, kwasy tłuszczowe 

Vegetable oils – valuable or unnecessary ingredients in cosmetic preparations? 

Abstract 

Plant oils are increasingly becoming ingredients in cosmetic preparations. They are extracted from a very 

wide range of plants, not only oily ones, most often from seeds, stones, and fruits. They contain primarily 

fatty acids, both saturated and unsaturated, the amounts of which determine the stability of a given oil and 

the possibility of its use in the production of cosmetics. Other valuable components of vegetable oils include 

antioxidants, vitamins, flavonoids, phenolic compounds, phytosterols, etc. Vegetable oils are extracted 

from plants through an extraction process, and the quantity and quality of the oil obtained depends on how 

it is carried out. Some oils are refined (chemically or physically) to remove unfavorable compounds while 

extending the oil’s shelf life and improving its appearance. Vegetable oils can be an additive to a cosmetic 

or form a stand-alone preparation. Their use has its advantages (among others, they protect against 

excessive water loss, show antimicrobial activity, soothe skin irritation and accelerate skin regeneration), 

but is also not without disadvantages (they can lead to comedogenicity). 

This paper characterizes selected vegetable oils used in cosmetic products: their chemical composition, 

methods of obtaining them, as well as their properties, and use are presented.  

Keywords: vegetable oil, extraction, refining, fatty acids 
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Wykorzystanie morwy białej w kosmetologii, 

medycynie i żywieniu 

1. Wstęp 

Morwa biała Morus alba dysponuje szerokim zakresem właściwości leczniczych, 

a tym samym ogromnym potencjałem medycznym, farmaceutycznym oraz kosmetycz-

nym. Tradycyjna medycyna chińska ceniła lecznicze działanie tego gatunku już 

w starożytności, a obecnie prozdrowotne właściwości potwierdzono naukowo. 

Liście, zależnie od odmiany i warunków uprawy, mogą znacznie różnić się składem. 

W liściach morwy białej zawartość suchej masy wynosi około 22,0-35,0%, z czego ok. 

15-31% stanowi białko o wysokiej zawartości aminokwasów egzogennych (u odmian 

wysokobiałkowych nawet ponad 36%), 2,0-8,0% tłuszczów, 9,7-15,0% cukrów, 9,9-

13,9% błonnika i 11,3-17,2% popiołu. W 100 g suchej masy liści znajduje się nawet do 

200 mg kwasu askorbinowego, 8-13 mg ß-karotenu, do 50 mg żelaza, 786-2727 mg 

wapnia, niemal 1000 mg fosforu oraz 0,72-3,65 mg cynku. Liście morwy zawierają 

również liczne związki biologicznie czynne o działaniu przeciwzapalnym, przeciw-

obrzękowym i przeciwutleniającym. Są bogate w polifenole, zwłaszcza flawonoidy: 

pochodne kwercetyny i kempferolu, rutynę, izokwercytrynę, astragalinę, witeksynę 

i izowiteksynę, luteolinę, apigeinę, hiperozyd, pochodne moracetyny oraz inne glikozydy, 

taniny, kumaryny, np. skopolinę i skiminę. Istotne grupy związków stanowią również 

fenolokwasy: kwas chlorogenowy, rozmarynowy, kawowy. Według badań różnych 

autorów całkowita zawartość polifenoli w liściach poddanych ekstrakcji hydroalko-

holowej może wynosić od 12,81-15,50 mg GAE (ekwiwalentu kwasu galusowego) do 

25,22 mg GAE w 1 g suchej masy liści. Liście morwy białej są cennym źródłem 

olejków lotnych, alkaloidów, aminokwasów, kwasów organicznych, takich jak kwas 

cytrynowy, jabłkowy szczawiowy i winowy, zawierają ponadto witaminę D, prowita-

minę A, ß-karoten, kwas foliowy oraz olejki eteryczne. Ekstrakt z liści morwy zawiera 

ponadto kwas azotowy, prostaglandynę E2 i cytokiny. Suszone liście morwy zawierają 

ok. 266 mg kwasu ɣ-aminobutyrowego w 100 g, czyli 10-krotnie więcej w porównaniu 

do suszonych liści zielonej herbaty. Regularne picie naparu z suszu liści morwy białej 

obniża ciśnienie krwi oraz usprawnia przewodnictwo nerwowe. Poddany liofilizacji 

może być stosowany jako wysokobiałkowy dodatek do dań i wypieków [1-10].  

Porcja 10 g suszonych owoców (fenotypów o czarnej barwie) dostarcza około 100 mg 

antocyjanów, w tym antymutagennie działający resweratrol. Uważa się, że ich spoży-

wanie przeciwdziała nowotworom, chorobom serca oraz związanym z przewlekłym 

stanem zapalnym. Wykazano, iż niwelując efekty oddziaływania wolnych rodników, 

przeciwdziałają starzeniu się komórek i pozytywnie wpływają na zawartość chole-
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sterolu frakcji HDL oraz trawienie węglowodanów [1, 5, 9, 11-16]. Owoce morwy 

o ciemnym zabarwieniu bywają stosowane jako naturalny barwnik spożywczy oraz 

przy koloryzacji tkanin. Świeże owoce morwy zawierają ok. 20-30% suchej masy, 

w tym 9,0-20,0% cukrów (z czego 1,5-4,5% stanowi sacharoza), 0,4-1,0% białka,  

0,9-1,0% błonnika, 0,7-2,7% popiołu oraz 1,4-4,0% kwasów organicznych, wśród 

których dominuje kwas cytrynowy. Charakteryzują się one również wysoką zawartością 

kwasu bursztynowego, chlorogenowego, ferulowego, p-kumarowego, syryngowego 

i galusowego. Są bogate w makroelementy i mikroelementy, zwłaszcza fosfor, potas, 

wapń, magnez, żelazo i cynk, ß-karoten, witaminy z grupy B (tiamina, ryboflawina) 

oraz witaminę C. Kluczowe znaczenie ma wzajemny stosunek zawartości kwasów orga-

nicznych oraz cukrów, który kształtuje słodki lub słodko-kwaśny smak owoców [1-7, 

9, 13-14, 16-18].  

Kora korzeni stanowi źródło polisacharydów oraz flawonów. W nasionach stwier-

dzono około 30% oleju zasobnego w nienasycone kwasy tłuszczowe, w drewnie zaś 

nawet 35% garbników. Z kolei okłady z kory są wskazywane jako pomocne w stanach 

zapalnych tkanki kostnej, przykurczach i zwichnięciach [16, 19-21].  

2. Morwa biała w medycynie  

W Indiach morwa od wieków stanowi tradycyjny lek na szereg dolegliwości, takich 

jak astma, kaszel, zapalenie oskrzeli, obrzęk, bezsenność, trudno gojące się rany, cukrzyca, 

grypa, infekcje oczu oraz krwawienia z nosa. Owoce spożywano w celu wzmocnienia 

organizmu, terapii niedokrwistości, w chorobach układu moczowego oraz pokarmo-

wego, a nawet w celu zahamowania siwienia włosów. W starożytnej medycynie chińskiej 

w celach leczniczych wykorzystywano wszystkie części rośliny, przypisując im właści-

wości chłodzące, przeczyszczające, moczopędne, przeciwrobacze, tonizujące, przeciw-

bakteryjne, hepatoprotekcyjne. Ajurweda, czyli starohinduski system medycyny niekon-

wencjonalnej, zaleca spożywanie owoców morwy w celu podwyższenia poziomów 

bioenergii vata oraz pitta.  

Prozdrowotne właściwości morwy białej zostały potwierdzone naukowo, a obecnie 

gatunek ten najszersze zastosowanie znajduje w terapii chorób o podłożu cywiliza-

cyjnym. Ekstrakt z liści morwy białej jest stosowany w profilaktyce oraz jako wsparcie 

farmakologicznej terapii cukrzycy typu 2. Zawarte w nim alkaloidy oraz iminocukry 

(głównie DNJ, czyli 1-deoksynojirimycyna, inaczej moranolina) działają inhibicyjnie 

na aktywność α-glukozydazy, enzymu rozkładającego cukry złożone (sacharozę i skrobię) 

do prostszych form. W efekcie ekstrakty takie obniżają wchłanianie monosacharydów 

z przewodu pokarmowego, a tym samym niwelują zmiany poziomu glukozy we krwi 

występujące w następstwie spożycia posiłku. DNJ reguluje również gospodarkę lipi-

dową organizmu i hamuje adipogenezę, przeciwdziałając otyłości i wywierając korzystny 

wpływ na układ krążenia. Należy podkreślić, iż dotychczasowe badania nie wykazały 

interakcji ekstraktów z liści morwy z lekami antydiabetycznymi, co wskazuje na bez-

pieczeństwo ich stosowania przez diabetyków. Ekstrakty z liści morwy białej są 

standaryzowane na zawartość DNJ, która w liściach różnych odmian waha się od 0,20 

do 3,88 mg/g (większość autorów przytacza zawartość 1,1-1,5 mg/g). Jednakże, osoby 

stosujące terapię insulinową lub doustne leki hipoglikemizujące mogą stosować napary 

z suszonych liści morwy białej dopiero po konsultacji z lekarzem [2, 9, 16, 20, 22-30]. 
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Związki zawarte w liściach morwy białej hamują apoptozę komórek β trzustki 

i stymulują ich proliferację. Napary i ekstrakty z liści wzmacniają aktywność komór-

kowego transportera glukozy (GLUT4) i stymulują uwalnianie adiponektyny, hormonu 

regulującego przemianę glukozy w wątrobie oraz wrażliwość tkanek na insulinę. 

Ponadto, dzięki wysokiej zawartości związków fenolowych, m.in. flawonoidów i kwasów 

fenolowych, wykazują silne właściwości antyoksydacyjne, przeciwgrzybicze, przeciw-

bakteryjne i przeciwwirusowe. Stwierdzono także właściwości cytotoksyczne, spowal-

niające rozwój komórek raka wątroby, czerniaka oraz białaczki podczas analiz aktyw-

ności liści morwy białej. Udowodnione zostały ponadto przeciwlękowe, uspokajające 

oraz antydopaminergiczne właściwości ekstraktu z liści morwy. W przypadkach alergii 

ekstrakty z liści morwy białej stymulują proliferację limfocytów i redukcję produkcji 

przeciwciał, ponadto chronią mózg przeciw dysfunkcji śródbłonka i jako neuropro-

tektor redukują prawdopodobieństwo choroby Alzheimera, przeciwdziała miażdżycy 

(silny efekt inhibitorowy na utlenianie LDL), obniżają ciśnienie tętnicze krwi [9-10, 

27, 29-31]. 

W kosmetologii wykazano, że zawarty w liściach mulberrozyd F hamuje biosyntezę 

melaniny, stąd wyciąg alkoholowy może być stosowany do lokalnego wybielania 

skóry (depigmentacja piegów, plam, czerniaków). Udowodniono, iż wyciąg z liści 

morwy neutralizuje działanie jadu niektórych gatunków żmij [24-25, 27-28, 32-34]. 

Wyciąg wodny z kory korzenia morwy białej (AMA) bywa stosowany jako mukore-

gulator w chorobach płuc ze względu na zawarte w nim związki: kuwanon E, kuwanon 

G, mulberrofuran G i morusin, regulujące wydzielanie i produkcję mucyny w drogach 

oddechowych. Co więcej, wspomniane mulberrofuran oraz w większym stopniu morusin 

działają jako naturalne inhibitory wzrostu i podziału komórek wielu typów nowo-

tworów, posiadają właściwości przeciwzapalne, przeciwdrgawkowe, antynocyceptywne, 

neuroprotekcyjne, przeciwutleniające oraz spowalniające rozwój zakażenia wirusem 

HIV [20, 21, 28, 30, 35-37]. Ekstrakt z kory korzeni morwy białej zawiera 12 związków 

fenolowych o działaniu przeciwzapalnym: sanggenol (Q, A, L, O, F, N, G, kuwanon T, 

cyklomorusin, mulberrofuran (G, C) i moracynę E. Sanggenon C i kuwanon G posiadają 

szczególnie silne właściwości przeciwbakteryjne, antyoksydacyjne, a ponadto inhibi-

cyjne w stosunku do β-glukuronidazy bakterii jelitowych, enzymu rozkładającego 

niektóre leki stosowane m.in. w chemioterapii podczas leczenia raka jelita grubego. 

Sanggenon C wykazuje bezpośrednie działanie cytoprotekcyjne przeciwko uszkodze-

niom spowodowanym niedotlenieniem komórek serca (kardiomiocytów). Wyciąg 

alkoholowy z kory korzeni morwy ze względu na właściwości hipocholesterolemiczne 

może być zalecany w terapii miażdżycy tętnic. Sok mleczny zawarty w pędach i liściach 

stosowany zewnętrznie wspomaga gojenie się owrzodzeń i problemów skórnych [3, 

19, 21, 28, 37-39]. 

Szerokie zastosowanie medyczne znajdują również owoce morwy białej. Wykazano 

ich skuteczne działanie przeciwgorączkowe. Z owoców produkowane są preparaty popra-

wiające odporność, stosowane w leczeniu nietrzymania moczu, zaparć, niestrawności, 

szumów usznych, zawrotów głowy, bólu i infekcji gardła oraz depresji. Syropy z owoców 

morwy są stosowane przeciwko hiperlipemii, apopleksji i bezsenności, mają również 

przeciwdziałać starzeniu. Napar z owoców stosuje się przeciwko miażdżycy, prze-

wlekłemu zapaleniu bądź astenii nerek. Dojrzałe owoce wpływają na poprawę apetytu, 
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zapobiegają wzdęciom, ponadto zwalczają pasożyty jelitowe, np. tasiemca [1, 5-8, 15, 

18, 19, 40-43].  

W badaniach na szczurach przeprowadzonych w modelu indukowanej NDEA  

(N-nitrozodietyloaminy) kancerogenezy w wątrobie badanych zwierząt wykazano chemo-

prewencyjne działanie wodnego wyciągu z liści morwy białej. Wyniki wskazywały na 

zmniejszenie ilości ognisk raka wątrobowokomórkowego oraz liczby guzków o cha-

rakterze dysplastycznym. Na podstawie uzyskanych wyników oraz w toku wcześniej-

szych badań uznano, że za efektem tym stoi zdolność do wychwytywania/neutralizo-

wania wolnych rodników [44]. 

Badania pokazują, że morwa biała może być pomocna w zapobieganiu i leczeniu 

chorób układu sercowo-naczyniowego. Zawarte w liściach morwy białej substancje 

wykazują działanie hipolipemizujące i przeciwmiażdżycowe, a także hipotensyjne 

i wspomagające odchudzanie. Uważa się, że liście morwy białej mogą sprzyjać 

redukcji poziomu lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) oraz indukować wzrost poziomu 

lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL), korzystnie modyfikując profil lipidowy. Badania 

wykazały, że DNJ zawarty w liściach morwy białej powoduje obniżenie poziomu trój-

glicerydów we krwi, bez wpływu na pozostałe parametry lipidogramu. Przeciwmiaż-

dżycowe oddziaływanie preparatów z liści morwy wynika prawdopodobnie z kilku 

mechanizmów, za które odpowiadają polifenole. Polifenole z morwy hamują przeni-

kanie cholesterolu LDL przez ściany naczyń, zmniejszają proliferację ich komórek 

mięśni gładkich oraz zapobiegają dysfunkcji śródbłonka. Substancje zawarte w liściach 

morwy wykazują skuteczność zarówno w redukcji już istniejących blaszek miażdży-

cowych, jak i w powstawaniu nowych [45]. Wyciąg z liści morwy znajduje zastosowanie 

w terapii nadciśnienia tętniczego, ze względu na hamowanie enzymu konwertującego 

angiotensynę [46, 47]. 

Ekstrakty z liści morwy białej mogą stanowić wsparcie w przeciwdziałaniu otyłości. 

W badaniu na myszach stwierdzono redukcję masy ciała po 32 dniach podawania 

ekstraktu. Z kolei polisacharydy obecne w wyciągach z korzeni morwy znalazły zasto-

sowanie w leczeniu alergii, ze względu na stymulowanie namnażania limfocytów 

i przeciwciał [4]. 

Organizm człowieka stale narażony jest na działanie wolnych rodników o poten-

cjale utleniającym, które w nadmiarze stają się czynnikiem sprzyjającym rozwojowi 

wielu chorób o podłożu cywilizacyjnym. Liście morwy białej posiadają wysoką aktyw-

ność przeciwutleniającą w porównaniu z innymi elementami morfologicznymi rośliny. 

W badaniach dowiedziono, że wzbogacenie diety o pochodzące z morwy silne przeciw-

utleniacze może pomóc zrównoważyć ilość wolnych rodników i chronić komórki 

organizmu przed ich szkodliwym wpływem. Morwę białą wskazuję się jako roślinę 

wspomagającą leczenie cukrzycy i otyłości, które często wynikają z nadmiernego 

spożywania np. słodyczy. Jako propozycję podaje się stosowanie słodkich produktów 

hybrydowych z kategorii żywności funkcjonalnej tj. czekolad wzbogaconych w kapsuł-

kowane, pochodzące z morwy antocyjany. W literaturze znajdujemy również infor-

macje o projektowanych prototypach produktów wykorzystujących właściwości prozdro-

wotne morwy białej np.: jogurtach wzbogaconych w liofilizowane wodne wyciągi z jej 

liści. Produkty tego typu dawały w różnych badaniach obiecujące wyniki u chorych na 

cukrzycę, przez co uznaje się je za obiecujące składowe codziennej diety osób bory-

kających się z problemami z glikemią [9]. 
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 Zauważa się, że obecne zarówno w liściach, jak i owocach morwy białej polisa-

charydy wykazują wartościowy potencjał przeciwcukrzycowy oraz mają działanie 

immunomodulujące [48]. 

Podejrzewa się, że przeciwcukrzycowe właściwości owoców morwy białej mogą 

wynikać z ich korzystnego wpływu na mikroflorę jelitową w tym na rozwój prozdro-

wotnych bakterii z rodzaju Lactobacillus [29]. 

Owoce morwy zawierają cenny resweratrol – polifenol zaliczany do grupy flawo-

noidów. Resweratrol zmniejsza ryzyko chorób układu krążenia poprzez hamowanie 

agregacji płytek oraz zmniejszenie narastania zmian miażdżycowych w tętnicach. 

Dodatkowo kardioprotekcyjne działanie resweratrolu wynika ze zmniejszenia stresu 

oksydacyjnego, wzrostu aktywności enzymów niwelujących powstawanie wolnych 

rodników oraz nasilenia syntezy tlenku azotu. Z kolei badania in vitro wykazały, że 

resweratrol hamuje rozwój procesów nowotworowych, chroni przed chorobami neuro-

degeneracyjnymi, działa przeciwutleniająco, antyproliferacyjnie, przeciwzapalnie oraz 

antyangiogennie [49]. 

3. Morwa jako suplement diety 

Na rynku polskim farmaceutycznym i rynku suplementów dostępne są preparaty 

zawierające liście morwy białej w postaci herbatek, sypkich ziół oraz kapsułek i tabletek 

jako jedno i wieloskładnikowe suplementy diety. Polecane są one głównie osobom 

zmagającym się z cukrzycą, hiperglikemią, nadmierną masą ciała. Wszystkie obecnie 

dostępne preparaty mają status suplementu diety, zgodnie z wytycznymi EFSA. Wśród 

nich znajdziemy na przykład: Humavit morwa biała zawierający 720 mg sproszkowa-

nych liści w dawce dobowej, Morwa Biała Forte Colfarm zawierający 600 mg wyciągu 

z liści. Dostępne w aptekach złożone preparaty to Diabetosan Fix, w którym zalecana 

przez producenta dzienna dawka preparatu (3 saszetki) dostarcza 2 g ekstraktu z liści 

morwy białej oraz inne składniki, takie jak chrom, liść pokrzywy i owocnię fasoli. 

Kolejną propozycją jest popularny suplement Insulan (200 mg ekstraktu z liści morwy, 

ekstrakt z liści gurmaru, kwasy gymnemowe, witamina B6, kwas foliowy, chrom, 

witamina B12). Producenci proponują również saszetki z suszonymi, zmielonymi 

liśćmi morwy białej, które służą do parzenia herbatek, a także mieszanki złożone 

z liści, młodych pędów i pąków. Świeże owoce morwy są trudno dostępne w Polsce 

nawet w okresie zbiorów, ze względu na ich wyjątkową kruchość i stosunkową łatwość 

psucia. Bez problemu natomiast dostępne są one w formie wysuszonej, zazwyczaj 

w opakowaniach po 100 g i 250 g [50]. 

Mimo że stosowanie preparatów morwy białej wydaje się przynosić szeregi korzyści, 

badania pokazują, że mogą pojawić się działania niepożądane np. uszkodzenia wątroby 

[51]. Odnotowano, że preparaty zawierające wyciągi z liści morwy mogą w niektórych 

przypadkach wywoływać łagodną biegunkę, zawroty głowy czy wzdęcia. W przepro-

wadzonych badaniach toksykologicznych na zwierzętach, które oceniały szkodliwość 

związków zawartych w liściach morwy potwierdzono bezpieczeństwo jej stosowania 

w celach leczniczych [52]. 

Łączne stosowanie preparatów zawierających wyciągi z morwy białej z lekami 

przeciwcukrzycowymi nie jest przeciwwskazane, jednak należy mieć na uwadze możli-

we zwiększone ryzyko hipoglikemii ze względu na nasilony efekt działania leków [50].  
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4. Morwa w kosmetologii 

Dowiedziono, że w etanolowym wyciągu z liści morwy białej obecne są inhibitory 

tyrozynazy – enzymu odgrywającego kluczową rolę w biosyntezie melaniny, takie jak 

oksyresweratrol czy mulberozyd F. Ten ostatni wykazuje się również zdolnością do 

neutralizowania wolnych rodników [53]. W badaniach klinicznych wykazano skutecz-

ność oleju z 75% ekstraktem z morwy białej w leczeniu melazmy [54]. W oparciu 

o pomiary meksametrem, skalę MASI oraz skalę jakości życia z melazmą wykazano 

znaczną poprawę w redukcji pigmentacji u grupy leczonej w porównaniu z grupą 

placebo. Ekstrakty z morwy białej wykazały 4-5-krotnie większą efektywność leczenia 

przebarwień niż kwas kojowy [53-55]. 

W liściach morwy białej wykazano obecność związków łagodzących podrażnienia 

i stany zapalne. Wyciągi z rośliny wykorzystywane są w preparatach do profesjonalnego 

peelingu oraz w kosmetykach do cery dojrzałej [56]. 

Przykładem kosmetyku zawierającego 1% ekstrakt z morwy czarnej jest krem Angio 

expert firmy Dermedic Laboratorium, który posiada właściwości przeciwzapalne, 

regulujące mikrokrążenia w skórze i regenerujące naskórek [57]. 

Z liści morwy pozyskano także kilka innych składników o potencjalne dermatolo-

gicznym, w tym flawonoid kwercytynę, fenolowych, kwas galusowy, kwasy tłusz-

czowe, takie jak kwas linolowy i kwas palmitynowy [55]. 

5. Podsumowanie  

Mnogość i różnorodność substancji biologicznie czynnych występujących głównie 

w liściach, ale także owocach i korze morwy białej stwarza niezwykle szerokie spektrum 

ich zastosowania do celów leczniczych, kosmetycznych i zbliżonych do farmaceutycz-

nych. Ogromna zmienność omawianego gatunku pozwala domniemać, że w przyszłości 

w uprawach znajdą się odmiany o podwyższonej zawartości substancji czynnych. 

W dobie epidemii chorób o podłożu cywilizacyjnym produkty spożywcze, w tym suple-

menty bazujące na morwie białej warte są stosowania profilaktycznie lub wspomaga-

jąco dla konwencjonalnych terapii leczniczych, szczególnie w przypadkach hiperglikemii.  
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Wykorzystanie morwy białej w kosmetologii, medycynie i żywieniu 

Streszczenie 

Medycyna krajów Dalekiego Wschodu ceniła lecznicze działanie morwy białej Morus alba już w starożyt-

ności, obecnie często jest ono potwierdzane naukowo. Gatunek najszersze zastosowanie znajduje w terapii 

chorób o podłożu cywilizacyjnym, zwłaszcza cukrzycy typu 2. Wykazano prozdrowotne właściwości niemal 

każdej części tej rośliny. Zawarta w liściach 1-deoksynojirimycyna (DNJ), inaczej moranolina, hamuje 

aktywność α-glukozydazy, niwelując zmiany poziomu glukozy we krwi po spożycia posiłku oraz reguluje 
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gospodarkę lipidową organizmu. Badania wskazują na względne bezpieczeństwo w stosowaniu takich pre-

paratów przez diabetyków, po konsultacji z lekarzem. Związki zawarte w liściach działają hepatoprotek-

cyjnie, antyoksydacyjnie, przeciwgrzybiczo, przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, przeciwlękowo, neuro-

protekcyjnie, przeciwmiażdżycowo, hipotensyjnie. Wyciąg wodny z kory korzenia morwy białej bywa 

stosowany jako mukoregulator w chorobach płuc. Ekstrakt z kory korzeni działa korzystnie w stosunku do 

enzymu rozkładającego niektóre leki stosowane w chemioterapii oraz hipocholesterolemicznie. Sok mleczny 

wspomaga gojenie owrzodzeń i problemów skórnych. Owoce wchodzą w skład preparatów wspierających 

działanie układu odpornościowego, trawiennego i moczowego, a ich spożywanie poprawia apetyt, przeciw-

działa miażdżycy i zwalcza pasożyty jelitowe. Owoce czarnych fenotypów obfitują w antocyjany i działa-

jący antymutagennie resweratrol.  

Słowa kluczowe: morwa biała, liście, owoce, kora, choroby cywilizacyjne, właściwości lecznicze, morano-

lina (DNJ), cukrzyca, mulberrofuran, morusin 

The use of white mulberry in cosmetology, medicine and human nutrition 

Abstract 

The medicine of the Far East countries valued the healing effect of white mulberry Morus alba already in 

antiquity, nowadays it is often scientifically confirmed. The species is most widely used in the treatment of 

diseases related to civilization, especially type 2 diabetes. Pro-health properties of almost every part of this 

plant have been demonstrated. 1-deoxynojirimycin (DNJ), or moranoline, contained in the leaves, inhibits 

the activity of α-glucosidase, eliminating changes in blood glucose levels after eating a meal, and regulates 

the body's lipid metabolism. Research indicates a relative safety in the use of such preparations by dia-

betics, after consulting a physician. use by diabetics. The compounds contained in the leaves have hepato-

protective, antioxidant, antifungal, antibacterial, antiviral, anxiolytic, neuroprotective, antiatherosclerotic 

and hypotensive properties. White mulberry root bark water extract is sometimes used as a mucoregulator 

in lung diseases. The root bark extract has a positive effect on the enzyme that breaks down some drugs 

used in chemotherapy and is hypocholesterolemic. The milk juice helps heal ulcers and skin problems. 

Fruits are part of preparations supporting the functioning of the immune, digestive and urinary systems, 

and i. Their consumption improves the appetite, prevents atherosclerosis and fights intestinal parasites. The 

fruits of the black phenotypes are rich in anthocyanins and antimutagenic resveratrol. 

Keywords: white mulberry, leaves, fruit, bark, civilization diseases, healing properties, moranoline (DNJ), 

diabetes, mulberrofuran, morusin 
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Edyta Janeba-Bartoszewicz1, Bożena Karbowska2 

Leczniczy chwast – przytulia czepna  

(Galium aparine L.). Charakterystyka,  

właściwości zdrowotne oraz zastosowanie 

1. Wprowadzenie 

Przytulia czepna (Galium aparine L.) jest pospolitym chwastem upraw zbożowych. 

Gatunek ten z szybkim tempem wzrostu często przerasta łan zboża i skutecznie zagłusza 

roślinę. Można ją spotkać także na nieużytkach, osuszonych torfowiskach, poboczach 

dróg, brzegach rzek. Chwast ten jest rośliną żywicielską mszycy czereśniowej. 

Z punktu widzenia ziołolecznictwa przytulia czepna jest rośliną bardzo wartościową, 

zawiera bogactwo aktywnych składników między innymi flawonoidy, taniny, antrachi-

niony, kwasy polifenolowe, glikozydy, saponiny, witaminę C, liczne sole mineralne 

oraz olejki eteryczne. To głównie im zawdzięcza swoje właściwości zdrowotne, wielo-

stronnie wpływając na organizm. 

Dzięki zawartościom tych składników wykazuje działanie: detoksykujące, regene-

rujące, przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe, antyseptyczne, przeciwzakrzepowe 

oraz moczopędne, sprzyja również odchudzaniu. 

Przytulia czepna jest składnikiem kremów na obrzęki oraz zapalenie stawów. Sku-

tecznie goi uporczywe egzemy, czyraki, łuszczycę, wrzody, trudno gojące się rany, jak 

również nadmierną potliwość i łojotok. Stosowana w postaci wcierki na skórę głowy 

skutecznie likwiduje łupież. Celem pracy jest przegląd aktualnych doniesień literaturo-

wych (w tym prac badawczych) z zakresu leczniczych właściwości przytulii czepnej 

oraz jej zastosowanie w farmakoterapii. 

2. Pochodzenie i występowanie Galium aparine L. 

Przytulia czepna Galium aparine L. (ang. clivers, goosegrass) to jednoroczny gatunek 

z rodziny marzanowatych (Rubiaceae). Nazwa gatunkowa aparine pochodzi od staro-

żytnego greckiego słowa aparo oznaczającego „lgnięcie” lub „chwytanie”. Łacińska 

nazwa nawiązuje do jej charakterystycznej postaci. Potoczne nazwy przytulii czepnej 

to lepczyca, czepiadło i ostrzyca. 

Gatunek ten pochodzi z półkuli północnej (Ameryka Północna i Eurazja). Obecnie 

jest szeroko rozpowszechniony i najczęściej spotykany w klimacie umiarkowanym, ale 

czasami również w regionach podzwrotnikowych i półpustynnych. Jest to chwast upraw 

rolniczych, sadów, ogrodów, nieużytków, pastwisk, łąk, lasów, obrzeży, cieków wod-

nych i terenów podmokłych. Zachwaszcza 19 gatunków uprawnych w 31 krajach. 

W Polsce jest pospolitym apofitem leśnym oraz bardzo konkurencyjnym i agresywnym 

chwastem występującym w zbożach, rzepaku i lnie [1].  

 
1 edyta.janeba-bartoszewicz@put.poznan.pl, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, 

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska, www.put.poznan.pl. 
2 bozena.karbowska@put.poznan.pl, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii 

Chemicznej, Politechnika Poznańska, www.put.poznan.pl. 
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3. Budowa morfologiczna oraz charakterystyczne cechy Galium aparine L. 

Liście przytulii czepnej osadzone w węzłach (okółkach) w liczbie od 4 do 8 są 
jednożyłkowe i ogonkowate. W górnej części lekko owłosione i chropowate, w dolnej 
z rzędem kolców skierowanych do przodu o długości 8-15 mm i szerokości 6-9 mm. 
Pędy sięgające od 20 do 200 cm długości są zielone, miękkie, swobodnie rozgałęzione 
lub wspinające na sąsiednich roślinnościach. Przytulia czepna to roślina posiadająca 
haczykowate szczecinki, które jak sama nazwa wskazuje z łatwością przyczepiają się 
do okolicznej roślinności, tworząc gęste zarośla. Posiada lancetowate liście oraz cztero-
kanciastą włoskowatą łodygę z baldachokształtnym drobnym kwiatostanem o zabarwie-
niu białym lub zielonkawobiałym Podstawa łodygi jest elastyczna, bardzo rozciągliwa, 
pozwalająca na zginanie się rośliny bez widocznych oznak złamania i zapobiegająca 
wykorzenieniu rośliny. Kwiaty (zwykle od 2 do 5 umiejscowione w kątach liści), mają 
średnicę ok. 2 mm, są biseksualne, zawierają cztery pręciki i jeden słupek. Owoce są 
szare, szarobrązowe lub ciemnobrązowe, owalne, ważące 0,3-0,6 g. Powierzchnie 
owoców pokryte są włosowatymi haczykami o długości około 0,8 mm. Galium aparine 
posiada płytki i rozgałęziony system korzeniowy. Jest on bardzo słabo związany 
z łodygą, dlatego też podczas pielenia korzenie często pozostają w glebie (i mogą 
ponownie rosnąć), podczas gdy nadziemna część rośliny z kruchą łodygą łatwo ulega 
oderwaniu. Łamliwość powoduje, że trudno jest usunąć całą roślinę w stanie nienaru-
szonym. Ten pospolity chwast nie jest jednak trudny do opanowania, jeżeli zostanie 
całkowicie wyrwany lub wykopany przed rozpoczęciem kwitnienia i produkcji nasion 
[2, 3]. Najskuteczniejszym sposobem zwalczania tego chwastu jest stosowanie herbi-
cydów (szczególnie dobrze ogranicza występowanie przytulii czepne preparat Maister 
310 WG z adiuwantem Actirob 842 EC oraz zastosowany w połączeniu z herbicydem 
Aminopielik Gold 530 EW) [4]. 

Przytulia czepna jest zaliczana do roślin o niskiej temperaturze kiełkowania (mini-
mum 2-7°C; optimum 12-13°C; maksimum 20-25°C) i bardzo odpornych na mróz [5]. 

4. Historyczne i współczesne zastosowanie Galium aparine L. 

W mitologii greckiej ziele przytulii uznawano za afrodyzjak. Stosowanie go w postaci 
naparu w kąpielach miało zapewnić piękno i kobiecość oraz powodzenie w sprawach 
sercowych, a kosmyki włosów miały rosnąć mocne i długie, jeśli spłukiwane będą 
naparem z przytulii. Starożytni greccy pasterze używali kolczastych łodyg przytulii 
czepnej do robienia szorstkiego sita, które służyło do odcedzenia mleka. Doniesienia 
literaturowe z końca XIV wieku raportowały, że napar przytulii czepnej przyjmowany 
przez 9 tygodni jako jedyny napój leczył wiele chorób związanych z „nieprawidło-
wościami w jedzeniu i piciu” i zalecano tę roślinę na czyraki, owrzodzenia, zapalenie 
płuc, opuchliznę, reumatyzm oraz dnę moczanową. Ponadto przytulię stosowano we 
wszelkiego rodzaju przewlekłych stanach zapalnych, grzybicy, oparzeniach, ranach, 
chorobach oczu, obrzękach stawów i uciskach w klatce piersiowej oraz żołądku [6]. 
Dioscorides (grecki lekarz, farmakolog) przepisywał ziele przytulii czepnej na zmę-
czenie. Galen, jeden z twórców medycyny rzymskiej, rozpowszechnił roślinę jako 
lekarstwo na otyłość, pisząc, że może sprawić, że ludzie z nadwagą będą szczupli. 
Roślina była również używana jako maść na oparzenia, a rdzenni mieszkańcy Ameryki – 
Indianie używali tego zioła w leczeniu rzeżączki oraz stosowali tę roślinę jako lekar-
stwo na problemy z nerkami, układem moczowym, a także jako środek przeciwkrwo-
toczny i moczopędny [6, 7]. 
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Współcześnie przytulia czepna jest często wykorzystywana w celu dożywiania 

drobiu oraz zwierząt hodowlanych w gospodarstwach i na fermach. Warto podkreślić, 

że zarówno liście, jak i łodyga tej rośliny nadają się również do spożywania przez ludzi 

(można je traktować jako warzywo liściaste). Galium aparine należy do tej samej 

rodziny botanicznej tj. marzanowatych (Rubiaceae) co kawa (Coffea), stąd też jej 

nasiona po wysuszeniu i wyprażeniu stanowią jeden z lepszych substytutów kawy, z niższą 

zawartością kofeiny [5]. Tak przygotowane nasiona można również dodawać do zup 

warzywnych, a napar działa kojąco na bezsenność. Korzenie tej rośliny wytwarzają 

czerwony barwnik wykorzystywany do barwienia tkanin [6].  

5. Skład chemiczny i właściwości lecznicze Galium aparine L. 

Analiza olejku eterycznego pozyskanego z zielonych części (liści) przytulii czepnej, 

przeprowadzona przez Antoniak (2019) [8], wykazała obecność wielu związków czyn-

nych, takich jak glikozydy irydoidowe (asperulozyd, kwasy asperulozydowy i deacetylo-

asperulozydowy), kwasy fenolowe (kwas wanilinowy, 3,4-dihydroksybenzoesowy,  

p-hydroksycynamonowy, galusowy, 4-hydroksytruksylowy, pkumarowy, ferulowy, 

kawowy, p-hydroksybenzoesowy, salicylowy i chlorogenowy) i flawonoidy (luteolina, 

chryzoeriol, apigenina, kwercetyna). Ponadto dowiedziono występowanie takich związ-

ków, jak: alkaloidy izochinolinowe (protopina) i indolowe (harmina), chinazoliny, 

kwasy tłuszczowe oraz terpeny [8]. 

Obecność związków lipofilnych w przytulii czepnej o silnym działaniu antybakte-

ryjnym i przeciwgrzybiczym wykazano w badaniach Goryacha (2014) [9]. Ponadto 

badania stwierdziły obecność monoterpenoidów, seskwiterpenoidów i norterpenoidów, 

które mają właściwości antybakteryjne i wzmacniaja odporność organizmu [9]. 

Senio (2018) [10] na podstawie badań własnych udokumentował aktywność przeciw-

drobnoustrojową hydrometanolowego ekstraktu z ziela Galium aparine wobec szcze-

pów Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Micrococcus 

flavus, Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Asper-

gillus versicolor, Aspergillus ochraceus, A. niger, Candida krusei, Penicillium funicu-

losum, P. ochrochloron i P. verrucosum var. Cyklop. 

Wcześniejsza analiza danych doświadczalnych przeprowadzona przez Bolivar’a 

(2011) [11] udowodniła, że chloroformowe i metanolowe ekstrakty ziela przytulii mają 

działanie przeciwdrobnoustrojowe przeciwko szczepom Bacillus subtilis, Staphylococcus 

aureus, Staphylococcus aureus MRSA, Streptococcus pyogenes, Candida albicans, 

Cryptococcus neoformans i Trichophyton rubrum. Ponadto alkoholowy ekstrakt 

z Galium aparine był skuteczny przeciwko E. coli i A. baumannii w stężeniu 100 μg/ml 

przeciwko Enterococcus faecalis i Pseudomonas aeruginosa w stężeniu 200 μg/ml 

oraz w stosunku do Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei w stężeniu 

50 μg/ml. Wyniki badań potwierdziły, że uzyskany ekstrakt z Galium aparine jest 

bardziej skuteczny przeciwko szczepom grzybów i stanowi cenny surowiec, który zapo-

biega wzrostowi mikroorganizmów [11]. 

W publikacji Ilyina (2016) [12] analiza ekstraktów etanolowych i chloroformowych 

Galium aparine wykazała skuteczność ziela przeciwko Escherichia coli, Bacillus subtilis, 

Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus i Candida albicans. 

W badaniach Atmaca (2016) [13] wykazano, że alkoholowy ekstrakt z Galium 

aparine ma działanie antyproliferacyjne i apoptotyczne na ludzkie komórki raka piersi. 
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W analizowanych komórkach wydzielanie proangiogennych cytokin, takich jak neure-

gulina-1 (NRG1-β1) – czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) i czynnik 

tkankowy (TF) został znacząco zmniejszony przez farmakologiczne dawkowanie Galium 

aparine w obu komórkach raka piersi. Zaobserwowano również znaczny spadek 

poziomów białka zarówno fosfo ERK1, jak i ERK2 w komórkach raka piersi MCF-7 

i MDA-MB-231 traktowanych Galium aparine. Dane te sugerują, że przytulia czepna 

zawiera potencjalne składniki przeciwnowotworowe i antyangiogenne dla komórek 

raka piersi [13]. 

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Korkmaz’a (2021) [14] wywniosko-

wano, że ekstrakt roślinny Galium aparine posiada ważny potencjał antyoksydacyjny 

i wykazuje aktywność przeciwdrobnoustrojową wobec mikroorganizmów, a szczególnie 

wysoką aktywność przeciwgrzybiczą. Ponadto podkreślono, że roślina wykazuje zna-

czące działanie przeciwnowotworowe w stosunku do linii komórkowej ludzkiego raka 

płuc [14]. 

Aktywność biologiczna zidentyfikowanych przez Antoniak (2019) [8] składników 

stanowi podstawę do zrozumienia działania leczniczego ziela przytulii czepnej. Obec-

ność anetolu, eugenolu, metyloeugenolu, eukaliptolu, linalolu, pulegonu, spatulenolu, 

karwakrolu, α-kadinolu, bergamotenu, α-kariofilenu wykazuje działanie przeciwzapalne. 

Przeciwdrobnoustrojowe właściwości posiadają: eugenol, eukaliptol, farnezen, karwakrol, 

linalol, spatulenol, zaś antyoksydacyjne: anetol, eugenol, metyloeugenol, eukaliptol, 

spatulenol, karwakrol, α-terpineol. Przeciwnowotworowym działaniem cechują się: 

anetol, eugenol, farnezen, α-kariofilen i tlenek kariofilenu, linalol, santalol natomiast takie 

związki, jak eukaliptol, karwakrol, linalol santalol, spatulenol posiadają właściwości 

antyproliferacyjne [8]. 

W ostatnich latach naturalne produkty pochodzenia roślinnego doceniono ze względu 

na ich właściwości lecznicze, głównie działanie przeciwutleniające i przeciwnowo-

tworowe. Polifenole zawarte w przytulii czepnej wykazują działanie antyrakotwórcze, 

antymutagenne i kardioprotekcyjne oraz posiadają właściwości oczyszczające [15]. 

Warto podkreślić, że polifenole jako środki chemoprewencyjne obniżają poziom chole-

sterolu i ograniczają mutacje komórek. Prace badawcze naukowców Vlase i wsp. 

(2014) [16] potwierdziły, że Galium aparine jest stosowana również w leczeniu obrzę-

ków limfatycznych, zapalenia migdałków, żółtaczki, szkorbutu i nadciśnienia (testy 

przeciwdrobnoustrojowe podkreśliły aktywność przeciwko bakteriom Gram-dodatnim: 

S. aureus, L. monocytogenes oraz przeciwko bakteriom Gram-ujemnym: S. typhimu-

rium, E. coli) [16]. 

W dzisiejszych czasach potwierdzono znaczące działanie terapeutyczne przytulii 

czepnej w chorobach skóry – w egzemie i łuszczycy. Jako składnik kremów zaleca się 

jej stosowanie na obrzęki, wysypki skórne i zapalenie stawów [7]. 

Dzięki olejkom eterycznym i nalewkom jest nieoceniona w leczeniu powiększo-

nych węzłów chłonnych, w infekcjach gardła, w zapaleniu zatok oraz bólach głowy. 

Przytulia czepna jest diuretykiem zwiększającym przepływ moczu, stąd jej zastoso-

wanie w infekcjach dróg moczowych (utrudnionym przepływie moczu) i kamieniach 

nerkowych czy zapaleniu nerek. Wspomaga leczenie antybiotykami w stanach zapalnych 

nerek i pęcherza moczowego, jest łagodnym aperientem. Ma działanie stymulujące na 

układ immunologiczny i wspomaga leczenie chorób nowotworowych [8]. 
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6. Podsumowanie 

Pospolity chwast – przytulia czepna to niedoceniona roślina zawierająca cenne 

właściwości lecznicze. Od pokoleń wykorzystywano jej walory zdrowotne dzięki bo-

gactwu składników, takich jak flawonoidy, antrachiniony, kwasy polifenolowe, glikozydy, 

alkaloidy izochinolinowe (protopina), indolowe (harmina) oraz chinazoliny, kwasy 

tłuszczowe oraz terpeny. Działa między innymi regenerująco i wzmacniająco oraz 

antyseptycznie i przeciwzapalnie. Ponadto wykazuje działanie antyrakotwórcze, anty-

mutagenne i kardioprotekcyjne oraz posiada właściwości moczopędne, ułatwia pozbycie 

się obrzęków oraz skutecznie przyspiesza przemianę materii. Zmniejsza ryzyko roz-

woju miażdżycy i chorób zakrzepowo-zatorowych wspomagając funkcje układu limfa-

tycznego. System opieki zdrowotnej w Polsce uznaje ziołolecznictwo (fitoterapię) za 

dobry sposób na wspomaganie konwencjonalnego leczenia. Prace badawcze nad poszu-

kiwaniem nowych związków w przytulii czepnej, a także nad sprawdzaniem nowych 

zastosowań leczniczych tej rośliny nadal trwają. Zaletą stosowania ziół jest niewątpli-

wie aspekt ekonomiczny – niski koszt pozyskiwania roślinnych surowców roślinnych 

oraz ich ogólnodostępność. 
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Leczniczy chwast – przytulia czepna (Galium aparine). Charakterystyka, 

właściwości zdrowotne oraz zastosowanie 

Streszczenie 

Przytulia czepna jest pospolitym chwastem upraw zbożowych. Gatunek ten charakteryzuje się szybkim 

tempem wzrostu, często przerastając łan zboża i skutecznie zagłuszając roślinę. Można ją spotkać także na 

nieużytkach, osuszonych torfowiskach, poboczach dróg, brzegach rzek. 

Praca zawiera aktualne doniesienia literaturowe na temat leczniczych właściwości przytulii czepnej oraz jej 

zastosowania w farmakoterapii. Prace badawcze potwierdzają działanie przeciwdrobnoustrojowe, anty-

oksydacyjne, przeciwnowotworowe, hipolipidemiczne, przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe 

oraz wzmacniające układ sercowo-naczyniowy, nerwowy, oddechowy i immunologiczny. Przytulia czepna 

jest składnikiem kremów na obrzęki oraz zapalenie stawów. Skutecznie goi uporczywe egzemy, czyraki, 

łuszczycę, wrzody, trudno gojące się rany, jak również nadmierną potliwość i łojotok. Stosowana w postaci 

wcierki na skórę głowy skutecznie likwiduje łupież. W lecznictwie ludowym przytulia znana jest również 

jako dobre remedium na oczyszczenie organizmu i wzmocnienie wątroby. 

Słowa kluczowe: przytulia czepna, antyoksydanty, aktywność przeciwdrobnoustrojowa 

Medicinal weas – Galium aparine. Characteristics, health properties and application 

Abstract 

Galium aparine L. is a common weed in grain crops. This species with a fast growth rate often outgrows 

the grain and effectively drowns the plant. It can also be found on wastelands, drained peat bogs, roadsides 

and river banks. The work contains current literature reports on the healing properties of Galium aparine L. 

and its use in pharmacotherapy in many ailments. The research work of scientists confirms the antimicro-

bial, antioxidant, anticancer, hypolipidemic, anti-inflammatory, analgesic, antipyretic, and strengthening 

the cardiovascular, nervous, respiratory and immune systems. Galium aparine L. is a component of creams 

for swelling and arthritis. Effectively heals persistent eczema, boils, psoriasis, ulcers, hard-to-heal wounds 

as well as excessive sweating and seborrhea. Applied as a lotion on the scalp, it effectively eliminates 

dandruff. In folk medicine, Galium aparine L. is also known as a good remedy for cleansing the body and 

strengthening the liver. 

Keywords: Galium aparine L., antioxidants, antimicrobial activity 
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Iwona Sergiel1, Marlena Jakimik 

Oznaczanie parametrów fizykochemicznych win 

czerwonych, pochodzących z różnych odmian winorośli 

i ich wpływ na zdrowie  

1. Wprowadzenie  

Tradycyjny napój winiarski (wino) otrzymywany jest w wyniku fermentacji alkoho-

lowej ze świeżych winogron winorośli właściwej, zwanej też latoroślą winną (Vitis 

vinifera L.) [1, 2]. W składzie świeżych winogron znajdziemy m.in. cukry, kwasy 

organiczne, związki mineralne, witaminy oraz związki fenolowe. Tak złożony skład 

zależy od wielu czynników, m.in. od warunków klimatycznych, gleby, odmiany wino-

rośli czy stopnia dojrzałości winogron [3-5]. Wino już od starożytności stosowane było 

do leczenia m.in. chorób wewnętrznych. Również w dzisiejszych czasach spożywanie 

wina w odpowiedniej ilości wpływa pozytywnie, m.in. na procesy trawienne, a także 

na układ krążenia, układ nerwowy czy immunologiczny [2, 3, 6]. Wina czerwone otrzy-

muje się w procesie maceracji, poprzez zmiażdżenie czerwonych winogron, w wyniku 

czego znajdujące się w skórce jagód barwniki oraz substancje fenolowe przechodzą do 

moszczu, nadając odpowiedni smak, zapach oraz barwę.  

Celem niniejszej pracy jest oznaczenie wybranych parametrów jakościowych i ilo-

ściowych wytrawnych win czerwonych pochodzących z Francji (Cabernet Sauvignon, 

Merlot, Syrah, Pinot Noir) oraz z Hiszpanii (Rioja). Realizacja celu pracy wymagała 

wykorzystania poniższych metod analitycznych:  

• metoda jodometryczna (oznaczanie zawartości wolnego i ogólnego dwutlenku 

siarki); 

• miareczkowanie potencjometryczne i ze wskaźnikiem (oznaczanie kwasowości 

ogólnej); 

• metoda spektrofotometryczna z odczynnikiem Folina–Ciocalteu’a (oznaczanie 

całkowitej zawartości substancji fenolowych); 

• metoda absorpcyjnej spektroskopii atomowej (oznaczanie zawartości metali Cu, 

Zn, Fe, Mn, K, Mg i Ca). 

2. Odmiany winorośli do produkcji win czerwonych 

2.1. Cabernet sauvignon 

Cabernet sauvignon jest jedną z ważniejszych oraz najpopularniejszych odmian 

winorośli do produkcji win czerwonych na świecie. Powstał przez skrzyżowanie cabernet 

franc z sauvignon blanc. Szczep ten pochodzi z tzw. Lewego Brzegu we francuskim 

rejonie Bordeaux [7, 8]. Winorośl charakteryzuje się grubą łozą, co pozwala jej na 

przetrwanie pory zimowej. Grona są niewielkie o charakterystycznej mocno wydłu-

żonej formie. Pojedyncze jagody są drobne, granatowo-czarne, o grubej i twardej skórce 

z dużymi pestkami. Owoce mają jędrny i soczysty miąższ, zawierają dużo garbników 
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i tanin [9]. Szczep zakwita późną wiosną, co chroni go przed wiosennymi przymrozkami. 

Proces dojrzewania rozpoczyna późnym latem, dlatego też potrzebuje dużej dawki pro-

mieni słonecznych, aby zgromadzić wystarczającą ilość cukrów w jagodach. Winorośl 

ta odporna jest na pasożyty, nie wymaga specjalnego rodzaju gleby, a więc może być 

uprawiana na całym świecie, zarówno w regionach gorących, jak i w regionach chłod-

niejszych. Z cabernet sauvignon uzyskujemy wina ciemne, o głębokich i charakterystycz-

nych aromatach czarnej porzeczki, mięty czy zielonej papryki. Dojrzewający w dębo-

wych beczkach Cabernet wzbogacony jest zapachem przypominającym wanilię, tytoń 

oraz cedr [10]. Obecnie szczep uprawia się m.in. w Bordeaux, Toskanii, Prowansji czy 

w Dolinie Loary [11].  

2.2. Merlot  

Merlot to obok cabernet sauvignon najpopularniejsza odmiana czerwonych winorośli 

pochodząca z Bordeaux. Szczep jest krzyżówką magdeleine noire des charentes oraz 

cabernet franc [9]. Grona charakteryzują się cylindrycznym lub stożkowatym kształtem. 

Jagody są duże, czarne, o intensywnym zapachu dojrzałej śliwki z cienką skórką, za-

wierającą niewielkie ilości tanin. Jest to szczep łatwy w uprawie, preferuje wilgotną 

glebę oraz glinę. Przystosowuje się do różnych warunków pogodowych, ale najlepsze 

zbiory uzyskuje się w chłodnym klimacie. Wina uzyskane z tego szczepu są mocno 

wybarwione, z dużą zawartością alkoholu, niewielką ilością garbników oraz nieznaczną 

nutą kwasowości [11]. Pachną śliwką, jeżyną, czekoladą, a także wanilią. Główne 

regiony zajmujące się uprawą tej winorośli to Bordeaux, Friul, Dolina Piawy, Pomerol, 

a także Mendoza czy Saint-Emilion [12].  

2.3. Syrah/Shiraz  

Syrah/Shiraz jest odmianą winorośli wywodzącą się z północnej części Doliny 

Rodanu. Powstał przez skrzyżowanie dwóch francuskich odmian dureza oraz mondeuse 

blanche [9]. Szczep ten posiada długie oraz smukłe łozy. Grona są małe, mocno zwarte, 

o cylindrycznym kształcie. Owoce są drobne, owalne z grubą niebiesko-granatową 

skórką. Odmiana jest łatwa w uprawie, odporna na większość chorób, jakie dotykają 

winorośla. Charakteryzuje się długim cyklem wegetacyjnym, nie ma dużych wymagań 

glebowych [12]. Wina uzyskane z tego szczepu są bardzo aromatyczne, zawierają duże 

ilości tanin oraz nadają się do długiego leżakowania, a także przechowywania [13]. 

Młode wina posiadają przeważnie aromaty owocowe, takie jak truskawka, malina czy 

czarne jagody. Starsze roczniki pachną przyprawami korzennymi oraz cedrem, można 

wyczuć w nich lekkie zapachy zwierzęce. Obecnie szczep ten uprawia się w Dolinie 

Rodanu, Prowansji, Toskanii, a także w Dolinie Aosta oraz na Sycylii [14].  

2.4. Pinot noir  

Pinot noir jest winoroślą pochodzącą z Burgundii we Francji. Powstał prawdopo-

dobnie przez skrzyżowanie pinot meunier z inną odmianą, przypuszczalnie z tramine-

rem [15]. Winorośl ta posiada niewielkie grona, które najczęściej przybierają walcowatą 

formę. Owoce mają bardzo cienką skórkę, która na etapie pełnej dojrzałości jest czarno- 

-fioletowa. Jagody charakteryzują się bardzo miękkim i bezbarwnym miąższem. Pinot 

noir uważany jest za bardzo trudny w uprawie, ponieważ jest to wczesna odmiana 

winorośli, podatna na pleśń i choroby pasożytnicze. Jest szczepem wymagającym, jeśli 

chodzi o klimat, jak i o glebę. Preferuje chłodniejsze strefy, a także gleby wapienne 
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[12, 16]. Młode gatunki wina charakteryzują się jasnorubinową barwą oraz zapachem 

letnich owoców, natomiast dojrzałe wina, starzejące się w dębowych beczkach, posia-

dają posmak dziczyzny, trufli czy lukrecji. Główne rejony, w których uprawiany jest 

pinot noir to Burgundia, Alzacja, Jura, Dolina Loary oraz Szampania [13]. 

2.5. Tempranillo  

Tempranillo to hiszpański szczep pochodzący z rejonu Rioja (Katalonia). Uważany 

za autochtoniczną, czyli rodzimą winorośl tego regionu. Odmiany winorośli, z których 

powstał, nie zostały do dziś jednoznacznie ustalone [12, 17]. Szczep ten najczęściej 

uprawiany jest w postaci wolno rosnących krzewów, które charakteryzują się grubą i niską 

łozą. Grona są małe, zwarte, o cylindrycznym kształcie. Jagody o granatowo-czarnej, 

grubej skórce i bezbarwnym miąższu. Okres wegetacji szczepu jest dość krótki, dlatego 

dojrzewa parę tygodni wcześniej, niż większość hiszpańskich odmian winorośli. Po-

datny jest na wiele chorób i pasożytów atakujących winorośl, a także cechuje go wrażli-

wość na wysokie temperatury oraz na wpływ wiatru. Najlepiej rośnie na glebach wa-

piennych oraz w klimacie chłodnym o dużej wilgotności powietrza [17]. Wina pocho-

dzące z tej odmiany szczepu są mocne, ciemne oraz bardzo aromatyczne. Szczególnie 

młode wina, w których możemy wyczuć posmak truskawki, śliwki czy czarnej porzeczki. 

Wraz z procesem dojrzewania wino to łączy ze sobą aromaty malinowe, waniliowe, 

cedrowe, tytoniowe czy garbowanej skóry [14]. Winorośl ta uprawiana jest przede 

wszystkim w rejonie Rioja, Ribera del Duero, Navarra, Somontano oraz w rejonie La 

Mancha [13].  

3. Skład chemiczny wina 

Prawo europejskie definiuje wino, jako produkt otrzymywany wyłącznie w drodze 

częściowej lub całkowitej fermentacji alkoholu ze świeżych winogron (miażdżonych 

lub nie) lub z moszczu gronowego [18]. Wino jest złożoną mieszaniną kilkuset 

składników, które występują w różnych stężeniach. Zawartość tych składników zależy 

od wielu czynników, m.in. od odmiany winorośli, warunków glebowych oraz klima-

tycznych, a także od sposobu winifikacji. Do podstawowych składników, które decy-

dują o właściwościach wina, należą: woda, alkohol etylowy, alkohole wyższe, ekstrakt 

ogólny, kwasy organiczne, związki azotowe, składniki mineralne, witaminy, substancje 

aromatyczne oraz związki fenolowe [5, 19]. 

4. Właściwości zdrowotne wina 

Jak podaje literatura przedmiotu, umiarkowane spożywanie czerwonego wina wpływa 

korzystnie na procesy trawienne, a także na układ immunologiczny, krążenia czy układ 

nerwowy [3, 6]. Pozytywne właściwości zdrowotne tego trunku zawdzięcza się obec-

ności w winie związków polifenolowych, które pełnią funkcję naturalnych przeciw-

utleniaczy. Oprócz polifenoli, dobroczynny wpływ mają witaminy (m.in. na funkcjo-

nowanie gruczołów nadnerczy oraz regulację gospodarki cukru we krwi), a także 

znajdujące się w winie składniki mineralne [6, 20].  

4.1. Składniki mineralne 

Do najważniejszych składników mineralnych znajdujących się w winie należy 

wapń, który wchodzi w skład materiału budulcowego kości i szkliwa. Pełni m.in. rolę 

w procesie krzepnięcia krwi, wchłaniania witaminy B12 oraz przewodzenia impulsów 
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nerwowych. Także magnez, będący składnikiem zębów i kości oraz tkanek miękkich, 

bierze udział w przewodzeniu nerwowym oraz w syntezie kwasów nukleinowych i białek. 

Ważnym pierwiastkiem jest także potas, który wpływa przede wszystkim na gospo-

darkę wodną organizmu, a także zapewnia, m.in. prawidłowe funkcjonowanie nerwów 

i mięśni. W mniejszych ilościach znajdziemy w winie żelazo, będące składnikiem 

hemoglobiny i mioglobiny, niezbędne w magazynowaniu i transporcie tlenu. W ślado-

wych ilościach znajdziemy mangan, który jest składnikiem wielu ważnych metalo-

enzymów. Jest niezbędny do przemiany pirogronianu w szczawooctan. Bierze udział 

w prawidłowym powstawaniu chrząstek i kości. Natomiast miedź odpowiada m.in. za 

powstawanie czerwonych krwinek oraz tworzenie wiązań krzyżowych w kolagenie 

i elastynie. Kolejnym pierwiastkiem wystepującym w śladowych ilościach jest również 

cynk, który wzmacnia odporność organizmu, działając przeciwzapalnie oraz przeciw-

wirusowo [21, 22].  

4.2. Związki fenolowe 

Związki fenolowe odgrywają w winie bardzo ważną rolę, wykazują m.in. działanie 

antynowotworowe, przeciwwirusowe, a także wpływają na układ krążenia. Ponadto 

udowodniono, że flawonoidy pochodzące z wina chronią osoby chore na cukrzycę 

przed pojawieniem się zaćmy (katarakty), powstającej w wyniku odkładania się w gałce 

ocznej sorbitolu. Związek ten katalizowany jest przez enzym reduktazę aldozową. 

Zawarta w winie kwercetyna będąca inhibitorem tego enzymu wpływa na spowolnienie 

utraty wzroku [23]. Polifenole zidentyfikowane w winie powodują zahamowanie 

biologicznego utleniania lipidów błon komórkowych oraz chronią lipoproteidy o małej 

gęstości przed utlenianiem. Udowodniono także, że zmniejszają ryzyko pojawienia się 

próchnicy, dzięki zawartości proantocyjanów, czyli związków powodujących utratę 

zdolności przyczepiania się bakterii do płytki nazębnej [24]. Ponadto, jak dowodzą 

badania, zwalczają wolne rodniki, które powodują starzenie się komórek skóry. Nato-

miast zawarte w winie taniny wspomagają prawidłową pracę układu pokarmowego. 

Udowodniono również, że zawarte w winie związki fenolowe chronią nas przed utratą 

słuchu [25]. Innym przykładem pozytywnego działania związków polifenolowych jest 

ich udział w ochronie organizmu przed chorobami neurodegeneracyjnymi. Główną rolę 

w ochronie organizmu przed tymi chorobami odgrywa resweratrol, który wykazuje 

właściwości neuroprotekcyjne, powodując osłabienie toksyczności β-amyloidu oraz 

pobudzając czynniki, które zapobiegają działaniu wolnych rodników [26]. Resweratrol 

wpływa korzystnie również na układ krążenia. Związek ten w organizmie człowieka 

hamuje agregację płytek krwi, a także pobudza angiogenezę, czyli powstawanie nowych 

naczyń krwionośnych. Powoduje rozszerzanie naczyń krwionośnych poprzez pobu-

dzanie syntezy tlenku azotu(II), który posiada właściwości przeciwzakrzepowe. Ponadto 

związek ten wykazuje właściwości antynowotworowe. Przeprowadzone badania wyka-

zały, że hamuje poszczególne etapy rozwoju nowotworu (m.in. raka skóry, prostaty, 

trzustki czy przełyku), zatrzymuje namnażanie się wielu komórek nowotworowych. 

Dodatkowo hamuje aktywność polimerazy DNA, białkowych kinaz tyrozynowych, 

a także wielu czynników transkrypcyjnych [20]. 
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5. Przedmiot badań – próbki win czerwonych 

Przedmiot badań stanowiły czerwone wina wytrawne pochodzące z Francji (Cabernet 

Sauvignon – rocznik 2013, Merlot – rocznik 2013, Syrah – rocznik 2013, Pinot Noir – 

rocznik 2011) oraz z Hiszpanii (Rioja – rocznik 2013), zakupione w handlu detalicznym. 

6. Warunki pracy metod pomiarowych 

6.1. Charakterystyka analityczna metody jodometrycznej  

W celu oznaczenia zawartości wolnego dwutlenku siarki, odmierzono 50 ml wina 

do kolby o pojemności 250 ml i dodano 5 ml mieszaniny kwasu siarkowego(VI) 

i wody (1 : 4) oraz 2 ml 2% (m/v) wodnego roztworu skrobi. Całość miareczkowano 

0,02-molowym roztworem jodu, ciągle mieszając, do momentu uzyskania szarej 

barwy, utrzymującej się 30 sekund. Zawartość wolnego dwutlenku siarki obliczono 

w mg/l wina. W celu oznaczenia zawartości ogólnego dwutlenku siarki, do kolby 

z doszlifowanym korkiem (pojemność 250 ml) zawierającej 25 ml 1-molowego 

roztworu wodorotlenku sodu dodano 50 ml wina. Następnie kolbę odstawiono na 15 

minut. Po tym czasie dodano 10 ml mieszaniny kwasu siarkowego(VI) i wody (1 : 4) 

oraz 2 ml 2% (m/v) wodnego roztworu skrobi. Całość natychmiast miareczkowano 

roztworem jodu, do momentu uzyskania szarej barwy, która utrzymywała się 30 sekund. 

Zawartość ogólnego dwutlenku siarki obliczono w mg/l wina [27]. 

6.2. Charakterystyka analityczna miareczkowania potencjometrycznego 

i ze wskaźnikiem 

W celu oznaczenia kwasowości ogólnej za pomocą miareczkowania potencjo-

metrycznego, pobrano 10 ml wina do kolby stożkowej. Następnie dodano 10 ml wody 

destylowanej i zanurzono elektrodę pH-metryczną. Mieszając roztwór w kolbie, doda-

wano wodorotlenek sodu (0,1-molowy) do momentu uzyskania pH = 7,0. Obliczono 

kwasowość ogólną w gramach na litr (g/l), w przeliczeniu na kwas winowy. W celu 

oznaczenia kwasowości ogólnej za pomocą miareczkowania ze wskaźnikiem sporzą-

dzono próbę wzorcową poprzez pobranie do kolby stożkowej 25 ml przegotowanej 

wody destylowanej, 1 ml roztworu błękitu bromotymolowego i 10 ml wina. Całość 

miareczkowano roztworem wodorotlenku sodu (0,1-molowy) do czasu zmiany barwy 

na niebiesko-zieloną. Następnie dodano 5 ml roztworu buforowego o pH = 7. Sporzą-

dzenie próby właściwej polegało na pobraniu do kolby stożkowej 30 ml przegotowanej 

wody destylowanej, 1 ml roztworu błękitu bromotymolowego i 10 ml wina. Następnie 

dodano roztwór NaOH (0,1-molowy) w takiej ilości, aby uzyskać identyczną barwę, 

z barwą próby wzorcowej. Obliczono kwasowość ogólną w gramach na litr (g/l), 

w przeliczeniu na kwas winowy [28]. 

6.3. Charakterystyka analityczna metody spektrofotometrycznej 

z odczynnikiem Folina–Ciocalteu’a  

W celu przygotowania krzywej kalibracyjnej odważono 5 mg kwasu galusowego 

i rozpuszczono w 1 ml metanolu. Następnie sporządzono serię rozcieńczeń roztworów 

kwasu galusowego, aby uzyskać roztwory kalibracyjne o następujących stężeniach: 0; 

0,25; 0,50; 1 mg/ml. W probówkach o pojemności 10 ml umieszczono odpowiednią 

objętości roztworu wzorcowego, a następnie dodano wodę destylowaną, w takiej ilości, 

aby całkowita objętość każdego roztworu kalibracyjnego wynosiła 1 ml. W pięciu 
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osobnych probówkach (pojemność 10 ml) umieszczono po 20 μl odpowiednich roz-

tworów kalibracyjnych, dodano po 2,5 ml wody destylowanej i po 150 μl odczynnika 

Folina–Ciocalteu’a. Całość dobrze wymieszano i pozostawiono na 8 minut. Po tym 

czasie dodano 350 μl nasyconego roztworu węglanu sodu i ponownie wymieszano. 

Przygotowane roztwory umieszczono w termostacie w temp. 40ºC na czas 30 minut 

(do momentu uzyskania charakterystycznej niebieskiej barwy). Zmierzono absorbancję 

przy długości fali 765 nm wobec próby ślepej (0 μl roztworu kwasu galusowego). 

Całkowitą zawartość substancji fenolowych w analizowanych winach przedstawiono 

w mg/ml wina w przeliczeniu na kwas galusowy [29]. 

6.4. Charakterystyka analityczna metody atomowej spektrometrii 

absorpcyjnej (ASA)  

Oznaczanie zawartości metali w analizowanych winach przeprowadzono przy po-

mocy atomowej spektrometrii absorpcyjnej (ASA). Metale: Cu, Zn, Fe, Mn, K ozna-

czono bezpośrednio w próbkach win, a do oznaczania Mg i Ca próbkę rozcieńczono 

wodą destylowaną, uzyskując roztwory 5% (v/v). Do wykonania analizy za pomocą 

FAAS wielopierwiastkowe roztwory wzorcowe użyte do kalibracji metody oraz roztwory 

robocze przygotowano, rozcieńczając jednopierwiastkowe roztwory wzorcowe o stę-

żeniu 1000 mg/l.  

7. Wyniki  

7.1. Oznaczanie dwutlenku siarki (wolnego i ogólnego) w winie 

W Cabernet Sauvignon oznaczono 23,7 ±0,1 mg/l wolnego i 40,3 ±2,1 mg/l) 

ogólnego dwutlenku siarki. Wino Merlot zawierało 20,5 ±0,1 (mg/l) wolnego oraz 26,2 

±0,1 mg/l ogólnego SO2. Ilość wolnego dwutlenku siarki w winie Syrah wynosiła 25,0 

±0,1 mg/l, a ogólnego 33,9 ±0,4 mg/l. Pinot Noir charakteryzowało się zawartością 7,7 

±0,1 mg/l wolnego i 25,0 ±0,1 mg/l ogólnego dwutlenku siarki. Natomiast wino Rioja 

zawierało odpowiednio 12,2 ±0,1 mg/l i 25,0 ±0,2 mg/l dwutlenku siarki.  

7.2. Oznaczanie kwasowości ogólnej wina 

Kwasowość ogólna wina Cabernet Sauvignon oznaczona metodą potencjometryczną 

wynosiła 4,9 ±0,2 g/l, a wobec wskaźnika 4,7 ±0,3 g/l. Wino Merlot posiadało kwaso-

wość ogólną 4,8 ±0,1 g/l oznaczoną miareczkowaniem potencjometrycznym, natomiast 

4,6 ±0,1 g/l z błękitem bromotymolowym. Syrah charakteryzowało się kwasowością 

ogólną na poziomie odpowiednio 5,1 ±0,1 g/l i 5,2 ±0,2 g/l. Pinot Noir odznaczał się 

kwasowością ogólną 5,5 ±0,2 g/l i 5,4 ±0,4 g/l, odpowiednio w miareczkowaniu 

potencjometrycznym i ze wskaźnikiem. Natomiast wino Rioja posiadało kwasowością 

ogólną 5,4 ±0,0 g/l i 5,5 ±0,3 g/l.  

7.3. Oznaczanie całkowitej zawartości substancji fenolowych w winie 

Uzykano odpowiedź liniową dla zaproponowanego zakresu stężeń wzorca kwasu 

galusowego. Zawartość substancji fenolowych w winach Cabernet Sauvignon, Merlot, 

Syrah, Pinot Noir oraz Rioja wynosiła odpowiednio: 0,5 ±0,2; 0,5 ±0,1; 0,7 ±0,04; 0,84 

±0,3; i 0,5 ±0,0 mg/ml. 
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7.4. Oznaczanie zawartości metali w winie 

We wszystkich pięciu badanych próbkach win stwierdzono stężenie miedzi poniżej 

0,04 mg/l i cynku poniżej 0,07 mg/l. Zawartość żelaza wynosiła od 0,3 ±0,0 (wino 

Merlot) do 1,5 ±0,1 (wino Pinot Noir); manganu od 0,8±0,1 (wino Rioja) do 1,6 ±0,0 

(wino Syrah); potasu od 329 ±10 (wino Rioja) do 1069±27 (wino Merlot); magnezu od 

19,0 ±0,4 (wino Rioja) do 33,4 ±0,8 (wino Pinot Noir); wapnia od 17,3 ±0,8 (wino 

Rioja) do 33,9 ±0,9 mg/l (wino Pinot Noir).  

8. Dyskusja wyników 

8.1. Oznaczanie wolnego dwutlenku siarki  

We wszystkich analizowanych winach stwierdzono obecność wolnego dwutlenku 

siarki, która mieściła się w przedziale od 7,7 mg/l (wino Pinot Noir) do 25 mg/l (wino 

Syrah). Wyniki, jakie otrzymano wskazują na to, że nie zostały przekroczone normy 

stosowania wolnego dwutlenku siarki. Zgodnie z wytycznymi, dotyczącymi względów 

zdrowotnych oraz sensorycznych, zawartość wolnego SO2 w winie, bez względu na 

kraj pochodzenia, zawartość cukru oraz barwę, powinna wynosić do 50 mg/l. Ponadto 

ilość wolnego dwutlenku siarki w czerwonych winach wytrawnych nie powinna być 

niższa niż 20-30 mg/l, ponieważ ta minimalna zawartość SO2 chroni wino przed nieko-

rzystnymi zmianami właściwości organoleptycznych oraz użytkowych [30]. Jednakże 

w świetle cytowanych zaleceń, analizowane Pinot Noir i Rioja posiadają niewystar-

czającą ilość wolnego dwutlenku siarki. Wyniki, jakie uzyskano w trakcie badań są 

porównywalne z wynikami uzyskanymi przez Palenzuela oraz jego zespół, który stwierdził 

zawartość wolnego SO2 w przedziale 8,7-20,5 mg/l w czerwonych winach [31]. Także 

Araujo i jego współpracownicy podczas swoich badań oznaczali zawartość wolnego 

SO2 w winie. Wyniki, jakie otrzymali, mieściły się w przedziale 5,2-14,2 mg/l [32]. 

Natomiast Silva i jego współpracownicy oznaczyli ilość wolnego SO2 na poziomie 

15,2-40,5 mg/l [33]. Analiza literatury przedmiotu dotycząca zawartości wolnego 

dwutlenku siarki w winach pozwala stwierdzić, że uzyskane rezultaty są zgodne z bada-

niami, które uzyskały inne zespoły badawcze.  

8.2. Oznaczanie ogólnego dwutlenku siarki  

W analizowanych winach ilość ogólnego SO2 mieściła się w przedziale od 25 mg/l 

(wino Pinot Noir i Rioja) do 40,3 mg/l (wino Cabernet Sauvignon). Otrzymane wyniki 

są zgodne z obowiązującymi normami, dotyczącymi zawartości ogólnego dwutlenku 

siarki. Zgodnie z przepisami prawnymi zawartość ogólnego SO2 w winach czerwonych 

nie powinna przekraczać 160 mg/l. Ograniczenia te stosuje się tylko w przypadku wytraw-

nych win czerwonych, czyli tych, które mają mniej niż 5 g/l cukru [34]. Uzyskane 

wyniki ogólnej zawartości dwutlenku siarki są zbieżne z wynikami, jakie otrzymali 

Falcone i Maxwell, którzy oznaczyli ten parametr w przedziale 26,8-120,1 mg/l [35]. 

Z kolei Palenzuela i jego współpracownicy w trakcie analizy win czerwonych określili 

zawartość dwutlenku siarki na poziomie 92-152 mg/l [31]. Natomiast Stój i Kucha-

rzyk, badając jakość win czerwonych, pochodzących z różnych krajów, zanotowały 

zawartość dwutlenku siarki w przedziale 24-225 mg/l [36]. 
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8.3. Oznaczanie kwasowości ogólnej  

Kwasowość ogólna w badanych winach została oznaczona przy użyciu miareczko-

wania potencjometrycznego i miareczkowania ze wskaźnikiem (błękit bromotymolowy). 

Stosując test t-Studenta, porównano wyniki otrzymane obiema metodami dla wszyst-

kich analizowanych win i stwierdzono, że różnica między nimi jest statystycznie nie-

istotna, co wskazuje na dobrą dokładność proponowanych metod. Najmniejszą kwaso-

wością ogólną (oznaczoną obiema metodami) charakteryzowało się francuskie wino 

Merlot (odpowiednio 4,8 g/l i 4,6 g/l). Największą wykazywało wino Pinot Noir 

(odpowiednio 5,5 g/l i 5,4 g/l) oraz wino Rioja (odpowiednio 5,4 g/l i 5,5 g/l). 

Niewielkie różnice kwasowości w poszczególnych winach mogą być spowodowane 

różną dojrzałością jagód i odmianą winogron, z których uzyskano wino. Otrzymane wyniki 

odpowiadają wymaganiom Polskiej Normy. Kwasowość ogólna w analizowanych 

winach zbliżona jest do wyników, jakie otrzymały Stój oraz Kucharzyk [36]. Najniższą 

kwasowość posiadały wina francuskie (3,5 g/l), analizowane przez te badaczki, 

a największą wina pochodzące z Hiszpanii (4,9 g/l). Z kolei Czech i inni stwierdzili, że 

spośród czerwonych win wytrawnych pochodzących z Hiszpanii, Francji oraz Włoch, 

najniższą kwasowość ogólną mają wina francuskie (4,6 g/l) i hiszpańskie (4,6 g/l) [3]. 

Podobnie, w pracy przedstawionej przez Garbowską oraz jej zespół, kwasowość 

ogólna win czerwonych mieściła się w granicach normy (średnia wynosiła 4,7 g/l) 

[37]. Kwasowość polskich win gronowych została oznaczona na poziomie od 6,9 do 

10,0 g/l [38], a w badaniach Wzorka i innych wynosiła 3,2 g/l [39]. 

8.4. Oznaczanie całkowitej zawartości substancji fenolowych 

Najmniejszą całkowitą zawartość polifenoli oznaczono w hiszpańskim winie Rioja 

(0,5 mg/ml), a największą we francuskim winie Pinot Noir (0,8 mg/ml). Uzyskane wy-

niki zbliżone są do danych literaturowych. Pieszko i Ogrodowczyk określiły zawartość 

polifenoli w czerwonych winach na poziomie 0,5-1,1 mg/ml [5], Gawlik i in. 

w zakresie 0,5-2,6 mg/ml [40], a Stratil i jego zespół w przedziale od 1,0 mg/ml do 

2,3 mg/ml [41]. Czech i jej współpracownicy, analizując wytrawne wina czerwone, 

pochodzące z różnych krajów (Bułgaria, Hiszpania, Włochy i Francja) stwierdzili, że 

najmniej substancji fenolowych posiadają wina bułgarskie (0,00099 mg/ml) [3]. Nato-

miast Garbowska i jej zespół w swoich badaniach wykazali, że najwięcej polifenoli 

znajduje się w węgierskim (1,8 mg/ml) oraz francuskim (1,7 mg/ml) czerwonym winie 

[37]. Lugemwa i in. analizowali zawartość substancji fenolowych w winie Cabernet 

Sauvignon, pochodzącym z różnych części świata (Argentyna, Kalifornia, Chile, Francja 

oraz Południowa Afryka). Otrzymane przez ten zespół wyniki pokazują, że Cabernet 

pochodzący z Argentyny charakteryzuje się największą zawartością polifenoli (2,9- 

4,5 mg/ml), z kolei najmniejszą Cabernet pochodzący z Południowej Afryki (2,4- 

2,7 mg/ml) [42]. Paixáo i jego zespół analizowali całkowitą zawartość związków feno-

lowych w czerwonych, różowych i białych winach, pochodzących z Portugalii. Wyniki, 

jakie uzyskali świadczą o tym, że czerwone wina zawierają najwięcej substancji 

fenolowych (1,7-1,9 mg/ml), w porównaniu do różowych (0,7 mg/ml) czy białych 

(0,3-0,4 mg/ml) [43]. Dla porównania Czaplicki i in. oznaczali zawartość związków 

fenolowych w półwytrawnych włoskich, hiszpańskich i kalifornijskich czerwonych 

winach. Po analizie okazało się, że najwięcej polifenoli posiadało półwytrawne wino 

hiszpańskie (21,7 mg/ml), natomiast najmniej kalifornijskie (13,8 mg/ml) [44]. Z kolei 
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Gawlik i jej zespół oznaczali całkowitą zawartość polifenoli w przeliczeniu na kwas 

galusowy w czerwonych winach gronowych pochodzących z Polski. Zawartość anali-

zowanych związków mieściła się w przedziale od 0,5 mg/ml do 2,6 mg/ml [40]. 

8.5. Oznaczanie zawartości metali  

Spośród oznaczonych parametrów najwięcej w winach było potasu (od 329 mg/l 

dla wina Rioja, do 1069 mg/l dla wina Merlot Merlot), a najmniej miedzi oraz cynku 

(odpowiednio 0,04 mg/l i 0,07 mg/l). Z pięciu badanych win Merlot posiadał najniższe 

stężenie żelaza (0,3 mg/l), a Syrah najwyższe stężenie manganu (1,5 mg/l). Natomiast 

Rioja posiadało najniższe stężenie manganu (0,8 mg/l), potasu (329 mg/l) oraz magnezu 

(19,0 mg/l) i wapnia (17,3 mg/l). Zawartość poszczególnych metali w badanych winach 

zbliżona jest do wyników, jakie otrzymali Aceto i inni. Odnotowali oni najmniejszą 

zawartość Cu (0,01-1 mg/l) i Zn (0,5-3,5 mg/l) w analizowanych winach, a także 

największą zawartość Ca (50-150 mg/l) i K (300-1500 mg/l) [45]. Podobne wyniki 

uzyskano z badań Prenesti i jego zespołu [46]. Z kolei Czech i inni oznaczali średnią 

zawartość Cu, Zn i Fe. Wyniki, jakie otrzymali pokazują, że najwięcej w analizowa-

nych przez nich winach było żelaza, natomiast najmniej miedzi i cynku [3]. Porówny-

walne wyniki z Czechem i in. uzyskała Karadjova i jej zespół [47]. Natomiast praca 

Bilka i jego zespołu określiła zawartość magnezu w przedziale od 100 mg/l do 178 mg/l. 

Z kolei zakres stężeń żelaza wahał się od 0,4 mg/l do 2,2 mg/l, a cynku od 0,2 mg/l do 

0,4 mg/l [48]. Uzyskane wyniki w niniejszej pracy wskazują na znaczną zgodność 

z wynikami innych zespołów badawczych.  

9. Wnioski 

Przedstawione wyniki badań były podstawą do sformułowania następujących 

wniosków końcowych:  

• w trzech z pięciu analizowanych winach (Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah) 

niezostały przekroczone normy dotyczące stosowania dopuszczalnej zawartości 

wolnego i ogólnego dwutlenku siarki; 

• wina Pinot Noir oraz Rioja charakteryzowały się niewystarczającą ilością wolnego 

dwutlenku siarki (według Polskiej Normy); 

• badane wina spełniały wymagania Polskiej Normy, dotyczące ogólnej kwasowości 

wina; 

• największą zawartością związków fenolowych charakteryzowało się francuskie 

wino Pinot Noir, a najmniejszą hiszpańskie wino Rioja; 

• wszystkie analizowane wina charakteryzowały się niską zawartością miedzi i cynku; 

• w winie Pinot Noir oznaczono największą zawartość żelaza, magnezu i wapnia; 

• wino Rioja posiadało najniższą zawartość manganu, potasu, magnezu oraz wapnia 

względem pozostałych czterech win. 
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Oznaczanie parametrów fizykochemicznych win czerwonych, pochodzących 

z różnych odmian winorośli i ich wpływ na zdrowie  

Streszczenie 

Celem pracy było oznaczenie parametrów fizykochemicznych w wybranych wytrawnych winach czerwo-

nych. Scharakteryzowano najbardziej znane odmiany winorośli i wskazano na ich prozdrowotny charakter 

win, z nich powstających. Jako metody pomiarowe wykorzystano metodę jodometryczną, miareczkowanie 

potencjometryczne i ze wskaźnikiem, metodę spektrofotometryczną z odczynnikiem Folina–Ciocalteu’a 

oraz metodę absorpcyjnej spektroskopii atomowej. Wkazano, że zawartość ogólnego SO2 we wszystkich 

analizowanych winach nie przekraczała ilości maksymalnej, określonej według Polskiej Normy. Dwa 

z pięciu badanych win posiadały ilość wolnego dwutlenku siarki poniżej 20 mg/l, która nie gwarantuje 

zabezpieczenia wina przed niekorzystnymi zmianami właściwości sensorycznych. Kwasowość ogólna ba-

danych win, wyrażona na kwas winowy, mieściła się w przedziale, jaki odpowiada wymaganiom Polskiej 

Normy. Badane wina odznaczały się zróżnicowaną zawartością składników mineralnych. Pinot Noir 

charakteryzował się największą zawartością żelaza, manganu i wapnia, a Rioja najmniejszą zawartością 

manganu, potasu, magnezu oraz wapnia. Największą zawartość polifenoli oznaczono we francuskim winie 

Pinot Noir, a najmniejszą w hiszpańskim winie Rioja.  

Słowa kluczowe: winorośl, wina czerwone, składniki mineralne, związki fenolowe 

Determination of physicochemical parameters of red wines from different grape 

varieties and their effect on health 

Abstract 

The aim of the study was to determine the physicochemical parameters in selected dry red wines. The most 

famous grape varieties have been characterized and the health-promoting nature of wines produced from 

them has been indicated. The measurement methods were iodometric, potentiometric and titration with an 

indicator, spectrophotometric method with Folin-Ciocalteu'a reagent and the method of atomic absorption 

spectroscopy. It was shown that the total SO2 content in all analyzed wines did not exceed the maximum 

amount determined according to the Polish Standard. Two of the five tested wines had the amount of free 

sulfur dioxide below 20 mg/l, which does not guarantee the protection of the wine against adverse changes 

in sensory properties. The total acidity of the tested wines, expressed as tartaric acid, was within the range 

that meets the requirements of the Polish Standard. The tested wines were characterized by a diversified 

content of minerals. Pinot Noir had the highest iron, manganese and calcium content, and Rioja had the 

lowest manganese, potassium, magnesium and calcium. The highest content of polyphenols was determined 

in French wine Pinot Noir, and the lowest in Spanish wine Rioja. 

Keywords: grapevines, red wines, minerals, phenolic compounds  
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Iwona Sergiel1, Paulina Hawryliszyn 

Oznaczenie całkowitej zawartości związków fenolowych 

w wybranych suplementach diety  

1. Wprowadzenie  

Suplementy diety są środkami spożywczymi, których stosowanie ma na celu uzu-

pełnienie diety w składniki odżywcze. W Polsce rynek suplementów diety regulowany 

jest przez ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia [1] 

oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu 

oraz oznakowania suplementów diety [2]. Zgodnie z definicją zamieszczoną w ustawie: 

suplement diety to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie nor-

malnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mine-

ralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjolo-

giczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie 

umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych 

podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek 

z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przezna-

czonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, 

z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego 

w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego [1].  

W celu wprowadzenia suplementu diety do sprzedaży na rynek polski należy złożyć 

do Głównego Inspektora Sanitarnego elektroniczny formularz zawierający dane na temat 

produktu, tj. nazwę oraz producenta, skład ilościowy i jakościowy, postać, w jakiej 

produkt zostanie wprowadzony do obrotu. Producentem suplementów diety może być 

każda osoba posiadająca działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością. Co 

istotne, suplementy diety przed wprowadzeniem do sprzedaży, nie podlegają kontroli 

ani weryfikacji, a ewentualne koszty z wycofania produktu lub odszkodowań leżą po 

stronie producenta [3]. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności wska-

zuje witaminy oraz składniki mineralne, które mogą być wykorzystywane w produkcji 

suplementów diety oraz określa ich dzienne referencyjne wartości spożycia dla osób 

dorosłych [4]. Głównym celem stosowania suplementów diety jest zapobieganie niedo-

borom składników odżywczych, jak również obniżenie ryzyka wystąpienia różnych 

chorób [5]. Ze względu na skład, wyróżniamy suplementy zawierające witaminy 

i składniki mineralne, suplementy zawierające składniki roślinne i ekstrakty roślinne, 

suplementy zawierające niezbędne kwasy tłuszczowe, suplementy zawierające błonnik 

pokarmowy, suplementy zawierające probiotyki i prebiotyki oraz suplementy zawie-

rające aminokwasy. Natomiast pod względem przeznaczenia, wyróżniamy suplementy 

diety wspomagające odchudzanie, układ odpornościowy, układ pokarmowy, prawidłowy 

proces widzenia, narządy ruchu, jak również wpływające na opóźnienie procesów 
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starzenia się, układ nerwowy, układ sercowo-naczyniowy, koncentrację, stan skóry, 

włosów i paznokci, a także takie, które wzmacniają witalność, dedykowane sportowcom 

oraz stosowane w celu zmniejszania ryzyka osteoporozy [6]. 

Wśród bogatej oferty rynkowej suplementów diety, zawierających ekstrakty pocho-

dzące z roślin, najliczniejszą grupę stanowią preparaty, w skład których wchodzą takie 

związki fenolowe, jak: apigenina, kwercetyna oraz resweratrol. Apigenina posiada 

szeroki zakres właściwości farmakologicznych. Znane jest jej działanie antyagregacyjne, 

przeciwzapalne, przeciwutleniające i przeciwnowotworowe. Ponadto, wykazano pozy-

tywny wpływ tego związku na homeostazę organizmu, aktywność przeciwwirusową 

oraz w leczeniu wirusa HIV [7]. Dodatkowo oddziałuje na układ nerwowy i prowadzi 

do zwiększonej produkcji nowych neuronów. Wiąże się z receptorami estrogenowymi, 

strukturami odpowiedzialnymi za rozwój, dojrzewanie, specjalizację i plastyczność 

układu nerwowego. Dzięki takim właściwościom, udowodniono jej wpływ na łagodzenie 

objawów chorób neurodegeneracyjnych, tj. choroby Alzheimera i Parkinsona [7, 8]. 

Badania prowadzone nad apigeniną dowodzą, że reguluje ona funkcję makrofagów 

w usuwaniu komórek nowotworowych oraz jest potencjalnymi inhibitorem proliferacji 

komórek [9]. Właściwości przeciwnowotworowe tego związku wynikają z jego 

działania jako konkurencyjnego inhibitora kinazy tyrozynowej w stosunku do ATP. 

Związek ten wykazał działanie antyproliferacyjne, m.in. wobec ludzkich komórek raka 

piersi linii komórkowej MCF-7. Ponadto wykazał aktywność in vitro oraz in vivo 

przeciwko nowotworowi nerek [10]. Kwercetyna również jest silnym przeciwutlenia-

czem, posiada zdolności do przerywania łańcuchowych reakcji wolnorodnikowych, jak 

również, ze względu na właściwości chelatujące, zapobiega powstawaniu wolnych 

rodników. Ponadto, wykazuje silne działanie przeciwalergiczne, hamuje wydzielania 

substancji alergennych oraz histaminy. Poprawia metabolizm lipidów i węglowodanów, 

dodatkowo wykazuje zdolność do indukcji apoptozy komórek tłuszczowych. Posiada 

właściwości przeciwzakrzepowe oraz przeciwmiażdżycowe, dzięki czemu zapobiega 

chorobom układu krwionośnego i chroni naczynia krwionośne przed powstawaniem 

złogów miażdżycowych [11-15]. Resweratrol posiada wiele biochemicznych i fizjolo-

gicznych własności, włącznie z działaniem estrogenowym przeciwzapalnym oraz inhi-

bitującym agregację płytek krwi. Najnowsze badania wskazują na związaną z reswe-

ratrolem ochronę przed wieloma chorobami degeneracyjnymi. Związek ten, w określonych 

stężeniach (2,5-5,0 mg/kg), hamuje apoptotyczną śmierć komórki, zapewniając ochronę 

przed wieloma chorobami, jak np. zespół poreperfuzyjny, miażdżyca naczyń krwio-

nośnych, arytmia komorowa czy niedokrwienie mózgu. Ma silne cerebroprotekcyjne 

działanie w ochronie struktur mózgu [16]. 

Literatura przedmiotu z zakresu związków fenolowych skupiona jest na oznaczaniu 

ich zawartości bezpośrednio z materiału roślinnego [17-20]. Brakuje badań potwier-

dzających zawartość składnika aktywnego w gotowym produkcie, dostępnym jako 

suplement diety. Na uwagę zasługuje fakt, że deklarowane wartości, podane na opako-

waniach suplementów, nie są weryfikowane, co może budzić wątpliwości co do ich 

rzeczywistego składu. Dodatkowo, nie ma informacji o metodzie badawczej wykorzy-

stanej przy oznaczeniu danych składników, stąd też porównanie otrzymanych wartości 

z tymi, podanymi przez producentów, może stanowić istotny problem. 

Celem pracy było oznaczenie całkowitej zawartości związków fenolowych w wybra-

nych suplementach diety i porównanie uzyskanych wyników z wartościami deklaro-
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wanymi przez producentów. Związkami czynnymi w analizowanych próbkach były 

związki fenolowe, pochodzące z różnych ekstraktów roślinnych. W celu oznaczenia 

całkowitej zawartości związków fenolowych wykorzystano metodę spektrofotometryczną 

z odczynnikiem Folina–Ciocalteu’a.  

2. Warunki pomiarowe 

2.1. Przedmiot badań 

Przedmiotem badań było pięć suplementów diety, zakupionych w handlu detalicz-

nym na terenie województwa lubuskiego w 2022 roku. Suplementy zawierały w swoim 

składzie ekstrakty roślinne, w których substancjami czynnymi były związki fenolowe:  

• apigenina, pozyskana z owoców grejpfruta, o zawartości deklarowanej przez pro-

ducenta równej 50 mg związku czynnego na 1 kapsułkę preparatu; 

• kwercetyna, pozyskana z perełkowca japońskiego o zawartości deklarowanej przez 

producenta równej 250 mg związku czynnego na 1 kapsułkę preparatu; 

• kwercetyna, pozyskana z perełkowca japońskiego i z rokitnika, o zawartości dekla-

rowanej przez producenta równej 12,9 mg związku czynnego na jedną kapsułkę 

preparatu; 

• resweratrol, pozyskany z czerwonego wina i nasion winogron oraz rdestowca 

japońskiego, o zawartości deklarowanej przez producenta równej 100 mg związku 

czynnego na jedną kapsułkę preparatu; 

• resweratrol, pozyskany z rdestowca japońskiego, herbaty, werbeny, bambusa, ostryżu 

długiego, brokuła, gorzkiej pomarańczy oraz borówki, o zawartości deklarowanej 

przez producenta równej 100 mg związku czynnego na jedną kapsułkę preparatu. 

2.2. Charakterystyka analityczna metody pomiarowej 

W celu przygotowania próbek do oznaczeń spektrofotometrycznych, sporządzono 

metanolowe roztwory suplementów diety, poprzez rozpuszczenie 0,5 mg zawartości 

kapsułki suplementu diety w 1 ml metanolu.  

W celu oznaczenia całkowitej zawartości związków fenolowych w badanych roz-

tworach, sporządzono metanolowe roztwory kalibracyjne dla wzorca kwercetyny 

(o stężeniach 0,05; 0,2; 0,4; 0,5; 0,75; 1 mg/ml), resweratrolu (o stężeniach 0,1; 0,25; 0,5; 

0,75; 1; 1,5 mg/ml) i apigeniny (o stężeniach 0,1; 0,2; 0,5; 0,75; 1 mg/ml). Następnie 

do probówek o pojemności 10 ml wprowadzono po 20 µl odpowiednich roztworów 

kalibracyjnych, dodano 2,5 ml wody destylowanej i 150 µl odczynnika Folina–

Ciocalteu’a. Całość wymieszano i pozostawiono na 8 minut. Po tym czasie dodano 350 µl 

nasyconego roztworu węglanu sodu (Na2CO3) i ponownie wymieszano. Przygo-

towane roztwory umieszczono w łaźni wodnej w temp. 40°C na 30 minut. Zmierzono 

absorbancję roztworów przy długości fali 765 nm wobec próby ślepej [21, 22]. Analo-

gicznie przygotowano badane próbki, w dwóch powtórzeniach. 

3. Wyniki 

Dla przygotowanych roztworów wzorcowych uzyskano odpowiedź liniową w zakre-

sach stężeń: dla apigeniny 0,1-1mg/ml, dla kwercetyny 0,05-1 mg/ml, dla resweratrolu 

0,1-1,5 mg/ml. Na tej podstawie obliczono całkowitą zawartość związków fenolowych, 

przeliczając wyniki na masę kapsułki suplementu. W wyniku przeprowadzonych analiz 

stwierdzono, że wartości oznaczanych związków fenolowych, uzyskane z wykorzysta-
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niem metody Folina–Ciocalteu’a, a wartości zadeklarowane przez producentów suple-

mentów diety, znacznie się różnią. Zawartość suplementu diety, zawierającej apigeninę, 

pochodzącą z owocu grejpfruta została oznaczona na poziomie 16,3 mg w jednej 

kapsułce, przy czym wartość deklarowana wynosi 50 mg. W preparacie, zawierającym 

kwercetynę, pozyskaną z perełkowca japońskiego, deklarowana wartość wynosi 250 mg, 

natomiast oznaczona to 51,3 mg. W przypadku kwercetyny, pozyskanej z perełkowca 

japońskiego i z rokitnika, deklarowana wartość wynosi 12,9 mg, a otrzymana 16,2 mg. 

Dla resweratrolu, pozyskanego z czerwonego wina i nasion winogron oraz rdestowca 

japońskiego, deklarowana wartość to 100 mg, a uzyskana to 33,1 mg. Dla kolejnego 

suplementu, zawierającego resweratrol, pochodzący z wielu różnych ekstraktów roślin-

nych, uzyskano 28,5 mg, a wartością deklarowaną jest 100 mg związku czynnego 

w jednej kapsułce preparatu. 

4. Wnioski 

Suplementy diety są obecnie powszechnie stosowane i kojarzone ze zdrowym stylem 

życia. Uważane są za środki w pełni bezpieczne, które należy przyjmować, aby zyskać 

pełnię zdrowia. Takie przekonanie jest zwykle związane z brakiem pełnej wiedzy 

dotyczącej suplementów oraz ich wpływu na organizm. Opakowania suplementów diety 

nie zawierają informacji o działaniach niepożądanych, przeciwwskazaniach, a tym 

bardziej interakcjach, jakie mogą wystąpić podczas stosowania danego specyficznego 

środka spożywczego, z lekami przepisywanymi na receptę lub dostępnymi bez recepty 

[23]. Ze względy na fakt, że suplementy żywności nie podlegają tak rygorystycznym 

restrykcją prawnym jak leki, istnieje potrzeba prowadzenia badań potwierdzających ich 

rzeczywisty skład. We wszystkich analizowanych próbkach suplementów diety wartość 

deklarowana przez producenta była niezgodna z wartościami oznaczonymi. W czterech 

przypadkach była zawyżona, a w jednym wartość ta była niższa niż oznaczona, na 

podstawie zaproponowanej procedury analitycznej. Wykorzystana w pracy metoda 

Folina–Ciocalteu’a jest tanim i powszechnie używanym testem oceny całkowitej 

zawartości związków fenolowych [24]. Jednak jego wadą jest wrażliwość na pH oraz 

temperaturę i czas reakcji. Ponadto oprócz związków fenolowych, odczynnik Folina–

Ciocalteu’a reaguje również z innymi związkami, jak np. kwasem askorbinowym, 

białkami, cukrami i jonami, przez co uzyskane wyniki mogą być przeszacowane lub 

niedoszacowane i obarczone błędem [25, 26]. Co więcej, brak standaryzacji metod 

przygotowywania próbek oraz różnorodność parametrów, uniemożliwia dokładne i pre-

cyzyjne porównanie analizowanych prób z danymi literaturowymi dla tych samych 

związków [26, 27]. 

Ze względu na to, że analizowane preparaty handlowe nie posiadały informacji 

o metodzie wykorzystanej do oznaczania związków fenolowych, nie jest możliwa jedno-

znaczna odpowiedź czy deklarowany skład jest zgodny ze stanem faktycznym. Ko-

nieczne byłoby przeprowadzenie dalszych analiz, z użyciem innych metod instrumen-

talnych, w tym chromatograficznych. Jednakże tak duże różnice w wartościach otrzy-

manych a deklarowanych, powinny sugerować pewną ostrożność przy wyborze preparatu, 

który ma wspomagać zdrowie. Co więcej, potencjalny konsument suplementów diety 

powinien stosować te produkty świadomie, konsultując swoje potrzeby zdrowotne ze 

specjalistą w tym zakresie.  
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Oznaczenie całkowitej zawartości związków fenolowych w wybranych 

suplementach diety  

Streszczenie 

Suplementy żywności nie podlegają tak rygorystycznym restrykcjom prawnym jak leki. W związku z tym, 

istnieje potrzeba prowadzenia badań, potwierdzających ich rzeczywisty skład. Celem pracy było oznaczenie 

całkowitej zawartości związków fenolowych w wybranych suplementach diety i porównanie uzyskanych 

wyników z wartościami deklarowanymi przez producentów. Substancjami czynnymi w analizowanych prób-

kach były związki fenolowe, pochodzące z różnych ekstraktów roślinnych. W celu oznaczenia całkowitej 

zawartości związków fenolowych wykorzystano metodę spektrofotometryczną z odczynnikiem Folina–

Ciocalteu’a. We wszystkich analizowanych próbkach suplementów diety wartości oznaczone były nie-

zgodne z wartościami deklarowanymi przez producentów. 

Słowa kluczowe: suplementy diety, związki fenolowe, metoda Folina–Ciocalteu’a 

Determination of the total content of phenolic compounds in selected dietary 

supplements 

Abstract 

Food supplements are not subject to as stringent legal restrictions as drugs. Therefore, there is a need to 

conduct research confirming their actual composition. The aim of the study was to determine the total 

content of phenolic compounds in selected dietary supplements and to compare the obtained results with 

the values declared by producers. The active substances in the analyzed samples were phenolic compounds 

obtained from various plant extracts. In order to determine the total content of phenolic compounds, the 

spectrophotometric method with the Folin-Ciocalteu’a reagent was used. In all analyzed samples of dietary 

supplements, the values marked were inconsistent with the values declared by the manufacturers. 

Keywords: dietary supplements, phenolic compounds, Folin-Ciocalteu’a method  
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Nataniel Stefanowski1, Halina Tkachenko2, Natalia Kurhaluk3 

Aktywność biologiczna sangwinaryny 

1. Wprowadzenie 

Stosowanie naturalnych produktów pochodzenia roślinnego poprzedza nawet zapi-

saną historię ludzkości. W ciągu ostatnich kilku lat ponownie pojawiło się zainte-

resowanie analizą i zastosowaniem naturalnych związków pochodzenia roślinnego 

i zrozumieniem ich docelowej specyfiki dla opracowywania leków na wiele niszczy-

cielskich ludzkich chorób. Było to możliwe dzięki niezwykłym postępom w rozwoju 

czułych metod analitycznych w chemii, fizyce i biologii [1].  

Sangwinaryna (ang. sanguinarine, SNG; 13-metylo(1,3)benzodioksolo(5,6-c)-1,3-

dioksolo(4,5)fenantrydynium, C20H14NO4) jest czwartorzędowym alkaloidem benzo-

fenantrydynowym występującym w wielu gatunkach roślin z rodziny Papaveraceae  

[1, 2]. Ekstrahuje się go głównie z korzeni Sangwinarii kanadyjskiej (Sanguinaria 

canadensis L.), nasion meksykańskiego maku kolczastego (Argemone mexicana L.) 

[3], korzeni i nadziemnych części glistnika jaskółcze ziele (Chelidonium majus L.) [4] 

oraz owoców i liści maku pióropuszowego (Macleaya cordata (Willd.) R.Br.) [5, 6]. 

Występuje również w maku wschodnim (Dicranostigma lactucoides Hook.f. & 

Thomson) [7], maku lekarskim (Papaver somniferum L.) i pióropuszu koralowym 

Kelwaya (Macleaya microcarpa (Maxim.) Fedde) [8]. SNG, jak i również ekstrakty 

z roślin zawierających SNG są od dawna stosowane w pastach do zębów i innych 

produktach higieny jamy ustnej ze względu na ich właściwości przeciwpłytkowe 

i przeciwzapalne [9, 10]. Ponadto preparat Sanguiritrin (mieszanina SNG i strukturalnie 

podobnego alkaloidu chelerytryny) został zastosowany jako lek weterynaryjny do lecze-

nia zapalenia wyrostka sutkowatego u krów. Jest również używany w hodowli zwierząt 

jako dodatek do pasz (Sangrovit®; Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH; Eltville am 

Rhein, Niemcy) [11]. Udokumentowano szeroki zakres działań farmakologicznych dla 

SNG, w tym przeciwnadciśnieniowe [12, 13], przeciwdrobnoustrojowe [14, 15] oraz 

przeciwzapalne [16, 17].  

Cechy strukturalne nadające fizjologiczne działanie alkaloidom benzofenantrydyno-

wym są związane z ich planarną konfiguracją, co pozwala im na interkalację w kwa-

sach nukleinowych, wpływając zarówno na syntezę DNA, jak i RNA. Poza tym, jako 

heteroaromatyczne iminium-kationy, alkaloidy benzofenantrydynowe mogą wiązać się 

z ujemnie naładowanymi powierzchniami błon komórkowych i reagować z grupami 

SH-, zakłócając w ten sposób funkcję białek błon komórkowych i białek cytozolo-

wych, takich jak kolagenaza, białek biorących udział w syntezie tubuliny i Na+,K+-
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ATPazy [18]. SNG jest benzofenantrydynowym homologiem strukturalnym chelery-

tryny [19]. Dodatnia część jest obecna w pierścieniu aromatycznym cząsteczki [20, 21]. 

Alkaloid może występować w kationowych formach iminium i neutralnej alkanolo-

aminy. SNG jest doskonałym interkalatorem DNA i RNA, w którym wiąże się tylko jon 

iminium. Obie formy alkaloidu wykazują jednak wiązanie z funkcjonalnymi białkami, 

takimi jak albuminy surowicy, lizozym i hemoglobina. Cząsteczka SNG jest obdarzona 

niezwykłą aktywnością biologiczną; opublikowano wiele doniesień nad analizą jej 

działań i funkcji, wzmacniając rozwój badań SNG jako środka terapeutycznego, 

szczególnie w przypadku stanów patologicznych i chorób przewlekłych, takich jak 

nowotwory, choroby układu sercowo-naczyniowego, astma itp. [1]. 

W tym artykule dokonujemy przeglądu literatury dotyczącego analizy właściwości 

tego naturalnego alkaloidu i jego różnorodnych zastosowań leczniczych w odniesieniu 

do tego, w jaki sposób SNG moduluje szlaki sygnalizacji w apoptozie (śmierci komór-

kowej) i indukuje ten proces na różne sposoby na przykładach modeli zwierzęcych 

i ludzkich. Dane te mogą być przydatne do zrozumienia potencjału terapeutycznego 

tego ważnego i bardzo cennego alkaloidu, który może pomóc w opracowaniu środków 

terapeutycznych na bazie sangwinaryny o wysokiej skuteczności i swoistości. 

2. Aktywność biologiczna sangwinaryny 

Badania in vitro i in vivo wykazały, że SNG wykazuje właściwości przeciwdro-

bnoustrojowe, przeciwutleniające, przeciwzapalne, proapoptotyczne i hamujące podział 

komórek nowotworowych [22] (ryc. 1).  

 
Rycina 1. Aktywność biologiczna sangwinaryny. Źródło: opracowanie własne 

Poprzednie prace badawcze udowodniły, iż SNG indukuje apoptozę (śmierć ko-

mórki), wykazując działanie antyproliferacyjne, jednocześnie zmniejszając właściwości 

antyangiogenne i przeciwinwazyjne komórek nowotworowych [23]. Zostało udowod-

nione również cytotoksyczne i cytostatyczne działanie SNG na różne ludzkie komórki 

nowotworowe, w tym ludzki rak naskórka, erytroleukemię, rak prostaty, trzustki, 

okrężnicy, piersi, płuc, białaczkę promielocytową i rak kości [24-28]. SNG wykazuje 

najwyższą cytotoksyczność wśród alkaloidów benzofenantrydynowych [29, 30]. 
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SNG jest toksycznym alkaloidem w dużych dawkach, zabijając komórki zwierzęce 

poprzez swoje działanie na białka transbłonowe, m.in. pompę sodowo-potasową (Na+, 

K+-ATPazę) [18]. Normalne funkcje fizjologiczne Na+, K+-ATPazy polegają na utrzy-

maniu potencjału spoczynkowego i regulacji objętości komórkowej poprzez wypompo-

wywanie sodu z komórek i potasu do komórek w stosunku do ich gradientów stężeń. 

Pompowanie Na+ i K+ odbywa się poprzez aktywny transport, wykorzystując energię 

w postaci ATP. Wiadomo, że Na+, K+-ATPaza odgrywa kluczową rolę w regulacji 

szlaku kinaz białkowych aktywowanych mitogenami (ang. mitogen activating protein 

kinases, MAPK) i reaktywnych form tlenu (ang. reactive oxygen species, ROS); wew-

nątrzkomórkowy wapń działa jako transduktor sygnału. Tak więc toksyczność za pośred-

nictwem SNG dla Na+, K+-ATPazy może prowadzić do rozwoju zaburzeń funkcji 

komórkowych [31, 32]. 

Epidemiczna opuchlizna jest chorobą, która wynika ze spożycia SNG [18]. 

Alkaloid SNG indukuje szlaki sygnalizacji śmierci komórkowej w liniach komórek 

nowotworowych. Indukcja apoptozy przez SNG ukierunkowana na uszkodzenie mito-

chondriów, czynnika jądrowego – wzmacniacza łańcucha lekkiego kappa aktywowanych 

komórek B (ang. nuclear factor kappa-light-chain enhancer of activated B cells 

activation) i zatrzymanie cyklu komórkowego [33]. Udowodniono, że SNG hamuje 

polimeryzację mikrotubul, a aktywność cytotoksyczna benzofenantrydyny obejmuje 

interkalację dwuniciowego DNA [34, 35] i indukcję fragmentacji DNA. Ostatnie 

badania wykazały, że cytotoksyczność i niszczący wpływ SNG wobec DNA jest bardziej 

specyficzny dla komórek nowotworowych niż dla normalnych [36, 35]. Mechanizm 

śmierci komórek obejmuje w szczególności działanie cytotoksyczne i apoptotyczne 

SNG występujące poprzez zmianę ekspresji genów apoptotycznych w ludzkich liniach 

komórkowych SH-SY5Y i neuroblastomy Kelly [37]. Toksyczność SNG (inną niż 

hamowanie Na+, K+-ATPazy) została wyjaśniona w postaci wolno-rodnikowego uszko-

dzenia błony komórkowej przez peroksydację lipidów, w tym działanie ROS i aktyw-

nych form azotu (ang. reactive nitrogen species, RNS). Wykazano również hamowanie 

aktywności polimerazy DNA i akumulację pirogronianu z powodu zwiększonej gliko-

genolizy [38]. SNG hamuje również proliferację i inwazyjność komórek nowotwo-

rowych. W szczególności, ze względu na swój potencjał proapoptotyczny, SNG jest 

dobrym kandydatem do opracowania nowych leków przeciwnowotworowych, gdy są 

stosowane samodzielnie lub w połączeniu z innymi schematami chemioterapeutycz-

nymi [18, 39]. 

Wyraźnie zbadano, że oprócz indukowania śmierci komórek, SNG hamuje również 

kilka procesów pronowotworowych, takich jak inwazja, angiogeneza i przerzuty 

w różnych nowotworach [2]. SNG synergistycznie zwiększa również wrażliwość na 

kilka chemioterapeutyków. Wykazano, że mikromolowe stężenia SNG powodują 

apoptozę w ludzkich komórkach raka płaskonabłonkowego A431, ale nie w normal-

nych ludzkich keratynocytach naskórka (w podobnych stężeniach) [36]. Toksyczność 

różnicową SNG zaobserwowali również Kaminskyy i wsp. (2008), gdzie toksyczne dla 

DNA działanie SNG było bardziej selektywne w stosunku do mysich komórek bia-

łaczkowych w porównaniu z pierwotnymi komórkami śledziony myszy [40]. Podobnie 

Sun i in. (2010) zaobserwowali istotną cytotoksyczność SNG w komórkach raka 

prostaty DU145 i C4-2 w porównaniu z normalnymi komórkami nabłonka prostaty 

PZ-HPV7 [41]. W przeciwieństwie do tych ustaleń, inne badania wykazały, że SNG 
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nie wykazuje większej aktywności na komórki nowotworowe niż na normalne komórki 

[42, 43]. Wiedząc, że generowanie ROS jest jednym z jej głównych mechanizmów 

sygnalizacyjnych, możliwe jest, że SNG jest bardziej selektywna dla komórek nowo-

tworowych w porównaniu do normalnych komórek. Komórki rakowe posiadają pod-

wyższony podstawowy poziom ROS w porównaniu do normalnych komórek. Można 

to wykorzystać terapeutycznie poprzez dalsze zwiększanie generacji ROS do poziomu 

toksycznego, który może specyficznie indukować śmierć w komórkach nowotworowych. 

Zgodnie z tym, Leung i wsp. (2016) wykazali, że oporny na inhibitory kinazy tyrozy-

nowej niedrobnokomórkowy rak płuc (z mutacją T790M na receptorze naskórkowego 

czynnika wzrostu; EGFR) ma zwiększoną aktywność NADPH2-oksydazy i znacznie 

wyższe podstawowe poziomy ROS w porównaniu z normalnymi tkankami płuc [44]. 

Wykazano, że SNG indukuje aktywność NADPH2-oksydazy 3 w zmutowanych komór-

kach EGFR, prowadząc do nadmiernego utleniania, degradacji i apoptozy tych ko-

mórek [44]. Jednak takiej odpowiedzi nie obserwuje się w komórkach EGFR typu 

dzikiego, co wskazuje, że generacja ROS może być rzeczywiście jednym z kluczowych 

czynników determinujących selektywność SNG w nowotworach. 

2.1. Interkalacja DNA 

SNG może występować jako naładowana forma iminium (pH 2-6) lub nienała-

dowana forma alkanoloaminy (pH 6,5-9,0); przy fizjologicznym pH (7,4) obie formy 

są obecne [45]. Badania spektroskopowe z udziałem DNA grasicy cielęcej sugerują, że 

forma iminium SNG wiąże się z DNA, wykazując swoistość pary zasad GC [46]. 

Analiza termodynamiczna wykazała, że wiązanie DNA jest egzotermiczne i zależne od 

entalpii, co wskazuje na wiązanie interkalacyjne [47]. 

Interkalatory DNA są w stanie zakłócać działanie polimerazy DNA, upośledzając 

w ten sposób jego replikację, szczególnie w szybko dzielących się komórkach nowotwo-

rowych. W rezultacie mechanizm interkalacji DNA został wykorzystany przez antra-

cyklinowe środki chemioterapeutyczne doksorubicynę i inhibitor topoizomerazy II 

mitoksantron [48]. Cytotoksyczność SNG koreluje z jej zdolnością do interkalacji 

DNA, przy czym pęknięcia jednoniciowe materiału genetycznego występują przed 

rozpoczęciem dwuniciowych pęknięć wywołanych apoptozą, co sugeruje aktywność 

genotoksyczną SNG [47, 49]. 

Interkalatory DNA są zwykle związane z mutacjami przesunięcia ramki odczytu, 

ponieważ zwiększają odległość między sąsiednimi parami zasad DNA [50]. Paradok-

salny jest fakt, że niektóre środki stosowane w leczeniu raka mogą powodować rozwój 

wtórnych nowotworów złośliwych. Na przykład, środki interkalujące antracyklinę 

mogą powodować białaczki i mielodysplazję [51] poprzez indukowanie rozerwania 

chromosomów z późniejszym rozwojem translokacji tworzących nowotwór [52]. SNG 

jest silnym interkalatorem DNA [53], ze stałą wiązania do DNA grasicy cielęcej 

1,00·106 M−1 [54] podobną do stałych wiążących antracyklinowych środków chemio-

terapeutycznych tj. daunorubicyna (1,27·106 M−1) i doksorubicyna (2,04-3,3·106 M−1) 

[55, 56]. Silne interkalacyjne działanie wiążące SNG, podobnie jak w przypadku 

środków antracyklinowych, może uszkodzić DNA z konsekwencjami rakotwórczymi. 
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2.2. Generowanie reaktywnych form tlenu 

Wolne rodniki to cząsteczki chemiczne, które zawierają orbitujące niesparowane 

elektrony. Są niestabilne, reaktywne i zdolne do interakcji i uszkadzania białek komór-

kowych, lipidów i kwasów nukleinowych [57]. Reaktywne formy tlenu (ROS) zawierają 

biologicznie aktywne reaktywne grupy funkcyjne tlenu, takie jak nadtlenek wodoru 

(H2O2) i tlen singletowy (1O2) [58]. Stres oksydacyjny jest pośrednim mechanizmem, 

dzięki któremu substancje rakotwórcze mogą wywierać działanie genotoksyczne. 

Wykazano, że ROS działają w inicjacji, promocji i progresji raka [59]. 

SNG indukuje generację ROS w szeregu linii komórkowych [60], a także na mysim 

modelu in vivo [61]. SNG jest spontanicznie redukowana przez aniony ponadtlenkowe 

wytwarzające przez NADPH2-oksydazę bez konieczności stosowania enzymu katali-

tycznego [26]. Późniejsze i ponowne wewnątrzkomórkowe utlenianie SNG może wy-

stąpić, co sugeruje cykl redoks jako mechanizm, dzięki któremu SNG szybko generuje 

duże ilości ROS, w szczególności H2O2 [62]. Cykl redoks jest bardziej prawdopodobny 

w proliferujących komórkach o wysokich stężeniach NADPH2, które następnie zmniej-

szają poziom nukleotydów do syntezy DNA, i rzadziej występuje w komórkach, takich 

jak linia komórkowa raka piersi MCF, które zawierają wyższe poziomy katalazy [47]. 

Oceniając wpływ SNG na produkcję ROS w ludzkich komórkach gruczolakoraka 

płuc SPCA1, stwierdzono, że indukowany jest stres oksydacyjny retikulum endo-

plazmatycznego (ER) [63]. Powszechnie wiadomo, że ROS mogą powodować niepra-

widłowe fałdowanie lub rozkładanie białek, które gromadzą się w ER [64], powodując 

kaskadę molekularną odpowiedzi na niesfałdowane białka (ang. unfolded protein response, 

UPR) [65]. Podczas gdy UPR jest celem przeciwnowotworowym [66], ciągły stres ER 

tworzy pozytywną pętlę sprzężenia zwrotnego ROS [67]. Z obecnych dowodów 

wynika, że SNG aktywuje cykl stresu ROS-ER i wzmacnia uszkodzenia oksydacyjne 

ponoszone przez komórki [47, 63]. 

Wykazano również, że SNG wytwarza reaktywne formy azotu (RNS) w komórkach 

nabłonkowych raka prostaty LNCaP, powodując zwiększoną produkcję tlenku azotu 

(NO) (w dawce 3 μg/ml) [68]. Linie komórkowe nowotworowego raka prostaty wyka-

zują wyższy poziom indukowalnej formy syntazy tlenku azotu (iNOS) niż ich nienowo-

tworowe odpowiedniki [69]. Wykazano, że fibroblasty ludzkiej skóry stymulowane 

cytokinami i lipopolisacharydami też wykazują wyższy poziom zarówno konstytutywnej, 

jak i indukowalnej form NOS [70]. Jeśli SNG zwiększa produkcję RNS, wówczas 

wytwarzanie wysoce reaktywnego nadtlenoazotynu (ONOO−) prawdopodobnie zwiększa 

jego potencjał genotoksyczny [47]. 

Ekspozycja na SNG może skutkować szybkim i istotnym wyczerpaniem komór-

kowego glutationu (GSH) w liniach komórkowych PC3 i L-929 [47]. Podobnie wyka-

zano, że SNG powoduje obniżenie poziomu GSH w ludzkich hepatocytach i śmierć 

komórek bez wzrostu produkcji dialdehydu malonowego (MDA), markera peroksy-

dacji lipidów [71]. Wydaje się, że wyczerpanie GSH występuje poprzez dodanie GSH 

do wiązania iminium SNG w stosunku 1 : 1, a nie z powodu generowania ROS [42]. 

Sugeruje się ponadto analogiczną interakcję z enzymami zawierającymi SH-grupy 

[72]. Obecność indukowanej przez ROS 8-hydroksyguaniny w ludzkich komórkach 

raka okrężnicy HCT116 po działaniu SNG wskazuje, że SNG może indukować 

genetyczne uszkodzenia oksydacyjne guaniny [26]. 
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Liczne badania sugerują, że generowanie ROS przez SNG inicjuje jej efekty anty-

proliferacyjne i supresyjne na rozwój guza. Na przykład, wykazano, że SNG indukuje 

zależną od ROS aktywację genu wczesnej odpowiedzi na wzrost-1 (Egr-1), jak 

i apoptozę w ludzkich komórkach raka pęcherza moczowego i jelita grubego [73, 74]. 

Leczenie „zmiataczem” ROS i siRNA Egr-1 znacząco zmniejszyło aktywację Egr-1 

i późniejszą indukcję apoptozy. W związku z tym, aktywacja Egr-1 za pośrednictwem 

ROS jest istotnym krokiem w ułatwianiu apoptozy z udziałem SNG. Wytwarzanie 

ROS towarzyszące przeciwnowotworowemu działaniu SNG wykazano również w ko-

mórkach ludzkiego raka piersi (MDA-231 i MCF-7) [75, 76], pierwotnego chłoniaka 

wysiękowego (BC1 i BC3) [77], raka wątrobowokomórkowego (HepG2) [78], raka 

naskórka (KB) [79], białaczce (CEM, Jurkat i Molt-4) [80, 81] oraz raka jelita grubego 

(HCT-116) [26]. 

2.3. Mechanizmy naprawy DNA 

Alkaloidy mogą potencjalnie zakłócać mechanizmy reparacji DNA. Katalityczna 

podjednostka ludzkiej telomerazy (hTERT) reguluje ekspresję genów uczestniczących 

w procesach naprawczych DNA i zwiększa pulę trifosforanów nukleozydowych, któ-

rych funkcją jest korygowanie zmian DNA [82]. Wiele alkaloidów hamuje aktywność 

telomerazy poprzez hamowanie ekspresji mRNA hTERT, w tym alkaloidy izochino-

linowe, tj. chelidonina i papaweryna [83]. Wykazano, że SNG zakłóca aktywność 

telomerazy poprzez wiązanie G-kwadrupleksowe o stężeniu 8 μM, co powoduje 76% 

zmniejszenie aktywności tego enzymu [84]. Podczas gdy telomeraza jest ważnym 

celem terapii przeciwnowotworowej, której nadekspresja występuje w 85% ludzkich 

nowotworów złośliwych [85], wpływ związków ukierunkowanych na telomerazowe 

procesy naprawy DNA pozostaje niejasny. Zakłócając naprawę DNA, takie związki 

mogą stanowić ryzyko mutagenne dla komórek normalnych i złośliwych [47]. 

Wykazano również, że proces zapalny hamuje naprawę DNA nawet o 70% w ko-

mórkach raka dróg żółciowych poprzez nitrozylację enzymu naprawy DNA za pośred-

nictwem NO [86]. Udowodniono, że SNG indukuje produkcję NO w komórkach raka 

prostaty, a wiele badań wskazuje na to, że ten alkaloid ma również działanie przeciw-

zapalne [47, 87]. 

2.4. Apoptoza i autofagia 

Wiadomo, że apoptoza indukowana przez SNG zachodzi poprzez wiele szlaków 

sygnalizacyjnych, w tym aktywację czynnika jądrowego-κB (ang. nuclear factor-κB, 

NF-κB) [88], uszkodzenie mitochondriów skutkujące aktywacją maszynerii kaspaz 

[89] i zatrzymanie cyklu komórkowego [90]. Analizując ten przypadek bardziej szcze-

gółowo rozważa się, iż apoptoza indukowana SNG zachodzi albo poprzez szlak 

mitochondrialny zależny od kaspazy 9, albo przez szlak receptora śmierci (ang. death 

receptor, DR), z aktywacją kaspazy 8. Aktywacja kaspazy 3, która stanowi kluczowy 

czynnik aktywacji apoptozy w obu szlakach, oraz następujące po niej rozszczepienie 

polimeraz poli(ADP-rybozy) (ang. poly (ADP-ribose) polymerase, PARP) wraz z regu-

lacją poziomu białek Bcl-2 i c-FLIP, może odgrywać bardzo ważną rolę w apoptozie 

indukowanej przez SNG [43, 76].  

Przeciwnowotworowe działanie SNG polega na jej zdolności do indukowania 

apoptozy (zaprogramowanej śmierci komórek typu I). Wykazano, że SNG hamuje 
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wzrost komórek nowotworowych poprzez indukcję apoptozy w wielu różnych nowo-

tworach, takich jak nowotwory skóry, płuc, piersi, pęcherza moczowego, okrężnicy, 

szyjki macicy, prostaty, kości, krwi, mózgu i trzustki [2]. Dwie różne ścieżki, które 

prowadzą do apoptozy, to szlak zewnętrzny (za pośrednictwem receptora śmierci) 

i szlak wewnętrzny (zależny od mitochondriów). Wykazano, że SNG indukuje apoptozę 

w ludzkich komórkach kostniakomięsaka poprzez indukcję zarówno szlaków zew-

nętrznych, jak i wewnętrznych [28]. Udowodniono również, że SNG indukuje zakłó-

cenie potencjału błony mitochondrialnej, a następnie indukcję apoptozy w ludzkich 

komórkach raka nabłonkowego KB [79] oraz komórkach białaczkowych HL-60 

i CEM [27, 80]. Co więcej, uwalnianie cytochromu C przez SNG obserwuje się 

w ludzkich keratynocytach HaCaT [89] i komórkach raka okrężnicy HT-29 [91, 92] 

oraz komórkach białaczki MT-4 i CEM [80, 93]. 

Kaspazy najczęściej zaangażowane w zewnętrzne i wewnętrzne szlaki apoptozy są 

to kaspaza 8 i kaspaza 9. Wykazano, że SNG aktywuje kaspazę 3, 8 i 9 w komórkach 

raka jelita grubego T24, EJ i 5637 [74], komórkach raka jelita grubego HCT-116 [73], 

komórkach czerniaka sk-MEL-2 [93], ludzkich keratynocytach HaCaT [89] oraz ludz-

kich komórkach białaczkowych HL-60, Jurkat i Molt-4 [27, 80, 81]. SNG wykazuje 

również swoje działanie przeciwnowotworowe poprzez aktywację kaspazy 7 w liniach 

komórkowych raka trzustki BxPC-3 i MIA PaCa-2 [94], ludzkich keratynocytach 

HaCaT [89] oraz komórkach czerniaka SK-MEL-2 [92]. 

Białka z rodziny Bcl-2 obejmują zarówno grupy proapoptotyczne (np. Bad, Bid, 

Bax, Bak itp.), jak i antyapoptotyczne (np. Bcl-2, Bcl-xL, Mcl-1 itp.). Białka Bcl-2 

ściśle regulują proces wewnętrznego szlaku apoptozy [95]. SNG reguluje aktywację 

proapoptotycznych białek Bax i Bid, prowadząc do indukcji apoptozy w komórkach 

raka trzustki AsPC-1 i BxPC-3 [96], pierwotnych komórkach chłoniaka wysiękowego 

[77] i komórkach raka prostaty DU145 [43]. Regulację poziomu białka Bax za pośred-

nictwem SNG zaobserwowano również na kilku innych komórkach nowotworowych 

[74, 91, 92, 97]. Co więcej, SNG była również zaangażowana w regulację aktywności 

antyapoptotycznych białek z rodziny Bcl-2. Na przykład, wykazano, że SNG zmniej-

sza ekspresję Bcl-2 w komórkach raka jelita grubego HCT-116 [73], komórkach raka 

trzustki AsPC-1 [96], komórkach raka piersi MDA-231 [76], ludzkich komórkach raka 

szyjki macicy HeLa i SiHa [97] oraz ludzkich komórkach raka jelita grubego HT-29 

[92]. Udowodniono ponadto, że regulacja aktywności innych antyapoptotycznych 

białek z rodziny Bcl-2, tj. Bcl-xL [49, 96, 98] i Mcl-1 [49, 81] jest SNG-zależna. 
Badania przeprowadzone na ludzkich komórkach neuroblastomy SH-SY5Y poka-

zały, że SNG zmniejsza ekspresję genów antyapoptotycznych, szczególnie genów NOL3, 
BCL2 i HRK [37]. Regulację aktywności pro-kaspazy 3, Bcl-2, clAP2, XIAP i c-FLIP 
[76, 99] zaobserwowano również w ludzkich komórkach raka piersi MDA-MB-231 
leczonych SNG. Wpływ leczenia SNG oceniano również na poziomy ekspresji białek 
Bax i Bcl-2 w ludzkich keratynocytach (HaCaT) [89, 98], ludzkich komórkach 
białaczki JM1 i K562 [25] oraz w ludzkich komórkach nowotworowych szyjki macicy 
Hela i SiHa [97]. Odkrycia te wskazują, że SNG, w zależności od zastosowanej dawki, 
obniża poziom ekspresji białka hamującego apoptozę Bcl-2, jednocześnie zwiększając 
poziom białka proapoptycznego Bax, które jest kluczowym regulatorem uszkodzeń 
mitochondriów poprzez tworzenie porów w ich błonie zewnętrznej, przez co zwiększa 
jej przepuszczalność. Warto zauważyć, że ekspresja Bax wiąże się ze zwiększoną 
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wrażliwością komórek nowotworowych na chemioterapię [100], podczas gdy wzrost 
poziomu Bcl-2 był związany z występowaniem zjawisk lekooporności [101]. 

Autofagia lub zaprogramowana śmierć komórki typu II jest niezależnym od kaspaz 
sposobem śmierci komórki. Charakteryzuje się pochłanianiem różnych składników 
komórkowych i białek przez pęcherzyki dwubłonowe, znane jako autofagosomy, 
z następną ich degradacją w lizosomach [102]. Zbadano, iż SNG indukuje autofagiczną 
śmierć komórek w ludzkich komórkach złośliwego glejaka U87MG i U118MG. Co 
więcej, autofagia indukowana SNG jest związana z zależną od reaktywnych form tlenu 
regulacją aktywności kinazy 1/2 (ERK1/2) regulowanej sygnałem zewnątrzkomórkowym 
[60]. Znaczące cechy autofagii, takie jak kwaśne tworzenie organelli pęcherzykowych, 
tworzenie punktowe białek GFP-LC3 i konwersja markera autofagosomalnego LC3-II, 
zostały istotnie aktywowane przez leczenie SNG. Ponadto śmierć autofagicznych 
komórek wywołana SNG została nieznacznie zmniejszona przez farmakologiczne 
(Bafilomycyna A1) i genetyczne (siAtg5) inhibitory autofagii [60]. 

SNG w niższych stężeniach (2,12 i 4,24 μM) indukuje apoptozę charakteryzującą 
się blebbingiem błony i aktywacją kaspazy 3, natomiast przy wyższych stężeniach 
(8,48 i 16,96 μM) powoduje onkozę charakteryzującą się tworzeniem pęcherzów na 
powierzchni komórki bez aktywacji kaspazy 3 [103]. Zgodnie z tym, Weerasinghe i in. 
(2006) wykryli apoptozę w komórkach ludzkiej białaczki K562 i CEM-T4, charakte-
ryzujących się wzrostem ekspresji Bax po leczeniu SNG w dawce 1,5 mg/ml, podczas 
gdy dawka 12,5 mg/ml SNG wywołała morfologiczne cechy onkozy w obu liniach 
komórkowych [104]. Bimodalna śmierć komórek za pośrednictwem SNG została 
również zaobserwowana przez Vrba i in. (2009), gdzie SNG w niższych stężeniach 
(0,5 μM) indukowała apoptozę, podczas gdy w wyższych stężeniach (1-4 μM) powo-
dowała śmierć komórek białaczki promielocytowej HL-60 [27]. Podobny tryb bimodalnej 
apoptozy i martwicy po zastosowaniu SNG zaobserwowano również w ludzkich 
komórkach czerniaka błony naczyniowej oka OCM-1 [105] i ludzkich komórkach raka 
płaskonabłonkowego A431 [36]. 

SNG hamuje migrację i inwazję komórek raka piersi MCF-7 [106]. W tym efekcie 
może pośredniczyć w hamowaniu cytozolowej metaloproteazy 9 (ang. matrix metallo-
protease-9, MMP-9) i cyklooksygenazy-2 (ang. cyclooxygenase-2, COX-2) [106]. 
Zdolność SNG do hamowania inwazji i przerzutów została również potwierdzona 
w komórkach raka myszy A17 [107], jak również w komórkach raka prostaty DU145 
[108]. 

2.5. Zatrzymanie cyklu komórkowego 

Białka regulatorowe cyklu komórkowego, takie jak cykliny, kinazy zależne od cyklin 
(CDK) i inhibitory kinaz zależnych od cyklin (CKI) są istotnymi celami w terapii 
przeciwnowotworowej [109]. Wykazano, że wstępne leczenie SNG zwiększa zdolność 
ludzkich keratynocytów HaCaT do zatrzymania cyklu komórkowego w wyniku uszko-
dzenia ultrafioletowego typu B (UVB) [98]. Wstępne leczenie SNG, a następnie dawka 
ekspozycyjna UVB 15 mJ/cm2 spowodowała zatrzymanie fazy S, podczas gdy dawka 
30 mJ/cm2 ekspozycji na UVB spowodowała zatrzymanie fazy G2-M [98]. Co więcej, 
SNG zatrzymała cykl komórkowy w fazach G0-G1 zarówno we wrażliwych na andro-
geny (LNCaP), jak i niewrażliwych na androgeny (DU145) ludzkich komórkach raka 
prostaty. Ten efekt polegał na regulacji aktywności inhibitorów kinaz zależnych od 
cyklin (p21/WAF1 i p27/KIP1), cyklin (E, D1 i D2) oraz kinaz zależnych od cyklin 
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(CDK-2, -4 i -6) [90]. Zgodnie z tym odkryciem, zwiększona ekspresja inhibitorów 
kinaz zależnych od cyklin (p21/WAF1 i p27/KIP1) zarówno w komórkach LNCaP, jak 
i DU145 była również obserwowana przez Malíkovą i wsp. (2006). SNG indukowała 
również zatrzymanie fazy G1 wraz ze zmniejszeniem cykliny D1/CDK4 i cykliny 
E/CDK2 w komórkach mięśni gładkich naczyń poprzez akumulację p27/KIP1 zależną 
od ERK1/2 [110]. Znaczące zatrzymanie fazy G1 zaobserwowano również w komór-
kach raka trzustki AsPC-1 i BxPC-3 [96]. Ponadto wykazano, że subapoptotyczne 
stężenia SNG hamują ruch jądrowy cykliny D1, pośrednicząc tym samym w zatrzy-
maniu wydłużonego cyklu komórkowego w komórkach raka sutka MCF-7 [111]. 

Ahsan i wsp. (2007) wykazali, że antyproliferacyjne działanie SNG na komórki 
raka trzustki AsPC-1 i BxPC-3 jest związane ze wzrostem fosforylacji białka 
supresorowego p53, które może przywrócić jego funkcje hamujące nowotwory [96]. 
Znaczny wzrost fosforylacji p53 zaobserwowano również podczas wstępnej obróbki 
SNG ludzkich keratynocytów HaCaT, po której następowała ekspozycja na UVB [98]. 
Wykazano również, że SNG zwiększa stężenie p53 zarówno w homogenatach 
całokomórkowych, jak i frakcjach mitochondrialnych komórek czerniaka K1735-M2 
[112]. Z drugiej strony zaobserwowano, że SNG indukuje uszkodzenia oksydacyjne 
i apoptozę w ludzkich komórkach raka okrężnicy, co jest niezależne od poziomu p53 
[35]. Podobnie, w kilku innych badaniach nie zaobserwowano roli białka p53 w funk-
cjach antyproliferacyjnych SNG [43, 49, 110]. 

2.6. Właściwości przeciwdrobnoustrojowe sangwinaryny  

SNG ma szerokie działanie przeciwdrobnoustrojowe, a także wykazuje właściwości 
przeciwzapalne. Badania in vitro wskazują, że działanie SNG na płytkę nazębną 
wynika z jej zdolności do hamowania przylegania bakterii do nowo utworzonej błony; 
retencja SNG w płytce jest 10-100 razy większa niż stężenie w ślinie. Minimalne 
stężenie hamujące dla SNG waha się od 1 do 32 μg/ml dla większości gatunków 
bakterii płytki nazębnej [113]. 

SNG wykazywała działanie grzybobójcze wobec ośmiu grzybom fitopatogennym, 
w tym Botrytis cinerea, Fusarium graminearum, F. oxysporum i Magnaporthe oryzae 
[114]. Nieprawidłowości morfologiczne wynikały z wpływu alkaloidów na grzybnię 
w wyniku zdeformowanych strzępek, które ostatecznie zapadły się z powodu zakłócenia 
integralności błon. Co więcej, zaobserwowano wzrost produkcji ROS u grzybów nara-
żonych na SNG i był on związany ze zmianami w potencjale redoks błon mito-
chondrialnych i modyfikacjami w morfologii jądrowej [115]. Te deformacje strzępek 
u M. oryzae skutkowały mniejszą penetracją tkanki w jęczmieniu i zakłóciły prawidłowe 
tworzenie się rurek zarodkowych z zarodników. Takie efekty wynikające z interfe-
rencji SNG ze szlakami sygnałowymi grzybów za pośrednictwem cAMP [116] mogą 
wyjaśniać działanie przeciwgrzybicze SNG. 

SNG i chelerytryna wykazały również działanie przeciwdrobnoustrojowe wobec 
przenoszonym przez glebę bakteriom chorobotwórczym, takim jak Agrobacterium 
tumefaciens, Pseudomonas lachrymans i Xanthomonas vesicatoria [117]. Efekty te są 
głównie spowodowane interferencją alkaloidów w procesie składania homologicznego 
do tubuliny białka FtsZ we włókna podobne do białek cytokinetycznych, utrudniając 
w ten sposób podział bakteryjny. Zaobserwowano bezpośrednie wiązanie grup dime-
toksylowych i izochinolinowych alkaloidów z domenami białkowymi zaangażowanymi 
w polimeryzację białek [118]. 
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3. Toksykologiczne skutki sangwinaryny 

Zgłoszono krótkotrwałą toksyczność SNG, alkaloidu benzofenantrydynowego, 

i dwóch innych alkaloidów ekstraktów S. canadensis [18]. Do tego stwierdzono, że 

mediana doustnej i dożylnej dawek śmiertelnych (LD50) SNG u szczurów wynosiła 

odpowiednio około 1,658 i 29 mg/kg. Natomiast mediana dawki śmiertelnej (LD50) 

sangwinaryny po aplikacji skórnej u królików przekroczyła 200 mg/kg [119].  

Zbadano wystąpienie epidemicznej opuchlizny u szczurów po podaniu SNG pod 

kątem hepatotoksycznego potencjału. W niektórych badaniach stwierdzono, że podana 

dootrzewnie pojedyncza dawka SNG (ok. 10 mg/kg) była odpowiedzialna za wzrost 

aktywności transaminazy glutaminowo-pirogronowej (SGPT) i transaminazy glutami-

nowo-szczawiooctowej (SGOT) i drastyczną utratę aktywności mikrosomalnego 

cytochromu P-450 i N-demetylazy benzfetaminy. Ponadto w tym samym badaniu 

u leczonych szczurów odnotowano istotne zmniejszenie masy ciała i wątroby oraz nie-

wielkie powiększenie materiału włóknistego w wątrobie i obrzęk otrzewnej. Postę-

pujące zwyrodnienie komórek i martwica tkanki wątrobowej zostały potwierdzone za 

pomocą metod mikroskopii. Ponadto wszystkie te zmiany dowodzą, że SNG jest 

potencjalnym hepatotoksycznym alkaloidem [120]. Stwierdzono również, iż SNG i jej 

pochodna dihydrosangwinaryna w zależności od dawki indukują śmierć komórek 

HL60 poprzez procesy apoptotyczne [27]. Do tego SNG wykazuje właściwości anty-

proliferacyjne i proapoptotyczne na komórkach normalnych i nowotworowych [121]. 

Antyproliferacyjne i antyangiogenne działanie doustnego podawania SNG obser-

wowano w dawce, tj. 5 mg/kg, pozbawionej widocznej toksyczności. Z drugiej strony, 

wzrost aktywności aminotransferaz i dehydrogenazy mleczanowej w surowicy, wakuoli-

zacja wątroby, akumulacja i peroksydacja lipidów w wątrobie oraz zmniejszenie stę-

żenia trójglicerydów zaobserwowano u myszy leczonych dużą dawką SNG (10 mg/kg), 

co sugerowało toksyczne uszkodzenie wątroby [122]. Wcześniejsze badania wykazały, 

że SNG może powodować dysfunkcję fizjologiczną w mięśniach szkieletowych, 

gładkich i sercowym [123, 124]. Nowsze badania wyraźnie wskazują, że SNG działa 

jako czynnik proapoptotyczny i zmienia normalny rozwój zarodkowy myszy w fizjo-

logicznej dawce, tj. 0,5-2 μmol/L, którą uzyskuje się poprzez spożycie pokarmu [125]. 

Te eksperymentalne wyniki wymagają dalszej analizy ze względu na możliwe poda-

wanie tego związku w czasie ciąży, chociaż obecnie nie zgłoszono żadnych efektów 

teratogennych u ludzi [39]. 

Niektórzy badacze zgłaszali wpływ SNG na żywotność komórek [18]. Zgodnie 

z tym badaniem, wartość IC50 wynosząca 0,9 μM SNG zmniejszyła żywotność komórek 

w ludzkich fibroblastach dziąseł [126] po 4 godzinach ekspozycji [27]. Inne badanie 

wykazało, że przy wartości IC50 wynoszącej 0,95 μM, SNG wywołała apoptozę 

embrionalnych komórek macierzystych myszy (ESC), i ten efekt był zależny od dawki. 

Na podstawie powyższych badań określono cytotoksyczne działanie SNG (0,5-2 μM) 

na rozwój zarodka przed i po implantacji. SNG w sposób zależny od dawki powo-

dowała apoptozę blastocyst myszy. Badacze ci odkryli również pierwotne występo-

wanie utraty masy komórkowej i apoptozy w wewnętrznej masie komórkowej (ICM) 

za pośrednictwem SNG poprzez podwójne barwienie różnicowe. Wykazali w swoich 

badaniach in vivo i in vitro, że SNG w stężeniu 0,5-2 μM może wywoływać apoptozę 

i wywierać negatywny wpływ na rozwój zarodka myszy [125]. Ostatecznie doszli do 
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wniosku, że SNG nawet w dawkach fizjologicznych może niekorzystnie wpływać 

zarówno na rozwój embrionalny przed implantacją, jak i po implantacji u szczurów [27]. 

Cytotoksyczność lub właściwości antyproliferacyjne SNG zostały opisane przez 

kilku badaczy w normalnych lub nowotworowych liniach komórkowych, takich jak 

hepatocyty szczura [122], ludzkie fibroblasty dziąseł [33], ludzkie komórki kostniako-

mięsaka [28] i ludzkie komórki białaczki promielocytowej HL-60 [27]. Oceniono 

szereg alkaloidów A. mexicana pod kątem aktywności cytotoksycznej. Doniesiono, że 

N-demetylooksysangwinaryna powoduje raka nosogardzieli (HONE-1) w liniach 

komórkowych ludzkiego raka żołądka (NUGC) [127]. W innym badaniu, Uddin i in. 

(2011) ujawnili cytotoksyczną aktywność metanolowego ekstraktu z liści A. mexicana 

wobec zdrowych mysich fibroblastach (NIH3T3) i trzech ludzkich linioch komórek 

nowotworowych (AGS, HT-29 i MDA-MB-435S) [128]. Jedna z linii, takich jak 

MDAMB-435S, wykazywała bardziej cytotoksyczne działanie ekstraktów A. mexicana 

(IC50 1,82 mg/ml) [129]. 

4. Podsumowanie 

Sangwinaryna jest tradycyjnie stosowanym alkaloidem o wielospektralnych właści-

wościach farmakodynamicznych. Struktura molekularna SNG zawiera dodatnią część, 

które oddziałuje z wieloma nukleofilowymi i anionowymi grupami wielu biomolekuł, 

powodując zmianę ich funkcji. 

SNG może uczestniczyć w występowaniu opuchlizny. Toksyczność czystych związ-

ków SNG jest większa niż toksyczność ekstraktu roślinnego lub jego frakcji. Badania in 

vivo i in vitro wykazały, że SNG może wywoływać apoptozę i niekorzystnie wpływać 

na rozwój zarodka myszy (zarówno w warunkach przedimplantacyjnych, jak i po 

implantacji). Toksyczność SNG znajduje również odzwierciedlenie w zwiększonej 

aktywności enzymów oraz zmniejszonej aktywności mikrosomalnego cytochromu P-450. 

Z drugiej strony, cytotoksyczne właściwości tego alkaloidu ujawniają zastosowanie 

SNG w leczeniu nowotworów. Konieczne są jednak dalsze badania, aby ocenić jej 

potencjał przeciwnowotworowy w różnych warunkach środowiskowych i klinicznych, 

aby ustalić tę możliwość. 

Działanie przeciwnowotworowe tego alkaloidu jest wynikiem synergicznego wpływu 

zarówno na proliferację, jak i inwazyjność komórek nowotworowych, na regulację 

złożonych zjawisk angiogenezy nowotworu. W szczególności, ze względu na swój 

potencjał proapoptotyczny, SNG jest dobrym kandydatem do opracowania nowych 

terapii przeciwnowotworowych, gdy są stosowane samodzielnie lub w połączeniu 

z innymi schematami chemioterapeutycznymi. Konieczne jest jednak szersze badania 

i większa ostrożność, aby wyjaśnić następujące ważne kwestie. Po pierwsze, większość 

wyżej wymienionych badań przeprowadzono in vitro z wykorzystaniem linii komórek 

nowotworowych, podczas gdy istnieje tylko kilka badań in vivo potwierdzających 

skuteczność i bezpieczeństwo podawania SNG w zwierzęcych modelach nowotworów. 

Kilka badań wskazuje na potencjalne zastosowanie SNG jako adiuwantu w terapii 

nowotworów, ale dalsze szczegółowe badania farmakokinetyczne i toksykologiczne, 

które muszą być przeprowadzone w odpowiednich eksperymentalnych modelach nowo-

tworów, są wymagane do oceny skuteczności i bezpieczeństwa tego związku, zanim 

taka strategia przeciwnowotworowa może zostać przełożona w badaniach klinicznych. 
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Aktywność biologiczna sangwinaryny 

Streszczenie 

W artykule podjęto problematykę oceny właściwości biologicznych alkaloidu benzofenantrydynowego 

sangwinaryny, otrzymywanej z kłączy rośliny gatunku Sanguinaria canadensis L. Alkaloid może wystę-

pować w kationowych formach iminowych i obojętnych alkanoloaminowym. W pracy omówiono badania 

dotyczące wykorzystania sangwinaryny jako interkalatora DNA i RNA, poprzez jon iminowy. W niniejszym 

opracowaniu przedstawiony również został przegląd najważniejszych koncepcji niezwykłych efektów 

biologicznych tej cząsteczki. Przedstawiono strategię działań interdyscyplinarnych ukierunkowanych na 

różne efekty terapeutyczne sangwinaryny. Więcej uwagi poświecono tym źródłom, w których wykazano, 

że sangwinaryna ma działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne, proapoptotyczne i hamujące wzrost 

komórek nowotworowych. Wcześniejsze badania wykazały, że sangwinaryna indukuje apoptozę (śmierć 

komórek) i wykazuje działanie antyproliferacyjne. W tym artykule przeanalizowaliśmy właściwości tego 

naturalnego alkaloidu i jego różnorodne zastosowanie terapeutyczne w odniesieniu do modulacji szlaków 

sygnalizacyjnych śmierci komórki i indukcji apoptozy, jego korzyści jako środka terapeutycznego oraz 

efekty biologiczne w modelach zwierzęcych i ludzkich. W pracy opisano różne mechanizmy przeciwno-

wotworowe sangwinaryny, w tym hamowanie nieprawidłowo aktywowanych szlaków transdukcji sygnału, 

apoptozę i hamowanie proliferacji komórek guza. W podsumowaniu podkreślono znaczenie wyników badań 

dla zrozumienia potencjału terapeutycznego tego alkaloidu, w celu opracowania leków o wysokiej skutecz-

ności i specyficzności. 

Słowa kluczowe: sangwinaryna, alkaloidy, interkalacja DNA, apoptoza, właściwości przeciwnowotworowe 
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Biological activity of sanguinarine 

Abstract 

Sanguinarine is a benzophenanthridine alkaloid derived from rhizomes of the plant species Sanguinaria 

canadensis L. The alkaloid can exist in the cationic iminium and neutral alkanolamine forms. Sanguinarine 

is an excellent DNA and RNA intercalator where only the iminium ion binds. Both forms of the alkaloid, 

however, show binding to functional proteins like serum albumins, lysozyme, and hemoglobin. The 

molecule is endowed with remarkable biological activities and a large number of studies on its various 

activities have been published potentiating its development as a therapeutic agent. Also, in vitro and in vivo 

studies have revealed that Sanguinarine has antioxidant, anti-inflammatory, proapoptotic, and growth 

inhibitory effects on tumor cells of a variety of cancers. Previous research showed that sanguinarine 

induced apoptosis (cell death) and/or antiproliferative while reducing tumor cell antiangiogenic and anti-

invasive properties. In this article, we reviewed the properties of this natural alkaloid, and its diverse 

medicinal applications in relation to how it modulates cell death signaling pathways and induce apoptosis 

in different ways, its utility as a therapeutic agent, and its biological effects on animal and human models. 

This paper describes various sanguinarine anti-cancer mechanisms, including inhibition of erroneously-

activated signal transduction pathways, apoptosis, and tumor cell proliferation inhibition. These data may 

be useful to understand the therapeutic potential of this important and highly abundant alkaloid that may 

aid in the development of sanguinarine-based therapeutic agents with high efficacy and specificity. 

Keywords: sanguinarine, alkaloids, DNA intercalation, apoptosis, anti-cancer properties 
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Halina Tkachenko1, Nataniel Stefanowski2, Natalia Kurhaluk3 

Właściwości antyoksydacyjne różnych roślin 

należących do rodzaju Thymus L. 

1. Wprowadzenie 

Tymianek jest aromatyczną rośliną. Obszar jego występowania obejmuje Morze 

Śródziemne (Europa, Azja i Afryka Północna). Taksonomicznie tymianek należy do 

rodziny Labiatae (Lamiaceae), rodzaju Thymus (etymologicznie z łacińskiego Thymún 

i z greckiego Thymon) oraz do klasy dwuliściennych, pochodzących z krajów zachod-

niego basenu Morza Śródziemnego [1]. Tymianek był używany od czasów starożyt-

nych ze względu na swoje właściwości zdrowotne, które są związane z obecnością olejków 

eterycznych i innych składników chemicznych. Zaś jego znaczenie gospodarcze wiąże 

się głównie z olejkami eterycznymi [2]. 

Nazwa rodzajowa pochodzi od greckiego czasownika Thym, który oznacza perfumy, 

nawiązując do intensywnego i przyjemnego aromatu rośliny. Jest to aromatyczna, 

drzewna, bardzo polimorficzna roślina o wysokości 10-40 cm, z licznymi zdrewniałymi, 

wyprostowanymi, zwartymi gałęziami o brązowawej lub aksamitnie białej barwie. Li-

niowe, podłużne liście mają 3-8 mm, ogonek liściowy lub jego brzegi są orzęsione 

i białawe na spodniej stronie. Kwiaty są pachnące i zgrupowane na końcu gałęzi, tworząc 

rodzaj węzła końcowego. Owocem jest tetraquenium (czyli mały owoc, który składa 

się z 4 zarodków) o brązowym kolorze. Kwitnie od marca. Jest to bardzo zmienny gatu-

nek, zarówno pod względem fenologii, jak i składu chemicznego olejku eterycznego 

(OE), w którym wykryto już siedem chemotypów. Z tego powodu często występuje nie-

jasność taksonomiczna w przypadku tego rodzaju, którego odmiany lub ekotypy zostały 

zidentyfikowane jako różne gatunki. Jego siedlisko znajduje się w krajach zachodniego 

basenu Morza Śródziemnego na suchych i słonecznych glebach. Występuje obficie na 

wschodzie, centrum i południu Półwyspu Iberyjskiego. Rozwija się na glebach wapien-

nych, gliniastych, rzadziej krzemionkowych. Rośnie na wysokości 0-1800 m n.p.m. 

w klimacie umiarkowanym ciepłym i górzystym. Odporny na mróz i suszę, ale nie na 

zawilgocenie i nadmierną wilgotność środowiska [2].  

Uważa się, że rośliny z rodzaju Thymus L. mają wyraźne właściwości zdrowotne, 

w tym przeciwdrobnoustrojowe [3, 4], antyoksydacyjne [5, 6], przeciwzapalne [7, 8], 

kardioprotekcyjne [9, 10], neuroprotekcyjne [11], przeciwnowotworowe [7, 12] oraz 

działanie hipoglikemiczne [13, 14] (rys. 1). 
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Rysunek 1. Różne działania biologiczne roślin należących do rodzaju Thymus. Źródło: opracowanie własne 

Chociaż korzyści te były głównie związane z olejkami eterycznymi [12, 15, 16], 

obecnie bogate w fenole ekstrakty Thymus zwykle uzyskiwane za pomocą rozpuszczal-

ników polarnych są atrakcyjnym celem badań przesiewowych związków bioaktyw-

nych pod kątem możliwych zastosowań przemysłowych w różnych dziedzinach, w tym 

w przemyśle spożywczym, kosmetycznym lub farmaceutycznym [7, 16]. 

W niniejszym przeglądzie zaprezentowano najistotniejsze badania skupiające się na 

działaniu antyoksydacyjnym, bogatych w fenole ekstraktów roślinnych z rodzaju 

Thymus. 

2. Skład ekstraktów roślinnych i olejków eterycznych niektórych 

gatunków roślin należących do rodzaju Thymus 

Tymianek jest bogatym źródłem związków bioaktywnych. Wśród fenolowych skład-

ników tymiankowego OE są tymol i karwakrol, z których ten drugi jest izomerem 

pierwszego. Tymol zapewnia tymiankowemu OE jego cechy zapachowe. W zależności 

od miejsca pochodzenia i gatunku tymianku, olejek ten zawiera poziom fenoli, który 

waha się od 40% do 80% tymolu i do 55% karwakrolu [16]. 

Tymianek zawiera monoterpenowe fenole, w tym karwakrol (izo-propylo-orto- 

-krezol; 0,4-20,6%), tymol (2-izopropylo-5-metylofenol lub izo-propylometa-krezol; 

C10H14O; 10-64%) i p-cymen (9,1-22,2%) oraz inne monoterpeny, takie jak α-pinen 

(0,9-6,6%), 1,8-cyneol (0,2-14,2%), kamforę (0-7,3%), linalol (2,2-4,8%) i borneol (0,6-

7,5%) [17]. Borugă i wsp. (2014) badali składniki olejku eterycznego pochodzącego 

z Thymus vulgaris L. Głównymi składnikami były p-cymen (8,41%), γ-terpinen (30,90%) 

oraz tymol (47,59%) [18]. Rota i wsp. (2008) badali zmienność zawartości olejków 

eterycznych w Thymus zygis subsp. gracilis (Boiss.) R. Morales, a z ponad 60 związ-

ków bioaktywnych najczęstszymi były tymol i linalol [19]. Aktywność antyoksyda-
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cyjna olejków eterycznych i ekstraktów tymiankowych in vitro została opisana przez 

Tepe i wsp. (2005) [20]. 

Skład OE z Thymus jest na ogół mieszaniną monoterpenów, które zazwyczaj za-

wierają 10% karwakrolu i około 50% tymolu. OE z tymianku jest również źródłem 

linalolu, α-terpineolu, kamfory, kariofilenu i γ-terpinenu [21]. Ponadto doniesiono, że 

metanolowe ekstrakty tymianku są źródłem flawonoli, takich jak kwercetyno-7-O- 

-glukozyd i kwasy fenolowe (p-kumarowy, kawowy, rozmarynowy, cynamonowy, karno-

zowy, ferulowy, chinowy i kawoilochinowy), a także flawanonów (naringenina) i fla-

wonów (apigenina) [22]. Stosując inne rozpuszczalniki, takie jak butanol, octan etylu 

i heksan, z tymianku można wyekstrahować inne związki, w tym saponiny, steroidy, 

flawonoidy, alkaloidy i garbniki [22]. 

Skład chemiczny OE zależy od części rośliny, warunków środowiskowych, metod 

ekstrakcji i innych zmiennych, ale ogólnie stwierdzono, że tymiankowy OE zawiera 

związki monoterpenowe, takie jak m- i p-cymen, oraz monoterpenoidy, takie jak tymol 

i karwakrol [23, 24]. Tymol jest głównym związkiem OE niezależnie od pochodzenia 

geograficznego rośliny lub techniki ekstrakcji. Poziomy tymolu wahały się od 18,11% 

do 55,44%. Innymi składnikami tymiankowego OE są karwakrol, cymen, γ-terpinen, 

(E)-kariofilen i linalol. Liście są głównym źródłem wykorzystywanym do ekstrakcji OE, 

prawdopodobnie dlatego, że mają najwyższą wydajność w porównaniu z łodygami [25]. 

Spośród głównych związków tymianku, zawartość tymolu w Thymus zygis L. 

i Thymus vulgaris L. wynosi odpowiednio 22,3-43,3% i 38,1%. Ponadto karwakrol 

stanowi 2,3%, wraz z innymi dominującymi związkami, takimi jak p-cymen (29,1%), 

g-terpinen (5,2%) i linalol (3,7%) [26]. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę główne 

czynniki wpływające na skuteczność naturalnych ekstraktów i olejków eterycznych; na 

przykład cechy biotyczne roślin, takie jak pora roku i źródło geograficzne, które mają 

wpływ na stężenie i skład związków bioaktywnych [27]. Ponadto metoda ekstrakcji 

i część rośliny użyta do ekstrakcji (korzenie, nasiona, kwiaty lub liście) mają również 

istotny wpływ na profil związków bioaktywnych w naturalnych ekstraktach i OE [28]. 

3. Aktywność przeciwutleniająca ekstraktów roślinnych i olejków 

eterycznych niektórych gatunków roślin należących do rodzaju Thymus 

Aktywność przeciwutleniająca gatunków Thymus jest ściśle związana z ich bogact-

wem związków fenolowych i specyficznym składem fenolowym [29], dlatego wielu 

autorów wcześniej badało potencjał przeciwutleniający ekstraktów polarnych. W więk-

szości takich badań stosowano jedną lub kilka metod chemicznych, w tym: 1) eliminacja 

stabilnych wolnych rodników, takich jak DPPH• (2,2-difenylo-1-pikrylohydrazyl), 

ABTS•+ (kwas 2,2′-azyno-bis-3-etylobenztiazolino-6-sulfonowy), •OH, O2
•– i NO; 

2) redukcja jonów metali z wyższego do dolnego stopnia utlenienia metodą redukcji 

mocy (ang. reducing power method, RP) i metodą aktywności antyoksydacyjnej redu-

kującej żelazo (ang. ferric reducing antioxidant power assay, FRAP); 3) zdolność 

absorpcji rodników tlenowych (ang. oxygen radical absorbance capacity, ORAC), 

oceniająca zdolność antyoksydantów do zrywania łańcuchów rodnikowych poprzez 

hamowanie utleniania indukowanego przez rodniki nadtlenkowe (RO2
•) i zdolność 

antyoksydacyjną Trolox (ang. Trolox equivalence antioxidant capacity, TEAC); 

4) hamowanie peroksydacji lipidów za pomocą testu wybielania β-karotenu (ang.  

β-carotene bleaching test) i 5) hamowanie peroksydacji lipidów poprzez zmniejszenie 
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poziomu substancji reagujących z kwasem 2-tiobarbiturowym (ang. 2-thiobarbituric 

acid reactive substances, TBARS) [6]. Szerokie zastosowanie takich testów przypisuje 

się głównie ich prostocie i szybkości wykonania [30]. Ogólnie rzecz biorąc, metody te 

są akceptowane jako pierwsze podejście do badań potencjału antyoksydacyjnego próbek, 

gdy są stosowane łącznie (ponieważ nie ma uniwersalnej metody badania zdolności 

antyoksydacyjnej) i porównywane z pozytywnymi kontrolami [6, 31, 32]. 

Lemos i wsp. (2017) zaobserwowali, że głównymi składnikami OE z T. vulgaris 

uprawianymi w Brazylii były tymol (38,99-52,92%), p-cymen (14,38-26,58%)  

i γ-terpinen (10,43-19,09%) [33]. Autorzy wykorzystali testy DPPH, ABTS i FRAP do 

oceny aktywności antyoksydacyjnej OE, a wyniki różniły się w zależności od metody. 

Z rezultatów testu DPPH wynika, że OE wykazywał umiarkowaną aktywność anty-

oksydacyjną. Korzystając z testu FRAP, wszystkie próbki OE zostały sklasyfikowane 

jako silne przeciwutleniacze. W teście ABTS, OE ekstrahowany z materiału roślinnego 

wykazał najlepszą aktywność antyoksydacyjną w porównaniu z syntetycznymi przeciw-

utleniaczami, tj. butylowany hydroksytoluen (BHT) i Trolox. Autorzy przypisują aktyw-

ność przeciwutleniającą obecności tymolu i karwakrolu ze względu na ich zdolność do 

redukcji wolnych rodników w trzech badanych metodach [33]. Aprotosoaie i wsp. 

(2019) wykorzystali również testy DPPH, ABTS i FRAP do oceny właściwości 

antyoksydacyjnych OE i podsumowali, że metody te znacząco wpływają na wyniki 

aktywności antyoksydacyjnej OE. Autorzy zidentyfikowali również, że tymol (55,44%), 

główny składnik OE, był odpowiedzialny za jego wysoki potencjał antyoksydacyjny [24].  

Metoda ekstrakcji może powodować zmiany w składzie chemicznym OE. Gedikoğlu 

i wsp. (2019) poddali tymianek ekstrakcji wspomaganej mikrofalami (MAE) i hydro-

destylacji (HD). Testy DPPH i FRAP wykorzystano do oceny aktywności antyoksy-

dacyjnej. Metoda ekstrakcji wpłynęła na wartości FRAP tymiankowego OE (MAE  

= 3,18 ±0,015 μM Fe2+/g; HD = 3,25 ±0,017 μM Fe2+/g). Stosując metodę DPPH, 

tymiankowy OE ekstrahowany za pomocą metody MAE (93,77 ±13,0 μg mL−1) 

zapewnił OE wyższą aktywność antyoksydacyjną w porównaniu z metodą HD (159,59 

±12,79 μg∙mL−1), co było związane z wyższymi poziomami tymolu stwierdzonymi 

w OE uzyskanym przez metodę MAE [34]. 

Aktywność antyoksydacyjną tymianku również wykazano za pomocą kilku metod 

in vitro i in vivo. Korzystając z metod in vitro, Aouam i wsp. (2019) zaobserwowali, że 

Thymus riatarum Humbert & Maire charakteryzuję się zdolnością do wychwytywania 

rodników DPPH• i zdolnością redukcji żelaza w ekstraktach etanolowych, wodnych 

i metanolowych [35]. Ponadto Golkar i wsp. (2020) udowodnili cytotoksyczne działanie 

związków fenolowych w tymiankowym OE za pomocą metody z fosfomolibdenianem 

[36]. 

Obiecujący potencjał antyoksydacyjny wielu innych ekstraktów z Thymus był rów-

nież wcześniej podkreślany przez różnych autorów. W szczególności metanolowy ekstrakt 

z Thymus nummularius M. Bieb., znany również jako Thymus pseudopulegioides 

Klokov & Des.-Shost., miał wyższą zdolność wychwytywania DPPH• (EC50 = 5,7 μg/mL) 

niż 3,5-di-tert-butylo-4-hydroksytoluen (BHT) (EC50 = 47,1 μg/mL) i jest 1,5 razy 

bardziej skuteczny niż w metodach z ABTS•+ i hamowania wybielania ß-karotenu [37]. 

Poza tym hydrometanolowe ekstrakty z Thymus capitatus (L.) Hoffmanns. & Link [38] 

oraz Thymus mastichina (L.) [29], w którym kwas rozmarynowy był głównym 

składnikiem fenolowym, wykazał wysoki potencjał antyoksydacyjny na podstawie 
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testów DPPH• (18-149 mg ekwiwalentu Trolox/g suchej masy) i FRAP (30-154 mg 

ekwiwalentu Trolox/g suchej masy). 

Ponadto zaobserwowano istotną aktywność eliminacji ABTS•+ (wyrażoną jako mmol 

ekwiwalentu Trolox/g ekstraktu) dla hydroetanolowych i wodnych wywarów z T. pule-

gioides L. (1.53 i 1.58) [39], Thymus × citriodorus (Pers.) Schreb. (1.52/1.21)  

i T. vulgaris (0.92/0.79) [40], T. mastichina (L.) L. (1.48/0.96) [41] oraz Thymus zygis 

subsp. zygis L. (1.08/0.76) [42]. Autorzy ci zauważyli również wysoką zdolność 

hamowania niektórych z tych ekstraktów (w stężeniu 0,1 mg/mL) wobec rodników 

hydroksylowych w obecności EDTA, a mianowicie wywarów z T. zygis subsp. zygis 

(66%) [42] i T. × citriodorus (37,9%) [40], a także hydroetanolu i wywaru T. mastichina 

(odpowiednio 43,2 i 48,5%) [41] i T. pulegioides (odpowiednio 34,8 i 34,0%) [39].  

Korzystne wyniki testów DPPH i siły redukującej zaobserwowano również dla 

odwaru z T. herba-barona Loisel., T. pseudolanuginosus Ronniger, T. caespititius Brot., 

T. pulegioides, T. fragantissimus i T. zygis [31, 32], dla których wartości EC50 były 

o 1,4-2,0% wyższe niż wartości referencyjne związków handlowych. Spośród tych 

sześciu ekstraktów, te bogate we flawony (T. pulegioides i T. pseudolanuginosus) wyka-

zywały wyższą zdolność do eliminacji DPPH• i zmniejszoną zdolność do oksydacji 

żelaza. W rzeczywistości, zdolność tych ekstraktów do eliminacji DPPH• przewyższała 

tę opisaną wcześniej dla ekstraktów z odwaru i naparu T. sipyleus Boiss. subsp. rosulans 

(Borbas) Jalas (wartości EC50 43,5 ± 1,02 i 87,38 ± 1,73 μg/mL, co odpowiada około 

1,6-3,2-krotnej zawartości kwasu askorbinowego). Co ciekawe, autorzy wykazali większą 

zdolność antyoksydacyjną tych polarnych ekstraktów w porównaniu do niepolarnych 

[43]. Opisano różne wyniki dla wodnych ekstraktów T. atlanticus (Ball) Pau, T. zygis 

i T. satureioides na podstawie testu eliminacji ABTS•+, co odpowiadało około 7,5-8,5-

krotności standardowego kwasu askorbinowego [44].  

Ostatnie badania Taghouti i wsp. (2020) skupiły się na potencjale antyoksydacyjnym 

T. vulgaris i T. × citriodorus (Pers.) Schreb. Autorzy wykazali wysoką korelację po-

ziomu polifenoli z ich zdolnością antyoksydacyjną z wykorzystaniem Trolox (TEAC) 

[np. kwas rozmarynowy (r = 0,874), glikozyd eriodyktyolu (r = 0,759), heksuronid 

luteoliny (r = 0,734, p < 0,0157) i heksozyd chryzoeriolu (r = 0,771)] [40]. Wśród 

związków fenolowych kwas rozmarynowy jest często głównym kwasem fenolowym 

we wspomnianych ekstraktach i uważa się, że odgrywa kluczową rolę w ich zdol-

nościach antyoksydacyjnych [29, 37]. W rzeczywistości wykazano, że ten dimer kwasu 

kawowego jest szesnaście razy aktywniejszy niż α-tokoferol [37] i dwa razy – niż 

Trolox [4] w teście eliminacji DPPH•. Wywiera również wyższą zdolność redukcyjnej 

mocy (EC50 = 2,7 μg/mL) niż Trolox (EC50 = 6,6 μg/mL) i wyższą zdolność eliminacji 

ABTS•+ niż BHT [37]. Mimo to, według Ertas i wsp. (2015), kwas rozmarynowy jest 

mniej skuteczny niż BHT w ochronie przed peroksydacją lipidów (wartość EC50 była 

1,2-krotnie wyższa w teście hamowania wybielania β-karotenu) [37]. Ponadto pochodne 

kwasu rozmarynowego wraz z innymi nieflawonoidami i związkami flawonoidowymi 

(w szczególności luteoliną, apigeniną i jej pochodnymi) mogą również wpływać na 

zdolność przeciwutleniającą ekstraktów z Thymus, ponieważ są kluczowymi anty-

oksydantami ocenianymi w modelach komórkowych. Mianowicie, wykazano, że 

luteolina i apigenina (50 μg/mL) intensywnie obniżają poziomy wewnątrzkomórkowych 

reaktywnych form tlenu (RFT) w warunkach stresu oksydacyjnego w modelu hepa-
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tocytów [45]. Ponadto dla luteoliny wykazano wysoką zdolność do zapobiegania pero-

ksydacji lipidów w porównaniu z kwasem rozmarynowym [4]. 

Ogólnie rzecz biorąc, zdolność hamująca utlenianie przez ekstrakty tymianku wynika 

zasadniczo z zawartości w nich związków fenolowych [46]. Aktywność antyoksyda-

cyjna tych związków została wykazana przez różnych autorów i jest związana z ich 

zdolnością do eliminacji wolnych rodników, chelatowania jonów metali oraz inhibicji 

enzymów oksydacyjnych [47]. Sugerują, że za właściwości przeciwutleniające odpo-

wiedzialne są przede wszystkim składniki fenolowe. Jednak Dorman i wsp. (2003) 

ustalili, że nie ma bezpośredniego związku między skutecznością antyoksydacyjną 

ekstraktu a całkowitą zawartością związków fenolowych [48]. Jednak Soares i wsp. 

(1997) ocenili skuteczność antyoksydantów z koncentratów otrzymywanych z T. zygis 

i ustalili, że istnieje wyraźna zależność między potencjałem antyoksydacyjnym tych 

ekstraktów a całkowitą zawartością fenoli [49]. Jednym ze źródeł właściwości anty-

oksydacyjnych związków fenolowych w tymianku jest ich zdolność do wykazywania 

właściwości redoks i neutralizowania wolnych rodników [50]. 

Tymianek został uznany za jeden z najlepszych przeciwutleniaczy. Koncentrując 

się najpierw na mechanizmie aktywności antyoksydacyjnej tymianku, Lee i Shibamoto 

(2002) przeprowadzili badanie aktywności przeciwutleniającej lotnych składników 

z kilku roślin, w tym tymianku, które dały lepsze wyniki, z efektem hamującym 

podobnym do działania α-tokoferolu lub butylohydroksytoluenu (BHT) [51]. Ponadto 

Schwarz i Ernst (1996) opublikowali interesujące badanie, w którym analizowano związki 

antyoksydacyjne obecne w różnych gatunkach roślin z rodzaju Thymus, wśród których 

był T. vulgaris. Autorzy ci zidentyfikowali nowy składnik, p-cimen-2,3-diol, wyizolo-

wany po raz pierwszy z liści tymianku, który wykazał wyższą aktywność przeciwutle-

niającą niż α-tokoferol i butylohydroksyanizol (BHA) [52]. Ponadto Youdim i wsp. 

(2002) przeprowadzili badanie właściwości przeciwutleniających OE z T. zygis i jego 

głównych składników, potwierdzając, że skuteczność tych substancji wzrosła w nastę-

pującej kolejności: Olejek eteryczny > tymol > karwakrol > γ-terpinen > mircen > 

linalol > ρ-cymen > limonen > 1,8-cyneool > α-pinen [53]. Według tych rang 

wszystkie badane substancje mają działanie przeciwutleniające, chociaż, jak wynika 

z pracy wyżej wymienionych autorów, żaden pojedynczy składnik nie jest bardziej 

skuteczny niż olejek eteryczny jako całość. 

Działanie antyoksydacyjne wynika z faktu, że tymiankowy OE zawiera co najmniej 

60 związków bioaktywnych o silnych właściwościach przeciwutleniających. Głównymi 

związkami fenolowymi są karwakrol (3,5%), tymol (68,1%), węglowodory ρ-cimeno 

monoterpenowe (11,2%) i γ-terpinen (4,8%) [19], które wykazują znaczące właści-

wości antyoksydacyjne. Ponieważ związki polifenolowe wykazują aktywność redoks 

i mogą działać jako donory wodoru i czynniki redukujące, one również wykazują 

zdolność chelatowania metali [16]. 

Badanie przeprowadzone przez Radi i wsp. (2021) miało na celu analizę OE z T. zygis 

i T. willdenowii Boiss. ze względu na ich skład chemiczny i aktywność biologiczną. 

Zdolność przeciwutleniająca oceniana za pomocą difenylopikrylohydrazylu (DPPH) 

i redukcji mocy antyoksydacyjnej żelaza (FRAP) ujawniła, że oba OE mają doskonałe 

działanie antyoksydacyjne; w teście DPPH IC50 = 6,13 ± 0,11 μg/mL dla T. zygis i 6,78 

±0,3 μg/mL dla T. willdenowii, podczas gdy w teście FRAP wykazano EC50 = 2,46 

±0,01 μg/mL (T. zygis) i 5,17 ± 0,2 μg/mL (T. willdenowii). Wyniki te wykazały, że 
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OE z T. zygis ma silniejsze działanie przeciwutleniające i przeciwdrobnoustrojowe niż 

OE z T. willdenowii, dlatego badacze ci wywnioskowali, że OE z tymianku są dosko-

nałymi przeciwutleniaczami, mają silne właściwości przeciwdrobnoustrojowe i mogą 

w przyszłości stanowić nowe źródła naturalnych środków antyseptycznych, które 

odnajdą swoje zastosowane w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym [54]. 

Działanie przeciwutleniające ekstraktu z tymianku zostało przeanalizowane w róż-

nych badaniach, m.in. przeprowadzonych przez Haraguchi i wsp. (1996), którzy zwery-

fikowali właściwości ekstraktu z T. vulgaris jako protektora przed utlenianiem lipidów 

obecnych w błonach biologicznych, identyfikując tym samum składniki ekstraktu 

o znacznej mocy antyoksydacyjnej [55]. Ponadto flawonoidy, które zostały wyizolowane 

z koncentratu tej rośliny, wykazują porównywalną aktywność do BHT, α-tokoferolu 

lub kwasu L-askorbinowego [56]. W badaniu przeprowadzonym przez Venskutonis 

i wsp. (2005) wykazano, że ekstrakt tymiankowy jest skutecznym inhibitorem oksydazy 

ksantynowej, enzymu z grupy reduktaz wytwarzającego wolne rodniki tlenowe [57]. 

Gavaric i wsp. (2015) zbadali, że tymol jest bardziej aktywny in vitro niż butylohy-

droksytoluen (jeden z najważniejszych syntetycznych przeciwutleniaczy). Tymian-

kowy OE oraz tymol miały wartości IC50 wynoszące odpowiednio 70,06 i 0,24 μg/mL, 

podczas gdy wartość BHT wynosiła 6,95 μg/mL [58]. Ponadto Nagoor Meeran i wsp. 

(2017) zbadali właściwości przeciwutleniające tymolu i doszli do wniosku, że wytwarza 

on rodniki fenoksylowe, główne rodzaje przejściowe i wymiatacze wolnych rodników 

hydroksylowych [59]. 

W badaniu Nickavar i Esbati (2012) przeanalizowano trzy gatunki Thymus (w tym 

T. daenensis Celak., T. kotschyanus Boiss. & Hohen. oraz T. pubescens Boiss. & 

Kotschy ex Celak.) pod kątem ich zdolności antyoksydacyjnych i zawartości fenoli. 

Wyniki pokazały, że wszystkie próbki miały silne działanie wychwytujące wolne 

rodniki i działanie przeciwutleniające w różnych testach. Były również bogate w fenole 

i flawonoidy. Poza tym wykazano istotną korelację między zawartością flawonoidów 

a eliminacją wolnych rodników. Obserwowaną istotną aktywność antyoksydacyjną 

można przypisać, przynajmniej częściowo, obecności flawonoidów. Dlatego badane 

gatunki Thymus mogą być cennym naturalnym źródłem przeciwutleniaczy i wydają się 

mieć zastosowanie zarówno w medycynie, jak i przemyśle spożywczym. Jednak 

bezpieczeństwo in vivo i identyfikacja związków biologicznie czynnych muszą zostać 

dokładnie zbadane przed ich ewentualnym zastosowaniem [60]. 

W badaniu porównującym tymol z innymi terpenami, takimi jak limonen, menton, 

linalol, kariofilen, kamfora, kariofilen, mentol i pulegon, Salgado-Garciglia i wsp. 

(2016) zaobserwowali, że tymol wykazał najwyższą zdolność przeciwutleniającą 

w trzech różnych metodach antyoksydacyjnych in vitro (FRAP, DPPH i ABTS) [61]. 

Jednak w warunkach in vitro stwierdzono również, że tymol może wywierać działanie 

prooksydacyjne, w zależności od badanych stężeń. Tę właściwość tymianku badano 

z wykorzystaniem unieśmiertelnionej linii komórkowej ludzkich komórek gruczolako-

raka jelita grubego Caco-2 przez Llana-Ruiz-Cabello i wsp. (2015) [62]. 

Niedawno w badaniu Aljabeili i wsp. (2018) opisano skuteczność przeciwutleniającą 

i przeciwdrobnoustrojową OE z T. vulgaris, chitozanu oraz mieszaniny chitozanu i OE 

(1:1). OE wykazywał wysoką aktywność eliminacji wolnych rodników (testy DPPH, 

ABTS, rodniki kwasu linolowego i FRAP). Wyniki potwierdziły, że tymiankowy OE 
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może być stosowany jako czynnik przeciwdrobnoustrojowy, przeciwutleniający i środek 

do leczenia ran [23]. 

Stosując metody in vivo udowodniono, na przykład, że uzupełnienie diety szczurów 

tymiankowym OE (T. vulgaris) pomaga tym zwierzętom zachować korzystną zdolność 

antyoksydacyjną przez całe życie [63]. W innej pracy ci sami autorzy zaobserwowali, 

że codzienne spożywanie tego OE (42,5 mg/kg masy ciała/dzień) doprowadziło do 

utrzymania wysokiego poziomu wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w tkankach 

szczura [64]. Tymol jest głównym składnikiem OE zastosowanego w tym badaniu, 

o stężeniu względnym 49%. Jednak podawany samodzielnie, sam ten związek fenolowy 

nie ma znacznie większego efektu, co wydaje się wskazywać, że w tymiankowym OE 

znajdują się inne składniki, które również przyczyniają się do jego aktywności przeciw-

utleniającej, co zostało potwierdzone przez późniejsze prace, takie jak badanie Youdim 

i wsp. (2002) [53] i inne badania z innymi ekstraktami roślinnymi, które posiadają 

tymol jako główny składnik [65]. 

Pozytywny wynik włączenia olejków eterycznych do diety odnotowano w badaniu 

[66], które wykazało wzrost zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych 

i kluczowych enzymów w metabolizmie lipidów u leczonych zwierząt. Ponieważ ilość 

tych składników zmniejsza się wraz z wiekiem zwierząt, oleje z roślin, takich jak ty-

mianek, które są w stanie odwrócić te zmiany w procesie starzenia się, mogą być bardzo 

interesujące w kontekście zastosowania medycznego. Z drugiej strony, omawiając wła-

ściwości tymianku, należy wspomnieć, że dodatkowo OE z tymianku posiada nielotne 

składniki chemiczne, które mają równie interesujące właściwości. Związki te ekstra-

huje się albo bezpośrednio z rośliny, albo z uprzednio destylowanego materiału roślinnego 

przy użyciu odpowiednich rozpuszczalników, a następnie zagęszcza otrzymany roztwór. 

Ekstrakty z tych roślin są bogate w związki polifenolowe, które wykazały działanie 

przeciwutleniające i antymutagenne [22]. Na przykład udowodniono, że luteina, składnik 

flawonowy ekstraktów T. vulgaris, hamuje działanie mutagenne czynnika rakotwór-

czego Trp-P-2, który powstaje podczas procedur gotowania żywności. Ponadto tymol 

zwiększa całkowitą aktywność antyoksydacyjną in vivo [58], ponieważ zwiększa 

aktywność enzymów przeciwutleniających, takich jak peroksydaza glutationowa, 

dysmutaza ponadtlenkowa, S-transferaza glutationowa i katalaza oraz poziom innych 

nieenzymatycznych przeciwutleniaczy, tj. zredukowany glutation, witamina E i C [67]. 

Wykazano, że hydroetanolowe ekstrakty T. citriodorus (50 μg/mL) znacznie 

zmniejszają wewnątrzkomórkowe tworzenie RFT w stymulowanej dichromianem 

potasu ludzkiej linii komórkowej raka wątroby HepG2 [45]. Ponadto Khouya i wsp. 

(2019) wykazali protekcyjne działanie wyciągu T. satureioides przed uszkodzeniem 

oksydacyjnym, wykazując, że dodanie jego surowego ekstraktu lub frakcji do zawiesiny 

erytrocytów spowodowało zwiększenie czasu hemolizy (1,2 do 2,1-krotności siły dzia-

łania w porównaniu z kwasem askorbinowym) [68]. Jeśli chodzi o badania in vivo, 

dopiero niedawno Righi i wsp. (2020) zaobserwowali, że podanie szwajcarskim myszom 

albinosom ekstraktów hydroalkoholowych z T. algeriensis Boiss. & Reut. w dawce 

800 mg/kg masy ciała spowodowały zwiększenie zdolności antyoksydacyjnej osocza, 

a także aktywności katalazy i poziomu glutationu (w dawce 400 i 800 mg/kg masy 

ciała), równolegle ze spadkiem poziomu dialdehydu malonowego jako biomarkera 

peroksydacji lipidów (w dawce 200 i 400 mg/kg masy ciała) [69]. Ponadto El-Boshy 

i wsp. (2019) wykazali, że suplementacja zatrutych ołowiem (Pb) szczurów ekstraktami 
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etanolowymi z T. vulgaris może polepszyć parametry antyoksydacyjne i zmniejszyć 

ogólne efekty toksyczne [70]. 

Nasza grupa badawcza we współpracy z naukowcami z Lwowskiego Narodowego 

Uniwersytetu im. Iwana Franki przeanalizowała właściwości antyoksydacyjne i anty-

bakteryjne niektórych roślin należących do rodzaju Thymus [71-75]. Głównym celem 

naszych badań była ocena poziomu biomarkerów stresu oksydacyjnego [substancje 

reagujące z kwasem 2-tiobarbiturowym (TBARS), zawartość pochodnych karbonylo-

wych oksydacyjnej modyfikacji białek, całkowita zdolność antyoksydacyjna] w erytro-

cytach koni po inkubacji in vitro z ekstraktami z T. serpyllum L. Biomarkery pero-

ksydacji lipidów, aldehydowe i ketonowe pochodne oksydacyjnie zmodyfikowanych 

białek oraz całkowita zdolność antyoksydacyjna nie zostały istotnie zmienione po 

inkubacji in vitro z ekstraktem wodnym uzyskanym z liści i łodyg T. serpyllum [71]. 

Poziom pochodnych aldehydowych i ketonowych, a także całkowita zdolność anty-

oksydacyjna, nie uległy również istotnej zmianie po inkubacji in vitro z ekstraktem 

uzyskanym z liści T. x porcii [71]. Inkubacja z ekstraktem z T. x porcii spowodowała 

wzrost zawartości TBARS jako biomarkera peroksydacji lipidów w erytrocytach koni, 

a wyniki te były istotne statystycznie. Całkowita zdolność antyoksydacyjna została 

nieznacząco zwiększona. Po dodaniu ekstraktu T. x porcii (5 mg/mL) do zawiesiny 

erytrocytów, maksymalny poziom hemolizy wystąpił po 8,5 min inkubacji z 0,1M HCl 

(17,91 ± 1,87%). Całkowity czas trwania hemolizy po inkubacji z ekstraktem T. x 

porcii (5 mg/mL) wynosił 11,5 min. Nasze wyniki wykazały, że hemoliza wywołana 

HCl po zastosowaniu ekstraktu otrzymanego z liści T. x porcii wykazuje łagodne 

działanie cytotoksyczne na erytrocyty koni, zwiększając poziom biomarkerów pero-

ksydacji lipidów i szybkość hemolizy. Badanie mechanizmu działania wykazało, że 

ekstrakt ten ma aktywność hemolityczną. Dlatego ekstrakt T. x porcii w stężeniu 5 mg/mL 

indukował wzrost poziomu hemolizy i powodował skrócenie czasu hemolizy [76]. 

W naszych badaniach oceniliśmy również poziom biomarkerów stresu oksydacyjnego 

w erytrocytach koni po inkubacji in vitro z ekstraktem z liści T. pulegioides [77]. 

Ekstrakt wykazywał łagodne działanie cytotoksyczne na erytrocyty koni, zwiększając 

poziom peroksydacji lipidów i szybkość hemolizy, wykazując aktywność hemolityczną. 

Poziom pochodnych aldehydowych i ketonowych, a także całkowita zdolność anty-

oksydacyjna, nie uległy istotnej zmianie po inkubacji in vitro. Badanie te uzasadniają 

dalsze analizy w celu oceny potencjału terapeutycznego wyciągów z różnych gatunków 

roślin należących do rodzaju Thymus [77]. 

W kolejnym naszym badaniu [78] oceniliśmy zależny od dawki potencjał pro- 

i antyoksydacyjny czterech gatunków i jednej międzygatunkowej hybrydy rodzaju 

Thymus zebranych w zachodniej części Ukrainy na modelu ludzkich erytrocytów. 

W tym celu wykorzystaliśmy TBARS jako biomarker peroksydacji lipidów służący do 

oceny stresu oksydacyjnego w zawiesinie erytrocytów po inkubacji z ekstraktami roślin-

nymi w dwóch dawkach (5 i 0,5 mg/mL). Zawiesinę erytrocytów wstępnie inkubo-

wano z ekstraktami (odpowiednio 5 i 0,5 mg/ml) w 37°C przez 60 min. Obróbka 

ekstraktami uzyskanymi z różnych roślin należących do rodzaju Thymus w dawce 

5 mg/mL zwiększyła poziom TBARS w zawiesinie ludzkich erytrocytów w porównaniu 

z nieinkubowanymi erytrocytami. Najsilniejsze działanie prooksydacyjne wykazano po 

zastosowaniu T. alpestris Tausch ex A. Kern., T. serphyllum L., T. x porcii Borbás  

i T. pannonicus All. w porównaniu z buforem fosforanowym jako próbką kontrolną. 
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Minimalny wzrost zawartości TBARS w ludzkiej zawiesinie erytrocytów wywołał 

ekstrakt T. pulegioides. W przypadku wykorzystania dawki 0,5 mg/mL, wyciągi  

z T. alpestris, T. pannonicus, T. x porcii spowodowały również wzrost poziomu TBARS 

(odpowiednio o 58%, 51%, 43,1%, p < 0,05) w porównaniu z grupą kontrolną. Z kolei, 

ekstrakty z T. serphyllum i T. pulegioides obniżyły poziom TBARS (odpowiednio 

o 16,5% i 2,7%), ale zmiany te nie były statystycznie znaczące. Ponadto ekstrakt  

z T. serphyllum w dawce 0,5 mg/mL spowodował wzrost poziomu TBARS (o 48,8%, 

p < 0,05) w porównaniu do tych w dawce 5 mg/ml. Ekstrakty otrzymane z liści  

T. alpestris, T. pannonicus i T. x porcii w obu dawkach (5 i 0,5 mg/mL) wykazały 

łagodne działanie cytotoksyczne na ludzkie erytrocyty, zwiększając poziom biomarkerów 

peroksydacji lipidów. Wyniki te sugerują, że ekstrakty z T. alpestris, T. pannonicus,  

T. x porcii miały działanie prooksydacyjne w obu dawkach, podczas gdy wpływ 

ekstraktów z T. serphyllum i T. pulegioides na zawiesinę erytrocytów był zależny od 

dawki ekstraktu [78]. Seria naszych badań pokazała, że konieczne są dalsze badania 

w celu określenia wpływu związków biologicznie czynnych różnych roślin należących 

do rodzaju Thymus na metabolizm erytrocytów. 

4. Właściwości przeciwutleniające tymolu 

Tymol, chemicznie znany jako 2-izopropylo-5-metylofenol, jest jednym z podstawo-

wych składników występujących w gatunkach tymianku. Od wieków jest stosowany 

w medycynie tradycyjnej. Wykazano, że posiada różne właściwości farmakologiczne, 

w tym działanie przeciwutleniające, zdolność wychwytywania wolnych rodników, dzia-

łanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwskurczowe, przeciwbakteryjne, przeciw-

grzybicze, antyseptyczne i przeciwnowotworowe [79].  

Właściwości przeciwutleniające tymolu zostały dobrze udokumentowane w róż-

nych badaniach przedklinicznych, w tym na liniach komórkowych i modelach zwierzę-

cych [79]. Te właściwości farmakologiczne tymolu przypisuje się fenolowej grupie 

hydroksylowej w jego strukturze chemicznej. Wiadomo, że związki zawierające grupy 

fenolowe zapewniają ochronę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników zarówno 

poprzez ich wchłanianie lub neutralizację, jak i poprzez wzmacnianie endogennych 

przeciwutleniaczy [80]. Przy wysokich stałych szybkości reakcji tymol skutecznie 

usuwa wolne rodniki hydroksylowe, wytwarzając w ten sposób główne przejściowe 

gatunki zwane rodnikami fenoksylowymi. Wytworzone addukty z rodników feno-

ksylowych ulegają odwodnieniu, które może być przyspieszone przez środowisko alka-

liczne. Dodanie rodników hydroksylowych w pozycji orto (atom C6) grupy fenolowej 

daje rodnik fenoksylowy po odwodnieniu. Zmiany w pozycji orto są korzystniejsze 

energetycznie, podczas gdy zmiany w pozycji para są również obserwowane. Ponadto 

zmiany w pozycjach orto występują bez żadnego złożonego formowania pre-kompleksów. 

Nietoksyczność i potencjał redoks pary tymol•/tymol czyni ją obiecującym przeciw-

utleniaczem [81]. 

Jednym z najczęściej badanych efektów tymolu jest eliminacja wolnych rodników 

poprzez zwiększenie aktywności kilku endogennych enzymów antyoksydacyjnych, 

a mianowicie dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), katalazy, peroksydazy glutationowej 

(GPx), S-transferazy glutationowej (GST) wraz ze zwiększeniem poziomu nieenzyma-

tycznych przeciwutleniaczy, takich jak witamina C, witamina E i zredukowany glutation 

(GSH) [82]. Badanie porównawcze wykazało, że tymol ma znaczącą moc redukującą 



 

Halina Tkachenko, Nataniel Stefanowski, Natalia Kurhaluk 
 

160 

 

i działanie wychwytywania rodników hydroksylowych oraz zapewnia ochronę przed 

oksydacyjnym uszkodzeniem lipidów [83]. Różne dowody potwierdzające aktywność 

przeciwutleniającą tymolu są szczegółowo opisane w dalszej części rozdziału. 

Wykazano, że tymol wykazuje silną zdolność wychwytywania i zmniejszania 

predyspozycji do redukowania i zmniejszania poziomu rodników ponadtlenkowych, 

hydroksylu i DPPH w sposób zależny od stężenia [82-84]. Tymol charakteryzuje się 

aktywnością podobną do SOD w usuwaniu rodników ponadtlenkowych in vitro [85]. 

Wykazano również umiarkowaną aktywność antyoksydacyjną w komórkach fibroblastów 

płuc chomika chińskiego V79 [86]. Tymol (25 μg/ml) charakteryzował się silną aktyw-

nością antyoksydacyjną poprzez modulowanie aktywności enzymatycznych przeciw-

utleniaczy i zmniejszanie peroksydacji lipidów w indukowanych promieniowaniem γ 

komórkach chomika chińskiego V79 [87]. Tymol (0,02-0,20%) wykazywał lepszą zdol-

ność antyoksydacyjną niż jego izomer karwakrol w układach lipidowych ze względu 

na większą przeszkodę sferyczną. Zbadano również, że w temperaturze pokojowej 

hamuje on autooksydację dwóch układów lipidowych, a mianowicie triacylogliceroli 

smalcu (TGL) i triacylogliceroli oleju słonecznikowego (TGSO). Ponadto hamował 

również utlenianie TGL i TGSO, z silną aktywnością antyoksydacyjną w stosunku do 

TGSO. Tymol zwiększał inicjację łańcucha podczas utleniania TGSO bardziej niż 

podczas utleniania TGL [47]. W jelitowej linii komórkowej Caco-2 tymol (250 μM) 

hamował stres oksydacyjny indukowany przez nadtlenek wodoru (H2O2) [88]. Tymol 

(250 i 500 μM) silnie hamował peroksydację lipidów za pośrednictwem (NADPH)-

reduktazy cytochromu-c wyizolowanej z rozpuszczalnych w detergentach mikrosomów 

wątroby szczurów [89]. Tymol osłabiał wytwarzanie RFT i wykazywał aktywność 

hamującą mieloperoksydazę u ludzkich neutrofili [90]. 

Ze względu na silny potencjał przeciwutleniający, tymol wykazywał potencjał 

radioprotekcyjny i antyklastogenny u szwajcarskich myszy albinosów indukowanych 

promieniowaniem γ [87]. Suplementacja tymolem zwiększyła status antyoksydacyjny 

i zmniejszyła poziom dialdehydu malonowego (MDA) u kurcząt brojlerów [91]. 

Suplementacja diety kombinacją karwakrolu-tymolu (1:1) (100 mg/kg) zmniejszyła 

występowanie stresu oksydacyjnego i upośledzenie bariery jelitowej u prosiąt odsadzo-

nych dzięki jego silnym właściwościom przeciwutleniającym [92]. Tymol (24,7 mg/kg) 

osłabiał stres oksydacyjny wywołany aflatoksyną u samców szczurów ze względu na 

jego silną aktywność przeciwutleniającą [93]. Wykazano, że tymol (7,5 mg/kg) hamuje 

peroksydację lipidów, glikację, dyslipidemię, stany zapalne, nieprawidłowe funkcjono-

wanie homeostazy jonowej i apoptozę ze względu na swoje silne właściwości anty-

oksydacyjne [79, 82-84, 94, 95]. 

5. Właściwości przeciwutleniające karwakrolu 

Karwakrol jest fenolowym monoterpenoidem, wytwarzanym przez wiele ziół, 

z których najbardziej znane to Origanum vulgare L. (greckie oregano, dziki majeranek), 

Origanum majorana L. (majeranek), Satureja hortensis L. (tymianek letni), Thymus 

vulgaris (tymianek) i Satureja montana L. (tymianek zimowy) [96]. Karwakrol od 

dawna jest uznawany za składnik olejku eterycznego z oregano, będąc jednym z jego 

najbardziej zbadanych składników [97]. Tymol jest strukturalnym izomerem karwa-

krolu z grupą hydroksylową (-OH) na drugiej pozycji i podobnymi właściwościami do 

karwakrolu. Jest również znany jako 5-izopropylo-2-metylofenol. Inne synonimy 
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karwakrolu to izopropylo-o-krezol, p-cymen-2-ol, 2-hydroksy-p-cymen, 5-izopropylo- 

-2-metylofenol lub izo-tymol [98]. Karwakrol ma właściwości przeciwzapalne [98], 

przeciwutleniające [99] oraz przeciwbakteryjne [96]. Jednocześnie karwakrol wykazuje 

inne właściwości biologiczne: przeciwcukrzycowe [99], przeciwgrzybicze [100], przeciw-

nowotworowe [101], przeciwmutagenne [102], przeciwbólowe [103], hepatoprotek-

syjne [104], kardioprotekcyjne [105] i przeciwpasożytnicze [106]. 

Karwakrol ma silne właściwości przeciwutleniające i może być skuteczny w zapo-

bieganiu i hamowaniu wielu patologii [98]. Stres oksydacyjny jest istotnym mecha-

nizmem, który może być zaangażowany w cytotoksyczność wywołaną przewlekłym 

stresem [107]. Leczenie karwakrolem znacznie poprawia poziom glutationu (GSH). 

Utrzymanie poziomu GSH przez karwakrol następuje głównie z powodu usuwania 

RFT, poprzez jego radykalne efekty eliminacyjne [108]. Wykazano również, że kar-

wakrol zwiększa zdolność antyoksydacyjną w hodowlach komórkowych i u zwierząt 

[109]. Udowodniono, że ekstrakt z oregano ma działanie ochronne przeciwko działa-

niom wolnych rodników, ze zdolnością zapobiegania uszkodzeniom tkanek, wywołanym 

przewlekłym stresem [110]. Wykazano, że szkodliwe skutki przewlekłego stresu są 

łagodzone przez leczenie karwakrolem. Ten związek zapobiega peroksydacji lipidów 

poprzez indukcję SOD, GPx, reduktazy glutationowej (GR) i CAT. Karwakrol sku-

tecznie eliminuje wolne rodniki, takie jak rodniki nadtlenkowe, rodniki ponadtlenkowe, 

nadtlenek wodoru i NO [111, 112]. 

Karwakrol wywiera działanie przeciwutleniające in vitro i in vivo, a aktywność 

przeciwutleniającą przypisuje się obecności grupy -OH, związanej z pierścieniem 

aromatycznym [113]. Badanie przeprowadzone przez Samarghandian i wsp. (2016), 

wykazało, że karwakrol hamuje oksydacyjne uszkodzenia mózgu, wątroby i nerek, 

będąc nowym środkiem farmakologicznym, owocnym w łagodzeniu uszkodzeń oksy-

dacyjnych, wywołanych przewlekłym stresem [110]. W badaniu przeprowadzonym 

przez Tabibzadeh Dezfuli i wsp. (2017) wykazano, że doustne podawanie karwakrolu 

w dawce 15 mg/kg dziennie szczurom z cukrzycą może obniżyć poziom dialdehydu 

malonowego (MDA) i zwiększyć aktywność CAT, SOD i GPx w porównaniu ze 

szczurami, którym ekstrakt nie został podany, co sugeruje, że karwakrol ma właści-

wości antyoksydacyjne [114]. 

6. Potencjalne korzyści zdrowotne tymianku 

Tymol, który przyczynia się do aktywności przeciwutleniającej tymianku, jest 

uważany za ważny przeciwutleniacz o właściwościach terapeutycznych [16]. Ogólnie 

rzecz biorąc, bioaktywne składniki roślin, które wykazały silne działanie zapobiegające 

nowotworom, przeciwzapalne, przeciwmiażdżycowe i przeciwmutagenne, są w rzeczy-

wistości przeciwutleniaczami, głównie dlatego, że te związki fenolowe odgrywają 

korzystną rolę w zapobieganiu chorobom, w których pośredniczy stres oksydacyjny. 

Na przykład kilka badań sugerowało, iż tymol hamuje peroksydację lipidów [115] 

i tworzenie niepożądanych związków związanych ze skutkami oksydacyjnymi. 

Przeciwzapalna zdolność tymianku została opisana w kilku badaniach in vitro i in 

vivo. Tymianek zwiększa aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (która działa jako 

środek przeciwzapalny) [116]. Ponadto Braga i wsp. (2006) zaobserwowali, że w wa-

runkach in vitro tymianek powodował hamowanie uwalniania ludzkiej elastazy neutro-

filowej [117]. Liang i wsp. (2013) wykazali, że tymianek hamuje produkcję inter-
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leukiny (IL)-6 i czynnika martwicy nowotworów α w komórkach myszy oraz hamuje 

ekspresję oksydazy cytochromu C-2 [118]. Ocaña i Reglero (2012) badali trzy gatunki 

Thymus o stężeniach tymolu w zakresie od 10,05% do 71,15% i doszli do wniosku, że 

tymol zmniejsza ekspresję genu czynnika martwicy nowotworów-α, IL-1B i IL-6 

w makrofagach [119]. 

Tymol odgrywa również rolę w przeciwdrobnoustrojowej aktywności tymiankowego 

OE i udowodniono jego właściwości antyseptyczne, które są 30 razy większe niż 

w przypadku innych związków fenolowych. Składniki te wykazują przeciwgrzybiczą 

i przeciwbakteryjną bioaktywność zarówno wobec patogennej mikroflory, jak i mikro-

flory psującej się żywności [16]. 

Oprócz skutków zdrowotnych, stosowanie tej rośliny w żywności może być wyko-

rzystane do całkowitego lub częściowego zastąpienia innych mniej pożądanych skład-

ników, takich jak syntetyczne dodatki, cukier lub sól. Dodanie tych ziół i przypraw 

może być strategią stabilizacji potraw smażonych, dressingów i marynat, zapiekanek, 

curry, zup i kuchni śródziemnomorskiej. Ekstrakt z tymianku może być stosowany 

jako uzupełniający konserwant żywności w systemach żywnościowych, takich jak pro-

dukty mleczne, dressingi, mięso i oleje oraz do wzbogacania żywności funkcjonalnej [16]. 

Przed zastosowaniem tymianku jako ekstraktu naturalnego należy wziąć pod uwagę 

kilka czynników, takich jak typ ekstraktów, sposób ekstrakcji, etap owocowania, lokacja 

geograficzna upraw, stężenie składników ekstraktu aktywnego oraz możliwy efekt 

synergistyczny między tymiankiem a innymi składnikami. Ponadto inne charakte-

rystyki tymianku są ważne, takie jak jego nietoksyczność, dostępność i niski koszt, 

i uzasadniają włączenie go do przemysłu spożywczego [16]. 

7. Podsumowanie 

Rodzaj Thymus jest bogatym źródłem metabolitów wtórnych o udowodnionych 

korzyściach zdrowotnych. Przez ostatnie kilka lat bogate w fenole ekstrakty z różnych 

gatunków Thymus były przedmiotem uwagi i badane pod kątem wyraźnych właści-

wości bioaktywnych do zastosowania w różnych dziedzinach, takich jak medycyna, 

weterynaria, przemysł spożywczy, farmaceutyka i kosmetologia. Niniejszy przegląd 

podkreśla aktywność biologiczną bogatych w fenole ekstraktów i OE z różnych gatun-

ków roślin należących do rodzaju Thymus, z naciskiem na właściwości przeciwutleniające.  

Udokumentowane dane na całym świecie ujawniły, że ekstrakty z Thymus spp., 

bogate w kwasy fenolowe i związki flawonoidowe, mogą mieć ogromną zdolność 

eliminacji wolnych rodników i zmniejszania stanów zapalnych. Co ważne, kilka badań 

ujawnia, że ekstrakty i OE z tymianku mają zdolność hamowania różnych mediatorów 

prozapalnych, takich jak cytokiny, enzymy i inne, które są głównie regulowane przez 

czynnik transkrypcyjny NF-κB, którego aktywacja jest również związana ze zwięk-

szonym wytwarzaniem wolnych rodników. Stąd udowodnione korzyści zdrowotne 

ekstraktów z Thymus spp. jako przeciwutleniaczy i środków przeciwzapalnych potwier-

dzają ich potencjalne zastosowania do celów farmaceutycznych, w tym do opraco-

wywania związków przeciwutleniających. Niezależnie od tego należy zauważyć, że 

dotychczas większość zebranych badań opierała się na eksperymentach in vitro, 

natomiast jest mniej badań in vivo, aby móc potwierdzić korzystny wpływ ekstraktów 

z Thymus spp. na zdrowie człowieka. 
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OE uzyskane z Thymus spp. były również stosowane jako środki terapeutyczne 

i wykazały zastosowanie wspomagające w praktykach terapeutycznych. OE są natural-

nymi źródłami związków bioaktywnych, wykazujących działanie przeciwutleniające, 

przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe i cytotoksyczne przeciwko 

liniom komórek nowotworowych. Ostatnio wiele badań naukowych wykazało nowe 

odkrycia związane z bioaktywnością niektórych naturalnych związków obecnych 

w OE z Thymus spp., otwierając w ten sposób nowe możliwości odkryć naukowych 

i potencjalnych zastosowań tych naturalnych produktów w przemyśle medycznym, 

farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym. Należy podkreślić, że pomimo faktu, 

że niektóre badania in vitro z wykorzystaniem OE lub ich związków pochodnych 

wykazują wstępne dane na temat ich aktywności biologicznej, badania te, interpretowane 

z tradycyjnym zastosowaniem tych roślin, mogą rzucić światło na ich potencjalne 

zastosowania i mechanizmy działania. Ponadto izolowane lub syntetyczno-pochodne 

związki roślin są preferowane do stosowania w przemyśle farmaceutycznym i kosme-

tycznym ze względu na ich przewidywalny i kontrolowany wpływ na organizm ludzki. 
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Właściwości antyoksydacyjne różnych roślin należących do rodzaju Thymus L. 

Streszczenie 

Rodzaj Thymus L. obejmuje gatunki, które szczególnie licznie występują w zachodniej części Morza Śród-

ziemnego. Coraz więcej dowodów sugeruje, że wiele z tych gatunków jest bogatym źródłem związków 

bioaktywnych, w tym związków fenolowych, takich jak tymol, karwakrol, kwas rozmarynowy, kwasy sal-

wianolowe i glikozydy luteoliny, które mogą znaleźć swoje potencjalne zastosowania w wielu dziedzinach 

przemysłu. W niniejszym artykule dokonano przeglądu literatury naukowej, w którym wykazano właści-

wości antyoksydacyjne niektórych roślin z rodzaju Thymus i ich wielorakie działanie terapeutyczne. Godne 

uwagi działanie roślin z rodzaju Thymus przypisuje się w dużej mierze ich właściwościom przeciw-

zapalnym (poprzez hamowanie rekrutacji cytokin i chemokin) i przeciwutleniającym (poprzez eliminację 

wolnych rodników, wzmacnianie endogennych enzymatycznych i nieenzymatycznych antyoksydantów 

oraz chelatowanie jonów metali). W niniejszym przeglądzie przedstawiono analizę badań in vitro i in vivo 

potwierdzających aktywność antyoksydacyjną roślin z rodzaju Thymus. Są to potencjalne kandydaci pocho-

dzenia naturalnego, które wykazują obiecujący potencjał terapeutyczny i właściwości farmakologiczne. 

Słowa kluczowe: Thymus, olejek eteryczny z Thymus, właściwości antyoksydacyjne 

Antioxidant properties of various plants belonging to the genus Thymus L. 

Abstract 

The Thymus L. genus comprises numerous species that are particularly abundant in the West Mediterranean 

region. A growing body of evidence suggests that many of these species are a rich source of bioactive 

compounds, including phenolic compounds such as thymol, carvacrol, rosmarinic acid, salvianolic acids, 

and luteolin glycosides, able to render their potential applications in a range of industrial fields. The present 

article presents a review of the scientific literature which reveals the antioxidant properties of Thymus 

plants and their multiple therapeutic actions against various diseases. The noteworthy effects of Thymus 

plants are largely attributed to its anti-inflammatory (via inhibiting recruitment of cytokines and chemokines) 

and antioxidant (via scavenging of free radicals, enhancing the endogenous enzymatic and non-enzymatic 

antioxidants and chelation of metal ions) effects. This review presents an overview of the current in vitro 

and in vivo data supporting the therapeutic activity of Thymus plants. It is one of the potential candidates of 

natural origin that has shown promising therapeutic potential, pharmacological properties, and molecular 

mechanisms as well as pharmacokinetic properties. 

Keywords: Thymus, essential oils, antioxidant properties 
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Dawid Wardecki1, Daria Wardecka2 

Kannabidiol (CBD) jako substancja aktywna konopi 

siewnych (Cannabis sativa L.) aktualny stan wiedzy – 

zastosowanie i działanie terapeutyczne 

1. Wstęp 

1.1. Wprowadzenie 

Konopie są roślinami znanymi ludzkości od dawna, a najstarsze doniesienia oraz 

dowody na ich użytek przez człowieka sięgają nawet kilku tysięcy lat wstecz. Rośliny 

te należą do najstarszych uprawianych przez człowieka gatunków [1].  

Zgodnie z aktualną systematyką, omawiane rośliny należą do rodziny konopio-

watych (Cannabaceae), która zawiera tylko jeden gatunek – Cannabis sativa L. 

Gatunek ten obejmuje zarówno konopie włókniste (Cannabis sativa L. var. sativa), jak 

i narkotyczne (Cannabis sativa L. var indica) [2]. 

Susz z kwiatostanów konopi narkotycznych, bogaty w psychoaktywny związek  

Δ9-tetrahydrokannabinol (THC), jest zwany na całym świecie jako marihuana i był 

wielokrotnie badany pod kątem właściwości leczniczych. Jednakże, efekty psycho-

aktywne wywoływane przez konopie narkotyczne bogate w THC są skuteczną barierą 

dla wielu potencjalnych pacjentów.  

Kannabidiol (CBD) to drugi po THC najbardziej przebadany składnik konopi. 

Zasadniczą i podstawową różnicą w aktywności tych związków jest fakt, iż CBD nie 

jest psychoaktywne. W organizmie człowieka nie może być przekształcone w psycho-

aktywne formy. Badania dowodzą, iż za aktywność zarówno CBD, jak i wszystkich 

kannabinoidów w organizmie odpowiada układ endokannabinoidowy [1].  

1.2. Wzrost zainteresowania tematyką konopi na całym świecie 

Konopie stają się coraz bardziej popularne, a ich wykorzystanie w lecznictwie nabiera 

coraz większego znaczenia. Liczba publikacji naukowych pod hasłem medical cannabis 

wzrasta z roku na rok od ponad dziesięciu lat [3]. Zostało to przedstawione na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Liczba publikacji pod hasłem medical cannabis w angielskiej bazie Pubmed [3] 

Na przełomie ostatnich lat zarówno w Polsce, jak i w innych krajach obserwujemy 

rozwijanie się rynku konopnego. Powstaje wiele nowych produktów zawierających 

w składzie wyciągi z konopi lub związki pochodzące z tych roślin. Największym zainte-

resowaniem cieszy się olej zawierający CBD, który można zakupić już za kilkadziesiąt 

złotych. Jest to ekstrakt z kwiatostanów lub liści konopi rozpuszczony w oleju jadal-

nym, takim jak oliwa z oliwek lub olej słonecznikowy. Producenci wykorzystują różne 

metody ekstrakcji. Najczęściej używane są rozpuszczalniki, takie jak etanol, alkohol 

izopropylowy lub dwutlenek węgla w stanie nadkrytycznym. Olej bogaty w CBD ma 

działanie uspokajające oraz ułatwiające zasypianie (jak deklarują producenci). Dodat-

kowo, rynek jest obfity w inne produkty z kannabidiolem, takie jak susz konopny bogaty 

w ten związek. Produkty z konopi znajdujemy obecnie zarówno w sklepach spożyw-

czych, jak i drogeriach czy też aptekach. Oprócz systemowego stosowania ich w różnej 

postaci, mamy dostępne także produkty do stosowania miejscowego, takie jak kremy 

czy też maści [4]. 

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, w Polsce dozwolone są uprawy konopi 

zawierające nie więcej niż 0,3% psychoaktywnego THC. Uprawy takie muszą zostać 

odpowiednio zgłoszone i podlegają kontroli, natomiast właściciel uprawy zobowiązany 

jest przed jej podjęciem wpisać hodowlę do odpowiedniego rejestru. Producenci 

deklarują pełną zgodność swoich produktów z prawem, a także często przedstawiają 

konsumentom wyniki badań na zawartość poszczególnych kannabinoidów. Dodatkowo, 

producenci deklarują wielokierunkowy wpływ swoich produktów CBD na zdrowie. 

Często takie stwierdzenia nie są poparte naukowo, dlatego też istnieje duża potrzeba 

dalszych badań, a także informowania populacji o sprawdzonych naukowo korzyściach 

i zagrożeniach wynikających ze stosowania produktów konopnych [5, 6].  

W polskich aptekach dozwolone jest wykonywanie leków recepturowych z surowca 

farmaceutycznego, jakim jest susz konopny bogaty w THC i/lub CBD. Na rynku farma-

ceutycznym istnieje kilka rodzajów takiego surowca, o zróżnicowanej zawartości skład-

ników aktywnych. Gotowe leki recepturowe wydawane są dla pacjenta na podstawie 

recepty narkotycznej ściśle kontrolowanej [7]. 
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1.3. Kannabidiol (CBD) jako składnik aktywny w konopiach 

Kannabidiol jest istotnym składnikiem aktywnym konopi. Struktura chemiczna 

kannabidiolu przedstawiono na rysunku 2.  

CH3

H3C

CH3

HH

H2C O
H

OH

 
Rysunek 2. Struktura kannabidiolu [opracowanie własne] 

Działanie tego kannabinoidu jest oparte o jego wiązanie się z receptorami w orga-

nizmie. Badania dowodzą, iż CBD oddziałuje z wieloma receptorami, w tym CB1, CB2, 

5HT1A, GPR55, TPVR-1. Efektem oddziaływania kannabidiolu z tymi receptorami jest 

zmniejszenie upośledzenia pamięci oraz psychozy wywołanej na skutek działania THC, 

działanie przeciwzapalne, działanie przeciwbólowe, aktywność przeciwnowotworowa. 

Zależnie od typu receptora oraz jego umiejscowienia w organizmie efekt oddziaływania 

może być zróżnicowany. Świeży surowiec roślinny zawiera głównie formę kwasową 

(kwas kannabidiolowy), która ulega aktywacji na skutek procesu zwanego dekarbo-

ksylacją. Proces ten następuje w momencie suszenia surowca, a także jego waporyzacji 

[1, 12]. 

1.4. Cel pracy 

Celem pracy jest przybliżenie podstawowych informacji na temat budowy oraz 

działania kannabidiolu na ludzki organizm. W związku z rosnącą popularnością 

produktów bogatych w CBD istnieje duża potrzeba rozwijania świadomości, w jaki 

sposób związek ten może oddziaływać na człowieka, a także jakie mogą być poten-

cjalne skutki związane z tym oddziaływaniem. Istotnym elementem pracy było także 

przybliżenie czytelnikowi potencjalnych interakcji pomiędzy kannabidiolem a innymi 

środkami farmakologicznie czynnymi. 

2. Efekty terapeutyczne kannabidiolu 

2.1. Zastosowanie kannabidiolu w leczeniu padaczki  

Amerykańska agencja żywności i leków (FDA) zatwierdziła w 2018 roku pierwszy 

preparat leczniczy zawierający kannabidiol występujący naturalnie w konopiach. Lek 

o nazwie Epidiolex wskazany jest do leczenia padaczki związanej z dwoma rzadkimi 

oraz ciężkimi postaciami tej choroby – zespołem Lennoxa-Gastauta oraz Dravet. Doce-

lową grupę wiekową stanowią pacjenci od drugiego roku życia. Ten sam lek został 

dopuszczony do obrotu w Polsce w 2019 roku. Wskazania są zbieżne, jednak polska 
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karta charakterystyki zakłada stosowanie Epidiolex jako leku wspomagającego w sko-

jarzeniu z klobazamem [8]. 

Przeprowadzono wiele badań naukowych dowodzących skuteczności kannabidiolu 

w leczeniu padaczki. W jednym z ciekawszych badań jako grupę pacjentów przyjęto 

120 dzieci oraz młodych dorosłych. Uczestnicy chorowali na zespół Dravet. Otrzy-

mywali doustnie roztwór CBD lub placebo. Mediana częstości napadów zmniejszyła 

się z 12,4 do 5,9 w grupie otrzymujących CBD. Grupa pacjentów otrzymujących 

placebo nie wykazała się takim spadkiem. Aż 43% badanych pacjentów osiągnęło co 

najmniej 50% zmniejszenie częstości napadów. Interesującym faktem jest, iż 5% chorych 

leczonych kannabidiolem nie odnotowało żadnego napadu, podczas gdy w grupie 

placebo nie wystąpił taki przypadek [9]. 

Inne badanie zakładało grupę pacjentów wynoszącą 255 osób z zespołem Lennoxa-

Gastauta. Przedział wiekowy był znacznie bardziej zróżnicowany i wynosił od 2 do 55 

lat. Grupa ta wykazywała się opornością na leczenie, a także napadami o częstotliwości 

2 na tydzień lub więcej. Pacjenci otrzymywali CBD dwa razy na dobę, w dawce 10 mg/kg 

masy ciała lub 5 mg/kg masy ciała. Dodatkowo, w badaniu wykorzystano grupę pa-

cjentów przyjmującą placebo. Wyniki okazały się bardzo obiecujące. Mediana procento-

wego zmniejszenia ilości napadów padaczkowych wynosiła 41,9% u pacjentów otrzy-

mujących większą dawkę CBD oraz 37,2% u pacjentów leczonych dawką o połowę 

mniejszą. Grupa pacjentów przyjmująca placebo odnotowała zmniejszenie na poziomie 

17,2% [10]. 

Badanie na grupie 214 pacjentów w wieku od 1 do 30 lat z różnymi typami pa-

daczki opornej na leczenie także wykazało pozytywny wpływ kannabidiolu na terapię. 

Pacjenci byli leczeni kannabidiolem w dawce początkowej od 2 do 5 mg/kg masy 

ciała/dobę. Dawka ta była zwiększana do momentu nietolerancji lub do dawki maksy-

malnej wynoszącej 50 mg/kg masy ciała/dobę. Mediana miesięcznej częstotliwości 

napadów zmniejszyła się o 36,5% w grupie pacjentów leczonych CBD. Na skutek 

wielu badań naukowych potwierdzających te wyniki, lek z kannabidiolem o nazwie 

Epidiolex może być z powodzeniem wykorzystywany wśród pacjentów chorujących 

na niektóre typy padaczki [11]. 

2.2. Kannabidiol w leczeniu lęku i stresu 

Istnieje wiele badań naukowych dotyczących działania CBD na stres oraz lęki. 

Dość dobrze udowodniony jest pozytywny wpływ stosowania CBD podczas terapii 

THC. Terapia tetrahydrokannabinolem może wywoływać lęki, a CBD przeciwdziała 

temu zjawisku. Taki skutek ma odzwierciedlenie w mechanizmie działania, który polega 

na zdolności kannabidiolu do hamowania agonizmu receptorów CB1 z THC. Niektóre 

badania naukowe wskazują, iż profilaktyczne podawanie CBD przed wystąpieniami 

publicznymi znacznie redukowało poziom stresu. Badana dawka wynosiła 300 mg. 

Efekty wynikające ze stosowania CBD okazały się jednak o wiele słabsze niż efekty po 

zastosowaniu klonazepamu (benzodiazepiny). W związku z brakiem silnych dowodów 

na skuteczność CBD w leczeniu lęku, ta terapia nie jest obecnie zalecana. Kannabidiol 

według cytowanych naukowców nie jest uznawany za skuteczną metodę leczenia, 

a pacjenci w sytuacjach silnego lęku przed wystąpieniami publicznymi powinni być 

leczeni lekami należącymi do grup benzodiazepin lub β-blokerów [12]. 
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2.3. Przeciwbólowe działanie kannabidiolu 

Badania dotyczące wpływu CBD na leczenie bólu dają obiecujące wyniki. Wyka-

zano na niewielkiej grupie badawczej wpływ CBD na leczenie bólu po przeszczepie 

nerki. Spośród 7 pacjentów, dwie osoby deklarowały znaczną poprawę, cztery osoby 

deklarowały częściową poprawę, a jedna osoba nie odczuła żadnych efektów terapii [13]. 

Inni badacze udowodnili przeciwbólowe działanie CBD u samicy myszy odczuwa-

jącej ból neuropatyczny. Badana dawka kannabidiolu mieściła się w przedziale od 2,5 

do 10 mg/kg masy ciała. Terapia okazała się nie tylko skuteczna, lecz także pozbawiona 

zaburzeń poznawczych w modelach mysich. Badany związek nie osłabiał działania 

innych leków, w tym przeciwnowotworowych, takich jak paklitaksel, które były poda-

wane jednocześnie. Naukowcy wnioskują zatem, iż CBD jest bezpiecznym oraz sku-

tecznym lekiem w terapii bólu neuropatycznego związanego z chemioterapią lekami, 

takimi jak paklitaksel czy cisplatyna [14]. 

2.4. Kannabidiol w leczeniu choroby Alzheimera 

Choroba Alzheimera stanowi poważny problem na całym świecie. Jest to schorzenie 

neurodegeneracyjne, które staje się coraz częściej spotykane. Niestety, brak jest sku-

tecznej metody wyleczenia. Badania przeprowadzone na myszach udowadniają pozytywny 

wpływ CBD na przebieg choroby Alzheimera. Naukowcy jednak zwracają uwagę na 

konieczność przeprowadzenia wielu dalszych badań, by sprawdzić pełny potencjał 

kannabidiolu w leczeniu tej choroby, a także by poznać efekty długoterminowe tego 

działania. Niestety, wiele badań obarczonych jest ryzykiem błędnych wyników, na przy-

kład te, które dotyczą myszy w młodym wieku. Dodatkowo, eksperymenty prowadzone 

były na myszach jedynie płci męskiej. Istnieje w związku z tym konieczność przepro-

wadzenia dalszych analiz na temat leczenia choroby neurodegeneracyjnej za pomocą 

kannabidiolu. Badania dotychczas przeprowadzone wykazują obiecujące wyniki [15]. 

2.5. Kannabidiol w leczeniu chorób nowotworowych 

Choroby nowotworowe i ich leczenie to jeden z najważniejszych tematów współ-

czesnej medycyny. Podobnie jak wiele potencjalnie aktywnych molekuł, tak również 

kannabidiol jest intensywnie badany pod kątem działania przeciwnowotworowego. 

Naukowcy wykazali, iż CBD posiada zdolność do ochrony DNA przed uszkodzeniami 

oksydacyjnymi, a także zwiększa stężenie endogennych kannabinoidów oraz zmniejsza 

proliferację komórek. Badań dokonano na liniach komórek mysiego raka jelita grubego 

[16]. 

Inni naukowcy skupili się na aktywności CBD w ludzkich komórkach raka prostaty. 

Badania wykazały, iż kannabidiol zmniejszał żywotność tych komórek oraz indukował 

apoptozę [17]. 

Badania terapii złożonych także wykazują interesujące świat naukowy wyniki. 

Przykładem jest badanie dotyczące terapii CBD wraz z promieniowaniem γ i inhibi-

torem kinazy ATM, które to udowodniło, iż taka łączona terapia zwiększała wrażliwość 

komórek glejaka na promieniowanie. Następowało wówczas zwiększenie apoptozy 

oraz blokowanie proliferacji komórek nowotworowych [18]. 
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2.6. Wpływ CBD na terapię uzależnień 

Pozytywne działanie kannabidiolu w leczeniu uzależnień zostało zauważone w wielu 

badaniach. Najczęściej badanym było uzależnienie od marihuany. Według cytowanych 

autorów, THC zawarte w tym narkotyku ma właściwości uzależniające. Jedno z cie-

kawszych badań polegało na ocenie terapii kannabidiolem w dawce 200 mg dziennie 

przez 10 tygodni. Badany związek okazał się być dobrze tolerowany i nie powodował 

poważnych skutków ubocznych. Wpływ na uzależnienie od marihuany wydawał się 

obiecujący. Nastąpiła poprawa funkcji poznawczych, które były upośledzone na skutek 

regularnego stosowania używki. Autorzy sugerowali także poprawę objawów psycho-

logicznych. Terapia CBD według naukowców wydaje się zmniejszać negatywne skutki 

stosowania THC, na którego właściwości uzależniające wskazują badacze [19]. 

Wyniki badań nad wpływem CBD w terapiach uzależnienia często są podobne. Inne 

badanie nad kannabidiolem udowodniło jego ochronną rolę na uszkodzenia strukturalne 

w mózgu, które pojawiają się na skutek przewlekłego stosowania konopi narkotycz-

nych. Dodatkowo, naukowy świat uzupełniają nieustannie kolejne badania pod kątem 

uzależniającego wpływu samego kannabidiolu. Najczęściej wyniki takich badań udo-

wadniają niską skłonność do nadużywania CBD [20-22]. 

3. Działania niepożądane kannabidiolu 

Pomimo wielu obiecujących badań, bardzo istotne są te dotyczące skutków ubocz-

nych stosowania CBD. Tak jak każdy inny lek oraz substancja aktywna, tak również 

kannabidiol może wywoływać działania niepożądane. Badania przeglądowe reakcji 

niepożądanych bardzo często zakończone są pozytywnymi wnioskami, iż CBD jest 

ogólnie bezpiecznym i dobrze tolerowanym związkiem [23]. Cytowani autorzy zwracają 

jednak uwagę na potrzebę przeprowadzenia kolejnych badań dotyczących wpływu CBD 

na organizm ludzki, a także potencjalnych działań niepożądanych, czy też interakcji 

między CBD a lekami i żywnością. Badacze zwracają szczególną uwagę na koniecz-

ność zbadania długotrwałego wpływu kannabidiolu na organizm ludzki, gdyż bardzo 

wiele badań naukowych nad skutkami ubocznymi obejmuje krótkie, kilkutygodniowe 

ramy czasowe [23]. 

Jednymi z najczęściej stwierdzanych działań, które mogą w pewnych przypadkach 

uchodzić za niepożądane, są efekty hamujące ośrodkowy układ nerwowy. Badania 

wykazują wpływ zróżnicowanych dawek na objaw pobudzenia czy też depresji u małp 

Rezus. Niemal wszystkie dawki okazały się działać hamująco na czynność ośrodko-

wego układu nerwowego [24]. 

Badania na szczurach w ciąży wykazały toksyczność rozwojową, a także zwięk-

szoną śmiertelność zarówno zarodka, jak i płodu. Badaną dawką było 15 mg/kg masy 

ciała, 75 mg/kg masy ciała lub 250 mg/kg masy ciała. Droga podania CBD w czystej 

postaci – doustna. Zaobserwowano także opóźnione dojrzewanie płciowe, zmniejszony 

wzrost, zaburzenia płodności u potomstwa czy też zaburzenia rozwoju męskich 

narządów rozrodczych u szczurów. Podobne dawki (od 50 do 125 mg/kg) podawane 

królikom doustnie okazały się dawać podobne wyniki dotyczące głównie zmniejszonej 

masy ciała płodów [25]. 

Badania neurologiczne w postaci ankiety wypełnianej przez rodziców dzieci dotk-

niętych zespołem Dravet i Lennoxa-Gastauta w wieku od 3 do 10 lat (liczba badanych 

pacjentów 117) ujawniły działania niepożądane aż u 59% pacjentów. Najczęściej 
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raportowano senność, przyrost masy ciała oraz zaburzenia łaknienia. Jednocześnie 

podawane były inne leki przeciwpadaczkowe, takie jak klobazam. Dlatego też, efekty 

mogły być sumą efektów kannabidiolu i innych leków bądź mogły być spowodowane 

innymi lekami [26]. 

W otwartym badaniu działań niepożądanych wśród pacjentów leczonych kanna-

bidiolem w wieku od roku do 30 lat, najczęściej raportowano senność i zmęczenie, 

a także zmiany apetytu. Dawka CBD to 2-5 mg/kg masy ciała dziennie, zwiększana do 

maksymalnie 25-50 mg/kg masy ciała dziennie. Pojawiała się także biegunka oraz 

cięższe skutki uboczne, takie jak drgawki, stany padaczkowe, hepatotoksyczność oraz 

małopłytkowość. Jednocześnie administrowane były inne leki przeciwpadaczkowe, 

najczęściej klobazam oraz walproinian. Analogiczne skutki uboczne były zgłaszane 

w wielu innych badaniach [9, 11, 27, 28]. 

Zgodnie z kartą charakterystyki, najczęściej zgłaszane działania niepożądane pre-

paratu Epidiolex (zawierającego kannabidiol zawarty naturalnie w konopiach) to senność, 

zmęczenie, biegunka, wymioty oraz zaburzenia apetytu. Inne skutki uboczne zgłaszane 

z częstością od 1% do 10% badanej grupy pacjentów to zapalenie płuc, zakażenie dróg 

moczowych, rozdrażnienie, napady padaczkowe, kaszel, nudności, wysypka, spadki 

masy ciała oraz zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych [8]. 

4. Interakcje kannabidiolu z innymi lekami 

Kannabidiol może wywoływać interakcje międzylekowe. CBD oraz jego główny 

metabolit 7-OH-CBD wpływają na wiele enzymów CYP450, które biorą udział 

w metabolizmie większości często stosowanych leków. Omawiany związek wpływa na 

wiele izoform CYP450, z czego najistotniejszy wpływ dotyczy izoformy 3A4 oraz 

2C19. Izoformy te odpowiadają za biotransformację kannabidiolu do jego aktywnego 

metabolitu [29]. 

Tabela 1. Przykłady leków oraz możliwe działania niepożądane kannabidiolu w zestawieniu z wpływem na 

wybrane izoformy CYP [30] 

Izoforma 

CYP 

Wpływ Przykłady leków Efekt 

CYP3A4 Substraty Leki należące do grup: 

immunosupresantów, 

chemioterapeutyków, 

antydepresantów, 

opioidowych leków 

przeciwbólowych, 

benzodiazepin, statyn oraz 

wiele innych. 

Interakcje z CBD powodujące 

wzrost ryzyka występowania 

skutków ubocznych terapii. 

Konieczne monitorowanie 

pacjenta pod kątem działań 

niepożądanych. 

Inhibitory ketokonazol, loperamid, 

nefazodon 

Zwiększenie biodostępności 

kannabidiolu. Możliwy wzrost 

ryzyka występowania działań 

niepożądanych. 

Induktory enzalutamid i fenytoina Spadek przyswajalności CBD, co 

może wywołać konieczność 

zwiększenia dawki. 
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CYP2C19 Substraty klopidogrel, propranolol, 

cyklofosfamid, warfaryna 

Wzrost ryzyka występowania 

działań niepożądanych. Unikać 

jednoczesnego stosowania,  

a w razie konieczności 

monitorować pacjenta pod kątem 

działań niepożądanych. 

Inhibitory fluwoksamina, fluoksetyna Zwiększenie dostępności 

biologicznej kannabidiolu. 

Możliwy wzrost ryzyka 

występowania działań 

niepożądanych. 

Induktory ryfampicyna, 

karbamazepina, 

fenobarbital, fenytoina 

Spadek biodostępności CBD, co 

może wywołać konieczność 

zwiększenia dawki. 

CYP2C8/9 Substraty walsartan, warfaryna, 

losartan, naproksen, 

fenytoina, rozyglitazon, 

buprenorfina 

Zwiększone ryzyko występowania 

działań niepożądanych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [30]. 

Producent preparatu Epidiolex w karcie charakterystyki zwraca szczególną uwagę 

na interakcje z induktorami CYP3A4 i CYP2C19, takimi jak ryfampicyna, karbama-

zepina, enzalutamid czy też ziele dziurawca. Leki te podawane razem z kannabidiolem 

zmniejszają stężenie CBD oraz głównego metabolitu. Skutkiem jest możliwy spadek 

skuteczności terapii. Często spotykane są interakcje z lekami przeciwpadaczkowymi. 

Kannabidiol podawany razem z klobazamem może powodować nasilenie działania obu 

leków co przekłada się na wzrost ryzyka wystąpienia skutków ubocznych. Dodatkowo, 

na skutek uspokajającego oraz nasennego działania obydwu wymienionych substancji, 

jednoczesne podawanie obu leków skutkuje nasileniem sedacji. W przypadku stosowania 

CBD wraz z walproinianem występuje ryzyko wzrostu aktywności enzymów amino-

transferaz oraz nasilony spadek apetytu. Dodatkowo, producent zaleca uważne dawko-

wanie preparatu, gdy stosowane są jednocześnie styrypentol, fenytoina, lamotrygina 

czy też ewerolimus [8]. 

5. Aplikacja kannabidiolu oraz biodostępność 

Jednym z istotnych czynników decydujących o skuteczności terapii jest biodostępność. 

Definiujemy ją jako część podanej dawki, która dostaje się do krążenia ogólnego i może 

przez to aktywnie działać. By skutecznie stosować terapię CBD, należy przyswajać ten 

związek w odpowiedniej formie. Jednym z większych problemów w terapii kannabi-

diolem jest słaba przyswajalność oraz zmienne profile farmakokinetyczne, co skutkuje 

zróżnicowaną odpowiedzią na terapię. Skuteczność jest mniej przewidywalna, a ryzyko 

skutków ubocznych znacznie wzrasta [31]. 

Kannabidiol ma charakter lipofilowy, przez co najczęściej jest on dostarczany 

w postaci olejowego roztworu, kapsułek żelowych, kropli podjęzykowych czy też 

w formie sprayu na błony śluzowe jamy ustnej. Lipofilowe leki mogą mieć tendencję 

do wytrącania się w przewodzie pokarmowym, gdy są podawane doustnie. Powoduje 

to ich powolne wchłanianie. Biodostępność kannabidiolu po podaniu doustnym szacuje 

się na około 6%, co wydaje się być bardzo słabym wynikiem. Podawanie CBD poprzez 
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śluzówkę jamy ustnej powoduje uniknięcie niektórych problemów z przyswajalnością, 

jednakże znaczna część dawki może być wchłonięta przez przewód pokarmowy [32]. 

Metodą zwiększenia dostępności biologicznej kannabidiolu jest podawanie go wraz 

z wysokotłuszczowym posiłkiem. Badania wykazały znaczny wzrost przyswajalności 

o około cztery razy w porównaniu do podania na czczo. Wzrost biodostępności może 

być spowodowany ułatwionym tworzeniem miceli i chylomikronów, przez co większa 

dawka leku może ulec transportowi limfatycznemu. Kannabidiol dostarczany doustnie 

podlega metabolizmowi pierwszego przejścia. Stanowi to istotną barierę w dostępności 

biologicznej tego leku [33]. 

Jednym z najprostszych, a jednocześnie najczęściej stosowanych sposobów zwięk-

szenia biodostępności kannabidiolu jest jego podawanie drogą wziewną. Palenie oraz 

waporyzacja rozwiązuje nieco problem niskiej dostępności CBD, zwiększając ją do 

około 30%. Natomiast spośród tych dwóch metod, waporyzacja charakteryzuje się 

większym bezpieczeństwem. Wyniki wielu badań są zbieżne ze sobą, a różnice 

w podaniu doustnym i waporyzacją to nawet dziesięciokrotnie większa biodostępność 

drogą wziewną [34, 35]. 

Obecnie trwają liczne prace nad stworzeniem nowych postaci leku z kannabidiolem. 

Najwięcej prób stanowi zwiększenie przyswajalności w preparatach doustnych. Opra-

cowane zostały samoemulgujące systemy dostarczania leków, które obejmują miesza-

ninę olejów, środków powierzchniowo czynnych oraz rozpuszczalników. W jelitach 

dochodzi do wytworzenia kropelek o bardzo małych rozmiarach, co powoduje zwięk-

szenie powierzchni dostępnej do rozpuszczenia leku [36]. Przykładem wykorzystania 

omawianego systemu są kapsułki żelatynowe (miękkie) z kannabidiolem. Ich biodo-

stępność okazała się być wyższa o 31-34% w porównaniu ze sprayem na śluzówkę 

jamy ustnej. Pomimo tak obiecujących wyników badań, różnice osobnicze we wchłanianiu 

wciąż okazały się wysokie [37]. Trwają obecnie badania nad innymi drogami podania 

tego związku. Interesująca wydaje się być transdermalna (przezskórna) droga podania 

kannabidiolu, a pierwsze preparaty są już w trakcie badań. Istnieje wiele innych form 

podania CBD, które z pewnością w przyszłości zostaną sprawdzone pod kątem 

dostępności biologicznej. Obecnie najbardziej wartościową drogą wydaje się być droga 

wziewna, która omija wiele przeszkód i problemów w podawaniu kannabidiolu. 

Istnieje jednak duża potrzeba dalszych badań dotyczących biodostępności omawianego 

związku [31]. 

6. Podsumowanie i wnioski 

Przegląd literatury jednoznacznie wskazuje na duży wzrost zainteresowania kanna-

bidiolem. Ostatnia dekada przyniosła wiele nowych interesujących badań. Porównując 

THC i CBD, należy zwrócić szczególną uwagę na brak efektów psychoaktywnych 

w przypadku drugiego związku. To czyni go niezwykle interesującym i zwraca uwagę 

naukowców z całego świata. Pojawienie się na rynku wielu nowych produktów 

z kannabidiolem, a także obiecujące wyniki badań na temat działania tego związku 

wywołują duże zainteresowanie konsumentów i rozwój rynków konopnych niemal na 

całym świecie. Wielu producentów rynku konopnego przypisuje swoim produktom 

działania, które nie zostały do dzisiaj naukowo udowodnione. Konsument produktów 

zawierających kannabidiol, takich jak olejki bogate w ten związek, czy też suplementy 

diety w postaci kapsułek z CBD może nie być świadomym tych zagrożeń oraz poten-
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cjalnych skutków ubocznych. Dodatkowo, pacjenci mogą być dotknięci groźnymi 

interakcjami pomiędzy CBD a innymi lekami czy też przyjmowaną żywnością. Wzrost 

zainteresowania tematyką spowodował pojawienie się suszu konopnego z CBD w skle-

pach, kioskach oraz automatach. Susz ten często spożywany jest przez młode osoby 

w postaci palenia, co sprzyja powstawaniu powikłań zdrowotnych. Na rynku aptecznym 

istnieje preparat zawierający kannabidiol i jest on wskazany do leczenia napadów 

padaczkowych związanych z dwoma specyficznymi zespołami. Dodatkowo, lek ten 

jest wskazany w terapii wspomagającej w leczeniu skojarzonym z innym lekiem. Inne 

potencjalne zastosowania CBD, takie jak leczenie stanów lękowych, leczenie bólu czy 

też choroby Alzheimera nie zostały w pełni udowodnione, a wyniki badań nie są jedno-

znaczne. Kannabidiol badany jest także pod kątem działania przeciwnowotworowego 

oraz jako środek pomocny w walce z uzależnieniami. Pomimo dużego wzrostu zainte-

resowania tym związkiem, wiele badań wciąż jest na wstępnych etapach. Potrzeba 

wielu nowych dowodów na skuteczność tego związku, który ma wiele potencjalnych 

zastosowań. Pojawienie się produktów z kannabidiolem na rynku wydaje się nieść poten-

cjalne zagrożenia, dlatego tak istotnym aspektem powinna być odpowiednia wiedza na 

temat CBD i jego udowodnionych oraz potencjalnych aktywnościach. 
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Kannabidiol (CBD) jako substancja aktywna konopi siewnych (Cannabis sativa L.) 

aktualny stan wiedzy – zastosowanie i działanie terapeutyczne 

Streszczenie 

Konopie siewne (Cannabis sativa L.) to znane od setek lat rośliny o działaniu leczniczym. Należą do grupy 

najstarszych roślin uprawianych na świecie. Wyróżniamy dwa podgatunki konopi: włókniste (Cannabis 

sativa L. var. sativa) oraz narkotyczne (Cannabis sativa L. var indica). Podgatunki te różnią się wyglądem 

oraz zawartością substancji czynnych. Susz z kwiatostanów konopi narkotycznych bogaty w THC (Δ9-tetra-

hydrokannabinol) i nazywany marihuaną nie jest dostępny dla wszystkich potencjalnych pacjentów 

z powodu wywoływanych efektów psychoaktywnych. Innym istotnym składnikiem występującym w kono-

piach jest kannabidiol (CBD), który jest przedmiotem wielu nowych badań naukowych. Jest to związek, 

który nie wywołuje psychoaktywnych efektów. Zainteresowanie kannabidiolem wzrosło na przełomie 

ostatnich lat na skutek obiecujących badań, które udowadniają wielokierunkowe lecznicze działanie tej 

substancji. Lek Epidiolex, zawierający CBD został zatwierdzony przez amerykańską agencję żywności 

I leków (FDA) i jest wskazany do leczenia niektórych typów padaczki. Również w Polsce ten sam lek 

dostępny jest jako terapia wspomagająca innymi lekami.  

Ułatwiony dostęp do produktów konopnych może mieć wiele pozytywnych skutków, jednakże wymaga 

przeprowadzenia wielu dalszych badań dotyczących bezpieczeństwa długotrwałego stosowania preparatów. 
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Efektem wieloletnich badań naukowców z całego świata są dowody na skuteczność kannabidiolu 

w leczeniu wielu schorzeń, lecz jednocześnie naukowcy alarmują o potencjalnym ryzyku niektórych terapii 

i wskazują na możliwe negatywne oddziaływania CBD, które także zostały udowodnione. Uwagę badaczy 

zwracają także potencjalne interakcje pomiędzy kannabidiolem a innymi stosowanymi lekami. 

Badania prowadzone nad kannabidiolem wskazują na jego pozytywny wpływ na leczenie padaczki. 

Aktywność tego związku została wykazana także w leczeniu schorzeń związanych z lękiem i stresem. 

Obecnie trwają liczne badania nad wykorzystaniem CBD w leczeniu choroby Alzheimera oraz w terapii 

bólu przewlekłego, a wyniki prac są obiecujące. Pozytywny wpływ CBD zaobserwowano także w związku 

z leczeniem uzależnień od środków psychoaktywnych oraz w wielu innych dziedzinach. Celem pracy jest 

podsumowanie doniesień naukowych na temat oddziaływania kannabidiolu na organizm ludzki, a także 

przybliżenie informacji dotyczących budowy oraz pochodzenia tego związku. 

Słowa kluczowe: konopie kannabidiol badania leczenie interakcje 

Cannabidiol (CBD) as an active substance of hemp (Cannabis sativa L.)  

The current state of knowledge – application and therapeutic effect 

Abstract 

Hemp (Cannabis sativa L.) is a plant known for hundreds of years with a healing effect. They belong to the 

group of the oldest cultivated plants in the world. There are two subspecies of cannabis: fibrous (Cannabis 

sativa L. var. Sativa) and narcotic (Cannabis sativa L. var indica). These subspecies differ in appearance 

and the content of active substances. Drought from narcotic cannabis inflorescences rich in THC (Δ9-

tetrahydrocannabinol) and called marijuana is not available to all potential patients due to the psychoactive 

effects it induces. Another essential ingredient found in cannabis is cannabidiol (CBD), which is the 

subject of a lot of new scientific research. It is a compound that has no psychoactive effects. The interest in 

cannabidiol has increased in recent years as a result of promising research that proves the multidirectional 

therapeutic effect of this substance. The drug Epidiolex, containing CBD is approved by the U.S. Food and 

Drug Administration (FDA) and is indicated for the treatment of certain types of epilepsy. Also in Poland, 

the same drug is available as adjunctive therapy with other drugs. 

Facilitated access to hemp products may have many positive effects, however, it requires a lot of further 

research on the safety of long-term use of the preparations. The effect of many years of research by 

scientists from around the world is evidence of the effectiveness of cannabidiol in the treatment of many 

diseases, but at the same time scientists are alarming about the potential risk of some treatments and 

pointing to the possible negative effects of CBD, which have also been proven. The researchers' attention is 

also drawn to the potential interactions between cannabidiol and other drugs used. 

Research on cannabidiol shows its positive effect on the treatment of epilepsy. The activity of this 

compound has also been demonstrated in the treatment of diseases related to anxiety and stress. There are 

currently numerous studies on the use of CBD in the treatment of Alzheimer's disease and in the treatment 

of chronic pain, and the results are promising. The positive effect of CBD has also been observed in 

connection with the treatment of addiction to psychoactive substances and in many other areas. The aim of 

the study is to summarize scientific reports on the impact of cannabidiol on the human body as well as to 

provide information on the structure and origin of this compound. 

Keywords: cannabis cannabidiol drug interaction studies 
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Patrycja Wasyńczuk1, Grażyna Biała2, Marta Kruk-Słomka3 

Potencjalne terapeutyczne zastosowanie związków 

kannabinoidowych w lecznictwie 

1. Wprowadzenie  

Pierwsze wzmianki dotyczące konopi pojawiły się około 12000 lat temu w Azji 

Środkowej. Roślina ta była stosowana w celach medycznych już w Starożytnych cywi-

lizacjach Chin, Egiptu, Grecji czy w Imperium Rzymskim [1]. W Chinach konopie 

były uprawiane w celach włókienniczych, papierniczych i spożywczych. W celach 

leczniczych wykorzystywano je do łagodzenia dolegliwości reumatyzmu, malarii czy 

zaparć. W Indiach zaś powszechne było uznawanie konopi za świętą roślinę. Wykorzy-

stywano jej właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne, uspokajające, znieczulające 

czy przeciwdrgawkowe. Używano jej zarówno jako cenny środek leczniczy, jak i silny 

środek halucynogenny. W Arabii o właściwościach terapeutycznych konopi wspo-

minał Avicenna, który opisywał, takie właściwości tej rośliny, jak działanie moczopędne, 

wzmagające trawienie, zapobieganie wzdęciom oraz „oczyszczające mózg” [2]. 

Medyczna marihuana została wprowadzona do medycyny zachodniej w połowie 

XIX wieku za sprawą dwóch lekarzy: Williana B. O’Shaughnessy’ego i Jacquesa-

Josepha Moreau. W swoich książkach O’Shaughnessy opisywał skuteczność preparatów 

konopi w reumatyzmie, w redukcji drgawek i skurczów mięśni w tężcu i wściekliźnie. 

Medyczne zastosowanie konopi z czasem rozprzestrzeniło się w całej Europie, a na-

stępnie w Ameryce Północnej. W XX wieku zaczął się okres, w którym marihuana 

traciła na wartości. Do ostatecznego upadku tej rośliny przyczyniły się wydarzenia 

w Stanach Zjednoczonych, kiedy to w 1937 roku została uchwalona ustawa podatkowa, 

a kilka lat później konopie zostały usunięte z Farmakopei. Kolejny przełom miał miejsce 

w 1964 roku, kiedy to Yehiel Gaoni i Raphael Mechoulam, wyizolowali główny 

składnik odpowiedzialny za działanie psychoaktywne konopi – delta-9-tetrahydro-

kannabinol (Δ9-THC). Identyfikacja tego aktywnego składnika konopi przyczyniła się 

do intensywnych badań nad mechanizmami działania związków zawartych w tych rośli-

nach i w efekcie do odkrycia układu endokannabinoidowego (ECS), jak i receptorów 

kannabinoidowych (CB), poprzez które konopie wywierają swoje działanie [2]. 

Celem niniejszej pracy był przegląd literatury i przedstawienie aktualnego stanu 

wiedzy dotyczącej właściwości terapeutycznych konopi oraz ich potencjalnego zasto-

sowania w medycynie. 
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1.1. Charakterystyka konopi 

Konopie (Cannabis) to dwupienna roślina należąca do rodziny Konopiowatych 

(Cannabaceae). Do tego gatunku należą Cannabis sativa subsp. Indica, Cannabis sativa 

subsp. Sativa oraz Cannabis sativa var. ruderalis, natomiast główne znaczenie w za-

stosowaniu leczniczym odgrywają pierwsze dwa podgatunki [3]. W zależności od 

zawartości Δ9-THC, konopie dzielimy na odmiany przemysłowe (zawartość Δ9-THC 

<0,3%) oraz odmiany wykorzystywane do celów leczniczych. Konopie przemysłowe 

wykorzystywane są głównie w produkcji oleju konopnego, paszy, a także do pozyski-

wania nasion. Powszechnym terminem marihuana określamy liście wraz z kwitnącymi 

i owocującymi wierzchołkami konopi [4]. 

Jak już wspomniano, konopie swoje działanie zawdzięczają obecności związków 

kannabinoidowych działających poprzez układ ECS, na który składają się receptory 

CB1 i CB2, endogenne kannabinoidy (endokannabinoidy), a także enzymy odpowie-

dzialne za ich syntezę oraz rozkład. ECS jest zaangażowany w regulację wielu funkcji 

w organizmie, odpowiada m.in. za zapewnienie homeostazy energetycznej, regulację 

procesów związanych z pobieraniem pokarmu, działanie przeciwbólowe czy procesy 

związane z pamięcią [5]. Takie wielokierunkowe działanie związane jest z szerokim 

rozmieszczeniem receptorów CB1 i CB2, które umiejscowione są zarówno ośrodkowo, 

jak i obwodowo. Receptory CB1 rozmieszczone są głównie w ośrodkowym układzie 

nerwowym (OUN), szczególnie licznie występują w hipokampie, śródmózgowiu, 

móżdżku, korze mózgowej, ciele migdałowatym, istocie czarnej. Receptory te działają 

hamująco na uwalnianie przekaźników, głównie kwasu γ-aminomasłowego (GABA) 

i glutaminianu (Glu), co wpływa modulująco na uwalnianie innych neurotransmiterów 

(acetylocholiny (ACh), dopaminy (DA), histaminy (H), serotoniny (5-HT), noradre-

naliny (NA), prostanoidów i peptydów opioidowych) [6]. Pobudzenie tych receptorów 

moduluje aktywność psychotyczną, wpływa na regulację bólu, formowanie się szlaków 

pamięci oraz kontrolę motoryczną [7]. Receptory CB2 są rozmieszczone głównie 

w komórkach układu odpornościowego, krwinkach białych, śledzionie, dolnych drogach 

moczowych, ale również ośrodkowo – wykryto je w astrocytach. Pobudzenie receptora 

CB2 warunkuje efekty immunomodulacyjne, przeciwbólowe i przeciwskurczowe [6]. 

W Cannabis zidentyfikowano ponad 520 związków chemicznych, takich jak flawo-

noidy, dihydrostilbeny, fenantreny oraz ponad 80 związków kannabinoidowych, spośród 

których najważniejsze znaczenie mają wykryty jako pierwszy Δ9-THC oraz kanna-

bidiol (CBD). Δ9-THC jest agonistą receptorów CB1, przez co jest głównym składni-

kiem odpowiedzialnym za psychoaktywne działanie konopi. Wykazuje działanie 

przeciwzapalne, poprzez hamowanie aktywności enzymu cyklooksygenazy (COX), co 

uniemożliwia syntezę prostaglandyn będących mediatorami procesów zapalnych. 

Ponadto działa przeciwbólowo i przeciwdrobnoustrojowo. CBD najczęściej określany 

jest antagonistą receptorów CB1, natomiast obecnie sugeruje się jego prawdopodobne 

słabe powinowactwo do receptora CB1, CB2 czy też receptora adenozynowego. CBD 

nie wykazuje działania psychoaktywnego, natomiast liczne badania potwierdzają efekt 

przeciwzapalny, neuroprotekcyjny, przeciwlękowy oraz przeciwdepresyjny tego związku. 

CBD może ponadto modulować działanie Δ9-THC [4]. 

Specyficzne cechy ECS, takie jak zdolność do neuroprzekaźnictwa wstecznego, 

biosynteza endogennych ligandów „na żądanie” w odpowiedzi na odpowiednie bodźce 

oraz funkcjonalna selektywność w stosunku do receptorów CB1 i CB2, odróżniają ten 
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układ od klasycznego układu neuroprzekaźnikowego [8]. Badania pokazują, że zarówno 

nadmiar, jak i niedobór endokannabinoidów może być przyczyną stanów patologicz-

nych. Zmniejszenie liczby naturalnych ligandów ECS może odgrywać role w patomecha-

nizmie takich chorób, jak migrena, depresja, zespół jelita wrażliwego czy fibromialgia. 

Natomiast wzrost aktywności układu ECS może mieć istotne znaczenie w takich 

schorzeniach, jak choroba mięśnia sercowego, marskość wątroby, cukrzyca, zespół 

metaboliczny czy otyłość [5]. 

2. Wykorzystanie związków pochodzenia kannabinoidowego w medycynie 

2.1. Ból 

Związki kannabinoidowe działają przeciwbólowo w mechanizmie mózgowym, rdze-

niowym i obwodowym, poprzez wpływ na wielokierunkowo rozmieszczone receptory 

CB1 i CB2 [9]. Obecnie prowadzone badania wskazują również na wiele innych 

punktów uchwytu tych związków. Do receptorów, które mogą wchodzić w interakcję 

z receptorami CB, należą m.in. receptor sprzężony z białkiem G (GPCR) 55 lub GPCR 

18 (GPR18), receptory opioidowe, serotoninowe. Wykazano także, że działanie przeciw-

zapalne kannabinoidów, jak i innych związków obecnych w konopiach (terpeny, 

flawonoidy), może wspomagać działanie przeciwbólowe [7]. 

W badaniach na modelu zwierzęcym wykazano, że związki kannabinoidowe mogą 

zwiększać siłę działania opioidów w bólu antynocyceptywnym, co może przyczynić 

się do zmniejszenia dawki potrzebnej do uzyskania efektu terapeutycznego, a efekcie 

redukcji działań niepożądanych wynikających z przyjmowania tych leków (zaparć, 

depresji oddechowej). Takie synergistyczne działanie wykazano, zarówno dla fitokanna-

binoidów (najszerzej badanych pod tym względem był Δ9-THC), syntetycznych kan-

nabinoidów, a także inhibitorów enzymów regulujących endokannabinoidy [8]. 

Związki kannabinoidowe mogą wykazywać skuteczność w bólach o słabym i umiar-

kowanym nasileniu [10]. W licznych badaniach przedklinicznych kannabinoidy wyka-

zują skuteczność w uśmierzaniu bólów o różnej etiologii, natomiast nie zawsze wyniki 

te mają odzwierciedlenie czy też odpowiednią powtarzalność u ludzi. Badania kliniczne 

wykazały, że kannabinoidy nie są skuteczne w leczeniu ostrego bólu, natomiast suge-

rują efektywność tych związków w bólu przewlekłym. W bólach neuropatycznych, 

towarzyszących np. HIV czy cukrzycy, skuteczne jest stosowane konopi wziewnie, np. 

za pomocą waporyzacji. W przypadku innych rodzajów bólu brak jednoznacznych 

dowodów lub dane są sprzeczne [7]. 

2.2. Spastyczność 

Związki kannabinoidowe mają zastosowanie w leczeniu spastyczności, głównie 

w przebiegu stwardnienia rozsianego, a także spastyczności przy udarach mózgu, po-

rażeniu mózgowym, czy w przebiegu uszkodzenia rdzenia kręgowego. Kannabinoidy 

łagodzą podstawowe objawy choroby, takie jak sztywność i ból, poprawiają aktywną 

i pasywną motorykę chorych. Związane jest to z korelacją pomiędzy modulacją funkcji 

receptora CB1 a powstawaniem spastyczności, co udowodniono na modelu zwierzę-

cym. Dodatkowo wykazano, że w przebiegu choroby zmniejsza się gęstość receptorów 

CB1, dlatego też podanie związków kannabinoidowych powinno zapobiegać deficytom 

w neurotransmisji w układzie ECS [11]. Δ9-THC, który wykazuje właściwości neuro-

protekcyjne i przeciwzapalne, może wpływać korzystnie nie tylko na spastyczność, ale 
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także na procesy degeneracyjne w OUN. W przebiegu stwardnienia rozsianego kanna-

binoidy mogą okazać się skuteczne w leczeniu także innych objawów choroby, takich 

jak poprawa czynności pęcherza moczowego, wzmaganie funkcji odpornościowych 

czy redukcja objawów depresji [6]. 

2.3. Choroby neurodegeneracyjne 

Udokumentowano pozytywny wpływ związków kannabinoidowych w kontroli lub 

leczeniu wielu chorób o podłożu neurodegeneracyjnym: chorobie Parkinsona (PD), 

Alzheimera (AD), Huntingtona czy Zespole Touretta. W PD wykorzystywane jest 

neuroprotekcyjne działanie Δ9-THC. Ponadto związek ten może zmniejszać dyskinezy 

wywoływane przewlekłym stosowaniem lewodopy, stanowiącej złoty standard leczenia 

PD. Δ9-THC może wywierać także korzystny wpływ na przebieg AD, gdyż blokując 

kompetytywnie acetylocholinesterazę, podnosi poziom kluczowego dla procesów 

kognitywnych neuroprzekaźnika – ACh w mózgu, którego poziom w przebiegu tej 

choroby ulega zmniejszeniu. Ponadto zapobiega tworzeniu się złogów beta-amyloidu, 

który jest głównym białkiem patologicznym występującym w mózgu chorych na AD. 

W przypadku zespołuTourette’a kannabinoidy mogą się przyczynić do redukcji tików. 

Natomiast w chorobie Huntingtona sugeruje się, że zastosowanie agonistów receptora 

CB1 przyczyniać się by mogło do redukcji objawów tego schorzenia, gdyż w pato-

mechanizmie obserwuje się niedobór receptorów CB w strukturach jąder podstawy 

i istocie czarnej [11]. 

2.4. Nowotwory 

Aktualnie prowadzone jest wiele badań nad aktywnością przeciwnowotworową 

zarówno naturalnych związków kannabinoidowych, jak i syntetycznych. Kannabinoidy 

wykazują zdolność hamowania proliferacji nowotworów zarówno in vivo, jak i in vitro. 

Badania prowadzono na komórkach m.in. glejaka, gluczolakoraka płuc, raka tarczycy, 

trzustki, piersi, stercza, okrężnicy i czerniaka. Głównym mechanizmem odpowiadającym 

za efekt przeciwnowotworowy kannabinoidów jest zdolność do apoptozy w wyniku 

indukcji stresu retikulum endoplazmatycznego i autofagii. Ponadto wykazano, że związki 

te działają cytostatyczne i/lub cytotoksyczne na komórki neoplastyczne oraz mają zdol-

ność hamowania angiogenezy i przerzutowania. Istnieje także potencjalne zastoso-

wanie w terapii skojarzonej nowotworów, gdyż kannabinoidy wykazały synergizm 

działania z innymi lekami przeciwnowotworowymi. Do innych zalet należy także 

wybiórczość w stosunku do komórek neoplastycznych, a także mniejsza toksyczność 

w stosunku do innych leków stosowanych w leczeniu nowotworów. Wykorzystanie 

tych związków pozostaje jednak kontrowersyjne ze względu na potencjalny sprzyjający 

wpływ układu ECS na rozwój nowotworów oraz supresję układu odpornościowego [12]. 

2.5. Zaburzenia związane z pobieraniem pokarmu 

Wśród wielu schorzeń, w których zastosowanie kannabinoidów może okazać się 

bardzo skuteczne, znajdują się takie zaburzenia związane z układem pokarmowym, 

jak: otyłość, anoreksja, a także nudności i wymioty, które są szczególnie uciążliwe 

u pacjentów poddawanych chemioterapii oraz chorujących na AIDS [11]. Istotną rolę 

w regulacji spożywania pokarmu pełni receptor CB1, którego obecność wykryto w struk-

turach mózgowych kontrolujących pobieranie pokarmu. Jego pobudzenie wpływa na 
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wzmocnienie szlaków neuronalnych w układzie nagrody, a w ten sposób zwiększenie 

motywacji do jedzenia [4].  

Agoniści receptora CB1 znajdują więc zastosowanie w leczeniu chorób przebiega-

jących z wyniszczeniem organizmu, w których zwiększenie masy ciała będzie cechą 

pożądaną [11]. Obecnie dostępne są dwa preparaty do łagodzenia powyższych dolegli-

wości. Są to syntetyczne pochodne – Dronabilon i Nabilon. Wskazania do stosowania 

tych preparatów są podobne i obejmują: hamowanie nudności i wymiotów towarzyszą-

cych chemioterapii i AIDS, wzmaganie apetytu oraz łagodzenie bóli o różnej etiologii [5]. 

Nie tylko agoniści receptorów CB1 mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu zaburzeń 

pobierania pokarmu. W 2006 roku w Europie wprowadzony został antagonista recep-

tora CB1 (Rimonabant) do leczenia jednej z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych – 

otyłości [4]. Dwa lata później lek został wycofany z użycia ze względu na doniesienia 

o jego wpływie na rozwój depresji i myśli samobójczych [11]. 

2.6. Padaczka 

W ostatnich latach duże zainteresowanie budzi stosowanie kannabinoidów w kon-

troli/leczeniu różnych rodzajach padaczki. Najwięcej badań nad działaniem przeciw-

drgawkowym dotyczy CDB oraz jego analogu kannabidiwarynu, natomiast niektóre 

badania na modelu zwierzęcym wykazały, że właściwości takie posiada także Δ9-THC. 

Mechanizm przeciwdrgawkowego działania CBD nie jest w pełni poznany, natomiast 

prawdopodobnie nie jest on zależny od układu ECS.  

Ponadto CBD może mieć potencjalne zastosowanie w terapii skojarzonej padaczki 

wraz z innymi lekami o potencjale przeciwpadaczkowym Wykazano, że CBD jest sil-

nym inhibitorem niektórych enzymów wątrobowych (CYP3A4, CYP2C9 i CYP2C19), 

dlatego może hamować metabolizm innych leków ulegającym przemianom przez ten 

sam układ enzymatyczny, co przyczynia się do zwiększenia ich stężenia, a efekcie do 

wzrostu siły działania przeciwpadaczkowego.  

Obiecujące badania na modelu zwierzęcym przyczyniły się do rozpoczęcia badań 

klinicznych nad wykorzystaniem CBD w leczeniu opornych na inne leki rodzajów 

padaczek dziecięcych [13]. W Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy zastosowano 

preparat Epidiolex zawierający w swoim składzie więcej niż 98% CBD. Preparat ma 

status leku sierocego stosowanego w leczeniu zespołu Dravet i Lennoxa-Gastauta [14].  

2.7. Zaburzenia emocjonalne: depresja, lęk, zespół stresu pourazowego 

(PTSD) 

Dostępne są również dane naukowe opisujące wpływ związków kannabinoidowych 

na zachowania emocjonalne. Zarówno w badaniach przedklinicznych, jak i klinicznych 

CBD wykazał działanie przeciwlękowe, przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne. 

Molekularne mechanizmy leżące u podstaw tych efektów nie są jeszcze poznane, 

mówi się o prawdopodobnym wpływie na receptor serotoninergiczny 5-HT1A oraz 

CB1, a także istotnym zaangażowaniu osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA), 

anandamidu, czyli głównego endokannabinoidu występującego w mózgu, czynników 

neurogenezy oraz receptorów GABA-A [15]. W badaniach na zwierzętach wykazano, 

że układ ECS ułatwia redukcję traumatycznych wspomnień, które towarzyszą PTSD [11].  
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2.8. Migrena 

Jak już wspomniano sam nadmiar lub niedobór endokannabinoidów w mózgu może 

przyczynić się do wielu stanów chorobowych np. migreny. W przypadku migreny 

w patomechanizmie tej choroby stwierdzono zbyt małą liczbę endogennych ligandów 

układu ECS. Ponadto na modelu zwierzęcym wykazano, że układ ECS odgrywa istotną 

rolę w regulacji pobudliwości nerwu trójdzielnego, który jest zaangażowany w atak 

migreny. Nową strategią terapeutyczną leczenia tej choroby może okazać się więc 

stosowanie inhibitorów enzymów odpowiadających za rozkład endogennych ligandów 

w mózgu i tym samym zapobieganie niedoborom endokannabinoidów i rozwojowi 

choroby [16]. 

2.9. Jaskra 

Jaskra jest grupą zaburzeń charakteryzującą się postępującym uszkodzeniem nerwu 

wzrokowego, które prowadzi do powstawania ubytków w polu widzenia, aż w końcu 

do całkowitej utraty wzroku. Głównym czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju 

tej choroby jest podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe (IOP). W badaniach przed-

klinicznych i klinicznych wykazano zdolność kannabinoidów do obniżania IOP, lecz 

jeszcze bardziej obiecujące wydają się zdolności neuroprotekcyjne, dzięki czemu 

związki te mogłyby nie tylko łagodzić objawy choroby, lecz także spowalniać jej prze-

bieg, a nawet leczyć. Działanie to wykazują poprzez redukcję IOP, postępującego 

uszkodzenia komórek zwojowych siatkówki ochronę fotoreceptorów poprzez działanie 

przeciwzapalne i przeciwutleniające. Jaskra nie jest jedyną chorobą narządu wzroku, 

gdzie kannabinoidy mogą okazać się skuteczne. Stosowanie związków kannabino-

idowych ma potencjalne zastosowanie także w innych chorobach przebiegających ze 

zwyrodnieniami siatkówki, takich ja: retinopatia cukrzycowa, zwyrodnienie plamki 

żółtej i barwnikowe zwyrodnienie siatkówki [17]. 

2.10. Dermatologia i kosmetologia 

Oprócz wielokierunkowego działania ogólnoustrojowego, kannabinoidy mają także 

zastosowanie zewnętrzne. CBD posiada wiele właściwości, które sprawiają, że może 

być cennym środkiem stosowanym zewnętrznie w dermatologii i kosmetologii. Dzia-

łania te przekładają się na potencjalne zastosowanie w leczeniu chorób skóry, takich 

jak trądzik i alergiczne zapalenia skóry. W badaniach klinicznych CBD wykazał także 

stymulujący wpływ na wzrost włosów, co wskazuje, że ma on potencjalne zastoso-

wanie w chorobach związanych z łysieniem [18]. 

Szczególne znaczenie w dermatologii i kosmetologii posiada olej konopny 

(Cannabis sativa seed oil), który pozyskiwany jest z nasion konopi siewnych Cannabis 

sativa L. o zawartości Δ9-THC mniejszej niż 0,3%. Oprócz związków kannabinoido-

wych zawiera on wiele cennych składników, takich jak: niezbędne nienasycone kwasy 

tłuszczowe NNKT (m.in. kwasy linolowy, alfa-linolenowy, oleinowy), terpeny, karo-

tenoidy, tokoferole, fitosterole, fosfolipidy, aminokwasy oraz liczne składniki mineralne 

i odżywcze. Dzięki właściwościom natłuszczającym oraz zdolności przywracania pra-

widłowych podziałów komórkowych, ma potencjalne zastosowanie u chorych na łusz-

czycę. Olej z nasion posiada także zdolności redukcji świądu i nadmiernej suchości, co 

może mieć zastosowanie w leczeniu atopowego zapalenia skóry i innych dermatoz 
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przebiegających z suchością skóry. Ponadto olej wykazuje działanie nawilżające, anty-

oksydacyjne, przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe [19].  

Potencjalne medyczne zastosowanie związków kannabinoidowych przedstawiono 

w tabeli poniżej (tab. 1). 

Tabela 1. Potencjalne terapeutyczne zastosowanie związków kannabinoidowych  

Schorzenie Efekt terapeutyczny 

Bóle przewlekłe i neuropatyczne Działanie przeciwbólowe 

Spastyczność w przebiegu stwardnienia 
rozsianego, udarów mózgu, uszkodzenia 

rdzenia kręgowego 

Łagodzenie spastyczności 

Choroby neurodegeneracyjne: PD, AD, 
Huntingtona, Zespół Touretta 

Działanie neuroprotekcyjne, przeciwzapalne 

Choroby onkologiczne: glejak, gruczolakorak 
płuc, rak tarczycy, trzustki, piersi, stercza, 

okrężnicy i czerniak 

Indukcja apoptozy, efekt cytostatyczny i/lub 
cytotoksyczny na komórki neoplastyczne, 
hamowanie angiogenezy i przerzutowania 

 

AIDS, anoreksja, pacjenci poddawani 
chemioterapii 

Zwiększenie motywacji do jedzenia, 
hamowanie nudności i wymiotów 

Zespół Lennoxa-Gastauta, zespół Dravet Działanie przeciwdrgawkowe 

Choroby OUN: depresja, lęk, PTSD Działanie przeciwlękowe, przeciwdepresyjne, 
przeciwpsychotyczne 

Migrena Zapobiega niedoborom endokannabinoidów 

Choroby okulistyczne: jaskra i choroby ze 
zwyrodnieniem siatkówki 

Działanie neuroprotekcyjne, przeciwzapalne, 
obniżanie ciśnienia wewnątrzgałkowego 

Choroby dermatologiczne: 
trądzik, łuszczyca, atopowe zapalenie skóry 

i inne dermatozy 

Działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, 
antyoksydacyjne, przeciwłojotokowe 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [7, 8, 11-19]. 

3. Preparaty na bazie konopi w Polsce 

W Polsce na obecną chwilę są dostępne dwa preparaty na bazie konopi: lek Sativex 
oraz susz kwiatostanów żeńskich roślin Cannabis Sativa L. Sativex dostępny w postaci 
sprayu do stosowania na błony śluzowe jamy ustnej. Każdy ml preparatu zawiera ściśle 
określoną dawkę CBD (25 mg) i Δ9-THC (27 mg), co umożliwia precyzyjne daw-
kowanie, a także zapobiega nadużywaniu leku. Połączenie kannabinoidów w stosunku 
1 : 1 pozwala na osiągnięcie efektu leczniczego bez występowania halucynacji 
i euforii, gdyż CBD przeciwdziała psychoaktywnemu działaniu Δ9-THC [14]. 

Od 7 lipca 2017 roku każdy lekarz, który ma uprawnienia do przepisywania leków 
z grupy narkotycznych, może wystawić receptę na medyczną marihuanę w oparciu 
o wcześniejszy wywiad z pacjentem, określając dokładne dawkowanie i schemat le-
czenia. Receptę na ten surowiec mogą otrzymać pacjenci chorujący m.in. na prze-
wlekłe bóle, stwardnienie rozsiane, zespół Tourette’a, AD, PD, migrenę czy depresję. 
Sama ustawa zobowiązuję lekarzy do współpracy z ośrodkami zajmującymi się 
badaniami substancji pochodzenia kannabinoidowego. Lek ten nie jest refundowany 
dla pacjentów, a jego cena wynosi około 65 zł za 1 g surowca, co wiąże się z bardzo 
wysokim kosztem miesięcznej terapii. Problemem jest też dostępność tego surowca, 
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gdyż obecnie możliwe jest jedynie sprowadzanie suszu konopnego od zagranicznych 
producentów [20].  

Zalecaną metodą przyjmowania medycznej marihuany jest metoda waporyzacji, 
podczas której surowiec podgrzewany jest do temperatury niższej od temperatury spa-
lania, co umożliwia ulatnianie się jedynie związków kannabinodiowych bez jedno-
czesnego powstawania toksycznych produktów spalania, takich jak benzen, toluen 
i naftalen [10]. 

4. Działania niepożądane i przeciwwskazania związane z przyjmowaniem 

preparatów kannabinoidowych 

Związki kannabinoidowe cechuje względnie dobry profil bezpieczeństwa w porów-
naniu z innymi lekami. W tabeli poniżej (tab. 2) zebrano działanie niepożądane, inter-
akcje i przeciwskazania do stosowania związków kannabinoidowych [6, 10]. 

Tabela 2. Efekty uboczne związane z przyjmowaniem preparatów kannabinoidowych 

Działania niepożądane Przeciwwskazania Interakcje 

- Zawroty głowy, senność 
- Nudności, wymioty 

- Euforia, halucynacje, 
splątanie, dezorientacja 
- Zaburzenia pamięci 

- Zaburzenia koordynacji 
- Zaburzenia samooceny 

- Zapalenie oskrzeli 
- Objawy miejscowe w 

przypadku stosowania sprayu 

- Wiek poniżej 25. roku życia 
- Ciąża i okres karmienia 

piersią 
- Psychozy 

- Zaburzenia rytmu serca 
- Uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych 
- Niewydolność nerek, 

krążenia 
 

- Opioidy 
- Benzodiazepiny 

- Fenotiazyny 
- β-adrenolityki 

- Leki antycholinergiczne 
- Barbiturany 

- Inhibitory cholinoesterazy 

Źródło: [6, 10]. 

Sporadyczne przyjęcie marihuany nie prowadzi zwykle do poważnych działań 
niepożądanych. Obecność w marihuanie psychoaktywnego związku Δ9-THC prowadzi 
do powstania euforii, rozluźnienia mięśni i do wzmocnienia doznań sensorycznych 
[10]. Regularne spożywanie przetworów z konopi prowadzi zaś do rozwoju tolerancji 
na działanie kannabinoidów i do zespołu odstawionego, który objawia się nudnościami, 
lękiem, drżeniami czy bezsennością [5, 10]. Ryzyko powstania uzależnienia fizycz-
nego jest niewielkie i wynosi ok. 9% [5]. Przy przewlekłym stosowaniu marihuany 
zaobserwowano natomiast występowanie tzw. zespołu amotywacyjnego, który charak-
teryzuje się zaniedbywaniem codziennym czynności i obowiązków, utratą ambicji, 
spadkiem efektywnością nauki oraz ogólnym poczuciem pustki [21]. 

5. Podsumowanie 

Potencjał terapeutyczny konopi został zauważony już kilka tysięcy lat p.n.e. 
Obecnie prowadzone są liczne badania przedkliniczne i kliniczne, które potwierdzają 
lecznicze zastosowania kannabinoidów. Psychoaktywne działanie Δ9-THC oraz efekty 
niepożądane, takie jak ryzyko uzależnienia i zespołu amotywacyjnego, budzą obawy 
co do stosowania tych związków i do wprowadzania ich do powszechnego użytku 
terapeutycznego. Ponadto na obecny moment nie można jednoznacznie stwierdzić czy 
stosowanie kannabinoidów jest bezpieczne lub czy przewyższa ewentualne skutki 
uboczne. Ważnym aspektem przy stosowaniu medycznej marihuany jest przyjmowanie 
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jej w ściśle określonych dawkach, pod kontrolą lekarską oraz standaryzacja szczepów. 
Związki kannabinoidowe powinny być niewątpliwe poddawane dalszym badaniom, 
gdyż mogą okazać nową i bardzo skuteczną strategią terapeutyczną w wielu chorobach. 
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Potencjalne terapeutyczne zastosowanie związków kannabinoidowych 

w lecznictwie 

Streszczenie 

Konopie są znane ze swoich właściwości leczniczych już od tysiącleci. Swoje działanie terapeutyczne 

zawdzięczają głównie fitokannabinoidom, spośród których najważniejsze znaczenie terapeutyczne ma  

Δ9-tetrahydrokannabidiol (Δ9-THC) i kannabidiol (CBD). Po izolacji Δ9-THC rozpoczęły się intensywne 

badania nad właściwościami tych roślin. Ze względu na liczne i wielokierunkowe rozmieszczenie recep-

torów kannabinoidowych (CB), związki te mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu m.in. bólów o różnej 

etiologii, spastyczności, nowotworów, padaczki, migreny, jaskry, nudności i wymiotów towarzyszących 

chemioterapii czy też chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona, Huntingtona, Alzhei-

mera czy Zespół Tourette'a. Temat wykorzystywania związków kannabinoidowych w lecznictwie budzi 

jednak wciąż wiele kontrowersji. Z jednej strony kannabinoidy stanowią ogromny potencjał terapeutyczny, 

z drugiej strony regularne zażywanie niesie ze sobą ryzyko poważnych działań niepożądanych, takich jak 

uzależnienie i związane z tym konsekwencje. 

Słowa kluczowe: kannabinoidy, układ endokannabinoidowy, Δ9-THC, CBD, medyczna marihuana 

Potential therapeutic use of cannabinoid compounds in medicine 

Abstract 

Hemp has been known for its medicinal properties for millennia. They owe their therapeutic effect mainly 

to phytocannabinoids, of which Δ9-tetrahydrocannabidiol (Δ9-THC) and cannabidiol (CBD) have the most 

important therapeutic importance. After the isolation of Δ9-THC, intensive research into the properties of 

these plants began. Due to the numerous and multidirectional distribution of cannabinoid receptors (CB), 

these compounds can be used in the treatment of, e.g. pain of various ethology, spasticity, cancer, epilepsy, 

migraine, glaucoma, nausea and vomiting accompanying chemotherapy or neurodegenerative diseases 

such as Parkinson's, Huntington's, Alzheimer's disease or Tourette's syndrome. However, the topic of the 

use of cannabinoid compounds in medicine is still controversial. On the one hand, cannabinoids represent 

a huge therapeutic potential, on the other hand, regular consumption carries the risk of serious side effects, 

such as addiction and the associated consequences. 

Keywords: cannabinoids, endocannabinoid system, Δ9-THC, CBD, medical marijuana 
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