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Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością mamy zaszczyt gościć Państwa na zorganizowanym 
przez Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich oraz Polski Komitet Zielarski przy 
współpracy z Society for Medicinal Plant Research i Sekcją Fitoterapii Polskie-
go Towarzystwa Lekarskiego, XII Międzynarodowym Sejmiku Zielarskim. Cieszy 
nas coraz większe zainteresowanie środowiska naukowego w Polsce i za granicą 
uczestnictwem w Sejmiku, przez co jego znaczenie nabiera coraz szerszego mię-
dzynarodowego charakteru.

Wyjątkowość tegorocznego Sejmiku podyktowana jest jubileuszem 60-lecia 
istnienia Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich.

Międzynarodowy charakter Sejmiku umożliwia wymianę doświadczeń i myśli 
naukowej w zakresie roślin leczniczych między naukowcami z Polski i pozostałych 
krajów Unii Europejskiej.

Na Sejmik zaprosiliśmy wielu wybitnych naukowców z kraju i ze świata, wywo-
dzących się z różnych środowisk profesjonalnie związanych z zielarstwem, którzy 
w ramach Sejmiku poruszą szereg problemów związanych z zielarstwem i zioło-
lecznictwem. Zaproszeni specjaliści w zakresie ustawodawstwa leku roślinnego 
i ziołowego jako suplementu diety, zagadnień związanych z farmakologią, bez-
pieczeństwem stosowania i interakcjami leku roślinnego, uprawy i przetwarzania 
roślin zielarskich oraz nowego zastosowania produktów ziołowych z kraju i z za-
granicy – przedstawią Państwu aktualny stan wiedzy w swoich specjalnościach. 

W imieniu Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich oraz Polskiego Komitetu 
Zielarskiego serdecznie dziękujemy Society for Medicinal Plant Research za zaan-
gażowanie w organizację Sejmiku.

 Przemysław M. Mrozikiewicz
 Jerzy Jambor 
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Welcome Address

We have a great honour to welcome you at the 12th International Congress of 
Polish Herbal Committee, which is organised on the occasion of 60th Anniversary 
of the Research Institute of Medicinal Plants. The Congress is organised by the 
Research Institute of Medicinal Plants and Polish Herbal Committee in co-opera-
tion with Society for Medicinal Plant Research and Phytotherapy Section of Polish 
Medical Association.

The Congress is the first event with the participation of Society for Medicinal 
Plant Research and an excellent beginning of a fruitful co-operation for the future.

12th International Congress of Polish Herbal Committee is the most important 
Polish forum to exhange opinions in the field of herbal drugs. We are glad that it 
is a very interesting event with an international rank.

 
We have invited to the Congress numerous group of prominent scientists from dif-
ferent environments professionally related with herbal medicine and herbal drug 
from Poland and abroad.

The participation of many guests from the whole Europe and the lecturers from 
the leading scientific centres undertaking the topic of herbal medicine prove that 
the Congress is recognised as a relevant event. Among the undertaken subjects 
are those connected with legislation, pharmacology, dietetics, breeding and also 
with the plants cultivation. Invited specialists will present the current state of the 
knowledge in the field.

On behalf of the Research Institute of Medicinal Plants and the Polish Herbal 
Committee we would like to cordially thank Society for Medicinal Plant Research 
for the commitment with the organisation of the Congress.

 
 

 Przemysław M. Mrozikiewicz
 Jerzy Jambor
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OF POLISH HERBAL COMMITTEE

PROGRAM/ PROGRAMME

24 MAJA 2007/ MAy 24, 2007
Ceremonia Otwarcia . Opening Ceremony . 

PRZEWODNICZĄCY/ CHAIRMAN
Jerzy Jambor, Tadeusz Kordana
10.00-10-05 Słowo Wstępne

Wojciech Maksymiuk
Dyrektor Departamentu Doradztwa, Oświaty 
Rolniczej i Nauki, Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi

Introduction

Wojciech Maksymiuk
Deputy Director of the Department of Agricul-
tural Extension, Education And Science, Mini-
stry of Agriculture and Rural Development

10.05-10.30 Wręczenie odznaczeń za wybitne 
zasługi dla rozwoju zielarstwa w 
Polsce

Distinction of the meritorious in 
the field of herbal medicine in Po-
land .

10.30-10.50 Wykład inauguracyjny
Uprawa ziół i przetwórstwo zie-
larskie w Polsce - stan obecny  
i perspektywy rozwoju

Jerzy Jambor
Polski Komitet Zielarski

Opening lecture
Herbal cultivation and processing 
in Poland – status quo and ten-
dencies

Jerzy Jambor
Polish Herbal Committee 

10.50-11.05 Roślinne środki z pogranicza

Elżbieta Wojtasik
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Lecz-
niczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych

Herbal „border-line” products

Elżbieta Wojtasik
Vice President for Medicinal Products,
The Office For Registration of Medicinal Pro-
ducts, Medical Devices And Biocidal Products 

11.05-11.25 Contaminants - are the actual re-
gulations appropriate for herbal 
drugs?

Lothar Kabelitz
Komisja Phytopharmaka
Grupa Robocza Kontaminanty przy BHA, Phy-
tLab GmbH & Co, KG, Niemcy

Contaminants - are the actual re-
gulations appropriate for herbal 
drugs?

Lothar Kabelitz
Phytopharmaka by BHA, PhytLab GmbH & Co, 
KG, Germany
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Sesje współorganizowane przez 
Society for Medicinal Plant  

Research

Sessions organised in coopera-
tion with Society for Medicinal 

Plant Research 

SESJA I SESSION I
PRZEWODNICZĄCY/ CHAIRMAN
Ryszard Słomski, Agnieszka Pietrosiuk
11.25-11.45 Safety science - quality improve-

ment of Tussilago farfara via bio-
technology

Brigitte Kopp
Department of Pharmacognosy, 
University of Vienna
Society for Medicinal Plant Research

Safety science - quality improve-
ment of Tussilago farfara via bio-
technology

Brigitte Kopp
Department of Pharmacognosy, 
University of Vienna
Society for Medicinal Plant Research

11.45-12.00 Artemisia annua: from the herbal 
remedy to the pharmaceutical 
preparation

Anna Rita Bilia
Department of Pharmaceutical Sciences, Uni-
versity of Florence

Artemisia annua: from the herbal 
remedy to the pharmaceutical 
preparation

Anna Rita Bilia
Department of Pharmaceutical Sciences, Uni-
versity of Florence

12.00-12.20 Postępy w otrzymywaniu leków w 
roślinach transgenicznych

Jaromir Budzianowski
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej  
i Biotechnologii Roślin, Uniwersytet Medyczny 
im. Karola Marcinkowskiego, Poznań

Progress in production of drugs 
in transgenic plants

Jaromir Budzianowski
Chair and Department of Pharmaceutical Bo-
tany, Medical University, Poznań

12.20-12.30 Ocena jakości roślin leczniczych w 
kulturach in vitro

Barbara Thiem
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i 
Biotechnologii Roślin, Uniwersytet Medyczny 
im. Karola Marcinkowskiego, Poznań

Quality assessment of medicinal 
plants in in-vitro cultures

Barbara Thiem
Chair and Department of Pharmaceutical Bo-
tany, Medical University, Poznań

12.30-12.50 Rhodiola rosea L . (różeniec górski) 
w kulturach in vitro

Mariola Dreger, A. Krajewska-Pa-
tan, M. Furmanowa1, A. Mścisz,  
A. Łowicka, M. Górska-Paukszta, 
Mrozikiewicz P. M.
Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich, Po-
znań
1 Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farma-
ceutycznej AM, Warszawa

Rhodiola rosea L . (roserot) in in-vi-
tro cultures

Mariola Dreger, A. Krajewska-Pa-
tan, M. Furmanowa1, A. Mścisz, 
A. Łowicka, M. Górska-Paukszta, 
Mrozikiewicz P. M.
Research Institute of Medicinal Plants, Po-
znań
1 Chair and Department of Biology and Phar-
maceutical Botany, Medical Academy, Warsaw
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SESJA II SESSION II
PRZEWODNICZĄCY/ CHAIRMAN
Irena Matławska, Aleksander Mrozikiewicz
13.15-13.35 Naturalne niezbędne kwasy tłusz-

czowe w profilaktyce chorób cy-
wilizacyjnych

Irena Matławska
Katedra i Zakład Farmakognozji, Uniwersytet 
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Po-
znań

Natural essential fatty acids in 
prevention of civilization disea-
ses

Irena Matławska
Chair and Department of Pharmacognosy, 
Medical University, Poznań

13.35-13.55 Aspect of GMP at the production 
for herbal Active Pharmaceutical 
Ingredients (API)

Rene Roth-Ehrang
Finzelberg GmbH & Co, KG, Niemcy

Aspect of GMP at the production 
for herbal Active Pharmaceutical 
Ingredients (API)

Rene Roth-Ehrang
Finzelberg GmbH & Co, KG, Germany

13.55-14.15 Nowoczesne postaci leków roślin-
nych 

Stanisław Han
Hasco-Lek S.A.

Modern pharmaceutical forms of 
herbal medicines

Stanisław Han
Hasco-Lek S.A.

WSPÓLNA SESJA 
Z IV KONGRESEM 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA  
FARMAKOLOGII KLINICZNEJ 

I TERAPII

JOINT SESSION 
WITH 4TH CONGRESS 
OF POLISH SOCIETY 

FOR CLINICAL PHARMACOLOGY 
AND THERAPEUTICS

PRZEWODNICZĄCY/ CHAIRMAN
Ivar Roots, Mirosława Furmanowa
15.00-15.30 Wręczenie nagród w konkursie 

naukowym Fundacji Hasco-Lek
Participants presentation of Ha-
sco-Lek Foundation scientific 
contest

15.30-15.50 Współczesne koncepcje dotyczące 
etycznych aspektów stosowania 
placebo w klinicznych badaniach 
nowych leków 

Krystyna Orzechowska-Juzwenko
Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej AM, 
Wrocław

Modern concepts concerning 
ethical apects of placebo use in 
clinical trials of new drugs 

Krystyna Orzechowska-Juzwenko
Chair and Department of Clinical Pharmaco-
logy, Medical Academy, Wrocław 

15.50-16.10 Interaction of hyperforin with 
gene expression and foreign com-
pound metabolism

Ivar Roots
Institut für Klinische Pharmakologie,  
Freie Universität, Berlin, Niemcy

Interaction of hyperforin with 
gene expression and foreign com-
pound metabolism

Ivar Roots
Institut für Klinische Pharmakologie,  
Freie Universität, Berlin, Germany
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16.10-16.30 Pharmacovigilance of Herbal Me-
dicinal Products

Hartwig Sievers
PhytoLab GmbH & Co. KG, Niemcy 

Pharmacovigilance of Herbal Me-
dicinal Products

Hartwig Sievers
PhytoLab GmbH & Co. KG, Germany

16.30-16.50 Definition of herbal drug prepara-
tions and problems arising from 
classification

Bernhard Klier
Farmakopea Europejska - Grupa 13 B, Komi-
sja Biologii Farmaceutycznej przy Farmako-
pei Niemieckiej, PhytoLab GmbH & Co, KG, 
Niemcy

Definition of herbal drug pre-
parations and problems arising 
from classification

Bernhard Klier
European Pharmakopea - Group 13 B, Com-
mission of Pharmaceutical Biology by Ger-
man Pharmakopea,
PhytoLab GmbH & Co, KG, Germany

16.50-17.10 Suplementy diety - czy są alterna-
tywą dla leku roślinnego?

Natalia Derebecka-Hołysz,  
Mścisz A.
Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich, Po-
znań 

Dietary suplements - an alternati-
ve to herbal medicinal products?

Natalia Derebecka-Hołysz,  
Mścisz A.
Research Institute of Medicinal Plants, Po-
znań

19.00 UROCZYSTE SPOTKANIE
60-lecie Instytutu Roślin i Prze-
tworów Zielarskich

Galeria U Jezuitów

Koncert New Musett Quartet

GALA DINNER
60th Anniversary of the Research 
Institute of Medicinal Plants

Concert of New Musett Quartet

25 MAJA 2007/ MAy 25, 2007
SESJA IV SESSION IV

PRZEWODNICZĄCY/ CHAIRMAN
Przemysław M. Mrozikiewicz, Irena Ochocka
10.00-10.30 Rozwój sprzedaży preparatów ro-

ślinnych na tle rynku OTC

Jacek Czarnocki
IMS Polska

Development of sale of herbal 
preparations at the OTC market

Jacek Czarnocki
IMS Poland

10.30-10.50 Selection, Development and Cha-
racterisation of Reference Sub-
stances/Markers

Michael Schwarz
PhytoLab GmbH & Co. KG,  
Vestenbergsgreuth, Niemcy

Selection, Development and Cha-
racterisation of Reference Sub-
stances/Markers

Michael Schwarz
PhytoLab GmbH & Co. KG,  
Vestenbergsgreuth, Germany
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10.50-11.05 Inicjatywy dotyczące europejskiej  
przestrzeni badawczej dla rolni-
ctwa i ekonomii naukowej   

Eugeniusz K. Chyłek
Przedstawiciel Polski w SCAR
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Initiatives on European Research 
Area for agriculture and scientific 
economy

Eugeniusz K. Chyłek
Polish Representative of SCAR
Ministry of Agriculture and Rural Development

11.05-11.25 HPLC and bioautographic analysis 
of active constituents in Chelido-
nium extracts

Kursinszki L.1, Sárközi Á.1, Ott P. G.2, 
Tyihák E.2, Kéry Á.1, Szőke É.1

1Semmelweis Medical University,  
2Plant Protection Institute, Hungarian Acade-
my of Science, Budapest Węgry

HPLC and bioautographic analy-
sis of active constituents in Cheli-
donium extracts

Kursinszki L.1, Sárközi Á.1, Ott P. G.2, 
Tyihák E.2, Kéry Á.1, Szőke É.1

1Semmelweis Medical University,  
2Plant Protection Institute, Hungarian Acade-
my of Science, Budapest

11.25-11.45 Soyfem® - wartościowy składnik 
terapii objawów okołomenopau-
zalnych

Krzysztof Drews, A. Seremak-Mrozi-
kiewicz
Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych Ka-
tedry Perinatologii i Ginekologii, Uniwersytet 
Medyczny im. Karola Marcinkiewicza, Poznań

Soyfem® - valuable compound 
in therapy of menopausal symp-
toms

Krzysztof Drews, A. Seremak-Mrozi-
kiewicz
Department of Parinatology and Gynecology, 
Division of Perinatology and Women’s Disea-
ses, University of Medical Sciences, Poznań

11.45-12.05 Olejki eteryczne w świetle współ-
czesnych badań

Renata Ochocka
Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceu-
tycznej AM, Gdańsk 

Essential Oils in the Light of Con-
temporary Research

Renata Ochocka
Chair and Department of Biology and Pharma-
ceutical Botany, Medical Academy, Gdańsk

12.05-12.20 Ocena skuteczności i bezpieczeń-
stwa Ginkofar® w terapii zespłów 
otępiennych

Robert Knaś
Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerow-
skie

Evaluation and safety Ginkofar® 
in therapy of dementia symp-
toms

Robert Knaś
Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerow-
skie

12.20-12.40 Czy racjonalna fitoterapia może 
stanowić alternatywę dla leku 
syntetycznego w farmakoterapii 
chorób przewlekłych?

M. Horoszkiewicz-Hassan
Europlant Phytopharm sp. z o.o.

Can herbal medicinal products 
be alternative for synthetic drug 
in pharmacotherapy of chronic 
diseases?

M. Horoszkiewicz-Hassan
Europlant Phytopharm sp. z o.o.
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12.40-13.00 Large Molecules as antiadhesive 
compounds against pathogens

Andreas Hensel 
Pharmazeutische Biologie und Phytochemie, 
Niemcy 

Large Molecules as antiadhesive 
compounds against pathogens

Andreas Hensel 
Pharmazeutische Biologie und Phytochemie, 
Germany

13.00-13.20 Hipoglikemizujące działanie eks-
traktów z surowców roślinnych z 
rodziny Fabaceae - badania w zwie-
rzęcym modelu cukrzycy

Hanna Winiarska, P. M. Mrozikie-
wicz, A. Mścisz, M. Borowska, M. 
Abramczyk, M. Dworacka, T. Bob-
kiewicz-Kozłowska, P. Gorecki
Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet 
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Po-
znań

Hypoglycaemic activities of extra-
ct of plant material from Fabaceae 
- studies in streptozotocin diabe-
tes rats

Hanna Winiarska, P. M. Mrozikie-
wicz, A.Mścisz, M. Borowska, M. 
Abramczyk, M. Dworacka, T. Bob-
kiewicz-Kozłowska, P. Gorecki
Chair and Department of Pharmacology, Me-
dical University, Poznań

13.40-14.00 Badania fitochemiczne jako czyn-
nik ułatwiający ocenę bezpieczeń-
stwa i jakości produktów leczni-
czych i suplementów diety zawie-
rających przetwory z Echinacea i 
Ginkgo biloba

Sebastian Mielcarek, A. Mścisz
Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich, Po-
znań

Phytochemical investigation as  
a tool for safety and quality eva-
luation of medicinal products and 
dietary supplements containing 
Echinacea and Ginkgo biloba pre-
parations

Sebastian Mielcarek, A. Mścisz
Research Institute of Medicinal Plants,  
Poznań

14.00-14.20 Rośliny działające na ośrodkowy 
układ nerwowy – lepsze zrozumie-
nie aktywności farmakologicznej .

Marcin Ożarowski, P. M. Mrozikie-
wicz
Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich, Po-
znań

Plants influencing central nervous 
system – a better understanding 
of pharmacological activity

Marcin Ożarowski, P. M. Mrozikie-
wicz
Research Institute of Medicinal Plants,  
Poznań

14.20-14.30 Lepidium peruvianum Chacon u 
szczurów po owariektomii

Anna Łowicka1, I. Okulicz-Kozaryn2, 
P. Mikołajczak2, T. Bobkiewicz-Ko-
złowska2, A. Mścisz1, Z.Łowicki1, 
P.M. Mrozikiewicz1

1 Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich, 
Poznań
2 Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet 
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Po-
znań

Lepidium peruvianum Chacon in 
ovariectomized rats

Anna Łowicka1, I. Okulicz-Koza-
ryn2, P. Mikołajczak2, T. Bobkie-
wicz-Kozłowska2, Z.Łowicki1, P.M. 
Mrozikiewicz1

1 Research Institute of Medicinal Plants,  
Poznań
2 Chair and Department of Pharmacology, 
Medical University, Poznań
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SyMPOZJUM SATERLITARNE
SATELLITE SyMPOSIUM

OSIĄGNIęCIA 
W BADANIACH NAD UPRAWĄ ROŚLIN ZIELARSKICH

24 MAJA 2007/ MAy 24, 2007
PRZEWODNICZĄCY
Zenon Węglarz, Waldemar Buchwald

11.30-11.50 Badania nad roślinami leczniczymi prowadzone w Katedrze Roślin 
Warzywnych i Leczniczych SGGW w Warszawie 

Zenon Węglarz, Jarosław Przybył 
Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW, Warszawa

11.50-12.10 Rośliny przyprawowe i lecznicze w badaniach Katedry Warzywni-
ctwa i Roślin Leczniczych AR w Lublinie

Jan Dyduch
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych AR, Lublin

12.10-12.30 Agrotechnika roślin zielarskich – dorobek naukowy Instytutu Ro-
ślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu 

Wojciech Kucharski, Romuald Mordalski 
Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich, Poznań

12.30-12.50 Badania Katedry Roślin Przemysłowych i Leczniczych AR w Lublinie 
w zakresie roślin zielarskich 

Stanisław Berbeć
Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych AR, Lublin

13.20-13.40 Wpływ nawożenia i metody uprawy na plon i skład chemiczny surow-
ca wybranych gatunków roślin leczniczych w świetle badań własnych 
Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 

Anita Biesiada
Katedra Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław

13.40-14.00 Główne kierunki badań z zakresu roślin zielarskich realizowane na 
Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej im . A . Cieszkowskiego 
w Poznaniu .

Stanisława Korszun, M. Ziombra, A. Golcz
Katedra Dendrologii i Szkółkarstwa, Katedra Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Katedra Wa-
rzywnictwa Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
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14.00-14.20 Kierunki badawcze z zakresu zielarstwa prowadzone na Wydziale 
Ogrodniczym AR w Krakowie 

Ewa Capecka, A. Libik
Katedra Warzywnictwa AR, Kraków

MIEJSCE ZIELARSTWA W ROLNICTWIE EKOLOGICZNyM

25 MAJA 2007/ MAy 25, 2007
PRZEWODNICZĄCY
Jerzy Szymona, Wiesław Podyma

10.00-10.20 Stan rolnictwa ekologicznego w Polsce i możliwość jego wsparcia

Wiesław Podyma
Departament Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

10.20-10.40 Ogólne zasady produkcji ekologicznej, procedura przestawiania go-
spodarstw, problemy znakowania produktów ekologicznych w Polsce

Jerzy Szymona
Katedra Ekologii Rolniczej AR, Lublin

10.40-11.00 Analiza ekonomiczna wybranych gospodarstw ekologicznych

Jarosław Stalenga, J. Kuś
Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej, Instytut Uprawy, Nawożenia i Glebo-
znawstwa, Puławy

11.30-11.50 Środki ochrony roślin dopuszczone do stosowania w rolnictwie 
ekologicznym w Polsce 

Jolanta Kowalska
Zakład Biologicznych Metod i Kwarantanny, Instytut Ochrony Roślin, Poznań

11.50-12.10 Wprowadzanie roślin zielarskich do upraw ekologicznych .

Katarzyna Seidler – Łożykowska, Waldemar Buchwald
Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich, Poznań

12.10-12.30 Prezentacja firmy ekologicznej 
Mieczysław Babalski
Wytwórnia Makaronu „Bio” Gospodarstwo Ekologiczne
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Uprawa ziół i przetwórstwo zielarskie w Polsce - stan obecny i perspektywy 
rozwoju

JAMBOR J.

Polski Komitet Zielarski

Współczesne przetwórstwo zielarskie w Polsce to przede wszystkim produkcja 
leków roślinnych, podobnie jak w wielu innych krajach Europy. Mimo, że produk-
cja ziołowych środków spożywczych i kosmetycznych posiada rosnące znaczenie 
gospodarcze, to w najbliższych latach największy wpływ na kształt polskiego zie-
larstwa będzie miała produkcja leków roślinnych. 

Analiza kształtowania się rynku leków roślinnych, który jest w Polsce integralną 
częścią dużego rynku farmaceutycznego, powinna być punktem wyjścia do udziele-
nia odpowiedzi na pytanie: jaka będzie przyszłość polskiego zielarstwa? W najbliż-
szych latach najwięcej zmian nastąpi właśnie na rynku leków roślinnych. Rynek ten 
przyjmie charakter nowoczesnego rynku farmaceutycznego. Ponadto, rozwój krajo-
wego rynku leków roślinnych jest w ogólnym zarysie przewidywalny, w odróżnieniu 
od prognozowanego rozwoju rynków niefarmaceutycznych produktów zielarskich. 

Polski rynek produktów zielarskich oceniany jest obecnie na około 250 mln 
Euro. Posiada podobną rangę wśród krajów Europy Środkowej i Wschodniej jak 
rynek niemiecki wśród krajów Europy Zachodniej. Na polskim rynku dominują 
tradycyjne produkty zielarskie. W odróżnieniu od innych europejskich rynków 
leków roślinnych, w Polsce duże znaczenie mają środki stosowane w  chorobach i 
zaburzeniach przewodu pokarmowego oraz gruczołów trawiennych. 

Kosmetyki naturalne, zawierające określone substancje pochodzenia roślin-
nego, wzbudzają coraz większe zainteresowanie rynku. Wzrost zainteresowania 
konsumentów kosmetykami ziołowymi przyczynia się też do wzrostu zaintereso-
wania przedsiębiorstw zielarskich produkcją różnego rodzaju preparatów roślin-
nych do celów kosmetycznych. W centrum uwagi są obecnie roślinne substancje 
aktywne do immunokosmetyków. 

Od szeregu już lat na rynku środków spożywczych pojawiają się różne nowe 
formy żywności, w tym głównie suplementy diety. Jednymi z ważniejszych skład-
ników funkcjonalnych tych produktów są przetwory zielarskie. Stwarza to zupeł-
nie nowe możliwości dla przemysłu zielarskiego. Powstaje nowy, ekonomicznie 
ważny, obszar rozwoju zielarstwa. 
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Ogólna produkcja ziół w Polsce oceniana jest obecnie na około 20 tys. ton 
rocznie. Najwyższy skup ziół w minionym ćwierćwieczu zanotowano w roku 1986 
– 28.400 ton. Najniższy skup w roku 1980, zaledwie 11.700 ton. 

Najważniejszym źródłem pozyskiwania surowców zielarskich są uprawy polo-
we. Łączna masa pozyskiwanych rocznie surowców z plantacji wynosi, według 
danych z ostatnich 5 lat, około 17.000 ton. 

Plantacje zielarskie zajmują w Polsce powierzchnie ponad 30 tys. hektarów. 
Zioła uprawia prawie 20 tysięcy gospodarstw rolnych. W uprawie znajduje się 
obecnie około 70 gatunków roślin leczniczych. 

Pomimo stałego rozszerzania asortymentu ziół uprawnych, zbiór ze stanu na-
turalnego jest i będzie nadal jeszcze jednym ze źródeł zaopatrzenia przemysłu 
zielarskiego w surowce. W Polsce ze stanowisk naturalnych pozyskuje się około 
100 gatunków roślin leczniczych. Łączna masa pozyskiwanego rocznie surowca 
mieści się w granicach od 3.000 do 5.000 ton. Zbiór poszczególnych gatunków 
roślin leczniczych jest różny, waha się od 100 kg do kilkuset ton rocznie. 

Mimo, że wielu ekspertów z zakresu zielarstwa uważa za możliwe zwiększenie 
masy surowców zielarskich pozyskiwanych ze stanowisk naturalnych do poziomu 
7.000 ton rocznie (bez naruszania zasad ochrony przyrody), to należy przyjąć, 
że ich zbiór w następnych latach będzie stale malał. Obecnie dąży się ku temu, 
by maksymalnie ograniczyć zbiór surowców pochodzących ze stanowisk natural-
nych, a pozyskiwać je głównie z upraw.

Polska jest krajem o dużym potencjale w zakresie produkcji surowców zielar-
skich. Uprawa ziół w Polsce posiada ponad wiekową tradycję. Istnieje też szereg 
nowoczesnych gospodarstw rolnych na trwałe związanych z zielarstwem, wiele 
z nich prowadzi już uprawy niektórych gatunków ziół na powierzchni większej 
niż 20 ha. W ostatnich dziesięcioleciach ukształtowały się też specyficzne rejony 
upraw zielarskich. Umożliwia to pozyskiwanie dużych partii surowców o jednolitej 
jakości. Polska posiada też znaczną liczbę własnych odmian roślin leczniczych. 

Istniejące na terenie Polski zakłady zielarskie dysponują dużym potencjałem 
przetwórczym. Ich zdolności produkcyjne na wszystkich podstawowych etapach 
przetwórstwa zielarskiego znacznie przekraczają potrzeby rodzimego rynku. 
Zdolności produkcyjne w zakresie ekstrakcji ziół zostały w ostatnich latach do 
tego stopnia rozbudowane, że znacznie przekraczają rodzime potrzeby. Proble-
mem są jedynie ograniczone możliwości w zakresie dalszego przerobu otrzyma-
nych ekstraktów.

Największe problemy rodzimego zielarstwa z pewnością zostaną rozwiązane 
przez rozwój kontrolowanych upraw oraz powszechną standaryzację surowców. 
Rodzimy przemysł zielarski wymaga niewielkiej modernizacji. Niezbędna jest je-
dynie rozbudowa zaplecza technicznego, które pozwoli na dalszy przerób eks-
traktów pierwotnych. Dla przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem zielar-
skim jest sprawą oczywistą, że przyszłość należy do ekstraktów wysoko przetwo-
rzonych. Międzynarodowa kooperacja w tym zakresie stanie się w najbliższych 
latach koniecznością.
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Jeżeli surowiec zielarski będzie przez plantatorów traktowany jak surowiec far-
maceutyczny, a przetwórstwo zielarskie przyjmie cechy nowoczesnego przemysłu 
farmaceutycznego (co w wielu zakładach już ma miejsce), Polska może być liczą-
cym się w świecie krajem w dziedzinie zielarstwa.
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Herbal cultivation and processing in Poland – status quo and tendencies

JAMBOR J.

Polish Herbal Committee

Modern herbal processing in Poland means first of all the manufacture of herbal 
medicines, like in many other European countries. Despite the growing economic  
position of herbal food and cosmetics stuff the strongest impact on polish herbal 
industry in the nearest future will have the manufacture of herbal medicines. 

The trend study of herbal medicines market which is a part of the big pharma-
ceutical market should be the starting point to answer the question: what will the 
future of the polish herbal industry be like? In the coming years the most chan-
ges will be effected just on the herbal medicines market. It is going to become 
a modern pharmaceutical market. Moreover, the progress of the national herbal 
medicines market is generally foreseeable on contrary to the growth forecast of 
the non-pharmaceutical herbal products.

The Polish herbal medicines market is nowadays estimated at 250 million Euro. 
Its of similar rank among Middle and East European countries like the German 
market among the Western European countries. Traditional herbal medicines 
prevail on this market. On contrary to other European herbal medicine markets 
remedies used in gastric disturbances are of great importance in Poland.

Natural cosmetics containing certain herbal ingredients arouse more and more 
interest on market. The growing consumer interest in herbal cosmetics contri-
butes to a rising interest of herbal manufacturers in different kind of herbal pre-
parations to be applied for cosmetics. The focus nowadays is on herbal active 
ingredients for immune-cosmetics. 

For many years there have been different new forms of food appearing, especially 
food supplements. One of more important functional ingredients of these products are 
herbal preparations. This brings about totally new opportunities for herbal industry. A 
new, economically important area of herbal industry development is being created. 

Nowadays the total manufacture of herbs in Poland is estimated at the level of 
20 tons per annum. The highest purchase rate of herbs has been notified in 1986 
– 24.400 tons. The lowest one in 1980, only 11.700 tons. 

The main source of herbal raw material are field cultivations. The total mass of raw 
materials form cultivations according to data for the last 5 years amounts 17.000. 
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Herbal cultivation in Poland occupies an area of over 30.000 ha. Herbs are cultiva-
ted by almost 20.000 farms. There are about 70 medicinal species in cultivation. 

Despite a continuous tendency to widen the assortment of cultivated herbs, 
the natural resources are still providing the herbal industry with raw material and 
will continue to do so. There are about 100 medicinal species gained from natural 
resources in Poland. The total volume of raw material per annum amounts from 
3.000 to 5.000 tons. The harvest of individual medicinal species is differentiated, 
from 100kg to several hundred per year. 

Although many herbal experts think that it is possible to increase the raw ma-
terial volume from natural resources to 7.000 tons per year (without violation of 
protection rules) it is to be assumed that the collection from natural resources will 
continuously decrease. The trend nowadays is to restrict collection from natural 
resources and gain raw material mainly from cultivation.  

Poland is a country with a huge potential for the cultivation of herbal raw ma-
terials and herbal processing. The cultivation of herbs in Poland has an over 100 
years long  tradition. There are many modern farms devoted to herbal cultivation, 
many of which cultivate particular herbal species on areas bigger than 20 ha. In 
the last decades specific regions for herb cultivation developed. It enables to gain 
huge raw material batches of homogeneous quality. Poland has also a significant 
number of own medicinal species.

The industrial plants in Poland have a huge processing potential. The capacity 
in all main processing stages exceeds the demand of the domestic market. The 
problem are the limited possibilities of further processing of gained extracts. 

The biggest problems of domestic herbal industry will for sure be solved by 
controlled cultivation and general standardisation of raw materials. The dome-
stic herbal industry needs only little modernisation. It is necessary to extend the 
technical facilities for processing of native extracts. The herbal manufacturers are 
aware that the future belongs to high-processed extracts. International coopera-
tion in this field will be a necessity in the next years. 

If the herbal raw material be treated by farmers as pharmaceutical raw material 
and the herbal processing become a modern pharmaceutical industry (which is 
already the case in many plants) Poland may become a significant country in the 
field of herbal cultivation and processing. 
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Safety science – quality improvement of Tussilago farfara via biotechnology

KOPP B., WAWROSCH C.

Department of Pharmacognosy, University of Vienna, Austria

Safety sciences are of major importance not only with regard to the devel-
opment of new medicines based on synthetic drugs. Although herbal medicinal 
products possess smaller side efffects, it is important to minimize the risk of 
contamination, falsification, or toxic compounds. While the latter can be down-
graded in extracts, this is not feasible when the drug as such is used, e.g. as a tea 
preparation. Alternative strategies are herewith presented in the example of colts-
foot (Tussilago farfara L., Asteraceae), a traditional medicinal plant used against 
respiratory diseases.

The occurence of toxic pyrrolizidine alkaloids (PAs) in a number of plants, in-
cluding coltsfoot, led to statutory regulations in Austria (PA-free) and Germany 
(maximum daily intake of 10 µg PAs) in the 1990ies, and respective drug was 
not available in the market anymore, resulting in people collecting coltsfoot on 
their own. But, unknown quality or mistakes with similar plant species are known 
problems thereby. 

Within a selection screening we established a gene bank with in vitro-shoot 
cultures of some 120 coltsfoot accessions in Europe, and we developed protocols 
for in vitro-multiplication and rooting. Furthermore, we improved the analytics 
for PA detection in coltsfoot herb.

All accessions were subsequently cultivated for one year (=one vegetational 
cycle) in a test plot, and were then analyzed for PAs. We were able to identify few 
genotypes where over a 3-year period, with regularly repeated sampling, PAs were 
not detectable. Subsequently, we transferred one of these clones to large field 
cultivation, in cooperation with a commercial company.

This strategy finally resulted in the creation of the new variety Tussilago farfara 
cv. “Wien”, which is free of detectable PAs.
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Artemisia annua: from the herbal remedy to the pharmaceutical 
preparation

BILIA A.R.

Department of Pharmaceutical Sciences, University of Florence, 50019 Sesto 
Fiorentino, Florence, Italy.

Malaria morbidity and mortality continue to increase throughout the world, 
representing the most important human parasitic disease. It causes over 1 million 
deaths, 300 million cases, and an economic loss of US$ 12 billion annually (1). 
This is largely as a result of the continued use of chloroquine and sulfadoxine-pyri-
methamine, despite widespread resistance. Artemisinin represents an interesting 
molecule to treat multidrug-resistant Plasmodium falciparum malaria. It is extrac-
ted from the plant qing hao (Artemisia annua L., sweet wormwood), a plant whose 
dried leaves have been used to treat fevers in China for over 2 millennia (2). Ho-
wever, due to its low solubility both in oil and water, it can only be administered 
orally but its bioavailability is very poor. In order to render this drug more soluble 
to improve its biopharmaceutical characteristics, two strategies have been tried. 
The first is a functionalisation of the molecule to obtain water soluble derivatives 
or to produce oil soluble esters (3). The second approach is a technological one, 
to develop formulations to use also for parenteral administration. Clinical studies 
with these innovative dosage forms are in progress and preliminary results have 
evidenced the possibility of decreasing the therapeutic dose of artemisinin with a 
better pharmacokinetic profile (4). 
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Postępy w otrzymywaniu leków w roślinach transgenicznych

BUDZIANOWSKI J.

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin, Uniwersytet 
Medyczny im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań

Biotechnologia molekularna umożliwia otrzymywanie biofarmaceutyków, czyli le-
ków o charakterze rekombinowanych białek terapeutycznych, identycznych z natu-
ralnymi lub nie istniejących w naturze - wykazujących bardziej korzystne właściwości, 
jak hormony, cytokiny, przeciwciała, enzymy, szczepionki. Wysokie koszty ich produk-
cji w transgenicznych bakteriach (E.coli), drożdżach (S.cerevisiae) i kulturach komórek 
ssaczych (CHO, BHK), skłaniają do zastosowania do ich otrzymywania transgenicznych 
roślin uprawnych. Szczególną zaletą roślin jest możliwość transformacji genomu ją-
drowego lub plastydowego, trwała lub przejściowa. Wprowadzenie transgenów do 
plastydów (chloroplasty) skutkowało znacznie wyższym poziomem ekspresji białek 
leczniczych niż w przypadku transformacji genomu jądrowego, ale w organellach tych 
nie zachodzi glikozylacja. Uzyskane w genomie jądrowym białka są glikozylowane  
N-glikanami znacznie różniącymi się od N-glikanów ssaczych obecnością reszt ksy-
lozy i fukozy, które nadają tym białkom właściwości immunogenne w przypadku 
podania pozajelitowego. Humanizacja tych glikanów przez zatrzymanie obróbki 
potranslacyjnej na etapie reticulum endoplazmatycznego, inaktywację transferaz 
cukrowych lub ekspresję ludzkiej beta 1-4-galaktozylotransferazy częściowo roz-
wiązuje ten problem. Najlepsze wyniki uzyskano w gatunku mchu Physcomitrella 
patens - jedynej znanej roślinie, której genom jądrowy można modyfikować przez 
wprowadzenie (knock-in) i wyłączanie (knock-out) genów w drodze rekombinacji 
homologicznej. Wśród kilku roślin uprawnych (np. kukurydza, soja, rzepak, tytoń, 
alfalfa) testowanych na produkcję biofarmaceutyków na czoło wysunęła się kuku-
rydza, w której uzyskano komercyjną produkcję kilku białek o zastosowaniu far-
maceutycznym i medycznym, jak awidyna, aprotynina i trypsyna, a kilka dalszych 
znajduje się w badaniach klinicznych, jak np. lipaza (glikozylowana) przeznaczo-
na do leczenia niewydolności trzustki. Genetyczna modyfikacja roślin leczniczych 
pozwoliła na zwiększenie biosyntezy skopolaminy (Atropa belladonna), artemisininy 
(Artemisia sp.), flawonoidów (pomidor) oraz poprawienia składu olejku eteryczne-
go (Mentha piperita). Wprowadzenie pojedynczego genu czynnika transkrypcyjnego 
zwiększyło ogólną biosyntezę związków fenolowych (Lotus corniculatus). 



30
12th International Congress of Polish Herbal Committee

Progress in production of drugs in transgenic plants

BUDZIANOWSKI J.

Departament of Pharmaceutical Botany and Plant Biotechnology, Poznań University 
of Medical Science, Poznań, Poland

Molecular biotechnology allows to obtain biopharmaceuticals, i.e. drugs being 
recombinant therapeutical proteins, either identical with natural products or not 
existing In nature – exerting more beneficial properties, such as hormones, enzy-
mes, cytokins, antibodies, vaccines. High costs of their production in transgenic 
bacteria (E.coli), yeasts (S.cerevisiae) and mammals cell cultures (CHO, BHK) led to 
the concept of developing such production in transgenic crop plants. An outstan-
ding feature of the plants is a possibility to transform nuclear and plastid genome, 
permanently or transiently. Introduction of transgenes to plastids (chloroplasts) 
resulted in higher level of expression of therapeutical proteins in comparison with 
expression in nuclear genome, however without glycosylation which does not 
take place in plastids. Proteins expressed through nuclear genome are glycosyla-
ted with N-glycans significantly different from those of mammals by the presence 
of xylose and fucose residues responsible for immunogenic properties in the case 
of parenteral administration. Humanization of those glycans by stopping post-
translation processing at the endoplasmatic reticulum stage, inactivation of su-
gar transferases or expression of human beta-1-4-galactosyltransferase only party 
solved the problem. Best results were gained in the moss species Physcomitrella 
patens – the only known plant, the nuclear genome of which can be modified by 
insertion (knock-in) or inactivation (knock-out) of genes in a way of homologous 
recombination. Among several cultivation plants (e.g. corn, soybean, canola, to-
bacco, alfalfa) tested for production of biopharmaceuticals the leading role plays 
corn, in which commercial production of several proteins of pharmaceutical and 
medical applications was achieved, like avidin, aprotinin and trypsin, further bio-
pharmaceuticals are in clinical studies, e.g. lipase (glycosylated) for the treatment 
of pancreatic insufficiency. Genetic modifications of medicinal plants led to the 
increase in biosynthesis of scopolamine (Atropa belladonna), artemisinin (Artemisia 
sp.), flavonoids (tomato) as well as improvement of the composition of volatile oil 
(Mentha piperita). Insertion of a single gene encoding transcription factor increa-
sed total biosynthesis of phenolic compounds (Lotus corniculatus).
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Ocena jakości roślin leczniczych w kulturach in vitro

THIEM B.

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin,  
Uniwersytet Medyczny im. K.Marcinkowskiego, Poznań

Kultury tkankowe mogą stanowić wydajną metodę szybkiego, klonalnego 
mnożenia wartościowych roślin. Mikrorozmnażanie z istniejących merystemów 
umożliwia otrzymanie dużej ilości jednorodnych, o wysokiej jakości, sadzonek. 
Zgodnie z wymaganiami ESCOP, ziołowe specyfiki powinny być otrzymywane ze 
standaryzowanego surowca. Stąd, w świetle nowych zaleceń GAP i GMP zachodzi 
konieczność oceny kultur pędowych i roślin pochodzących z kultur in vitro, co 
przyczyni się do podniesienia jakości przyszłych surowców. Kultury roślin leczni-
czych w kontrolowanych warunkach in vitro wydają się dobrą metodą produkcji 
sadzonek, które mogą zostać opatrzone certyfikatem. Dotyczy to „klasycznej„ 
techniki mikrorozmnażania, gdzie wypełnione są wszystkie wymagane kryteria 
opracowanego protokołu. Jednakże w roślinnych kulturach tkankowych niekiedy 
obserwuje się tzw. zmienność somaklonalną, która w efekcie może prowadzić do 
zmian w zawartości pożądanych związków i tym samym obniżać jakość surow-
ca. Aby tego uniknąć, każdy etap mikropropagacji powinien być kontrolowany, a 
namnożone in vitro roślinki – oceniane w porównaniu z roślinami wyjściowymi. 
W przypadku roślin leczniczych szczególnie ważne jest zachowanie genetycznej 
stabilności i otrzymanie jednorodnego materiału. Także problem jakości pracy w 
laboratorium kultur tkankowych wymaga naszej stałej kontroli. Z tego powodu, 
już kultury pędowe mogą być poddane pierwszej standaryzacji na poziomie kul-
tur in vitro: ocenie morfologicznej, fizjologicznej, cytogenetycznej, biochemicz-
nej lub fitochemicznej [1-3]. Czystość mikrobiologiczna roślin mnożonych in vitro 
również jest wymagana, zgodnie z obowiązującymi standardami. 

Różnorodna ocena roślin, przeprowadzana w warunkach kultur in vitro wska-
zuje, że odpowiednio opracowane protokoły mikrorozmnażania mogą być za-
stosowane do szybkiego mnożenia jednorodnych roślin z przeznaczeniem do 
upraw. Kontrolowane uprawy roślin leczniczych nabierają w ostatnich latach 
znaczenia, z uwagi na wzrost wymagań dotyczących udokumentowanej jakości 
surowca zielarskiego.
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Quality assessment of medicinal plants in in vitro cultures
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Plant tissue culture offers an efficient method for mass clonal multiplication of 
superior plants. Micropropagation, through pre-existing meristems, usually yiel-
ding plants with high genetic uniformity and high quality. According to ESCOP, 
herbal drugs should be obtained from standardized raw material. In the light of 
new GMP I GAP recommendations it has become necessary to assess shoot cultu-
res and in vitro–derived plants, which may increase the quality of future herbal raw 
materials. Culture of medicinal plants in controlled in vitro conditions seems to be 
the good method to produce certified plantlets. Especially the “classical” micro-
propagation techniques are of interest when certain criteria are fulfilled. However, 
incidences of somaclonal variation are observed in plant tissue culture which can 
lead to changes in content of desired compounds, and thus decrease the quality 
of the plant material. To avoid it, each stage of micropropagation should be con-
trolled and plantlets should be assessed in comparison to donor plants. Confirma-
tion of genetic stability is of particular importance in medicinal plants. Important 
aspect of micropropagation protocols is the genetic integrity of the plants. Quali-
ty issues in a tissue culture laboratory also require our special attention. 

For this reason, at the level of in vitro culture the first standardization of the 
plants is possible and the shoot cultures should be evaluated morphologically, 
physiologically, cytogenetically, biochemically or phytochemically [1-3]. The mic-
robiological quality of micropropagated plants is also necessary according to mo-
dern standards. 

Varied assessment of micropropagated plants has showed that appropriate 
protocols of in vitro propagation can be used for a rapid multiplication of su-
perior plant for establishing controlled cultivations of medicinal plants. These 
cultivations for the production of herbal medicinal products has gained an im-
portance in recent years due to increased requirements with regards to quality 
and documentation.
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Rhodiola rosea L. (różeniec górski) w kulturach in vitro
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Słowa kluczowe: Rhodiola rosea L., działanie stymulujące ośrodkowy układ nerwowy, 
hodowla in vitro, elicytacja, biotransformacja.

Rhodiola rosea L. (różeniec górski) to bylina należąca do rodziny Crassulaceae, 
występująca na terenach północnych Azji i Europy oraz w górskich regionach obu 
kontynentów. Różeniec górski od wieków jest stosowany w tradycyjnej medycy-
nie azjatyckiej. Przypisuje mu się działanie stymulujące ośrodkowy system ner-
wowy, działanie zwiększające fizyczną i umysłową wydolność organizmu, zmniej-
szające zmęczenie, a także działanie adaptogenne, kardioochronne, przeciwno-
wotworowe i przeciwutleniające. Najbardziej interesującym aspektem działania 
tej rośliny są jej własności psychostymulujące, które wzbudzają duże nadzieje 
na zastosowanie w medycynie czy w dodatkach funkcjonalnych diety. Korzenie 
różeńca górskiego zawierają szerokie spektrum związków biologicznie czynnych 
jak: fenylopropanoidy (rozawiny), związki fenolowe (salidrozyd), monoterpeny, 
flawonoidy, p-tyrosol i kwasy organiczne. Wyciągi z różeńca mają rozległy zakres 
działania fizjologicznego, włącznie ze zmianą poziomu neurotransmiterów, ak-
tywności centralnego układu nerwowego i układu krążenia. 

Badania biotechnologiczne nad różeńcem górskim są prowadzone w wielu kra-
jach (Rosja, Finlandia, Niemcy, Polska i inne). W wyhodowanych tkankach kaluso-
wych dotychczas stwierdzono: triandrynę, alkohol p-kumarowy, alkohol p-metok-
sycynamonowy, wimalinę (glukozyd alkoholu p-kumarowego), kwas p-kumarowy, 
glukopiranozyd kwasu p-kumarowego, kwas kawowy i jego glukopiranozyd, glu-
kopiranozyd laricirezinolu, β-sitosterol, daukosterol (glukozyd β-sitosterolu) oraz 
śladowe ilości salidrozydu. Celem naukowców jest zwiększenie zawartości związ-
ków biologicznie czynnych w kulturach tkankowych za pomocą metod elicytacji 
czy biotransformacji. Przeprowadzone doświadczenia elicytacji tkanek kalusowych 
wyciągiem drożdżowym wykazały dwukrotny wzrost stężenia salidrozydu w tkan-
kach w stosunku do kontroli (do poziomu 1,5 % s.m.), a także w stosunku do roślin 
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gruntowych. Zastosowanie metody biotransformacji z użyciem prekursora p-ty-
rozolu umożliwia wzrost produkcji salidrozydu do poziomu równego w roślinach 
gruntowych lub kilkakrotnie je przewyższające (2,3 % s.m. - czterokrotnie więcej 
niż w roślinie gruntowej). Dodanie alkoholu cynamonowego (prekursora rozawin) 
do hodowli zawiesinowych powodowało wzrost produkcji rozawin w ilości 1,01% 
s.m., co jest porównywalne z zawartością w korzeniach roślin gruntowych. W do-
świadczeniach fińskich badaczy nad hodowlą zawiesinową w bioreaktorze uzyska-
no wzrostu syntezy rozyny w ilości 3-6 razy wyższej niż w roślinach gruntowych. 
Wyciągi z tkanek kalusowych wykazywały działanie przeciwutleniające, hepato-
chronne, antymitotyczne i przeciwbakteryjne.

Pomimo wielu udokumentowanych badań różeniec górski wciąż wzbudza żywe 
zainteresowanie naukowców i budzi duże nadzieje na zastosowanie w przemyśle 
farmaceutycznym, spożywczym czy kosmetycznym. 

Podziękowanie:
Praca finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
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Rhodiola rosea L., roseroot (Golden root, Arctic root) is a herbaceous perennial 
plant of family Crassulaceae. It is widely distributed in Arctic and mountainous 
regions of Asia and Europe. Roseroot is a popular herb in traditional Asian medici-
ne. It is regarded as a plant stimulates the nervous system, enhances physical and 
mental work performance, eliminates fatigue, possesses adaptogenic, cardiopro-
tective, anticancer and antioxidant properties. Some activities of Rhodiola rosea 
extracts have been proved in pharmacological and clinical studies. The psychosti-
mulating activity is the most interesting aspect of the plant and raises great hopes 
for the implementation in medicine and food supplements.

The roots of Rhodiola rosea contain a range of biologically active compounds: 
phenylpropanoids (rosavins), phenolic compounds (salidroside), monoterpens, 
flavonoids, p-tyrosol, organic acids, essential oils and lotaustralin. Extracts of this 
plant induce favorable changes in a variety of diverse of physiological function, in-
cluding nerotransmitter levels, central nervous system activity and cardiovascular 
function. The antioxidant and protective properties of different kind of tissues of 
the extract of roseroot have been proved in many studies.

The biotechnological investigations on Rhodiola rosea have been carried out in 
many countries (Russia, Germany, Finland, Poland and others). The presence of 
triandrine, p-coumaric alcohol and its glucosides (vimalin), p-cumaric acid, caf-
feic acid, β-sitosterol, daukosterol and salidroside (in amount traces) has been 
detected in callus tissues cultures. The main goal of the researchers is to enhance 
the content of biologically active compounds in tissue cultures by elicitation or 
biotransformation methods. The salidroside concentration in the yeast extract 
elicitated callus was twofold higher compared with control (1.5% d.w.) as well 
as with the field cultured plants. The biotransformation with use of p-tyrosol in-
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creased several times the salidroside production (2.3% d. w.) in comparison with 
the field cultured plants. The addition of cinnamyl alcohol (rosavin’s precursor) 
into the suspension culture improved the rosavin concentration up to 1.01% d. w. 
It is comparable with rosavin content in roots of the in vivo cultured plants. The re-
sults obtained by Finnish researches showed 3-6 fold increase of the rosin content 
in R. rosea callus cultured in bioreactor in comparison with field cultured plants as 
the effect of 2 mM cinamyl alcohol addition. The biological studies of the callus 
extracts proved their antioxidant, antimitotic and antimicrobial activity.

Nowadays the growing interest of pharmaceutical, cosmetic and food indu-
stries is observed for this new alternative way of obtaining the valuable raw plant 
material. 
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Niezbędne kwasy tłuszczowe, lub EFAs, należą do grupy wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych (PUFAs). Ponieważ nie mogą być syntetyzowane w organi-
zmie człowieka, muszą być dostarczne w diecie lub w preparatach farmaceutycz-
nych.

Istnieja dwie rodziny EFAs: omega-3: kwas α-linolenowy (ALA), kwas eikozano-
pentaenowy (EPA), kwas dokozaheksaenowy (DHA) i omega-6: kwas linolowy (LA), 
kwas γ- linolenowy (GLA), kwas dihomo- γ- linolenowy (DGLA), kwas arachidono-
wy (AA).

Kwasów omega –3 dostarczają: nasiona lnu, zielone warzywa liściaste, orzechy 
włoskie, glony, olej sojowy, ryby oceaniczne lub „tłuste ryby”. Bogate w kwasy 
tłuszczowe omega-6 są: mięso, oleje roślinne: kukurydziany, słonecznikowy, sojo-
wy . GLA może być dostarczany przez podawanie oleju wiesiołkwego EPO, oleju 
ogórecznikowego i oleju z nasion czarnej porzeczki. 

W celach prozdrowotnych i profilaktycznych powinna być utrzymana proporcja 1 
– 4 razy więcej kwasów tłuszczowych omega-6 niż omega-3. W diecie krajów zachod-
nich obserwuje się 10 do 30- krotną przewagę omega-6, w stosunku do omega-3. 

LA jest przekształcany w organizmie do GLA, a ten następnie do AA, który jest 
substratem prozapalnych eikozanoidów: prostaglandyn E2 i leukotrienu B4. 

Nadmierna ilość kwasów tłuszczowych omega-6 (LA i AA) prowadzi więc do 
stanów zapalnych, które leżą u podłoża chorób układu sercowo-naczyniowego, 
nowotworów, astmy, stawów, a nawet depresji. 

Synteza GLA z kwasu linolowego w organizmie jest zależna od aktywności en-
zymu delta-6-desaturazy, którego aktywność obniża się wraz z wiekiem, niedoży-
wieniem, spożywaniem trans- kwasów tłuszczowych, pochodzących z utwardzo-
nych olejów, paleniem papierosów, nadmiernym spożywaniem alkoholu. 

Suplementacja kwasami omega –3 (EPA, DHA i ALA) i GLA powoduje, że GLA nie 
jest przekształcany do AA, lecz do DGLA, który konkuruje z AA i ulega przemia-
nom do prostaglandyny PGE1, wykazującej właściwości przeciwzapalne, przeciw-
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zakrzepowe, antyproliferacyjne, zdolność obniżania poziomu lipidów, zwiększa-
nia relaksacji mięśni gładkich i przeciwdziałania skurczom naczyń krwionośnych. 

Suplementacja GLA z EPO lub innych źródeł może łagodzić takie schorzenia, 
jak: anoreksja, ADHD, zaburzenia metaboliczne: cukrzyca, otyłość, reumatolidal-
ne zapalenie stawów, osteoporoza, objawy menopauzy, trądzik, łuszczyca, aler-
gia, choroba nowotworowa, wysokie ciśnienie krwi, schorzenia serca, choroba 
wrzodowa.
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Essential fatty acids, or EFAs, belong to the class polyunsaturated fatty acids 
(PUFAs). They cannot be synthesised in human organisms and for this reason they 
must be obtained from food or from pharmaceutical preparations.

There are two families of EFAs: omega-3 (α-linolenic acid ALA, eicosapentaenic 
acid EPA, docosahexaenoic acid DHA) and omega-6 (linoleic acid LA, γ- linolenic 
acid GLA, dihomo- γ- linolenic acid DGLA, arachidonic acid AA).

Some of the food sources of omega-3 are: flaxseed, leaf vegetables, walnut, 
algae, deep-sea fish or “fatty fish”. Meet, vegetable oils, such as: corn, sunflower 
and soybean are rich in omega-6 fatty acids. GLA can be ingested by evening pri-
mrose oil EPO, borage oil, black currant seed oil. For optimum health and disease 
prevention the balance should consist of one to four more omega-6 then omega-3 
fatty acids. Diets of the inhabitants of West European countries tend to include 
from 10 to 30 times more omega-6 than omega-3 components. 

LA is converted to GLA in the organism and then further broken down to AA which 
is a substrate to form pro - inflammatory eicosanoids: prostaglandins E2 and leukotrie-
ne B4. Excess amounts of LA and AA promote inflammation, thereby leading to disea-
ses, such as: heart disease, cancer, asthma, arthritis and depression. GLA formation is 
dependent on the activity of delta-6-desaturase, which is hindered by aging, nutrient 
deficiency, trans-fatty acids, smoking and excessive alcohol consumption.

Combination omega –3 acids (EPA, DHA and ALA) with GLA taken as supple-
ment, is not converted to AA, but to DGLA, which competed with AA and conver-
sion to PGE1, exhibits anti - inflammatory, antithrombotic effects, antiproliferati-
ve, lipid-lower potential, enhanced smooth muscle relaxation and vasodilatation.

EFA deficiency and Omega- 6/-3 imbalance is linked with serious health con-
ditions, such as anorexia nervosa, attention deficit/hyperactivity disorders ADHD, 
metabolic disorders as: diabetes, obesity, rheumatoid arthritis, and osteoporosis, 
menpausal symptoms, acne and psoriasis, eczema, allergies, cancer, high blood 
pressure and heart disease and ulcers.

REFERENCES 

available from the authors
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Aspects of GMP at the production of Herbal Active Pharmaceutical 
Ingredients (API)

ROTH-EHRANG R.

Finzelberg GmbH & Co. KG, Andernach 

Herbal substances are defined according to EU Directive 2004/24/EC as whole, 
fragmented or cut plants in an unprocessed, usually dried form. Consistent with 
the same Directive herbal preparations are obtained by subjection herbal substan-
ces to treatments such as extraction, distillation, expression, fractionation, puri-
fication, concentration or fermentation. These include comminuted or powdered 
herbal substances, tinctures, extracts, essential oils, pressed juices and processed 
exudates [1].

Although a definition for Active Pharmaceutical Ingredients is not given in the 
directives reflecting to medicinal products for human use, the use of the terms 
herbal substance and herbal preparation indicates an equivalence to Active Phar-
maceutical Ingredients defined in the EC-GMP Part II [2].

However, it is of main importance to point out that not every herbal substance 
and herbal preparation being to be considered as API but depending on the inten-
ded use being an intermediate product whereas GMP is not required according to 
GMP-Part II [2].

To decide the start of GMP in the production of Herbal Active Pharmaceutical 
Ingredients table I in GMP part II is a helpful tool. In accordance with the well ac-
cepted scheme GMP has to be increased during the way of production. Although 
many topics of GMP such as documentation, training, monitoring and maintenan-
ce are fulfilled over the entire process chain, other GMP requirements are to be 
fulfilled for later production steps only. In case of herbal powders this is the final 
homogenisation and packaging. For dried herbal extracts this stage is reached 
after extraction and evaporation when the homogeneous soft extract is yield.

Although the implementation of GMP Part II is well accepted, the revision of 
Annex 7 which has been published as a draft recently would extend GMP require-
ments of herbal substances and herbal preparations in an inappropriate way. 

According to the draft even early steps of production such as cutting, drying, 
pressing and initial extraction would have to be carried out under strict GMP 
conditions. It has to be kept in mind that in early stages of production an ho-
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mogeneous batch is not likely and the quality is not necessarily determined as 
for pharmaceutical use. Therefore the draft of Annex 7 has to be considered as 
impracticable. This is underlined by the fact that steps of primary processing are 
sufficiently covered by GACP [3].

Consequently the draft of Annex 7 has been commented by The Association 
of the European Self-Medication Industry (AESGP) as unacceptable. Furthermore, 
a compromise was submitted to the European Commission taking into account 
GMP and GACP, whereas primary processing steps such as cutting, drying, commi-
nuting and initial extraction are still covered by GACP and GMP is required from 
the point when an homogeneous product is obtained.

REFERENCES

1. EU Directive 2004/24/EC
2. Part II of the EU Guide to GMP (Good Manufacturing Practice) from 03rd October 2005
3. Guideline on Good Agricultural and Collection Practice for starting materials of herbal origin (EMEA/

HMPC/246816/2005)
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Współczesne koncepcje dotyczące etycznych aspektów stosowania placebo 
w klinicznych badaniach nowych leków

ORZECHOWSKA-JUZWENKO K.

Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej, Akademia Medyczna, Wrocław

Badania kliniczne leków powinny być wykonywane zgodnie z etycznymi za-
sadami. Z punku widzenia prawnego i etyczno-moralnego najbardziej kontro-
wersyjne jest użycie placebo w randomizowanych badaniach klinicznych meto-
dą podwójnie ślepej próby ponieważ pozbawia pacjenta korzyści standardowej 
terapii. Dlatego współczesna tendencja rozwiązania problemu użycia placebo w 
badaniach klinicznych nowych leków polega często na wprowadzeniu bardziej 
bezpiecznych metod obiektywizacji wyników badań klinicznych w grupie, której 
zastosowano, nowy badany lek z grupą, w której zastosowano konwencjonalną, 
standardową, uznaną dotychczas za najlepszą farmakoterapię.
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Pharmacovigilance of Herbal Medicinal products

SIEVERS H.

PhytoLab GmbH & Co. KG, Germany

The proof of safety is required by regulatory authorities for medicinal products 
and expected by physicians and patients. This applies to herbal medicinal products 
without exception. Herbal Medicinal Products are publicly perceived as being ge-
nerally safe. However, in the scientific and regulatory community the topic is sub-
ject to intensive discussion. From the industry’s perspective, pharmacovigilance 
measures according to the European “Notice to Applicants”, Vol. 9a, are an impor-
tant tool to provide a maximum of safety on a systematically documented basis. 
One important element is the continuous collection, assessment and documenta-
tion of case reports from spontaneous reporting or from literature. Also small to 
medium enterprises have access to comfortable technical solutions at reasonable 
costs since industry associations provide suitable data bases in joint projects like, 
e.g., the german associations BAH and BPI. For herbal medicinal products Periodic 
Safety Update Report (PSUR) are of great importance. PSURs have to be issued in 
intervals of max. 3 years for known substances. In the PSUR all relevant clinical 
and non-clinical safety data generated or retrieved in the report period and data 
on serious, unlisted ADRs for both the report period and as cumulative summary 
tabulations starting from the International Birth Date must be assessed regarding 
their relevance for the benefit/risk balance of the product. 

The presentation provides an overview of the regulatory framework for phar-
macovigilance. Examples of case reports and recent topics of herbal safety will be 
discussed. Particularities of herbal PSURs will be highlighted and a joint service 
platform by the BAH (Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller, Germany) for 
the shared elaboration of PSURs will be presented.
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Definition of herbal drug preparations and problems arising from 
classification

KLIER B.

PhytoLab GmbH & Co. KG, Vestenbergsgreuth

The active ingredient of a herbal medicinal product (HMP) is always a complex 
mixture of multiple compounds. Despite the enormous scientific efforts that have 
been made in the last decades to elucidate the mechanism of action of herbal 
preparations only for a limited number of herbal drugs pharmacological or thera-
peutic effects can be assigned to specific constituents.

Since a complete qualitative and quantitative description of a herbal drugs com-
plexity is impossible its quality is largely defined by the entire production process. 
Quality control of herbal medicinal products relies on both qualitative fingerprint 
analyses and quantitative analyses based on phytochemical markers. Markers are 
the thread that ties together production processes and quality control.

In the European Pharmacopoeia monograph “Extracts” there are three types 
of extracts described classifying the extracts with “title, definition, efficiency and 
production”:

“Standardised extracts are adjusted within an acceptable tolerance to a given con-
tent of constituents with known therapeutic activity; standardisation is achieved by 
adjustment of the extract with inert material or by blending batches of extracts.

Quantified extracts are adjusted to a defined range of constituents; adjustments 
are made by blending batches of extracts. 

Other extracts are essentially defined by their production process (state of the 
herbal drug or animal matter to be extracted, solvent, extraction conditions) and 
their specifications”.

The quality parameters will be described in an individual monograph. Each 
extract monograph has to be classified to one of these types and the products 
have to be conform to the specification (quality, production and efficiency). In the 
meantime monographs of 11 standardised, 3 quantified and 6 other extracts have 
been published in Ph.Eur.; further 12 extract monographs are in the work program 
of expert groups (see enclosed).

On the basis of examples several problems arising from this classification will be 
shown. enclosure: List of monographs published in Ph.Eur. and drafted (in brackets)
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Standardised extracts 
Aloe dry extract standardised
Belladonna leaf dry extract stanardised
Belladonna leaf tincture standardised
Cascara dry extract standardised
Cinchona liquid extract standardised
Frangula bark dry extract standardised
Ipecacuanha liquid extract standardised
Liquoric ethanolic liquid extract standardised
Milk thistle dry extract refined and standardised
Opium dry extract standardised
Senna leaf dry extract standardised
(Bilberry fruit dry extract refined and standardised
Horse-chestnut dry extract standardised
Rhubarb dry extract standardised)

Quantified extracts 
Capsicum oleoresin refined and quantified
Ginkgo extract refined and quantified
Hawthorn leaf and flower liquid extract quantified
(Hypericum dry extract quantified)
Other extracts 
Hawthorn leaf and flower dry extract
Matricaria liquid extract
Passion flower dry extract
Valerian dry aqueous extract
Valerian dry hydroalcoholic extract
Valerian tincture,
(Artichocke dry extract
Boldo leaf dry extract
Devill`s claw dry extract
Ginseng dry extract
Melissa dry extract
Peppermint dry extract
Purple coneflower herb expressed juice Willow bark dry extract)
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Suplementy diety - czy są alternatywą dla leku roślinnego?

DEREBECKA – HOŁySZ N., MŚCISZ A.

Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich, Poznań

Produkty należące do kategorii suplementów diety cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem w Europie. Wraz z pojawieniem się tej nowej kategorii środków 
spożywczych pojawiło się również wiele problemów i kontrowersji. Suplementami 
diety według definicji określonej w Ustawie o Bezpieczeństwie Żywności i Żywie-
nia z 25 sierpnia 2006 r. są: „środki spożywcze, których celem jest uzupełnienie 
normalnej diety, będące skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mine-
ralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny 
(...) z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego”. 
Najwięcej kontrowersji budzą tzw. „inne substancje”, ponieważ nie określono do 
tej pory, jakie dokładnie substancje mogą wchodzić w skład suplementów diety. 
Nie jest również do końca jasne jak należy rozumieć efekt: „inny fizjologiczny”. 
Coraz więcej pojawia się w sprzedaży suplementów diety zawierających surowce 
roślinne, w tym zielarskie, produkty te cieszą się coraz większa popularnością. 
Wiele z nich jednak stanowi tzw. „produkty z pogranicza lek/żywność”, a surowce 
w nich zawarte wchodziły do tej pory wyłącznie w skład produktów leczniczych. 
Tu pojawia się pytanie, czy suplementy mogą być w takim razie alternatywą dla 
leku roślinnego? Biorąc pod uwagę fakt, że suplementy diety należą do kategorii 
środków spożywczych i nie mogą wykazywać efektów farmakologicznych, jedynie 
zgodnie z definicją: „efekt odżywczy lub inny fizjologiczny”, można stwierdzić, 
że nie stanowią one alternatywy dla leku roślinnego. Stanowią jedynie źródło 
uzupełnienia normalnej diety w wartościowe składniki pochodzenia roślinnego. 
W związku z tym pojawia się wiele pytań. Które surowce roślinne mogą wchodzić 
w skład suplementów diety? Jak ustalić maksymalne i minimalne dawki dobowe 
dla tych surowców, aby nie stanowiły one ryzyka dla konsumenta, ale wywoływały 
pożądany efekt „fizjologiczny”? Jakie powinny być wymagania odnośnie jakości 
i standaryzacji surowców zielarskich wchodzących w skład suplementów diety? 
Należy pamiętać, że tak jak w przypadku produktów leczniczych, stosowanie su-
plementów diety wiąże się z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych oraz 
interakcji. Istotne jest zarówno bezpieczeństwo, jak i przeznaczenie zastosowa-
nych surowców, a także produktu jako całości. Głównym celem prowadzonych 
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prac nad statusem prawnym suplementów diety jest więc zapewnienie dostępu 
wyłącznie do produktów wysokiej jakości, o udokumentowanym korzystnym 
działaniu, nie stanowiących ryzyka dla zdrowia konsumenta.
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Dietary supplements - an alternative to herbal medicinal products?

DEREBECKA – HOŁySZ N., MŚCISZ A.

Research Institute of Medicinal Plants, Poznań

There are more and more products belonging to category “food (dietary) sup-
plements” on the European market. Together with coming into existence this new 
category of foodstuffs in European legislation the new problems and controver-
sies appeared. Food supplements means:” foodstuffs the purpose of which is to 
supplement the normal diet and which are concentrated sources of minerals or 
vitamins or other substances with a nutritional or physiological effect”. The most 
controversial are „other substances”, since it is still undefined, which substances 
actually can enter into the composition of dietary supplements. It is also not cle-
ar how to understand “physiological effect”. Lots of dietary supplements on the 
market contain several herbal materials and these supplements are getting more 
and more popular. These products are often problematic, because many of them 
can be called „borderline - food/medicine products”. The question have appeared: 
may the food supplements be regarded as an alternative to herbal medicinal pro-
ducts? Concerning the fact that dietary supplements are food products and they 
can not exert any pharmacological activity but only: „nutritional or physiological 
effects”, it can be concluded, that they can not be regarded as an alternative to 
herbal medicinal products. They should be treated as a source of beneficial sub-
stances of plant origin that supplement the normal diet. The questions are: Which 
plant materials may enter into the composition of food supplements? How to es-
tablish the minimal and maximal doses of herbal materials in dietary supplements 
to be both, safe and effective? What should be the requirements and standards 
concerning the quality and safety of such products? It is important to be taken 
into account, that alike medicinal products, dietary supplements may cause un-
desirable effects and interactions with medications and other foodstuffs. Both sa-
fety and effectiveness of particular ingredients and the product as a whole are of 
highest importance. The main aim of legislation concerning dietary supplements 
is to ensure that the products that are available on the EU market are of high qua-
lity, have proved beneficial properties and are safe for consumers.
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Rynek preparatów roślinnych na tle rynku OTC

CZARNOCKI J.

Consumer Health w IMS Poland, Warszawa

Rynek preparatów bez recepty, zwany również rynkiem OTC, osiągnął w 2006 
roku obrót 3 600 000 złotych polskich. Liczba ta uwzględnia zarówno leki OTC 
(status rejestracji Ministerstwa Zdrowia) jak również dietetyki, które są dopuszc-
zane do obrotu spełniając kryteria ustawy o produktach żywnościowych. 

Wzrost w stosunku do roku 2005 wyniósł 5,6%. Tak wysoka dynamika plas-
uje nas na czele krajów Unii Europejskiej. Z wyjątkiem „nowych” krajów Unii 
Europejskiej (Słowacja, Litwa, Łotwa) oraz Wielkiej Brytanii pozostałe kraje nie 
odnotowały wzrostu albo pokazały nawet spadek.

Czy konsumenci poszukujący produktów OTC chcą się zdrowo leczyć? Na 
pewno tak, patrząc na duży odsetek kupowanych produktów OTC, które są po-
chodzenia roślinnego. Jest to sygnał mówiący o tym, że świadomość polskiego 
konsumenta nt. leków OTC jest dość wysoka. 

Pomimo małej ilości produktów roślinnych w reklamie oraz słabego nacisku na 
ten aspekt prawie 1/3 naszych wydatków jest przeznaczana na ten cel. Głównie 
bezpieczeństwo i mniejsza ilość skutków ubocznych wpływa na chęci zakupowe 
pacjenta. 
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Development of sale of herbal preparations at the OTC market

CZARNOCKI J.

Consumer Health w IMS Poland, Warsaw

OTC market in Poland is worth 3 600 000 polish zloty. It covers both registered 
and unregistered (dietetics) products.

The increase of the market achieved 5,6% in value terms. Such rapid growth 
give Poland the one of the first places in the EU community. Only Baltic countries, 
Slovakia and Great Britain showed higher growth index. The rest of the EU coun-
tries decreased in sales or were flat in the development of the OTC market.

There is a question “Do Polish consumer seek healthy OTC product?” We hope 
so looking at the proportion of the sales of the herbal products on the Polish OTC 
market.

Despite the small presence of the herbal focus in the media promotion, one 
third of the Polish OTC market in value terms belongs to the product with herbal 
origin. Mainly the safety and smaller side effects influence on the purchases of 
the customer.
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HPLC and bioautographic analysis of active constituents in Chelidonium 
extracts

KURSINSZKI L. 1, SÁRKÖZI Á. 1, OTT P.G. 2, TyIHÁK E. 2, KÉRy Á.1, SZŐKE É. 1

1 Department of Pharmacognosy, Semmelweis University, Budapest
2Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest

Chelidonium majus L. is an old medicinal plant traditionally used for its cho-
leretic, cholagogue, spasmolytic, antiinflammatory, antimicrobial and antitumor 
activities. Chelidonii herba is official in the European Pharmacopoeia and newly 
introduced drug in the Hungarian Pharmacopoeia (Ph.Hg.VIII) but only the cho-
leretic and cholagogue effects are accepted. Botanical preparations of this plant 
are available all over the world and proposed for traditional applications without 
information on chemical composition. These preparations can differ from each 
other on several ways possibly causing high variabilyties in active constituents, 
namely isoquinoline alkaloids. 

Considering these, RP-HPLC-DAD and LC-MS/MS methods were developed and 
used for the analyses of isoquinoline alkaloids in C. majus. Samples were extracted 
with acidic methanol and purified by solid-phase extraction on Supelclean LC-18 
cartridges. Simultaneous determination of protopine, chelidonine, coptisine, san-
guinarine, berberine was performed by HPLC on modern reversed-phase columns. 
The application of Luna C18(2) and Gemini-phenyl-hexyl silica-based stationary 
phases resulted in excellent peak shapes, improved selectivity and simplified ope-
rating conditions by using a mobile phase free of ion-pair reagent and trietha-
nolamine. Validation studies proved the repeatability of the method was good 
(RSD%=2.4-5.4) and the recovery was satisfactory (85.3-101.2%) (1). 

The main alkaloid of the aerial part of C. majus was determined as coptisine (leaf: 
509 mg/100g, stem: 289.3 mg/100g, generative organ: 970 mg/100g). In the root 
part, chelidonine can be found in highest amount (376.3 mg/100g), but the concen-
tration of sanguinarine (335.7 mg/100g), coptisine (277.3 mg/100g), chelerythryne 
(168.7 mg/100g) and berberine (90.7 mg/100g) is also considerable (2). Highest total 
alkaloid content was measured in samples collected during the rest period; therefo-
re this time is most appropriate for the collection of both the herb and the root.

In order to contribute to the phytotechnology of Chelidonium preparations, we 
studied the dissolution of the alkaloids from traditional extracts of the herb. 
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Our biological studies performed by the BioArena method confirmed the an-
tibacterial activity of Chelidonium alkaloids and also support the assumption that 
the reaction mechanism is realized by the formation of formaldehyde due to de-
methylation (3).
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Soyfem® - wartościowy składnik terapii objawów okołomenopauzalnych

DREWS K., SEREMAK-MROZIKIEWICZ A.

Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych Katedry Perinatologii i Ginekologii, 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkiewicza, Poznań

W ostatnich latach zwrócono uwagę na szereg właściwości związków roślin-
nych z grupy fitoestrogenów, które wskazują na ich skuteczność w przeciwdziała-
niu występowania lub też w łagodzeniu objawów zespołu klimakterycznego.

Dla oceny wpływu diety obfitującej w pokarmy zawierające fitoestrogeny na 
łagodzenie objawów wypadowych przeprowadzono szereg randomizowanych ba-
dań klinicznych. Najwięcej z nich wykazało odwrotną zależność między występo-
waniem objawów wypadowych a zawartością soi w diecie. Zgodnie z zaleceniami 
Północnoamerykańskiego Towarzystwa Menopauzy w celu zauważalnej redukcji 
występowania objawów zespołu klimakterycznego konieczna jest dawka 40 - 80 
mg izoflawonów w codziennej suplementacji, co jednocześnie oceniane jest jako 
bezpieczna i skuteczna substytucja fitoestrogenna.

Celem naszej pracy była ocena skuteczności działania standaryzowanego eks-
traktu izoflawonów (Soyfem®) w łagodnym i średnio ciężkim zespole klimakterycz-
nym oraz cena bezpieczeństwa i tolerancji stosowania preparatu Soyfem® w grupie 
555 kobiet po menopauzie (dawkowanie: 1 lub 2 tabletki 1 lub dwa razy dziennie).

W przebiegu badań obserwowano systematyczny spadek wartości indeksu Kup-
permana w całej analizowanej grupie pacjentek po menopauzie oraz poprawę ja-
kości życia. Zaobserwowano spadek nasilenia oraz liczby uderzeń gorąca, a także 
obniżenie potliwości (p < 0,05), złagodzenie zaburzeń snu (p < 0,05), zmniejszenie 
bólów i zawrotów głowy oraz bólów stawowych. Odnotowano zmniejszenie uczu-
cia zmęczenia odczuwanego przez pacjentki, kołatania serca, uczucie duszności 
(zmniejszenie nasilenia w granicach 70-100%) (p < 0,05). U 80% pacjentek odnoto-
wano całkowite ustąpienie parestezji, 20% pacjentek zgłaszało zmniejszenie wystę-
powania parestezji (p < 0,05). Wysoko oceniony został również wpływ Soyfemu na 
zmienność oraz złagodzenie nastrojów depresyjnych (p < 0,05).

Stosowanie preparatu Soyfem® w dawkach 52 do 104 mg/dobę (2 razy dziennie 
po 1 lub 2 tabletki), jest bezpieczną i skuteczną terapią okresu menopauzy u kobiet 
z umiarkowanym i średniociężkim nasileniem objawów wypadowych ocenianych 
na podstawie indeksu Kuppermana. Tego typu terapia pozwala na uzyskanie zado-
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wolenia z prowadzonej terapii u pacjentki (compliance) oraz, ze względu na wyraźną 
poprawę samopoczucia u pacjentek, pozwala na dłuższe jego stosowanie.

Największy odsetek działań niepożądanych odnotowano w pierwszych 3 mie-
siącach obserwacji, wszystkie miały charakter przemijający. Ogółem w grupie 555 
pacjentek zaobserwowano działania niepożądane u 70 kobiet (12,6%). Najczęściej 
były to zaburzenia ze strony układu pokarmowego tj. zgaga, bóle brzucha, nud-
ności, zaparcia, biegunki, brak apetytu oraz wzdęcia (4,3% kobiet). Inne według 
częstości pojawiania się to: plamienia, bóle głowy, tkliwość i bolesność piersi oraz 
suchość śluzówek. W naszym badaniu wskazaliśmy, ze izoflawony stosowane w 
okresie po menopauzie są bezpieczne i dobrze tolerowane. Przy zastosowaniu 
mniejszych dawek najczęściej obserwowano ostre napady bólów głowy o cha-
rakterze migrenowym, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego oraz poja-
wianie się alergii skórnych. Jednakże bezpośredni wpływ estrogenów roślinnych 
powinien być rozważany w kontekście zwyczajów pokarmowych w danej popu-
lacji i może być odmienny w zależności od wpływu czynników genetycznych i 
środowiskowych.
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Soyfem® - valuable compound in therapy of menopausal symptoms

DREWS K., SEREMAK-MROZIKIEWICZ A.

Department of Parinatology and Gynecology, Division of Perinatology and Women’s 
Diseases, University of Medical Sciences, Poznań

Recently much attention has been paid for isoflavones and their proprieties to al-
leviate the climacteric symptoms. The goal of this study was to evaluate the efficacy 
of standardized isoflavones extract (Soyfem) in moderate and medium-severe cli-
macteric syndrome. Evaluation of phytoestrogens reach diet in alleviation of climac-
teric symptoms were performed in many randomized studies. Most of them showed 
correlation between phytoestrogens content in diet and elimination of climacteric 
symptoms. Nord-American Society of Menopause recommend the dosage of 40 - 80 
mg of isoflavones in daily supplementation for reduction of climacteric symptoms. 
This dosage is safe and efficient in substitution of phytoestrogens.

The goal of our study was to evaluate the efficacy of standardized isoflavones 
extract (Soyfem®) in moderate and medium-severe climacteric syndrome and to 
evaluate safety and tolerance of isoflavones (Soyfem®) administration in the group 
of  555 postmenopausal women (1 or 2 tablets once or twice daily).

We have noted decreased intensity and number of hot flushes, diaphoresis (p 
< 0,05), diminished sleep disturbances (p < 0,05), decreased headache, dizzi-
ness, and arthrosis pain. The diminished intensity of tiredness, palpitation and 
breathlessness have also been observed (p < 0,05). 80% of all investigated women 
noted the regression of paresthesis, 20% indicated significantly decreased number 
of paresthesis (p < 0,05). Influence of Soyfem to the variability and moderation 
of depressive mood (p < 0,05) have also been positively evaluated by patients. 
Administration of Soyfem in the dosage 52 to 104 mg/24 hours (2 times daily 1 
or 2 tablets) is safe and effective therapy in the postmenopausal women with 
moderate and medium-severe climacteric syndrome evaluated according to the 
Kupperman index. Administration of Soyfem is connected with a good compliance 
and correlated with well-being in the investigated women allowing long period 
administration. 

The greatest percent of adverse events were noted in the first 3 months of 
observation. In 555 women the adverse events appeared in 70 women (12,6%), all 
were transient. The most frequent were dyspeptic symptoms: heartburn, stoma-
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chache, nausea, constipations, diarrhoea, lack of appetite and meteorisms (4,3% 
women). The others frequent symptoms are: spotting, headache, mastalgia, and 
dryness of mucous membranes. 

We have shown that isoflavones administered in postmenopausal period are 
generally safe and well tolerated. When isoflavones are used in low dosage the 
most frequent adverse events are: acute headache, dyspeptic symptoms, and skin 
allergies. However the direct influence of plant estrogens should be considered in 
correlation with dietary habits of the population in connection with genetic and 
environmental factors.
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Olejki eteryczne w świetle współczesnych badań

OCHOCKA J. R., FILIPOWICZ N.

Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, Akademia Medyczna, Gdańsk

Olejki eteryczne i ich składniki znajdują bardzo szerokie zastosowanie. Tak jak 
do końca nie jest znana rola jaką pełnią olejki dla rośliny w której zachodzi ich 
biosynteza tak też nie w pełni znane są mechanizmy działania olejków w układach 
biologicznych w tym w organizmie człowieka.

Od niepamiętnych czasów zapach powiązany jest z olejkami i ich składnikami. 
Odkrycia ostatnich lat w takich dziedzinach jak neurofizjologia genetyczna i mole-
kularna mózgu poszerzyły wiedzę na temat funkcjonowania zmysłu węchu. Odkryta 
zaskakująca ilość genów węchu kodujących białkowe receptory węchowe w błonie 
komórek węchowych jamy nosowej [1], znacznie większa niż genów kodujących 
białka innych narządów zmysłu, nawet tak ważnych dla człowieka jak zmysł wzroku, 
uzasadnia pogląd, że węch odgrywa większą rolę u człowieka niż dotąd powszech-
nie sądzono. Wyniki ostatnio publikowanych badań potwierdzają ważną rolę jaką 
wywołuje zapach olejków w procesie nauki i zapamiętywania przy funkcjonowaniu 
pamięci deklaratywnej sterowanej  przez hipokamp w mózgu [2].

Jednym z istotnych kierunków badań są badania stabilności składników olej-
ków. Interesujące wyniki dotyczą produktów  rozkładu trans-anetolu jak  również 
zjawiska określanego nazwą „”Ouzo effect”. Przedstawione zostaną wyniki badań 
własnych oraz ostatnie  doniesienia literaturowe [3]. 

W prezentacji omówione zostaną zagadnienia dotyczące  chemotaksonomicz-
nej roli olejków i ich składników jak również zagadnienia standaryzacji molekular-
nej surowców roślinnych. Przedstawione zostaną wyniki badań porównawczych 
“genetycznego i fitochemicznego odcisku palca” wybranych gatunków roślin.
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Essential oils in the light of contemporary research 

OCHOCKA J. R., FILIPOWICZ N.

Department of Biology and Pharmaceutical Botany , Medical University, Gdańsk

Essential oils and their components have very broad application. The role of 
oils in plants with biosynthesis process is not fully known; so is the function of oils 
in biological systems including human body.

Since time immemorial the odor has been associated with essential oils and 
their components. Recent findings in fields such as genetic and molecular neu-
rophysiology of the brain have widely improved the knowledge regarding the 
function of olfactory sense. Finding an impressive amount of olfactory genes en-
coding protein olfactory receptors in the membrane of olfactory cells of nasal 
cavity [1], a much greater amount than the number of genes encoding proteins of 
other sensory organs (even so essential for a human being, such as the sense of 
sight), has justified the the view that olfactory sense is more important for a hu-
man being than it has been commonly believed so far. Recently published research 
results have supported the importance of the role of odor cues during the process 
of learning and the process of memorizing by the function of hippocampus - de-
pendent declarative memory [2].

One of the relevant directions of research is the research into the stability of 
the components of essential oils. Interesting results have been obtained concer-
ning the decomposition of products of trans-anethole as well as the phenomenon 
described as “Ouzo effect”. This paper aims to present the results of personal 
research as well as recent literature findings [3].

The issues relating to the chemotaxonomy role of essential oils and their com-
ponents as well as issues of molecular standardization of plant materials will be 
discussed in the presentation. The results of comparative study of “genetic and 
fitochemical fingerprint” of selected species of plants will be presented as well.
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Czy racjonalna fitoterapia może stanowić alternatywę dla leku 
syntetycznego w farmakoterapii chorób przewlekłych?

HOROSZKIEWICZ-HASSAN M.

Europlant Phytopharm sp. z o.o., Klęka

Leki roślinne o aktualnym standardzie jakości, których skuteczność i bezpie-
czeństwo oparte są na wynikach badań naukowych coraz częściej stanowią uzu-
pełnienie, czy wręcz alternatywę dla leku syntetycznego.

Szczególną rolę racjonalna fitoterapii może pełnić w terapii chorób przewle-
kłych, kiedy ryzyko nasilenia wystąpienia działań niepożądanych konwencjonal-
nej farmakoterapii jest najwyższe. Skuteczność leków roślinnych w badaniach 
klinicznych coraz częściej jest oceniana w odniesieniu do klasycznie stosowanych 
leków syntetycznych, co daje pogląd na możliwość ich stosowania w konkretnych 
stanach klinicznych.

Duże znaczenie w terapii przewlekłych chorób narządu ruchu zyskują prepa-
raty lecznicze z wyciągiem z korzenia hakorośli rozesłanej. A ich racjonalne sto-
sowanie daje możliwość zmniejszenia dawek NLPZ, a tym samym polekowych 
objawów ze strony przewodu pokarmowego.

Podobnie w przypadku preparatów leczniczych z liści karczocha stosowanych 
tradycyjnie w leczeniu zespołu dyspeptycznego. Zaobserwowany w badaniach 
klinicznych korzystny wpływ na profil lipidowy pacjentów, co daje możliwość far-
makoterapii hiperlipoproteinemi lekiem roślinnym zanim zastosujemy klasyczne 
statyny lub alternatywnie u pacjentów z zaburzeniem pracy wątroby.

Badania kliniczne nad skutecznością suchego ekstraktu z bluszczu wykazały ich 
skuteczność porównywalną z ambroxolem w terapii stanów przewlekłych układu 
oddechowego jak zapalenie oskrzeli.

Dobra znajomość fitoterapii i racjonalne stosowanie leków roślinnych daje 
szansę na optymalizację terapii chorób przewlekłych i zmniejszenie ryzyka wystą-
pienia polekowych działań ubocznych klasycznej terapii.
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Can herbal medicinal products be alternative for synthetic drug in 
pharmacotherapy of chronic diseases?

M. HOROSZKIEWICZ- HASSAN

Europlant Phytopharm Sp. z o.o., Klęka 

Herbal medicinal products with actual quality standard , which effectiveness 
and safety are base on proper scientific examinations are more often complemen-
tary or even alternative for conventional pharmacotherapy.

Rational phytotherapy may play an important role especially in chronic diseases 
when risk of side effect of synthetic drugs increasing. The effectiveness of herbal 
medicinal products proven by clinical studies in comparison to standard synthetic 
drug is giving possibility to evaluate its usage in special clinical situation.

It has been observed that artichoke preparation can help lower serum choleste-
rol levels in human and it can be use in pharmacotherapy of hyperlipoproteinemic 
patient with active liver disease before statin. 

Based on proper clinical study it was demonstrate that the effectiveness of 
dried ivy leaf extract is at least as effective as the synthetic reference preparation 
Ambroxol in chronic upper respiratory diseases like bronchitis. 

Rational phytotherapy with Devil’s claw may also optimized chronic rheumatic 
complaints by decreasing dosage of NSAID and reduce NSAIDs damage of the 
gastrointestinal mucosa.

Rational use of herbal medicinal products is giving a chance on optimalization of 
chronic diseases therapy and decreasing risk of synthetic drug-induce side effects.
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Large Molecules as antiadhesive compounds against pathogens

WITTSCHIER N., LENGSFELD C., HENSEL A.

University of Münster, Institute for Pharmaceutical Biology and Phytochemistry, 
Münster, Germany

Within the development of alternative treatment regimes against bacterial in-
fections the use of antiadhesive compounds are increasingly discussed as prophy-
lactic tools alternative treatment regimes against bacterial infection. Because 
bacterial adhesion is commonly mediated by carbohydrate-protein interactions 
between surface adhesins of the microorganism and the host cell. The use of exo-
genous polyvalent, high-molecular carbohydrates and tannin-like plant-derived 
compounds should antagonize the adhesive interaction. Within a broad screening 
a range of carbohydrates, carbohydrate- and proanthocyanidin-enriched plant ex-
tracts were screened on for potential antiadhesive effects against Helicobacter py-
lori, Campylobacter jejuni, Porphyromonas gingivalis and Candida albicans in different 
in situ assays on primary tissue. The adhesion of H. pylori on human stomach tissue 
was effectively blocked by glucuronic acid enriched polysaccharides from immatu-
re okra fruits (Abelmoschus esculentus). These compounds additionally had strong in 
vitro effects against C. jejuni (inhibition up to 80%), but were ineffective within an 
in vivo study in infected chicken broilers, due to metabolisation in gastrointestinal 
system. Polysaccharides from Glycyrrhizia glabra, also enriched in glucuronic acid, 
showed strong antiadhesive properties against H. pylori and P. gingivalis (inhibi-
tion 60-70%). Pelargonium sidoides extract, containing mainly polymeric proantho-
cyanidins was effective aginst H. pylori in a dose-dependent manner. Due to the 
multifunctional adhesive strategy of C. albicans no effective compounds could be 
detected against this yeast. Structure-activity relations are presented and the po-
tential in vivo use of carbohydrate-based antiadhesives are discussed.
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Hipoglikemizujące działanie ekstraktów z surowców roślinnych z rodziny 
Fabaceae – badania w zwierzęcym modelu cukrzycy.

WINIARSKA H., MROZIKIEWICZ P.M.1, MŚCISZ A. 1, BOROWSKA M., ABRAMCZyK M., 
DWORACKA M., BOBKIEWICZ-KOZŁOWSKA T., GORECKI P. 1

Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im K.Marcinkowskiego, 
Poznań 
1Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich, Poznań

Wzrastająca liczba chorych na cukrzycę stanowi ciągłe wyzwanie dla poszuki-
wań skutecznych leków hipoglikemizujących. Ekstrakty z nasion lucerny (Medicago 
sativa) [1], kozieradki (Trigonella foenum-graecum) [2], oraz owocni fasoli zwyczajnej 
(Phaseolus vulgaris) [3] są od wielu lat stosowane w medycynie ludowej. Poniższe 
badania zaplanowano celem oceny wpływu ekstraktów z surowców roślinnych z 
rodziny Fabaceae na homeostazę glukozy u szczurów z cukrzycą streptozotocyno-
wą, jak i u zwierząt bez zaburzeń gospodarki węglowodanowej.

Badaniu poddano szczury z cukrzycą streptozotocynową indukowaną w okre-
sie noworodkowym (n5-STZ), oraz szczury bez cukrzycy (grupa kontrolna), któ-
rym przez kolejnych 28 dni podawano ekstrakty z surowców roślinnych, gliben-
klamid lub wodę. Ekstrakty z nasion lucerny (1g/kg), kozieradki (1g/kg), owocni 
fasoli (0,2g/kg), glibenklamid (5mg/kg) lub woda były podawane dożołądkowo raz 
na dobę. Stężenia glukozy i insuliny (na czczo, 2 i 4 godziny po podaniu badanej 
substancji) były monitorowane w 1., 7. i 28. dniu doświadczenia. Po zakończeniu 
badania pobrano krew celem oznaczenia stężenia 1,5-anydroglucitolu – wskaź-
nika ostrej hiperglikemii. Wyznaczono również średnią glikemię dobową oraz 
wskaźnik insulinoporności obwodowej (glikemia/insulinemia).

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż przewlekłe po-
dawanie ekstraktów z wybranych surowców roślinnych z rodziny Fabaceae obniża 
stężenie glukozy u szczurów z cukrzycą streptozotocynową (n5-STZ). Działanie 
hipoglikemizujące badanych ekstraktów może być częściowo związane ze stymu-
lacją wydzielania insuliny, niemniej dalsze badania wydają się być konieczne dla 
pełnego wyjaśnienia mechanizmu ich działania. 

Podziękowanie:
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projekt nr 2P05F 02127
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Hypoglycemic activities of extract of plant material from Fabaceae – studies 
in streptozotocin diabetes rats.

WINIARSKA H., MROZIKIEWICZ P.M.1, MŚCISZ A. 1, BOROWSKA M., ABRAMCZyK M., 
DWORACKA M., BOBKIEWICZ-KOZŁOWSKA T., GORECKI P. 1

Department of Pharmacology, University of Medical Sciences, Poznań
1Research Institute of Medical Plants, Poznań 

Increased prevalence of diabetes mellitus is still a therapeutic need for search 
effective hypoglycemic drugs. Medicago sativa [1], Trigonella foenum-graecum [2], 
and Phaseolus vulgaris [3] have been used in the treatment of diabetes for several 
years but only as a traditional plants. This study has been undertaken to evaluate 
the effects of plant materials from Fabaceae on glucose homeostasis in normal and 
streptozotocin-induced diabetic rats.

Neonatally streptozotocin-induced diabetic (n5-STZ) rats treated with extracts of 
plant material (Medicago sativa, Trigonella foenum-graecum, and Phaseolus vulgaris), were 
compared to control (non-diabetic) animals and to diabetic rats receiving glibencla-
mide/water treatment for 28 consecutive days. The extract of Medicago sativa seeds  
(1g/kg), or Trigonella foenum-graecum seeds (1g/kg) or Phaseolus vulgaris pericarpium 
(0.2 g/kg) or water or glibenclamide (5mg/kg) were given orally once daily for 4 weeks. 
Blood glucose and insulin levels (fasting, 2 and 4 hours after administration of exami-
ned substances) were monitored on 1th, 7th and 28th day of experiment. After termi-
nation the blood was collected to estimate 1,5-anhydroglucitol level in plasma – an 
indicator of acute hyperglycemia. The mean blood glucose (MBG) and the indicator of 
peripheral insulin resistance (glycemia/insulinemia) were calculated. 

We conclude that chronic treatment with extracts of plant material from Fa-
baceae decreases plasma glucose levels in n5-STZ-diabetic rats. The hypoglycemic 
activity may be partially mediated by increase of insulin secretion, but further 
researches are needed to complete explanation.
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Badania fitochemiczne jako czynnik ułatwiający ocenę bezpieczeństwa 
i jakości produktów leczniczych i suplementów diety zawierających 
przetwory z Echinacea i Ginkgo biloba

MIELCAREK S., MŚCISZ A.

Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich, Poznań

Roślinne produkty wytworzone z Echinacea purpurea (L.) Moench, Echinacea angusti-
folia DC., Echinacea pallida (Nutt.) Nutt and Ginkgo biloba (L.) są szeroko znane i stosow-
ane w Europie jak i USA. Przetwory aktualnie dostępne w obrocie to nalewki, produk-
ty homeopatyczne oraz ekstrakty jako komponenty produktów multiskładnikowych. 
Echinacea jak i Ginkgo są bogatymi kompleksami naturalnych struktur chemicznych o 
potencjalnej aktywności biologicznej. Wiele składników Echinacea zostało już ziden-
tyfikowanych; najważniejsze z nich to pochodne kwasu kawowego, polisacharydy, 
polieny i izobutyloamidy. Z kolei Ginkgo zawiera bioflawonoidy w postaci glikofla-
wonoidów kempferolu, izoramnetyny i kwercetyny oraz flawony, kwasy organiczne 
oraz nową, charakterystyczną dla Ginkgo klasę naturalnych laktonów diterpenowych. 
Zarówno Echinacea jak i Ginkgo posiadają pozytywne monografie w Farmakopei Eu-
ropejskiej. Farmakopalne metody kontroli jakości tych surowców mogą zostać zaa-
doptowane w kontroli produktów, którymi składnikami są Echinacea lub Ginkgo, po 
uprzedniej walidacji zastosowanych metod analitycznych. Zarówno w przypadku 
produktów leczniczych jak i suplementów diety w skład których wchodzą surowce zie-
larskie ważna jest kontrola jakości i standaryzacja surowców zielarskich. W przypad-
ku suplementów diety, które nie podlegają ścisłemu nadzorowi tak jak leki roślinne, 
stosowanie niestandaryzowanych surowców związane jest z ryzykiem wystąpienia 
działań niepożądanych oraz interakcji względnie braku efektu fizjologicznego. Stąd 
bardziej rygorystyczne i lepiej kontrolowane badanie jakości jest zatem niezbędne w 
obszarze suplementów diety zwierających składniki roślinne.
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Phytochemical investigations as a tool for safety and quality evaluation 
of medicinal products and dietary supplements containing Echinacea and 
Ginkgo biloba preparations

MIELCAREK S., MŚCISZ A.

Research Institute of Medicinal Plants, Poznań, Poland

Herbal products made from Echinacea purpurea (L.) Moench, Echinacea angustifo-
lia DC., Echinacea pallida (Nutt.) Nutt and Ginkgo biloba (L.) are widely known and 
used in Europe and US. Preparations currently available on the world markets are 
tinctures, homeopathic preparations and various extracts as components in multi 
ingredient products. Echinacea and Ginkgo biloba are a rich complex of chemical 
natural structures with potential biological activity. Many chemical components 
have been identified from Echinacea species. The most important constituents to 
which activity can be attributed include caffeic acid derivatives, polysaccharides, 
polyenes, and isobutylamides. Ginkgo biloba includes bioflavonoids such as the 
flavonoids glycosides kaempferol, quercetin, and isorhamnetin, and also flavones 
and organic acids, and novel diterpene lactones, unique to ginkgo. Echinacea and 
Ginkgo biloba have positive monographs in European Pharmacopoeia. Pharmaco-
poeia quality control methods for these raw materials can be used in analysis 
products included Echinacea or Ginkgo after extensive procedures validation. The 
most important is quality control and standardization of raw material. In case of 
dietary supplements containing herbs, which are free off inspection characteristic 
for medicinal products, use of not standardized raw material is possible the occur-
ring of undesirable effects and interactions or on the other hand - no physiologi-
cal effects. Therefore clearly more rigorous and well-controlled research is needed 
especially in dietary supplements with plants area. 
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Rośliny o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy – lepsze zrozumienie 
aktywności farmakologicznej

OŻAROWSKI M., MROZIKIEWICZ P. M.

Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich, Poznań

Dane WHO wskazują, że zaburzenia neurologiczne i psychiatryczne są istot-
nymi i narastającymi przyczynami zachorowalności (obecnie 450 mln ludzi na 
świecie) [Jamison et al., 2006]. Wzrastającym problemem w opiece zdrowotnej 
stają się choroby neurodegeneracyjne ze złożonymi objawami klinicznymi. Sub-
stancje pochodzenia roślinnego mogą być cenną alternatywą w prewencji i lecze-
niu tych chorób. Znanych jest ponad 60 roślin dla których potwierdzono badania-
mi działanie na ośrodkowy układ nerwowy. Rośliny te mogą znaleźć zastosowanie 
w terapii zaburzeń neurologicznych i zachowania, towarzyszących procesom neu-
rodegeneracyjnym. Stosowanie roślin leczniczych, takich jak np. Hypericum perfo-
ratum, Valeriana officinalis, Passiflora incarnata, Melissa officinalis oraz Ginkgo biloba, 
staje się coraz bardziej popularne w leczeniu zaburzeń depresyjnych, nerwowych 
i snu oraz innych objawów demencji. Lepsze zrozumienie aktywności farmakolog-
icznej roślinnych związków biologicznie czynnych może mieć doniosłe znaczenie 
dla rozwoju fitoterapii chorób OUN. Systematyczny przegląd literatury i analiza 
wyników badań wykazały różne mechanizmy działania surowców roślinnych w 
OUN: wiązanie do receptorów, hamowanie rozkładu neurotransmiterów i ich 
zwrotnego wychwytu, wpływ na mikrokrążenie oraz funkcjonowanie bariery krew-
mózg. Kilka strategii terapeutycznych znalazło zastosowanie w leczeniu chorób 
neurodegeneracyjnych (np. Choroba Alzheimera, ChA) włączając działanie przeci-
wzapalne, antyoksydacyjne, zmniejszające agregację i odkładanie amyloidu oraz 
hamujące aktywność acetylocholinoesterazy (AChE). Obecnie, stosowanie szeregu 
surowców roślinnych znajduje się w fazie badań w zwierzęcym i komórkowym 
modelu ChA oraz w badaniach klinicznych wśród pacjentów z objawami ChA. 
Badanie duńskie [Andsersen et al., 2006] wykazało, że 10 roślin stosowanych w 
medycynie ludowej posiada aktywność hamowania AChE (np. Corydalis spp., La-
vandula angustifolia, Petroselinum crispum, Ruta graveolens, Rosmarinus officinalis). 
Inne badanie przeprowadzone w USA wykazało aktywność anty-amyloidową 
dla kurkuminy (Curcuma longa), huperycyny A (Huperzia serrata), eugenolu i b-az-
aronu (Acorus gramineus), tenuigeniny (Polygala tenuifolia), indyrubiny, ekstrakt z 
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Ginkgo biloba (Egb761) oraz nikotyny [Anekonda, Reddy, 2005]. Niezdrowy styl 
życia, nieprawidłowa dieta, coraz częstsza otyłość, brak aktywności fizycznej 
oraz narastający stres są ważnymi czynnikami biorącymi udział w etiopatogenezie 
chorób neurodegeneracyjnych i neurologicznych. Znaczenie i zastosowanie roślin 
leczniczych powinno ulegać zwiększeniu w aspekcie rozwoju przyszłych strategii 
w opiece medycznej. 
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Medicinal plants affecting the central nervous system – a better 
understanding of the pharmacological activity

OŻAROWSKI M., MROZIKIEWICZ P. M.

Research Institute of Medicinal Plants, Poznań

World Health Organization data suggest that neurological and psychiatric di-
sorders are an important and growing cause of morbidity (presently 450 million 
people) [Jamison et al., 2006]. The neurodegenerative diseases with multiple cli-
nical symptoms becomes increasing problem in health care. The plant substances 
may be precious alternative for prevention and treatment this diseases. Presently, 
over 60 plants with affecting of the Central Nervous System (CNS), confirmed by 
investigations are known. These plants may be used in prevention and as adjunct 
of pharmacotherapy for neurological and psychiatric disorders by neurodegenera-
tion processes. Alternative and herbal medicines, such as St. John’s wort, valerian, 
lemon balm, passionflower and ginkgo among others, have become increasingly 
popular treatments for depression, nervous, sleep disorders and others symp-
toms of dementia. Better explanation of the pharmacological action for biolo-
gically active compounds of plants may have important role in development of 
phytotherapy the CNS disease. In the present study, systematic review and analy-
sis have shown different mechanisms of action for herbal medicines in the brain: 
binding to receptors, inhibition of the neurotransmitter degradation and selective 
reuptake, influence on microcirculation and activity blood brain barrier. Several 
therapeutic strategies have been developed to treat neurodegenerative disease 
(i.e. Alzheimer’s disease) including anti-inflammatory, anti-oxidant, anti-amyloid 
and anti-acetylcholinesterase approaches. Recently, herbal treatments have been 
tested in animal and cellular models of AD and in clinical trials with AD subjects. 
Danish study [Andsersen et al., 2006] have shown 10 plants used in folk medicine 
with inhibitory effect on AChE (i.e. Corydalis spp., Lavandula angustifolia, Petroseli-
num crispum, Ruta graveolens, Rosmarinus officinalis). Other study have shown anti-
amyloid activity for curcumin (Curcuma longa), huperzine A (Huperzia serrata), eu-
genol and -asarone (Acorus gramineus), tenuigenin (Polygala tenuifolia), indirubins, 
Ginkgo biloba extract (Egb761) and nicotine [Anekonda, Reddy, 2005]. Unhealthy 
lifestyle, irregular diet, frequent obesity, lack of exercise, and increasing stress are 
important contributing factors in the etipatogenesis of neurodegenerative and 



��
12th International Congress of Polish Herbal Committee

neurological diseases. The significance and use of herbal medicines will be incre-
asingly important for the development of future health care strategies for the 
developing world. 
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Lepidium peruvianum Chacon u szczurów po owariektomii

ŁOWICKA A. 1, OKULICZ-KOZARyN I. 2, MIKOŁAJCZAK P. 1,2,  
BOBKIEWICZ-KOZŁOWSKA T. 2, MŚCISZ A. 1, ŁOWICKI Z. 1, MROZIKIEWICZ P.M. 1

1Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich, Poznań
2Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 

Jednym z celów szeroko pojętej fitoterapii jest zapobieganie procesom starzenia 
się organizmu. Lepidium peruvianum Chacon (Maca) jest jedną z takich roślin, którym 
przypisuje się szerokie spektrum działań biologicznych podnoszących witalność 
organizmu a jednocześnie także aktywność łagodzącą objawy okresu okołomeno-
pauzalnego. Działania biologiczne Lepidium peruvianum nie są dobrze udokumento-
wane, część badaczy sugeruje mechanizmy fitohormonalne a niektórzy sugerują, 
że aktywność Lepidium peruvianum spowodowana jest przez działanie na centralny 
układ nerwowy poprzez słaby efekt przeciwlękowy i przeciwdepresyjny.

Przeprowadzone badania eksperymentalne miały na celu zbadanie działania 
antydepresyjnego i anksjolitycznego Lepidium peruvianum u szczurów w ekspe-
rymentalnym modelu menopauzy. Badania przeprowadzano na szczurach rasy 
Wistar poddanych owariektomii (Ovc). Grupę kontrolną stanowiły szczury pozor-
nie operowane (Sho). Zwierzętom podawano korzeń Lepidium peruvianum (maca 
żelatynizowana) przez 28 dni, 2 razy dziennie (każdorazowo w dawce 250 mg/
kg masy ciała, p.o.). Działanie antydepresyjne wyznaczono na podstawie testu 
wymuszonego pływania, podczas gdy działanie anksjolityczne i spontaniczną ak-
tywność szczurów ustalono poprzez przeprowadzenie testów labiryntu krzyżo-
wego i aktywności ruchowej. Podawanie Lepidium peruvianum wywołało działanie 
antydepresyjne u zwierząt Ovc, podczas gdy takiego efektu nie zaobserwowano 
u szczurów Sho. W grupie Ovc stwierdzono utrudnione działanie spontaniczne i 
liczne wejścia w ramię światła, podczas gdy podobnych zachowań nie zaobserwo-
wano w grupie Sho. Ponadto, wykazano wpływ stosowania Lepidium peruvianum na 
poziomy kortyzonu i ACTH w osoczu. Stosowanie Lepidium peruvianum obniżyło 
poziomy kortyzonu i ACTH tylko u szczurów z Ovc.

Wyniki naszych badań sugerują, że Lepidium peruvianum wykazuje działanie an-
tydepresyjne i uspokajające, (ale nie anksjolityczne) u szczurów z Ovc, co koreluje 
z obniżeniem stężeń kortyzonu i ACTH. Wyniki badań pokazują słuszność prowa-
dzenia dalszych badań nad Lepidium peruvianum jako alternatywy terapeutycznej 
w zapobieganiu objawom okresu okołomenopauzalnego.
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Lepidium peruvianum Chacon in ovariectomized rats

ŁOWICKA A. 1, OKULICZ-KOZARyN I. 2, MIKOŁAJCZAK P. 1,2, 
BOBKIEWICZ-KOZŁOWSKA T. 2, MŚCISZ A. 1, ŁOWICKI Z. 1, MROZIKIEWICZ P.M. 1

1Research Institute of Medicinal Plants Poznań
2Department of Pharmacology, Poznań University of Medicinal Sciences

One of aims of phytotheraphy is to prevent of aging process. Lepidium peruvianum 
Chacon is such a kind of plant which is known from various biological activities like 
vital improvement and relieving perimenopausal symptoms. Biological activity of 
Lepidium peruvianum is not well documented, some of scientist sugest phytohor-
monal mechanism and another sugest that Lepidium peruvianum activity is due to 
influence on central nervous system (antidepressive and anxiolytic activities).

In presented study we would like to establish antidepressive and anxiolytic 
activities of Lepidium peruvianum in the experimental model. The experiments 
were performed on ovariectomized (Ovc) and sham-operated (Sho) female Wistar 
rats. The animals were treated with Lepidium peruvianum (Gelatinized Maca) for 28 
consecutive days (twice daily in the dose 250 mg/kg, p.o.). The antidepressant-like 
activity was assessed by using a forced swimming test, whereas anxiolytic and 
spontaneous activities of rats were established by introducing of elevated-plus 
maze and locomotor activity tests. Lepidium peruvianum administration induced 
the antidepressive-like activity in Ovc animals, whereas there was no such effect in 
Sho rats. In the Ovc group, Lepidium peruvianum showed the impairment of spon-
taneous activity, and number of entries into the light arm, but no such results in 
the Sho rats were found. Moreover, the effects of Lepidium peruvianum treatment 
on cortisone and ACTH plasma levels of rats were assessed. Lepidium peruvianum 
treatment lowered the cortisone and ACTH levels in the Ovc rats only.

 It seems that this plant possesses antidepressant-like and sedative (but not 
anxiolytic) activities in the Ovc rats, what corresponds with lowering of the corti-
sone and ACTH levels. Our study showed that more researches on Lepidium peru-
vianum as therapeutic alternative in preventing perimenopausal symptoms should 
be performed.
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Badania nad roślinami leczniczymi prowadzone w Katedrze Roślin 
Warzywnych i Leczniczych SGGW w Warszawie

WęGLARZ Z., PRZyByŁ J.L.

Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW, Warszawa

Badania nad roślinami leczniczymi prowadzone w Katedrze Roślin Warzywnych 
i Leczniczych SGGW związane są przede wszystkim z określeniem wpływu róż-
nych czynników na gromadzenie się w tych roślinach związków biologicznie ak-
tywnych, a co za tym idzie – na jakość otrzymywanych surowców. Obiektami tych 
badań są rośliny zbierane dotychczas wyłącznie ze stanowisk naturalnych, jak i 
uprawiane w Polsce od dawna, a także wprowadzane do uprawy, w tym zarów-
no gatunki rodzime, jak i obcego pochodzenia. Ważną aktywnością Katedry są 
badania służące określeniu zróżnicowania środowiskowego, genetycznego, roz-
wojowego i chemicznego roślin dziko rosnących, prowadzone przede wszystkim 
w aspekcie ich zrównoważonego użytkowania. Dotyczą one zarówno gatunków 
powszechnie u nas występujących, takich jak pokrzywa zwyczajna, dziurawiec 
zwyczajny, wierzbownice, jak i gatunków chronionych (turówki, mącznica lekar-
ska, kocanki piaskowe). W wypadku gatunków uprawianych (mięta pieprzowa, 
wiesiołek dziwny, cząber ogrodowy i górski) prowadzone badania koncentrują 
się na uściśleniu zależności pomiędzy przebiegiem rozwoju roślin a jakością uzy-
skiwanych surowców, ocenianych m.in. z punktu widzenia przemysłowej stan-
daryzacji. Prace nad wprowadzaniem do uprawy naszych roślin dziko rosnących 
(np. pokrzywy zwyczajnej, wierzbownicy wąskolistnej i kosmatej, bylicy piołun), 
skierowane są głównie na poznanie biologii rozwoju tych roślin w warunkach ex 
situ, w tym dynamiki gromadzenia się w nich tych związków, którym przypisu-
je się wpływ na aktywność farmakologiczną pozyskiwanych surowców. Badania 
te mają na celu danie wskazówek odnośnie wyboru odpowiedniego materiału 
genetycznego, sposobu zakładania i prowadzenia plantacji oraz postępowania 
z surowcem po zbiorze. Równolegle określana jest przydatność dla przemysłu 
fitofarmaceutycznego organów roślinnych, które dotychczas nie były wykorzy-
stywane jako surowce lecznicze. Od wielu lat w Katedrze prowadzone są prace 
nad wprowadzeniem do uprawy w Polsce roślin obcego pochodzenia, szczególnie 
tych, które pochodzą z Dalekiego Wschodu i wykazują właściwości immunosty-
mulujące i adaptogenne (szczodrak krokoszowy, tarczyca bajkalska, różeniec gór-
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ski i eleuterokok kolczysty). Jednym z elementów badań nad reprodukcją i sposo-
bami zakładania plantacji roślin leczniczych są prace związane z rozmnażaniem 
ich w warunkach in vitro. Dotychczas dotyczyły one takich roślin, jak: dziurawiec 
zwyczajny, kocanki piaskowe, różeniec górski, eleuterokok kolczysty, a ostatnio 
interesującej rośliny afrykańskiej Euphorbia hirta. Kilka lat temu w Katedrze podję-
to badania związane z ekologiczną uprawą roślin leczniczych, w ramach których 
m.in. testowana jest przydatność wyciągów roślinnych jako stymulatorów i retar-
dantów wzrostu kilku gatunków ziół oraz środków hamujących rozwój grzybów 
chorobotwórczych. Innym ważnym zagadnieniem, którym zajmują się pracownicy 
Katedry jest określenie wpływu sposobu ekstrakcji na skład chemiczny uzyska-
nych wyciągów, a także częściowo ich aktywność biologiczną. Szereg surowców, 
szczególnie aromatycznych, ocenianych jest nie tylko pod względem chemicz-
nym, ale także sensorycznym. Wiele tematów badawczych realizowanych jest we 
współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi, m.in. z Egiptu, 
Mongolii, Indii, Białorusi i Niemiec.
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Rośliny przyprawowe i lecznicze w badaniach Katedry Warzywnictwa i 
Roślin Leczniczych Akademii Rolniczej w Lublinie (1965-2007)

DyDUCH J.

Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Akademia Rolnicza, Lublin

Tematyka naukowo-badawcza z zakresu warzywnictwa i zielarstwa stała się sta-
tutową formą działalności Katedry Ogrodnictwa utworzonej na Wydziale Rolnym 
UMCS w roku 1965. W ramach Katedry funkcjonowały: Zakład Roślin Leczniczych 
(1965-1972) oraz Zakład Warzywnictwa, przekształcony następnie w Katedrę Wa-
rzywnictwa (1966-1993), a obecnie Katedrę Warzywnictwa i Roślin Leczniczych. 

W okresie funkcjonowania Zakładu Roślin Leczniczych (do 1972 r.) i Zakładu 
oraz Katedry Warzywnictwa tematyka badawcza z zakresu zielarstwa skupiała 
się głównie na roślinach przyprawowych zaliczanych według różnych autorów 
zarówno do roślin warzywnych jak też, ze względu na zawartość specyficznych 
związków biologicznie czynnych, do roślin zielarskich (tab.1).

W latach 90., po utworzeniu specjalizacji zielarskiej na Wydziale Ogrodniczym 
oraz zmianie nazwy Katedry, rozszerzono tematykę badawczą o rośliny lecznicze 
(tab.1). Tematyka badawcza z zakresu roślin przyprawowych i leczniczych realizo-
wana w Katedrze obejmowała takie zagadnienia jak: biologia wzrostu i rozwoju 
roślin, odmianoznawstwo, wpływ czynników środowiskowych (klimat, gleba) oraz 
agrotechnicznych (metody i sposoby rozmnażania i zakładania plantacji, zabiegi 
pielęgnacyjne, okrywanie i mulczowanie, nawożenie, terminy i sposoby zbioru, 
technologia obróbki plonu a także przechowywania i uszlachetniania plonów). 

Oprócz doświadczeń nad czynnikami wpływającymi na plon i jego strukturę 
wiele badań dotyczyło oceny jakości plonu roślin przyprawowych i surowców zie-
larskich na podstawie cech sensorycznych, wartości biologicznej oraz zawartości 
substancji biologicznie czynnych (m. in. olejków eterycznych, flawonoidów, gliko-
zydów, alkaloidów, garbników, fenolokwasów, itp.). 

Dorobek publikacyjny pracowników Katedry z zakresu omawianej tematyki 
przedstawiono w tab.1. W Katedrze wykonano też 11 prac doktorskich i 3 pra-
ce habilitacyjne z zakresu roślin przyprawowych oraz 3 prace doktorskie gdzie 
obiektem badań były rośliny lecznicze. 
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Ta b e l a  1  .

Dorobek publikacyjny z zakresu roślin przyprawowych i leczniczych pracowników Katedry 
Warzywnictwa i Roślin Leczniczych AR w Lublinie (1964-2007)
Liczba publikacji ROŚLINy PRZyPRAWOWE ROŚLINy LECZNICZE

naukowych 142

cebula zwyczajna, szalotka, czosnek, 
siedmiolatka, szczypiorek, seler 
korzeniowy, naciowy i listkowy, 

pietruszka, papryka ostra, tymianek, 
majeranek, kminek, arcydzięgiel, 

lubczyk, rokietta

59

wiesiołek, fasola, pasternak, 
tymianek, majeranek, bazylia, 

czarnuszka, ostropest, karczoch, 
kard, mniszek, rozmaryn, 

podagrycznik, szałwia, marchew, 
rumianek, nagietek, krokosz, bieluń

art. naukowe 
komunikaty i 
doniesienia

140 37

opracowania 
popularne

141 28

Σ 
423

Σ 
124

Wyd. Naukowe: Acta Agrobotanica, Herba Polonica, Biuletyn Warzywniczy, Acta 
Horticulturae, Folia Horticulturae, EJPAU, Acta Sc. Pol. Hort., Annales UMCS, Rocz-
niki i Zeszyty Naukowe AR, Zeszyty Probl. Post. N. Rol., Postępy N. Rol., Allium & 
Umbelliferae Impr. Newsletter, J. Essen. Oil Res., Phytopat. Pol., J. Planar Chromat. 

Miejsca konferencji: Seul, Toronto, Kyoto, Lwów, Nitra, Brno, Praga, Wagenin-
gen, Warszawa, Szczecin, Poznań, Wrocław, Kraków, Skierniewice, Bydgoszcz, Ol-
sztyn, Siedlce, Kazimierz Dolny, Lublin. 
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Agrotechnika roślin zielarskich – dorobek naukowy Instytutu Roślin 
i Przetworów Zielarskich w Poznaniu

KUCHARSKI W., MORDALSKI R.

Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich, Poznań

Początkowo ziołolecznictwo korzystało głównie z naturalnych źródeł surow-
cowych i opierało się na szeroko pojętym zbieractwie. Dzisiaj aż 4/5 surowców 
pozyskiwanych w naszym kraju pochodzi z upraw polowych zajmujących areał 
szacowany, w zależności od źródła, na od 20- do 30 tysięcy ha. Krajowy przemysł 
zielarski przetwarza rocznie ok. 20 tys. ton suszu. Podstawowego znaczenia dla 
wegetacji roślin nabrały czynniki kontrolowane przez człowieka. 

Badania uprawowe roślin zielarskich zostały zapoczątkowano krótko przed II 
wojną światową i kontynuowano zaraz po jej zakończeniu. Jednym z pionierów w 
tej dziedzinie był prof. Wacław Strażewicz. W roku 1947, z inicjatywy Profesora, 
do prowadzenia prac badawczych, powołany został Państwowy Instytut Naukowy 
Leczniczych Surowców Roślinnych w Poznaniu przemianowany później na Instytut 
Przemysłu Zielarskiego, a następnie na Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich.

W pierwszym etapie (do roku 1954) badania koncentrowały się na zapewnieniu 
bazy surowcowej dla dynamicznie rozwijającego się po wojnie przemysłu prze-
twórczego oraz prowadzono działania mające charakter antyimportowy. Badania 
dotyczyły zbioru surowców ze stanu naturalnego, uprawy roślin zielarskich, wpły-
wu warunków uprawy na wartość surowców.

W następnym etapie działalności (do roku 1982) badania miały pomóc w roz-
wiązywaniu przez przemysł zielarski problemów dotyczących rosnącego zapo-
trzebowania na wysokowartościowe surowce zielarskie. Wprowadzono do upraw 
cały szereg roślin zbieranych dotychczas ze stanu naturalnego. 

Obecny okres działalności rozpoczął się w 1982 roku z chwilą przejęcia Instytutu 
przez Ministerstwo Rolnictwa. Ten okres zaznaczył się przede licznymi badaniami nad 
oceną biologicznej skuteczności działania nowych pestycydów w zwalczaniu chwastów, 
szkodników i chorób występujących w uprawach roślin zielarskich oraz opracowywa-
niem i modyfikacją technologii uprawy znaczących gospodarczo roślin zielarskich.

Pracownicy Instytutu w całym 60. letnim okresie, w zakresie prac agrotechnicz-
nych wnieśli znaczny dorobek do poznania wpływu zabiegów agrotechnicznych 
na plonowanie i wartość biologiczną surowców roślin leczniczych.
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Badania Katedry Roślin Przemysłowych i Leczniczych AR w Lublinie  
w zakresie roślin zielarskich

BERBEĆ S.

Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych AR w Lublinie

Prowadzone w Katedrze badania koncentrują się na wpływie czynników agro-
technicznych na plony i jakość surowca oraz nad wymaganiami uprawowymi no-
wych gatunków dotychczas nie uprawianych w kraju.

Spośród zagadnień agrotechnicznych m.in. udokumentowano dodatni wpływ 
zastosowania wielokomórkowych tac do produkcji rozsady gatunków roślin o 
długim okresie wegetacji (lubczyku ogrodowego, prawoślazu lekarskiego, kozłka 
lekarskiego). W doświadczeniach z dziurawcem stwierdzono wzrost plonów oraz 
poprawę jakości surowca stosując pasowe rozmieszczenie rzędów (2-3 rzędy w 
rozstawie 20-25 cm na przemian z szerokimi międzyrzędziami – 40-50 cm). Meto-
da ta zasługuje na rozpowszechnienie, zwłaszcza z jednoczesnym zastosowaniem 
herbicydów do zwalczania chwastów.

W doświadczeniach z nawadnianiem uzyskano wydatny wzrost plonów roślin 
uprawianych na ziele (mięty, tymianku i karczocha), zwłaszcza jeśli woda wzboga-
cana była w składniki pokarmowe (tzw. fertygacja). Najbardziej efektywne okazało 
się nawadnianie za pomocą taśm (T-tape) rozprowadzanych w międzyrzędziach 
roślin. Badano także wpływ dolistnego dokarmiania roślin oraz stosowania regu-
latorów wzrostu. Pozytywne efekty stosowania tych preparatów (zwłaszcza Ekoli-
stu i Atoniku) stwierdzono w uprawie serdecznika i tymianku.

Prowadzone są także badania nad wpływem warunków uprawy na zawartość 
oleju i skład kwasów tłuszczowych wiesiołka (dwuletniego i dziwnego) oraz in-
nych gatunków (żmijowca i nagietka) – jako potencjalnego źródła oleju o właści-
wościach leczniczych.

W zakresie badań nad wprowadzaniem do uprawy nowych gatunków roślin uzy-
skano poprawę jakości surowca (w porównaniu ze stanowiskami naturalnymi) ta-
kich gatunków jak babka lancetowata, nawłoć oraz głóg i dzika róża. Od 1990 roku 
prowadzone są badania nad uprawą żeń-szenia pięciolistnego (Panax quiquefolium 
L.). Badania dotyczą warunków glebowych, nawożenia, nawadniania oraz ochrony 
roślin. Uzyskane wyniki wykazały, że w polskich warunkach możliwe jest uzyskanie 
zadowalających plonów tej wartościowej rośliny leczniczej a jakość surowca jest 
zbliżona do uzyskiwanej na plantacjach produkcyjnych w USA i Kanadzie.
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W ostatnim okresie rozpoczęto badania nad wpływem ekologicznej uprawy na 
plony i charakterystykę jakościową niektórych gatunków. Ogólnie, ekologiczna 
uprawa ma pozytywny wpływ na jakość surowca, natomiast powoduje zmniej-
szenie plonów (zwłaszcza roślin wieloletnich) na skutek wzrostu porażenia roślin 
przez choroby w drugim i trzecim roku uprawy.
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Wpływ nawożenia i metody uprawy na plon i skład chemiczny surowca 
wybranych gatunków roślin leczniczych w świetle badań własnych Katedry 
Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

BIESIADA A.

Katedra Ogrodnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław 

W Katedrze Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu badania 
nad uprawą roślin leczniczych prowadzone są od ponad dziesięciu lat. Dotyczą 
one w głównej mierze optymalizacji technologii produkcji wybranych gatunków 
roślin leczniczych : jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea), arniki łąkowej (Arni-
ca chamissonis), nagietka lekarskiego (Calendula officinalis), lawendy wąskolistnej 
(Lavandula angustifolia), pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica), nawłoci pospolitej 
(Solidago virga-aurea). 

W badaniach prowadzonych w latach 2000-2006 oceniono wpływ nawożenia 
azotem i metody zakładania plantacji na plonowanie i skład chemiczny surowca 
jeżówki purpurowej. Wykazano możliwość uprawy jeżówki z rozsady produko-
wanej w wielodoniczkach. Jakość rozsady użytej do zakładania plantacji jeżówki 
decydowała o wysokości plonu ziela w pierwszym i drugim roku po posadze-
niu. Najlepszą jakościowo rozsadę uzyskano w doniczkach o objętości 76,5 cm3. 
Wysiew 2, 3 nasion do doniczki i sadzenie gniazdowe rozsady po 2-3 sztuki nie 
przyczyniły się do istotnego wzrostu plonu ziela jeżówki, poprawiły jednak jego 
jakość obniżając masę grubych, zdrewniałych pędów kwiatostanowych. Istotny 
wpływ na plon ziela miał termin zakładania plantacji. U roślin dwu- i trzyletnich 
największy plon ziela uzyskiwano z poletek obsadzanych w maju i czerwcu. Za-
równo termin zbioru jak i część rośliny miały istotny wpływ na stężenie polife-
noli i kwasów fenolowych. Więcej polifenoli odnotowano w liściach, zaś kwasów 
fenolowych w kwiatach jeżówki, zawartość tych związków w zielu z drugiego 
pokosu wykonanego we wrześniu była istotnie wyższa niż u roślin zbieranych 
w lipcu. Aktywność antyoksydacyjna surowców jeżówki zbieranych w lipcu była 
2-3-krotnie mniejsza niż w próbkach roślin pobranych ze zbioru wrześniowego. 
O 20-80% większą aktywność przeciwrodnikową wykazywały liście w porównaniu 
do kwiatów. Zastosowanie w nawożeniu przedwegetacyjnym siarczanu amonu 
przyczyniło się do wzrostu plonu ziela, podczas gdy najwięcej polifenoli odno-
towano u roślin nawożonych saletrą amonową i mocznikiem. Optymalną dawką 
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azotu dla jeżówki purpurowej zarówno ze względu na plon jak na jego skład 
chemiczny była dawka 100 kg N·ha-1.

W latach 2000-2006 podjęto również szerokie badania nad sposobem zakłada-
nia plantacji i nawożenia pokrzywy zwyczajnej. Oceniono możliwość zakładania 
plantacji z rozsady produkowanej w wielodoniczkach. Najlepszą jakościowo roz-
sadę pokrzywy zwyczajnej uzyskano z doniczek o objętości 76,5 cm3. Zmniejsze-
nie objętości doniczki z 76,5 do 26,5 i 10,2 cm3 rzutowało na spadek masy plonu 
ziela w pierwszym i w drugim roku badań. Sposób produkcji rozsady: z pikowa-
niem lub bez pikowania nie wpłynął w istotny sposób na wielkość plonu ziela i 
liści pokrzywy zwyczajnej. Za optymalną dawkę azotu w nawożeniu pokrzywy 
należy uznać 150 kg N·ha-1 przy stosowaniu nawożenia organicznego obornikiem 
i 200 kg N·ha-1, przy wyłącznie mineralnym nawożeniu tym składnikiem. Pokrzywa 
dobrze reagowała na dolistne dokarmianie azotem i magnezem.
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Główne kierunki badań z zakresu roślin zielarskich realizowane na 
Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w 
Poznaniu

KORSZUN S1., GOLCZ A2., ZIOMBRA M.3

1 Katedra Dendrologii i Szkółkarstwa, 
2 Katedra Nawożenia Roślin Ogrodniczych, 
3 Katedra Warzywnictwa
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Z zakresu roślin zielarskich prowadzone są badania w trzech katedrach:  
Dendrologii i Szkółkarstwa, Nawożenia Roślin Ogrodniczych i Warzywnictwa.

Temat realizowany w Katedrze Dendrologii i Szkółkarstwa: 
Wpływ różnych czynników na zawartość gingkoflawonoglikozydów w liściach 

miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo biloba L.) [1, 2].
Tematyka prac realizowanych w Katedrze Nawożenia Roślin Ogrodniczych:
1. Wpływ nawożenia azotem i potasem na ilość i jakość plonu papryki rocznej 

(Capsicum annuum L.) odm. ´Wulkan´ [3].
2. Porównanie zawartości makro- i mikroskładników oraz olejku eterycznego 

w wybranych surowcach zielarskich uzyskanych z upraw ekologicznych roz-
mieszczonych na terenie kraju oraz z uprawy konwencjonalnej – badania 
monitoringowe prowadzone we współpracy z IRIPZ w Poznaniu [4].

Rezultatem tych badań są prace magisterskie, wspólne publikacje i wystąpienia 
na konferencjach.

Tematy realizowane w Katedrze Warzywnictwa:
1. Wpływ zagęszczenia (majeranek, rumianek) oraz terminu siewu i zbioru (ba-

zylia, cząber) na plonowanie roślin przyprawowych i leczniczych [5, 6].
2. Wpływ światła i temperatury na morfologię i plon ziela roślin przyprawowych.
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The main medicinal plant research directions done on the Horticultural 
Faculty of August Cieszkowski Agricultural University of Poznań

KORSZUN S1., GOLCZ A2., ZIOMBRA M.3

1 Department of Dendrology and Nursery,
2 Department of Horticultural Plant Nutrition,
3 Department of Vegetable Crops,
The August Cieszkowski Agricultural University of Poznań

1. Topic of research done in Department of Dendrology and Nursery:
Effect of different factors on gingkoflavonoglycoides conten in gingko leaves 
(Gingko biloba L.) [1, 2].

2. Topics of research done in Department of Horticultural Plant Nutrition:
- Effect of nitrate and potassium fertilization on quantity and quality of pep-

per fruit (Capsicum annuum L.) cultivar ‘Wulkan’ [3].
- Comparison of macro- and microelements and essential oil content in the selected 

medicinal plant raw materials from organic and conventional cultivation – moni-
toring done in cooperation with the Research Institute of Medicinal Plants [4].

Master thesis, publicatons and lectures on symposium are the results of this 
cooperation.

3. Topics of research done in Department of Vegetable Crops:
- The effect of density (marjoram, chamomile) as well as sowing and harvest 

date (basil, summer savory) on yielding of spice and medicinal plants [5, 6]. 
- The effect of light and temperature on morphology and yield of spices. 
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Kierunki badawcze z zakresu zielarstwa prowadzone na Wydziale 
Ogrodniczym AR w Krakowie

CAPECKA E., LIBIK A.

Katedra Warzywnictwa z Ekonomiką Ogrodnictwa, AR Kraków

Tematyka zielarska w badaniach naukowych Wydziału Ogrodniczego AR w Kra-
kowie została podjęta równolegle z wprowadzeniem do programu nauczania stu-
dentów kierunku Ogrodnictwo przedmiotu „Rośliny lecznicze i przyprawowe” 
w latach 80-tych. Prace badawcze realizowane są przede wszystkim w Katedrze 
Warzywnictwa z Ekonomiką Ogrodnictwa, gdzie w ostatnich kilkunastu latach 
uwagę poświęcano aspektom oddziaływania różnorodnych czynników na wartość 
surowców roślinnych wykorzystywanych w celach leczniczych i przyprawowych. 
Jednym z wiodących tematów jest określanie zmienności jakości plonu związanej 
ze wzrostem i rozwojem roślin, mające na celu wskazanie optymalnych terminów 
uprawy i zbioru surowców dla specyficznych wymagań produkcji zielarskiej. Do-
świadczenia dotyczyły wielu gatunków z rodziny kapustowatych, zwłaszcza rzod-
kwi, brokułu, gorczycy sarepskiej i ich odmian uprawnych oraz kilku gatunków 
z rodziny jasnotowatych (szałwii lekarskiej, tymianku właściwego, melisy lekarskiej, 
mięty pieprzowej, hyzopu lekarskiego). Analizy ich składu chemicznego obejmowa-
ły zarówno charakterystyczne dla nich wiodące substancje biologicznie czynne, jak 
i związki powszechnie występujące w warzywach i ziołach, np. karotenoidy i kwas 
askorbinowy, będące w ostatnim czasie przedmiotem szczególnego zainteresowa-
nia, z uwagi na właściwości antyoksydacyjne. W chwili obecnej kontynuowane są 
prace dotyczące aktywności przeciwutleniającej ziół z rodziny jasnotowate.

Tematykę jakości surowców roślinnych uzupełniały dodatkowo badania pozio-
mu metali ciężkich, uwzględniające ich dystrybucję w roślinach, kumulację za-
leżnie od pochodzenia surowca, stopień przechodzenia do naparów zależnie od 
rodzaju i rozdrobnienia surowca. Dotyczyły one wyżej wymienionych gatunków 
z rodziny kapustowatych, a także mniszka lekarskiego, pokrzywy zwyczajnej, 
dziurawca zwyczajnego, babki lancetowatej, maliny właściwej, bzu czarnego, gło-
gu jednoszyjkowego, brzozy brodawkowatej.

Z zakresu agrotechniki roślin zielarskich realizowane tematy podejmowały 
wpływ różnych metod przedsiewnego uszlachetniania nasion na plon kolendry 
siewnej, majeranu ogrodowego i pieprzowca (prowadzone we współpracy z Kate-
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drą Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW w Warszawie) oraz efekty stosowania 
włóknin do przykrycia płaskiego i ściółkowania w uprawie bazylii pospolitej. 

Wykonano także szereg doświadczeń dotyczących uzyskiwania świeżych ziół 
przyprawowych w doniczkach (bazylia, lebiodka, tymianek, szałwia, melisa, hy-
zop, lawenda), rozmnażając rośliny generatywnie i wegetatywnie w różnych ter-
minach uprawy.

Wyżej wymieniona tematyka realizowana w Katedrze Warzywnictwa z Ekono-
miką Ogrodnictwa zaowocowała co najmniej 28 oryginalnymi publikacjami na-
ukowymi. Cenna była tu współpraca ze studentami w ramach wykonywania prac 
magisterskich (29 prac) oraz działalności koła naukowego (3 prace). Badania pro-
wadzone są w oparciu o polową stację doświadczalną oraz laboratoria wyposa-
żone w specjalistyczny sprzęt i aparaturę analityczną. Katedra od blisko 30 lat 
sprawuje także opiekę nad kolekcją roślin zielarskich (ponad 100 gatunków), sta-
nowiącą zarówno źródło materiału badawczego, jak i  odgrywającą istotną rolę 
w dydaktyce.

Rośliny zielarskie są także przedmiotem zainteresowań badawczych Katedry 
Ochrony Roślin. Dotychczasowe prace dotyczyły chorób grzybowych występują-
cych w uprawach polowych takich gatunków jak arcydzięgiel litwor, kminek zwy-
czajny, bazylia pospolita, mięta pieprzowa, melisa lekarska, nagietek lekarski, zlo-
kalizowanych na terenie Małopolski. Prócz identyfikacji fitopatogenów, ustalania 
ich nasilenia i szkodliwości, oceniana była skuteczność ich zwalczania przy uży-
ciu preparatów biologicznych (Bioczos, Chitozol, Biosept, Polyversum), opartych 
między innymi na składnikach aktywnych roślin leczniczych. W uprawach szklar-
niowych badana była zdrowotność eukaliptusa, rozmarynu lekarskiego i lawendy 
wąskolistnej. Testowano także właściwości fungistatyczne olejków eterycznych 
wobec zidentyfikowanych patogenów. Dotychczas wykonano dwie prace doktor-
skie i opublikowano około 13 prac z zakresu fitopatologii roślin zielarskich. W ra-
mach tematyki entomologicznej prowadzone są badania nad występowaniem 
wciornastków na roślinach leczniczych. Obserwacjami objęte są między innymi 
uprawy kozłka lekarskiego, dziurawca zwyczajnego, lubczyka ogrodowego oraz 
kilku gatunków z rodziny jasnotowatych. 

Nie można również pominąć wkładu prac innych katedr Wydziału, które 
w wielu przypadkach znajdują zastosowanie w doskonaleniu upraw dla potrzeb 
zielarskich. Przykładem mogą być prowadzone w Katedrze Sadownictwa badania 
o charakterze poznawczym, dotyczące biologii kwitnienia i rozmnażania takich 
gatunków roślin jak dziki bez czarny, aronia czarnoowocowa, rokitnik zwyczajny, 
dereń jadalny. Wykorzystanie ich wyników w praktyce rolniczej stwarza możli-
wość polepszania jakości plonu uzyskiwanych kwiatów i owoców, stosowanych 
jako surowce lecznicze.
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Ogólne zasady produkcji rolniczej, procedura przestawiania gospodarstw, 
problemy znakowania produktów ekologicznych w Polsce

SZyMONA J.

Katedra Ekologii Rolniczej, AR, Lublin 

W pracy na podstawie polskich i unijnych przepisów prawnych scharakteryzowa-
no zasady ekologicznej produkcji roślinnej, w której stosowane są głównie nawozy 
organiczne. Chów zwierząt oparty na żywieniu paszami pochodzącymi z gospodar-
stwa, uwzględnia potrzeby behawioralne poszczególnych gatunków i ras.

Podano zasady przestawiania gospodarstwa rolnego na produkcję ekologiczną, 
uwypuklając znaczenie jednostek certyfikujących, których rolą jest kontrolowanie 
i dokumentowanie jakości ekologicznych produktów żywnościowych. 

Scharakteryzowano zasady wprowadzania żywności ekologicznej do obrotu 
detalicznego, podając cechy opakowania i oznakowania, obowiązujące na pro-
duktach ekologicznych. 
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General rules of agricultural production, conversion procedures, problems 
of labeling in Poland

SZyMONA J.

Agricultural Ecology Department, Agricultural Academy, Lublin

Based on polish and European Union Law, in article author characterized gene-
ral rules of organic plant production, based on organic fertilizers. Organic animal 
husbandry is based on own farm fodders, it complies with behavioral needs of 
particular varieties of animals.

There were announced conversion rules, underlining the role of Certification 
Bodies, who control and evidence quality of organic food production.

There were characterized rules of leading in to trade organic food. All features 
of organic products package and labeling were presented.
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Analiza ekonomiczna wybranych gospodarstw ekologicznych

STALENGA J., KUŚ J.

Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej, IUNG-PIB Puławy

Celem przeprowadzonych badań była ocena efektywności ekonomicznej grupy 
gospodarstw ekologicznych w rejonie Brodnicy na tle wyników z wybranych gospo-
darstw konwencjonalnych. Podstawowe źródło informacji o analizowanych gospo-
darstwach stanowiły wyniki badań ankietowych, które prowadzono w latach 2003-
2005. Wartość produkcji i dochód rolniczy brutto stanowiły główne kryterium oce-
ny efektywności ekonomicznej gospodarstw. Jako kryteria uzupełniające przyjęto 
poziom uzyskanej nadwyżki bezpośredniej, a także wartość dopłat bezpośrednich i 
dotacji powierzchniowych do produkcji ekologicznej. Wskaźniki ekonomiczne obli-
czono według cen bieżących środków produkcji lub produktów rolnych.

Porównywane grupy gospodarstw ekologicznych miały z reguły wyższą efek-
tywność ekonomiczną niż gospodarstwa konwencjonalne, jednak to te ostatnie 
uzyskiwały większe łączne dochody oraz w przeliczeniu na osobę pełnozatrud-
nioną. Na sytuację ekonomiczną ocenianych gospodarstw ekologicznych znaczący 
wpływ miały dopłaty bezpośrednie oraz dotacje powierzchniowe do ekologiczne-
go gospodarowania, które pokrywały większość nakładów materiałowo-pienięż-
nych ponoszonych na produkcję. Również większość produktów gospodarstwa 
ekologiczne zbywały po wyższych o 10 – 40% cenach. O dobrej kondycji finan-
sowej badanej grupy świadczy fakt, że w prawie połowie badanych gospodarstw 
ekologicznych poziom uzyskanego dochodu rolniczego zapewniał wynagrodze-
nie za pracę na poziomie parytetowym (80% średniej płacy w przedsiębiorstwach 
gospodarki narodowej). Ponadto wykazano, iż umiarkowana specjalizacja gospo-
darstw ekologicznych zwiększała efektywność ekonomiczną gospodarowania.
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Środki ochrony roślin dopuszczone do stosowania w rolnictwie 
ekologicznym w Polsce

KOWALSKA J.

Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, Zakład Metod Biologicznych i Kwarantanny, 
Poznań

Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do ujed-
nolicenia swojego prawodawstwa do aktów prawnych obowiązujących w Unii. Z 
dniem 1 maja 2004 roku zaczęła obowiązywać Ustawa o rolnictwie ekologicznym 
z dnia 20 kwietnia 2004 roku, która obejmuje warunki prowadzenia produkcji i 
przetwórstwa rolnego metodami ekologicznymi, system kontroli i certyfikacji tej 
działalności oraz zasady obrotu i znakowania produktów rolnictwa ekologiczne-
go. Zgodnie z jej 10 artykułem środek ochrony roślin może zostać zakwalifiko-
wany do stosowania w rolnictwie ekologicznym jeśli spełnia poniższe kryteria: 1) 
znajduje się w wykazie środków dopuszczonych do obrotu na podstawie przepi-
sów o ochronie roślin oraz 2) zawiera w swoim składzie substancje biologicznie 
czynne, mikroorganizmy i żywe organizmy wymienione w Załączniku II B Rozpo-
rządzenia 2092/91/EWG. Dalszym etapem prac administracyjnych było Rozporzą-
dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 roku, które określiło 
Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu jako jednostkę kwalifikującą środki ochrony 
roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym. W referacie omówione zostaną 
substancje aktywne wymienione w Załączniku II B Rozporządzenia 2092/91/EWG 
oraz przedstawione będą już zakwalifikowane dla rolnictwa ekologicznego środki 
ochrony roślin. Podane zostaną również zasady takiej kwalifikacji wraz z licznymi 
wątpliwościami, które pojawiły się w trakcie realizacji przyjętej procedury.
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Plant protection products permitted in organic farming in Poland 

KOWALSKA J.

Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, Zakład Metod Biologicznych i Kwarantanny, 
Poznań

After access to European Union Poland is obligated to unify national legislation 
for organic farming with the European Union law. The Polish low on organic agri-
culture was prepared as the National Regulation on Organic Farming of 16 March 
2001. Since May 1st, 2004 the national legislation was enacted as a new regulation 
of 20 April 2004 which is in line with the Council Regulation 2092/91. The new 
act includes conditions of production and processing of organic products, super-
vision and certification of this process and the principles of labeling products and 
foodstuffs. Under Art. 10 of this regulation the plant protection product (PPP) may 
be qualified for the use in organic farming in Poland if it is present on the list of 
commercial products permitted to trade and its ingredients are listed annex II B 
of the regulation EC 2092/91. Following the regulation of 1 July 2004 the Mini-
ster of Agriculture nominated the Institute of Plant Protection (IOR) in Poznan 
to qualify the plant protection products permitted for use in organic farming in 
Poland. In the part of the presentation will be characterized the active ingredients 
(A.I.) listed in the annex II B of the regulation EC 2092/92 and presently qualified 
products. The rules of qualification and the troubles related to these will be also 
briefly presented.
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Wprowadzanie roślin zielarskich do upraw ekologicznych

SEIDLER-ŁOŻyKOWSKA K., KUCHARSKI W., MORDALSKI R., WÓJCIK J.,  
PIECHOCKA E., PRZyDANEK E.

Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich, Poznań

Celem prowadzonych prac jest opracowanie zaleceń dla upraw ekologicznych, 
badanie jakości surowców z upraw ekologicznych oraz wdrożenie produkcji ma-
teriału rozmnożeniowego w gospodarstwach ekologicznych 

Doświadczenia polowe zlokalizowane zostały w czterech gospodarstwach eko-
logicznych i obejmowały następujące gatunki roślin zielarskich: 1. bazylia pospo-
lita odm. Kasia, 2. cząber ogrodowy odm. Saturn, 3. majeranek ogrodowy odm. 
Miraż, 4. tymianek właściwy odm. Słoneczko. W doświadczeniach określono fazy 
rozwojowe roślin oraz oceniano następujące cechy: plon świeżego, suchego i 
otartego surowca, zawartość łodyg w surowcu, plon nasion, masę 1000 nasion, 
zawartość olejku eterycznego, zawartość azotanów, zawartość makro- i mikro-
składników oraz czystość mikrobiologiczną surowców. Zawartość azotanów, ma-
kro- i mikroskładników oznaczono w Katedrze Nawożenia Roślin Ogrodniczych 
Akademii Rolniczej w Poznaniu.
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Introduction of medicinal plants into organic cultivation

SEIDLER-ŁOŻyKOWSKA K., KUCHARSKI W., MORDALSKI R., WÓJCIK J., PIECHOCKA E., 
PRZyDANEK E.

The Research Institute of Medicinal Plants, Poznań

In four experiments the possibility of organic cultivation of basil (Ocimum basi-
licum L.), savory (Saruteja hortensis L.), marjoram (Origanum majorana L.) and thyme 
(Thymus vulgaris L.) was investigated. The examination of Polish cultivars usefulne-
ss in ecological cultivation was one of the aims of investigation. In the experiment 
developmental phases and the following traits were estimated: yield of fresh herb, 
yield of dried herb, yield of herb without stems, content of stems in herb, yield 
of seeds, weight of 1000 seeds, essential oil content, nitrate content, macro- and 
microelements content and microbiological purity of raw materials. Content of 
nitrate, macro- and microelements was estimated in the Department of Plant Fer-
tilization, Agricultural University of Poznań. 
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Prezentacja firmy ekologicznej

BABALSKI M., BABALSKA A.

Wytwórnia Makaronu “Bio”  Gospodarstwo Ekologiczne 

Gospodarstwo od 1985 r prowadzone metodami ekologicznymi o pow. 9,5 ha
Atest Ekoland od 1990 r Certyfikat AGRO BIO TEST’U  Nr  A 90001
Produkcja: 

zboża: owies, pszenica, 
stare gatunki zbóż (pszenica orkisz, pszenica płaskurka),
warzywa: marchew pietruszka, buraczki, fasola,
owoce: truskawki, jabłka, wiśnie, czereśnie, śliwki,
szkółka zachowawcza oraz reprodukcja starych odmian jabłoni.
poletka zachowawcze starych odmian i gatunków zbóż – ok. 60 

Zwierzęta: 
4 szt. bydła czerwona polska, 
100 szt. kury rasy zielononóżka kuropatwiana

Przetwórstwo zbóż ekologicznych od 1991r
Atest Ekoland od 1994r Certyfikat AGROBIOTESTU  Nr A 194
Produkcja:

mąki razowe: pszenne, żytnie, orkiszowe, jęczmienne, owsiane, gryczane, 
grochowe.
makarony razowe: pszenne, żytnie, orkiszowe i z ziołami
płatki zbożowe: pszenne, żytnie, jęczmienne, owsiane, orkiszowe
otręby: pszenne, żytnie, owsiane, orkiszowe,
kasze: jęczmienne, orkiszowe, gryczane,
ziarna zbóż,  poduszki i materace z plew gryki i orkiszu
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Charakterystyka niełupek Helichrysum arenarium pochodzących ze 
zbiorowisk naturalnych oraz uprawy

SAWILSKA A. K.

Katedra Botaniki i Ekologii, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz

Helichrysum arenarium (L.) Moench jest byliną z rodziny Asteraceae. Z kłączy wy-
rastają ulistnione, owłosione pędy o wysokości do 30 cm. Kwiatostanem są ko-
szyczki tworzące baldachokształtne wiechy. Liście okrywy koszyczków są żółte 
lub pomarańczowe. Kwitnienie: VI-X. Występuje w miejscach nasłonecznionych 
na glebach piaszczystych. Będąc rośliną o właściwościach leczniczych, a znajdują-
cą się pod częściową ochroną, kocanki piaskowe powinny być uprawiane w celu 
pozyskania cennego surowca zielarskiego - Inflorescentia Helichrysi.

Celem badań było scharakteryzowanie niełupek kocanek piaskowych pocho-
dzących z naturalnych fitocenoz oraz z uprawy. Sprawdzano wpływ stratyfikacji i 
określano współczynnik kiełkowania owoców oraz ich masę, długość, szerokość, 
obwód, a także powierzchnię. Szczegółowa analiza dotyczyła wpływu warunków 
siedliskowych i wieku niełupek na jakość materiału siewnego.

Przedmiotem badań były owoce zbierane w latach 2003-2005 w dwóch popula-
cjach kocanek porastających odłogowane pola będące w różnych fazach stadium 
przejściowego sukcesji (populacja I jest starsza od populacji II) [1]. Porównywano 
je z owocami zebranymi w 2005 roku z roślin uprawianych na polu Stacji Do-
świadczalnej UTP w Mochełku. Plantację założono w 2004 roku wykorzystując 
sadzonki pobrane z naturalnych stanowisk oraz otrzymane metodą „in vitro”.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono wzrost współczynnika kieł-
kowania o 9,6% dla niełupek po stratyfikacji. Lepiej kiełkowały niełupki z populacji 
I, gdzie współczynniki kiełkowania wynosiły w latach 2003-2005 odpowiednio: 
37,67%, 75,67% i 97,67%. Dla populacji II było to: 19%, 46,33% i 72%. Zaobserwo-
wano istotny spadek zdolności niełupek do kiełkowania wraz z upływem czasu 
- nietrwały bank nasion w glebie.

Niełupki pochodzące z populacji I miały również wyższą i rosnącą w kolej-
nych latach: masę, długość, szerokość, obwód oraz powierzchnię w stosunku do 
owoców z populacji II. Najwyższe wartości badanych cech uzyskano w przypadku 
niełupek pochodzących z roślin przeniesionych do uprawy na glinie piaszczystej. 
Wynosiły one odpowiednio: 0,06 g (dla 1000 owoców), 1,05 mm, 0,3 mm, 2,47 
mm oraz 0,25 mm2, a współczynnik kiełkowania 99,33%.
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Characteristics of Helichrysum arenarium achenes from natural stands and  
a plantation

SAWILSKA A. K.

University of Technology and Agriculture, Department of Botany and Ecology, 
Bydgoszcz

Helichrysum arenarium (L.) Moench (Sandy Everlasting) is a rhizome perennial of 
the sunflower family. It has erect branching stems up to 30 cm tall, gray woolly 
leaves and flowerheads arranged in dense umbelliform panicles. Involucres are 
yellow or orange. Flowering time: July-October. The species grows in sunny places 
on sandy soils, in abandoned fields, along waysides, and in dry forests and thick-
ets. Sandy Everlasting is partially protected in Poland. As a medicinal plant, a 
source of valuable herbal material (Inflorescentia Helichrysi = Flos Stoechados citrini), 
it is worthy of being grown in plantations.

The goal of this study was to characterize Sandy Everlasting achenes from na-
tural stands and a plantation. The impact of stratification on germination rate of 
achenes as well as their mass, length, width and perimeter was analyzed. A deta-
iled study of the influence of environment conditions and the age of achenes on 
the sowing material quality was also carried out.

The analyzed fruits were collected in the years 2003-2005 from two wild Sandy 
Everlasting populations growing in abandoned fields and representing different 
succession stages (the population I was older than the population II) [1]. These 
fruits were compared with achenes collected in 2005 from a plantation in UTA 
Experimental Station in Mochełek. The plantation was established in 2004. The 
seedlings planted were taken from natural stands or obtained by in vitro method.

The results indicated that stratification increased germination rate of achenes 
by 9.6%. Fruits from population I showed a higher germination rate. In the years 
2003-2005 the index amounted to 37.67%, 75.67% and 97.67%, respectively. For 
population II the figures were: 19%, 46.33% and 72%. Germination rate decreased 
with time (Sandy Everlasting seed bank can be classified as transitory).

The mass, length, width, perimeter and area of achenes from population I were 
higher (and increasing over the years) than those of fruits from population II. The 
highest values of the analyzed features were obtained for achenes from plants trans-
ferred to grow on a sandy clayey soil. They were, respectively: 0.06 g (per 1000 fru-
its), 1.05 mm, 0.3 mm, 2.47 mm and 0.25 mm2. The germination rate was 99.33%.
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Znaczenie gatunków z rodzaju Kalanchoe

PARKOŁA M., MATŁAWSKA I.

Katedra i Zakład Farmakognozji Uniwersytet Medyczny im. K Marcinkowskiego, 
Poznań

Do rodzaju Kalanchoe zaliczamy blisko 150 gatunków, występujących głównie 
na terenie Madagaskaru, Wschodniej i Południowej Afryki, krajów arabskich oraz 
Południowo-Wschodniej Azji. Niektóre gatunki jako neofity rozprzestrzeniły się 
na całym świecie, w Polsce spotykane są jako rośliny doniczkowe. Reprezentan-
tem tego rodzaju jest Kalanchoe pinnata – najlepiej poznany i opisany gatunek.

Rośliny z rodzaju Kalanchoe (np.: K. pinnata, K. daigremontiana, K. delagoensis) są 
łatwe w uprawie, można je rozmnażać poprzez ukorzenianie fragmentów łodygi 
lub liści. Niektóre z nich produkują rozmnóżki (bulbille), które wykształcają się z 
komórek merystematycznych w zagłębieniach karbowanego liścia. Młode roślinki 
po ukorzenieniu, opadając na odpowiedni grunt, dają początek nowej roślinie.

Rośliny z tego rodzaju są popularne jako rośliny ozdobne np. K. blossfeldiana 
występująca w wielu odmianach o różnej barwie kwiatów.

Badania dotyczące składu chemicznego rodzaju Kalanchoe dotyczą głównie K. 
pinnata. Bufadienolidy, charakterystyczne dla całego rodzaju, reprezentuje: bry-
ofilina A (bryotoksyna C), bryofilina B oraz bryofilina C. W liściach stwierdzono 
obecność kwasów tłuszczowych: arachidonowego, behenowego, palmitynowego 
oraz stearynowego, a także triterpenów: α- i β-amyryny, 18-α-oleananu, tarak-
sasterolu, friedeliny, bryofolonu oraz bryofynolu. Steroidy reprezentowane są 
przez: 22-dehydrobrassikasterol, kampesterol, cholesterol (oraz jego pochodne: 
24-etylo-25-hydroksycholesterol i 24-epicholesterol), klionasterol, kodisterol, 24-
etylodezmosterol, izofukosterol, peposterol, β-sitosterol, stigmasterol. Spośród 
kwasów fenolowych, występują kwasy: p-hydroksycynamonowy, 4-hydroksy-3-
metoksycynamonowy, kawowy, p-kumarowy, ferulowy, p-hydroksybenzoesowy, 
galusowy, protokatechowy i syryngowy. K. pinnata zawiera również flawonoidy: 
kwercetynę, kemferol, luteolinę, astragalinę, rutynę, patuletynę.

Doniesienia o zastosowaniu roślin z rodzaju Kalanchoe, dotyczą głównie K. pin-
nata, lecz właściwości lecznicze posiadają również między innymi: K. marmorata, 
K. daigremontiana, K. petitiana oraz K. crenata. W lecznictwie ludowym stosowany 
jest głównie sok otrzymany z liści. Wyciągi z roślin z rodzaju Kalanchoe wykorzy-
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stywane są w leczeniu: astmy, kaszlu, wrzodów żołądka, biegunek, szkorbutu a 
także w bólach zębów, głowy, w nerwicach i w cukrzycy. Najczęściej wykorzystuje 
się je w celu przyspieszenia gojenia ran i uszkodzeń skóry, z uwagi na działanie 
przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, w leczeniu zapalenia spojówek, uszu, w cho-
robie reumatycznej, pomocniczo w złamaniach kości i innych kontuzjach, a nawet 
w raku prostaty. Z przeglądu piśmiennictwa wynika, że gatunki z rodzaju Kalan-
choe, mogą stanowić materiał do badań chemicznych i farmakologicznych. 
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Role of plants of the Kalanchoe genus
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There are about 150 species in the genus Kalanchoe. They are found mainly in 
Madagascar, East and South Africa, Arabia and South-East Asia. Some species are 
neophytes throughout the world, in Poland they are pot plants. The best known 
representative of this is Kalanchoe pinnata.

Plants of Kalanchoe genus (K. pinnata, K. daigremontiana, K. delagoensis) are easy 
in cultivation and they can be multiplied from rooted stem or leaves. Some of 
them produce bulbils, which are formed from meristematic tissue from the sinu-
ses of the leaves. Rooted bulbils that fall on the proper soil became new plants. 

Representatives of this genus are popular as decorative plants e.g.: K. blossfel-
diana, cultivated in many different flower colours.

The research on plant chemicals of the Kalanchoe genus has concerned mainly 
K. pinnata. Bufadienolides, which are characteristic of the genus, are represen-
ted by: bryophyllin A (bryotoxin C), bryophyllin B and bryophyllin C. The leaves 
contain fatty acids: arachidic, behenic, palmitic and stearic. The plant material 
contains the following triterpenes: α,β-amyrin, 18-α-oleanane, taraxerol, friede-
lin, bryophollon and bryophynol. The steroids found in K. pinnata include: 22-
dehydrobrassicasterol, campesterol, cholesterol (and derivative: 24-ethyl-25-hy-
droxycholesterol), clionasterol, codisterol, 24-ethyldesmosterol, izofucosterol, 
peposterol, β-sitosterol, stigmasterol. The plant material also contains phenolic 
acids: p-hydroxycinnamic, 4-hydroxy-3-metoxycinnamic, caffeic, p-coumaric, fe-
rulic, p-hydroxybenzoic, gallic, protocatechuic, syringic. K. pinnata contains also 
flavonoids: quercetin, kaempferol, luteolin, astragalin, rutin, patuletin.

Reports on the medical application of the plants from the Kalanchoe genus 
have mostly referred to K. pinnata, but there are other species known to have the-
rapeutic properties: K. marmorata, K. daigremontiana, K. petitiana and K. crenata. In 
traditional folk medicine products made of the plants of the Kalanchoe genus are 
used for the treatment of asthma, coughs, ulcers, diarrhoea, scurvy, and also for 
toothaches, headaches, nervousness and diabetes. Most often the extracts from 
the plants of this genus are used for healing sores and skin problems, and because 
of antibacterial and antiphlogistic properties - for healing conjunctivitis, otitis, 
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rheumatism, subsidiary in broken bones and other contusions. An important use 
of the plants extracts is the treatment of prostate cancer. 
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Rodzaj Agave należy do rodziny agawowatych (Agavaceae), i obejmuje oko-
ło 247 gatunków. Należy on do endemicznych na kontynencie Ameryki, a jego 
rozmieszczenie rozciąga się od południa Stanów Zjednoczonych do Kolumbii i 
Wenezueli. Najczęściej występuje w Meksyku. Skład chemiczny liści wszystkich 
gatunków agaw jest złożony i do chwili obecnej nie do końca zidentyfikowany. 
Najbardziej poznana jest grupa saponin steroidowych, obejmująca m.in. hekoge-
ninę, tigogeninę i diosgeninę. Znalazły one zastosowanie w przemyśle farmaceu-
tycznym jako substrat do syntezy leków steroidowych i półsyntetycznych hor-
monów, pochodnych kortyzonu i progesteronu. Dotychczasowe dane wskazują 
również na obecność węglowodanów, kwasów uronowych, flawonoidów, kwasów 
alifatycznych, tłuszczów i białek. 

Ludność zamieszkująca tereny Mezoameryki wykorzystywała agawę w celach 
żywieniowych. Spożywano rdzenie, liście i łodygi kwiatostanowe w postaci pieczo-
nej. Dziś z rdzeni Agave tequilana i Agave salmiana wydobywa się słodki, lepki sok, z 
którego sporządza się syrop, w 90% zawierający fruktozę, stanowiący alternatywę 
dla sacharozy. Z agaw uzyskuje się również dwa rodzaje trunków. Pierwszy jest 
sokiem z żywych, rosnących roślin i spożywany na świeżo jako aquamiel, nazywany 
wodą miodową, lub po fermentacji jako pulque. Inne są destylowanymi napojami 
alkoholowymi. Są to mezkal i tequila, które zaczęto wytwarzać dopiero po euro-
pejskiej „okupacji”, ponieważ rdzenni Amerykanie nie znali procesu destylacji.

Znaczenie ekonomiczne posiada także agawa sizalska (Agave sisalana), która 
dostarcza twardych włókien, wykorzystywanych do produkcji lin, sznurów, włók-
nin, dywanów, a nawet papieru. Blisko spokrewnionym gatunkiem jest Agave fo-
urcroydes, z której w Meksyku wytwarza się włókno henequen.

Różne gatunki agaw są szeroko stosowane w medycynie ludowej, zgodnie z 
tradycją danego regionu. W Afryce Południowej, do leczenia nadciśnienia, wy-
korzystuje się liście agawy amerykańskiej (Agave americana). Właściwości prze-
ciwnadciśnieniowe tej rośliny związane są ze zdolnością do inhibicji enzymu 
konwertującego angiotensynę I do angiotensyny II, będącej silnym czynnikiem 
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zwężającym naczynia krwionośne. Agawa amerykańska znalazła zastosowanie 
również w leczeniu łuszczycy. Jej przydatność potwierdzają badania etnobota-
niczne. Znane jest stosowanie wodnych ekstraktów sporządzonych z liści Agave 
intermixta w stanach zapalnych np. zapaleniu stawów, infekcjach, oraz guzach. 
Sok z liści Agave sisalana powoduje silną stymulację mięśniówki macicy u myszy i 
szczurów, a w efekcie działa poronnie. Ponadto silnie pobudza perystaltykę jelit 
i działa przeczyszczająco, mógłby być więc stosowany w przypadku atonii jelit 
oraz zaparć. Aktywność przeciwgrzybiczą wykazują wyciągi różnych części Agave 
striata i Agave asperrima, hamują one wzrost grzybów wytwarzających aflatoksyny 
(Aspergillus flavus i Aspergillus parasiticus).
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Role of Agave genus plants
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The genus Agave belongs to the family Agavaceae and includes approximately 
247 species. This genus is endemic to the American continent. Its distribution ex-
tends from the southern United States to Colombia and Venezuela, it is the most 
common in Mexico. The chemistry of the agave leaves is complex and only a few 
of the component compounds have been identified. The most widely known are 
sapogenins, including hecogenin, tigogenin and diosgenin. In the pharmaceutical 
industry, these natural compounds are used for the semisynthesis of medicinal 
steroids: corticosteroids, sexual hormones and steroic diuretics. According to the 
earlier research the plant also contains carbohydrates, uronic acids, flavonoids, 
alifatic acids, fats and proteins. 

The plants have been widely used by the people of Mesoamerica as food. Ne-
arly all parts of the agave can be eaten including the leaves, flower stalk, and 
steam in the roasted form. Today sweet sticky juice is regularly harvested from 
the centre of the plant Agave tequilana or Agave salmiana. This juice is converted 
into natural sweetener. Agave syrup is about 90% fructose and is a safe alternative 
to sucrose. The agaves are also used for production of two kinds of beverages. 
The first is drawn as sap from the living plants and consumed fresh as aquamiel 
or fermented as pulque. The second kind is the distilled liquor known as mescal 
or tequila, developed subsequent to European conquest of Mexico as the native 
Americans did not know the process of distillation. 

Of commercial importance is Agave sisalana that yields a stiff fibre used for 
making ropes, twines, geotextile, carpets and paper. A closely related species is 
Agave fourcroydes, used to produce henequen hemp of Mexico.

Various species of the genus Agave are used in traditional medicine, according 
to tradition of a particular region. In South Africa, leaves of Agave americana are 
used for treatment of high blood pressure. Their antihypertensive properties are 
related to the angiotensin converting enzyme, which inhibits the conversion of 
angiotensin I to angiotensin II- a potent vasoconstrictor. Ethnobotanical investi-
gation has indicated that Agave Americana is also useful in the treatment of psoria-
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sis. Administration of aqueous extracts of Agave intermixta produce a significant 
anti- inflammatory effects. Its therapeutic uses include the treatment of inflam-
mations, arthritis, tumours and infections. Agave sisalana leave juice produces a 
strong stimulation of the uterine musculature in mice and rats and so stimulates 
abortifacient action. The juice is, moreover, a powerful stimulant of the intestinal 
peristalsis. This evidence shows that the juice is of a laxative property and could, 
therefore, be used in cases of intestinal atony and constipation. Agave asperrima 
and Agave striata extracts from various parts of the plant has inhibitory effects on 
growth of Aspergillus flavus and Aspergillus parasitic, which produce aflatoxins.

REFERENCES

1. Amenta R, et al. Traditional medicine as a source of new therapeutic agents against psoriasis. Fitoterapia 
2000; 71: S13-S20

2. Duncan A. C, et al. Screening of Zulu medicinal plants for angiotensin converting enzyme (ACE) 
inhibitors. J Ethnopharmacol 1999; 68: 63–70

3.  Sánchez E, et al. Inhibition of growth and mycotoxin production of Aspergillus flavus and Aspergillus 
parasiticus by extracts of Agave species. Int J Food Microbiol, 2005; 98(3):271-9.

4.  Sharaf A, Zahran M: Pharmacological investigation on Agave sisalana Perr. with special study on its 
ecbolic effect. Plant Foods Hum Nutr. 1967; 14 (4) 



11�
12th International Congress of Polish Herbal Committee

Rola ziół w schorzeniach owłosionej skóry głowy

LINKOWSKA M., MATŁAWSKA I.

Katedra i Zakład Farmakognozji Uniwesytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, 
Poznań

Schorzenia owłosionej skóry głowy obejmują między innymi łysienie, łojotok, 
łupież i inne grzybice oraz łuszczycę. 

W celach leczniczych, jak i kosmetycznych, wykorzystuje się liczne surowce 
roślinne, stanowiące składniki preparatów, stosowanych miejscowo, lub doustnie 
w celu wywołania działania ogólnego. 

Za aktywność surowców roślinnych, wykorzystywanych w schorzeniach owłosionej 
skóry głowy, odpowiadają związki czynne o zróżnicowanym działaniu; przeciwbakte-
ryjnym i przeciwgrzybicznym np związki zawierające siarkę (poliacetyleny, glukozy-
nolaty), składniki olejków eterycznych, drażniące skórę, co wywołuje lepsze ukrwie-
nie i tym samym wzmacnia mieszki włosowe. Tradycyjnie wykorzystywane są surowce 
bogate w krzemionkę, wpływającą korzystnie na różne organy, w tym na włosy.

Korzeń rzodkwi czarnej- Raphani sativi radix zawiera glukozynolaty, fitosterole, 
witaminy, związki mineralne. Sok z korzeni, stosowany zewnętrznie, poprawia 
krążenie krwi w obrębie owłosionej skóry głowy, wzmacnia mieszki włosowe, za-
pobiega wypadaniu włosów, działa też przeciwłupieżowo i przeciwłojotokowo.

Olej z nasion dyni - Cucurbitae peponis oleum zawiera fitosterole ( głównie beta 
– sitosterol ) wpływające hamująco na konwersję testosteronu do dihydrotesto-
steronu, odpowiedzialnego za osłabienie mieszków włosowych, skutkujące łysie-
niem typu androgenowego nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy: A, E, cynk. 
Olej z nasion dyni zalecany jest przy wypadaniu włosów, suchości i stanach zapal-
nych skóry, a także w przeroście gruczołu krokowego.

Ziele skrzypu – Equiseti herba zawiera krzemionkę, korzystnie wpływającą na 
metabolizm, naczynia krwionośne, skórę, włosy, paznokcie, kości, obecne są rów-
nież flawonoidy, działające synergistycznie z krzemionką.  Wyciąg z ziela skrzypu, 
często z dodatkiem licznych witamin jest składnikiem licznych preparatów der-
matologicznych, higienicznych i suplementów doustnych, zalecanych w proble-
mach z owłosioną skórą głowy.

Liść i korzeń pokrzywy- Urticae folium/radix oprócz krzemionki, fitosteroli, za-
wierają witaminy z grupy B, nieco flawonoidów, surowce są składnikami prepa-
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ratów do stosowania miejscowego i doustnego. Wodne wyciągi z liści pokrzywy 
stosowane zewnętrznie zapobiegają wypadaniu włosów, pobudzają ich wzrost i 
odżywiają cebulki włosowe.

Ponadto wykorzystuje się również: ziele dziurawca, liść brzozy, ziele kłącze ta-
taraku, liść rozmarynu, szałwii i mate, zielonej herbaty oraz ziele tymianku, kwiat 
lawendy, szyszkę chmielu, korę chinową. 
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Herbs in treatment of the hairy skin of the head
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The most frequent ailments of the hairy skin of the head are hair loss, se-
borrhoea, dandruff and other mycoses and psoriasis. For a long time numerous 
plants have been used for the therapy of the above conditions and hair care. The 
herbal-based preparations can be used either topically or orally – to produce a 
general effect. The therapeutic effect of plants used for therapy of the hairy skin 
of the head is determined by the active compounds they contain, showing anti-
bacterial and antimycotic activity, e.g. the sulphur-containing compounds (po-
lyacetylenes, glucosinolates), essential oil components irritating the skin and 
thus improving blood circulation leading to strengthening of the hair follicles. 
Very popular are the plants rich in silica having beneficial effect on many organs, 
including hair. 

Raphani sativi radix, contains glucosinolates, phytosterols, vitamins and mineral 
compounds. The juice from the Raphani sativi radix applied externally improves 
the blood circulation in the hairy skin of the head, strengthens the hair follicles, 
prevents the hair loss, dandruff and psoriasis. 

Cucurbitae peponis oleum , contains phytosterols (mainly β–sitosterol) inhib-
iting the conversion of testosterone to dihydrotestosterone, responsible for 
weakening of hair follicles, leading to hair loss of the androgenic type, and 
unsaturated fatty acids, vitamins A, E and zinc. Oil from pumpkin seeds is rec-
ommended for treatment of hair loss, skin dryness and skin inflammations and 
prostate hyperplasia. 

Equiseti herba contains silica having beneficial effect on metabolism, blood cir-
culation, skin, nails and bones, and synergistic with silica flavonoids. Extract from 
Equiseti herba often with addition of vitamins is a component of many dermato-
logical and hygienic preparations and supplements for oral application, recom-
mended for treatment of problems with hairy skin of the head. 

Urticae folium/radix, besides silica and phytosterols contain B-group vitamins, 
some flavonoids, and are used as components of preparations for topical and oral 
use. Water extracts from leaves of nettle in external application prevent hair loss, 
stimulate hair growth and provide nutrition to hair bulbs. 
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Other plants used for the treatment of problems with hair include: Hyperici 
herba, Betulae folium, Calami rhizoma, Rosmarini folium, Salviae folium, Matae folium, 
Thymi herba, Lavandulae flos, Lupuli strobili, Cnchonae cortex.
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Działania niepożądane leków mogą doprowadzić do zaburzeń struktury i funk-
cjonowania wielu narządów i tkanek. Uszkodzenia polekowe dotyczą między in-
nymi wątroby, nerek, szpiku kostnego, serca, płuc, układu nerwowego, nasilone 
są w chemioterapii nowotworów (np. azatiopryną).

Izoniazyd, najsilniej działający lek tuberkulostatyczny, niezależnie od zastoso-
wanej dawki, może spowodować uszkodzenie wątroby, objawiające się wzrostem 
aktywności aminotransferaz. Uszkodzenie tkanki wątrobowej powodować może 
także pirazynamid i rifampicyna. Działanie hepatotoksyczne stanowiło istotną 
przeszkodę w terapii choroby Alzheimera takryną. Uszkodzenie wątroby może 
być też związane z stosowaniem nitrofurantoiny w infekcjach dróg moczowych, 
czy amiodaronu w arytmii. 

Badania wskazują, że hepatotoksyczny wpływ wymienionych leków może być 
łagodzony przez hepatoochronne właściwości składników roślinnych..

W przypadku stosowania takryny skuteczne działanie protekcyjne wykazały flo-
rotaniny wyizolowane z Ecklonia stolonifera (Laminariaceae) oraz składniki metano-
lowego wyciągu z Galla Rhois. Przed uszkadzającym wątrobę działaniem amiodaro-
nu i nitrofurantoiny rolę ochronną pełnił metanolowy wyciąg z liści Juglans sinensis 
(Juglandaceae). Zmniejszenie skutków hepatotoksycznego działania rifampicyny, 
izoniazydu i pirazynamidu powodował wyciąg etanolowy z owoców Terminalia che-
bula (Combetraceae) oraz wodno-alkoholowy wyciąg z owoców Emblica officinalis 
(Euphorbiaceae). Przed toksycznością indukowaną azatiopryną hepatoochronnie 
działają wyciągi z Hibiscus sabdariffa (Malvaceae), Rosmarinus officinalis (Lamiaceae) i 
Salvia officinalis (Lamiaceae). Natomiast działanie protekcyjne na tkankę wątrobową 
w przypadku terapii tamoksyfenem posiada wyciąg z Camelia sinensis (Theaceae).

Stosowanie powszechnie dostępnego paracetamolu w dawkach wyższych, niż 
terapeutyczne, zwłaszcza u osób ze schorzeniami wątroby i chorobą alkoholową 
może przyczynić się do powstania marskości. Na łagodzenie skutków nadmiernego 
przyjmowania paracetamolu mogą mieć wpływ wyciągi z: Swertia longifolia (Gentia-
naceae), Wedelia paludosa (Compositae), Centaurium erythracea (Gentianaceae).
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Przeprowadzone badania wskazują na potencjalne możliwości wykorzystywa-
nia roślin w celu zmniejszenia stopnia uszkodzeń narządowych, związanych z 
farmakoterapią.
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Herbal extracts in prevention of pharmacotherapy induced damage

KRASZKIEWICZ I., ByLKA W. 
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Undesirable side effects of some medical drugs can lead to structural and func-
tional disorders in many organs and tissues. Drug-induced damage has been observed 
mostly in the liver, kidneys, marrow, heart, lungs and the nervous system, and has 
been particularly strong as a result of cancer chemotherapy (e.g. azathioprine).

Isoniazide, the strongest antituberculosis drug, irrespectively of the dose used,  
can cause liver injury manifested as an increase in the level activity of transami-
nases. Damage to the liver tissue is characteristic of such tuberculostatic drugs 
like pyrazinamide and rifampicin as well. 

Hepatotoxic activity has been an important obstacle for the use of tacrin in the 
Alzheimer’s disease therapy. Liver injury can be also a consequence of therapy 
with such drugs like nitrofurantoin (used in urinary tract infections) and amiodar-
one (used in arrhythmia).

Experimental investigation has shown that the hepatotoxic effect of the above-
mentioned drugs can be relieved by the hepatoprotective activity of the constit-
uents obtained from plants. It has been found that florotannins isolated from 
Ecklonia stolonifera (Laminariaceae) and the constituents of the methanolic extract 
from Galla Rhois show the liver protective activity against the damaging effect 
of tacrin. The toxic effect of amiodarone and nitrofurantoin has been shown to 
be substantially reduced by methanolic extract from the leaves of Juglans sinensis 
(Juglandaceae). The hepatotoxicity caused by isoniazide, rifampicin and pyrazi-
namide has been reduced by ethanolic extract from fruits of Terminalia chebula 
(Combetraceae) and aqueous–ethanolic extract from fruits of Emblica officinalis 
(Euphorbiaceae). The toxicity induced by azathioprine can be alleviated by the 
extracts from Hibiscus Sabdariffa (Malvaceae), Rosmarinus officinalis (Lamiaceae) and 
Salvia officinalis (Lamiaceae). The hepatotoxic effect of tamoxifen therapy can be 
diminished by the s extract from Camelia sinensis (Theaceae).

The use of the easily accessible drug: paracetamol in doses higher than therapeu-
tic (especially by patients with liver diseases and people suffering from alcoholic dis-
ease) can contribute to the necrosis of the liver. The effects of the excessive use of 
paracetamol can be lessened by the extracts from Swertia longifolia (Gentianaceae), 
Wedelia paludosa (Compositae) and Centaurium erythracea (Gentianaceae). 
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Results of the experimental investigation indicate the potential possibilities to 
use constituents derived from plants to reduce the organs injury induced in the 
process of pharmacotherapy.
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Zawartość flawonoidów w owocach żurawiny błotnej i wielkoowocowej

ByLKA W., WITKOWSKA-BANASZCZAK E.
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Poznań

Żurawina należy do rodziny Ericaceae – wrzosowate. W stanie naturalnym w Ame-
ryce Płn występuje Vaccinium macrocarpon (żurawina wielkoowocowa), obecnie upra-
wiana na szeroką skalę, na całym świecie. Vaccinium oxycoccus - żurawina błotna jest 
gatunkiem europejskim, występującym na terenach bagiennych, także w Polsce.

Owoce żurawiny wielkoowocowej zawierają procyjanidynę B2, A2 oraz tetra i 
pentamery 2,3-cis-procyjanidyn typu B; antocyjany, takie jak: 3-galaktozydy, 3-glu-
kozydy, 3-arabinozydy cyjanidyny i peonidyny; glikozydy flawonolowe pochodne 
mirycetyny oraz kwercetyny; kwasy organiczne: chinowy, malonowy, cytrynowy; 
cukry: dekstrozę i fruktozę. 

Dane dotyczące związków chemicznych i badań farmakologicznych Vaccinium 
oxycoccus są ograniczone. 

Skuteczność przetworów z żurawiny wielkoowocowej w prewencji i leczeniu 
infekcji układu moczowego potwierdzona licznymi badaniami farmakologicznymi 
i klinicznymi wynika z obecności proantocyjanidyn i flawonoidów, które mają zdol-
ność hamowania adhezji bakterii, głównie Escherichia coli do komórek nabłonka dróg 
moczowych. Owoce żurawiny, hamują także adhezję bakterii Helicobacter pylori do 
warstwy śluzowej żołądka i komórek nabłonka przewodu pokarmowego, ponadto 
wykazują właściwości antyoksydacyjne oraz przeciwdziałają oksydacji LDL.

Celem pracy było porównanie zawartości glikozydów flawonolowych w owo-
cach żurawiny wielkoowocowej i błotnej. Oznaczenie wykonano farmakopealną 
metodą kolorymetryczną Christ–Müller’a (hydroliza glikozydów flawonolowych 
do aglikonów, barwne kompleksy związków flawonoidowych z AlCl3, pomiar ab-
sorbancji przy λ=425nm). 

Zawartość flawonoidów w przeliczeniu na kwercetyne w obu surowcach była 
porównywalna, w owocach żurawiny błotnej wynosiła 0,0782%, natomiast w owo-
cach żurawiny wielkoowocowej 0,0997 %.
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Flavonoids contents in cranberry and marsh cranberry fruits

ByLKA W., WITKOWSKA-BANASZCZAK E.

Department of Pharmacognosy, University of Medical Sciences, Poznań

Cranberry and marsh cranberry belong to the family Ericaceae. Vaccinium macro-
carpon (American cranberry) occurs in natural conditions in North America. This 
plant is cultivated in the whole world now. Vaccinium oxycoccus (Marsh cranberry) 
is a European species and also occurs in the Polish lowlands. 

Cranberry fruit contains procyanidins A2, B2 and tetra and pentamers of 2,3-cis-
procyanidins type B, anthocyanins such as: 3-galactoside, 3-glucoside, 3-arabinose 
of cyanidin and peonidin; tannins, flavonol glycosides, organic acids: benzoic, qui-
nic, malic, citric and sugars: dextrose and fructose.

The available data on phytochemical and pharmacological properties of Vac-
cinium oxycoccus are limited. The effectiveness of American cranberry juice for 
prevention and treatment of urinary tract infections follows from the presence of 
flavonoids and proanthocyanidins. These compounds show the ability to inhibit 
the adhesion of bacteria, mainly Escherichia coli to the uroepithelial cells. Cranber-
ry fruit prevent adhesion of Helicobacter pylori to the human gastric mucus and 
epithelial cells of alimentary tract. The fruits demonstrate antioxidant properties 
and are able to inhibit oxidation of LDL.

The aim of this study was to determine and compare the contents of flavonol 
glycosides occurring in the fruits of V. macrocarpon and those of V. oxycoccus. The 
investigation was performed by the recommended by pharmacopoeia colorime-
tric method proposed by Christ–Müller, involving the hydrolysis of flavonol glyco-
sides, formation of coloured complexes of the flavonoid compounds with AlCl3, 
and the absorbance measurements at λ=425nm.

The total content of flavonoids, expressed in quercetin amount, in the fruits 
of both species was comparable and in V. oxycoccus it was 0.0782%, while in V. 
macrocarpon - 0.0907%. 
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Znaczenie ziół w chorobie Alzheimera
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Neurodegeneracja jest procesem prowadzącym do zwyrodnienia komórek ner-
wowych. Proces neurodegeneracji leży u podstawy wielu chorób układu nerwo-
wego, m.in. choroby Alzheimera.

Choroba Alzheimera zaliczana jest do tzw. zespołów otępiennych, 
charakteryzujących się postępującymi zaburzeniami funkcji korowych, m.in. 
pamięci, myślenia, funkcji poznawczych, zaburzeniami emocjonalnymi. Proces 
neurodegeneracji dotyczy głównie neuronów układu limbicznego i kory skronio-
wej oraz czołowej. Charakterystyczne w obrazie mózgu osób cierpiących na AD są 
tzw. płytki starcze, powstające w wyniku odkładania się beta-amyloidu, obserwuje 
się również nadmierną produkcję wolnych rodników i zaburzenie neurotransmisji 
cholinergicznej i glutaminergicznej. 

Przyczyny choroby Alzheimera nie są dokładnie poznane, co utrudnia leczenie. 
Obecnie terapia sprowadza się do leczenia objawowego. Stosowane są leki mające 
na celu zwiększenie poziomu acetylocholiny, poprzez hamowanie aktywności en-
zymu odpowiedzialnego za jej rozkład (takryna,), leki zapobiegające toksycznemu 
działaniu glutaminianu, poprzez blokowanie receptorów NMDA (memantyna). 

W leczeniu łagodnej i umiarkowanej postaci AD mogą być wykorzystywane 
surowce roślinne. 

Za neuroprotekcyjne działanie ekstraktu z liści G. bilobae (EGb) odpowiedzialne 
są ginkolidy i bilobalid. EGb działa antyamyloidogennie, antyapoptycznie oraz an-
tyoksydacyjnie. 

AGE, standaryzowany ekstrakt z A. sativum i S-allilocysteina chroni neurony 
przed toksycznym działaniem beta-amyloidu oraz innych neurotoksyn. 

EGCG (galusan (-)-epigalokatechiny) jest odpowiedzialny za neuroprotekcyjne 
właściwości antyoksydacyjnych. zielonej herbaty. EGCE zapobiega tworzeniu 
toksycznego beta-amyloidu. Polifenole z Green tea spowalniają starzenie mózgu i 
warunkują poprawę funkcji poznawczych.

Kurkumina, polifenol otrzymany z C. longa, wykazuje właściwości neuropro-
tekcyjne związane są z działaniem antyoksydacyjnym, przeciwzapalnym oraz 
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wpływem na syntezę beta-amyloidu. Kurkumina obniża stężenie cholesterolu, 
wykorzystywanego do syntezy Aβ oraz stymuluje jego fagocytozę przez komórki 
układu immunologicznego.

W leczeniu AD stosowana mogą być liście szałwii, której składniki olejku, hamują 
aktywność AChE, działają antyoksydacyjnie, przeciwzapalnie i sedatywnie.

Pozytywny wpływ na poprawę funkcji poznawczych wykazuje także kofeina 
obecna w C. arabica. Związek ten powoduje obniżenie poziomu beta-amyloidu. 
Za neuroprotekcyjne działanie P. ginseng odpowiadają ginsenozydy, które działają 
antyoksydacyjnie, antyapoptycznie, przeciwzapalnie i immunostymulująco, a C. 
sativa kannabinoidy, fenolowe, związki terpenowe. 

W leczeniu AD mogą być także stosowane rośliny działające uspokajająco 
przeciwdepresyjnie i przeciwlękowo. 
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Herbs in the Alzheimer`s disease

BARTKOWIAK M., ByLKA W. 
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Neurodegeneration is a process leading to destruction of neuronal cells. This pro-
cess is the cause of many neurological disorders, including Alzheimer`s disease (AD).

Alzheimer`s disease is a type of dementia, characterized by progressive distur-
bances of cortex functions such as memory, orientation, cognitive deterioration 
and behavioural changes. AD results from the degeneration of neurons in the 
cortex and limbic structures. Characteristic of the AD patient’s brains is deposi-
tion of beta-amyloid, overproduction of reactive oxygen species and changes in 
cholinergic and glutaminergic neurotransmission. 

The causes of AD are not exactly known, which makes the treatment difficult. 
At present the therapy is based on symptomatic treatment. The basic drugs used 
to treat AD (tacrine) , whose mode of action is to prevent the degradation of ACh, 
by inhibition of AChE. Another drug is memantin, preventing glutamate toxicity 
by blocking NMDA receptors.

The early and middle stage of AD can be cured with some medical plants.
The extract of Ginkgo leaves contains ginkgolides and bilobalid, which are re-

sponsible for neuroprotective effect. 
AGE, a standardized extract of Allii sativi bulbus and S-allilocysteine prevents 

neurons from toxicity of Aβ and some other neurotoxins. 
EGCG ((-) epigallocatechin 3-gallate) is the compound responsible for neuropro-

tective and antioxidative properties of green tea.. It also prevents Aβ production. Po-
lyphenols from green tea slow down brain aging and improve cognitive functions.

Curcumine, a polyphenol obtained from C. longa. has antioxidant, anti-inflam-
matory and antiamyloidogenic properties. It also decreases the level of choleste-
rol used to synthesize Aβ and stimulating fagocytosis of Aβ by immune cells. 

Antioxidant, anti-inflammatory and sedative properties have been also found 
to characterise essential oil from sage, which moreover inhibits AChE. 

Positive effect on cognitive functions has been evidenced for caffeine, a main 
ingredient of Coffea arabica, which also decreases the level of Aβ. 

Ginsenosides, the main components of P. ginseng, and cannabinoids from C. 
sativa have been established to show neuroprotective effect; ginsenosides act as 
antioxidants, antiapoptic, anti-inflammatory and immunostimulant agents.
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Other herbs useful in the treatment of AD include the ones showing sedative 
properties (Melissae folium, Valerianae radix), antidepressant (Hyperici herba) and 
anxiolytic (Kava kava rhizoma) properties.
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Analiza chromatograficzna kwasów fenolowych w gatunkach: Galinsoga 
parviflora Cav. oraz Galinsoga ciliata

CHANAJ J., SIKORSKA M., MATŁAWSKA I.
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Poznań

Rodzina Asteraceae (Compositae) jest jedną z najliczniejszych rodzin, obejmu-
jącą około 20 000 gatunków, występujących w różnych siedliskach na całej kuli 
ziemskiej, co świadczy o ogromnych możliwościach przystosowawczych tej grupy 
roślin. Przedstawiciele tej rodziny wykorzystywane są w lecznictwie (koszyczek 
rumianku, nagietka, arniki, korzeń łopianu, ziele maruny, nawłoci, ziele/korzeń 
mniszka,), stanowią rośliny użytkowe (słonecznik bulwiasty, sałata głowiasta), 
przyprawowe (ziele estragon), a także ozdobne.

Do opisanej powyżej rodziny należy rodzaj Galinsoga Ruiz et Pav. Zaliczamy do 
niego 9 gatunków, występujących głównie na kontynentach amerykańskich. Dwa 
z nich rozprzestrzeniły się dzięki działalności człowieka na całym świecie, w tym 
także w Polsce, stając się uciążliwymi chwastami. Do gatunków tych zaliczamy 
żółtlicę drobnokwiatową - Galinsoga parviflora Cav. oraz żółtlicę owłosioną (syn. 
żółtlica włochata) - Galinsoga ciliata (syn. Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pav., Galin-
soga parviflora var. hispida DC ).

Surowcem zielarskim w przypadku obydwu gatunków jest ziele, które w Chile i 
Peru wykorzystywano do leczenia trudno gojących się ran, we wschodniej Afryce 
w przeziębieniach, a w Indonezji w chorobach skórnych.

W Polsce w lecznictwie ludowym świeże, zmiażdżone ziele żółtlicy jest zal-
ecane miejscowo w chorobach skóry (wyprysk, liszaj, egzema) oraz do przemy-
wania ran. W przypadku stosowania wewnętrznego napar z wysuszonego ziela 
stanowi środek przeciwszkorbutowy i pobudzający laktację. Młode liście używa 
się czasami jako dodatek do zup i sałatek. 

Celem pracy jest analiza chromatograficzna kwasów fenolowych, mogące być 
odpowiedzialne za aktywność surowców. 

W celu identyfikacji kwasów fenolowych wykonano chromatografię 
dwukierunkową na celulozie frakcji eterowej, uzyskanej z metanolowo-wodnego 
wyciągu. Na podstawie wartości współczynników Rf, reakcji barwnych ze zdwua-
zowanym kwasem sulfanilowym z 20% węglanem sodu (1:1) oraz kochromatografii 
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z wzorcami stwierdzono dla obydwu gatunków występowanie wspólnych kwasów 
fenolowych: wanilinowy, izowanilinowy, p-kumarowy, p-hydroksybenzoesowy, o-
hydroksyfenylooctowy, p-hydroksyfenylooctowy, kawowy oraz chlorogenowy. W 
przypadku żółtlicy drobnokwiatowej określono również śladowe ilości kwasu 
ferulowego.

Dalsze badania w toku.
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Chromatographic analysis of phenolic acids in Galinsoga parviflora Cav. and 
Galinsoga ciliata species.
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The Asteraceae (Compositae) family is very numerous, encompassing 20000 spe-
cies, it is found in different habitats all over the world, which signifies great adap-
ting capabilities of this group of plants. Representatives of this family are used in 
healing (Arnicae anthodium, Chamomillae anthodium, Calendulae flos, Bardanae radix, 
Taraxaci radix/herba), are used as spices (Dracunculi herba) and as decoration. 

The genus Galinsoga Ruiz et Pav. is a member of the above mentioned family. 
Nine species belong to it, and they can be found mainly in the Americas. Two 
of them were disseminated across the world thanks to dealings of humans all 
over the world, also in Poland, where they became bothersome weeds. To these 
species we include Galinsoga parviflora Cav. and Galinsoga ciliata (syn. Galinsoga 
quadriradiata Ruiz et Pav., Galinsoga parviflora var. hispida DC ). 

The herbal resource in the case of both species is the herb, which was used to 
nurse back to health badly healing wounds in Chile and Peru, to treat the common 
cold in Africa, and used topically for skin diseases in Indonesia. 

In folk medicine in Poland fresh, grounded herb is recommended in skin diseases 
(eczema, lichen) and for rinsing out wounds. In the case of alimentary use, infusion 
from dried herb constitutes an anti-scurvy remedy as well as an agent inducing lac-
tation. young leaves are sometimes used as an addition to soups and salads.

The goal is chromatographic analysis of phenolic acids, which may be respon-
sible for its herbal activity. 

The fractions of phenolic acids were investigated by TLC on cellulose plates 
using two-dimensional technique. The etheric fraction, obtained from extract of 
methanol-water (1:1), was studied. Based on the Rf coefficients, stain reactions 
with a mixture of diazotized sulphanilic acid and 20% Na2CO3 (1:1) and co-chroma-
tography with authentic phenolic acids, the some phenolic acids were found for 
both species: vanilic, isovanilic, p-coumaric, p-hydroxybenzoic, o-hydroxypheny-
lacetic, p-hydroxyphenylacetic, caffeic and chlorogenic . In the case of Galinsoga 
parviflora Cav. some traces of ferulic acid were detected.

Further research is underway. 
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Aktywność enzymów antyoksydacyjnych w korzeniach form uprawnych 
rumianku pospolitego na tle zróżnicowania odporności tych form na suszę

BĄCZEK-KWINTA R. 1, KOZIEŁ A. 1, SEIDLER-ŁOŻyKOWSKA K. 2

1Akademia Rolnicza, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Fizjologii Roślin, 
Kraków
2Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich, Poznań

Rumianek pospolity (Chamomilla recutita L.(Rausch.)) uchodzi za roślinę dobrze 
tolerującą suszę glebową. Jednakże stwierdzono, że tolerancja ta jest większa 
w przypadku roślin formy dzikiej niż odmian uprawnych (Bączek-Kwinta i wsp., 
2006). W bieżących badaniach skupiono się na cechach korzeni tej rośliny, które 
mogą odpowiadać za zróżnicowanie odporności na suszę. Doświadczenie obej-
mowało dwie części: rośliny rosnące w wazonach z glebą zostały poddane 7-dnio-
wej suszy, pozostałe rośliny były uprawiane w napowietrzanej kulturze wodnej. 

Stwierdzono, że rośliny formy dzikiej, które pod wpływem suszy zmniejszyły 
uwodnienie liści w najmniejszym stopniu, miały proporcje długości korzeni do 
długości pędu ok. 0,75. U odmian uprawnych proporcje te wynosiły powyżej 0,8, 
natomiast u genotypów hodowlanych ok. 0,65. Były one niezależne od ploidal-
ności (2n/4n), lecz od stopnia zaawansowania tych form w hodowli (odmiana/ge-
notyp). Aktywność katalazy, enzymu rozkładającego nadmiar H2O2 wytwarzany 
w różnych stresach środowiskowych, wykazywała średni poziom w korzeniach 
roślin formy dzikiej w porównaniu z pozostałymi formami. Podobne zależności 
zauważono w przypadku dysmutazy ponadtlenkowej, enzymu neutralizującego 
nadmiar O2

.-, a także zawartości białek rozpuszczalnych, wśród których znajdują 
się te enzymy. Pula białek była jednak zależna od ploidalności, ponieważ formy 4n 
tworzyły najwięcej protein w korzeniach.

Wyniki sugerują, że forma dzika charakteryzuje się najlepszą proporcją długoś-
ci systemu korzeniowego do długości części nadziemnej, a odstępstwa w stronę 
wyższych lub niższych wartości mogą być jedną z przyczyn słabszej tolerancji nie-
doboru wody przez rośliny form uprawnych. Podobne wnioski można wyciągnąć 
w przypadku aktywności dwóch kluczowych enzymów antyoksydacyjnych, któ-
rych rolą jest utrzymywanie poziomu reaktywnych form tlenu na nietoksycznym, 
lecz sygnałowym poziomie (Bączek-Kwinta i wsp. 2005).
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Activity of antioxidant enzymes in roots of the plants of the German 
chamomile genotypes and the response of these genotypes to drought

BĄCZEK-KWINTA R. 1, KOZIEŁ A. 1, SEIDLER-ŁOŻyKOWSKA K. 2

1Agricultural University, Faculty of Agriculture and Economics, Plant Physiology 
Department, Kraków 
2Research Institute of Medicinal Plants, Poznań

German chamomile (Chamomilla recutita L. (Rausch.)) is considered the species 
of good tolerance to soil drought. However, it has been established that the to-
lerance is bigger in case of the wild type plants than that of the cultivars and 
genotypes (Bączek-Kwinta et al., 2006). In the present study we focused on some 
traits of chamomile roots, which may be responsible for such differentiated drou-
ght response. Two parts of the experiment was set up: plants grown in the pots 
filled with soil were subjected to 7-day drought, other plants were cultivated in 
hydroponics.

It was established that wild type plants which were desiccated to the minimal 
extent during drought, had their root:shoot ratio of ca. 0.75. In case of cultivars, 
these ratios were more than 0.8, but in genotypes ca. 0.65. They were not depen-
dent on the ploidy level (2n/4n), but on the degree of the advance in breeding 
process (cultivar/genotype). Activity of catalase, the enzyme that scavenges exces-
sive H2O2 overproduced during various physiological stresses, was on the medium 
level in wild type roots when compared to other cultivars and genotypes. Similar 
relations were noted when analysed the activity of superoxide dismutase, the 
enzyme which neutralizes the excessive O2

.-, and in case of soluble protein con-
tent, which consists of various enzymes, also that described earlier. The protein 
pool was dependent on the ploidy, as 4n cultivar and genotype had it the biggest 
among all studied plant forms.

Results suggest that the plants of the wild type has the best root to aerial 
part ratio, and the differences up and down may be one of the reason for worse 
tolerance to the water deficit. Similar conclusion may be drawn from the analy-
sis of the activities of two key antioxidative enzymes, which are involved in the 
maintenance of reactive oxygen species pool on the non-toxic, but signalling level 
(Bączek-Kwinta et al. 2005).
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The potentiometric assay for measurement of peroxyl radical scavenging 
capacity of plant extracts

IVANOVA R.

Institute of Genetics and Plant Physiology, Academy of Science of Moldova, Chisinau

This paper reports a simple, rapid, and sensitive assay for measurement peroxyl 
radical scavenging capacity (RSC) of both water and alcoholic plant extracts. The 
assay is based on the degree of inhibition of potassium iodide oxidation by an-
tioxidants that scavenge peroxyl radicals, generated from thermal degradation of 
2,2’-azobis(2-amidinopropane)-dihydrochloride. Iodine amount released during 
oxidation was determined by potentiometric titration using the automatic titrator 
“Titroline easy” (Germany). RSC of tested sample was expressed as the inhibition 
ratio for iodine release in comparison with control sample (without antioxidant). 
The reproducibility of RSC assay is good. The coefficients of variance were less 
than 4.78% and mean relative errors were within +/-7.01% [1]. The results ob-
tained of RSC assay are correlated with those of similar assays for determination 
of antioxidant activity of plant extract [2, 3].

The peroxyl RSC of standard antioxidants and plant extracts progressed in a 
dose-dependent manner. The linear relationship between RSC and antioxidant 
concentration had a high correlation coefficients (r(2)=0.848-0.997). For standard 
antioxidant, the dose required to cause a 50% inhibition of the reaction (IC(50)) 
ranged from 35.37+/-3.36 microM (gallic acid) to 194.01+/-4.86 microM (rytin). 
This assay was applied for study of Rhodiola rosea rhizomes and callus extracts*. 
It was obtained alcoholic extracts of rhizomes (40, 50, 60 and 70%) and extracts 
of callus (60% alcohol) on different condition of extraction, in all 24 extracts of 
rhizomes and 6 extracts of callus. The RSC of extracts that have rich content 
of polyphenolic compounds such as Rhodiola rosea was expressed as gallic acid 
equivalent (GAE) in micromol per g dry residue of extracts. The Rh.rosea rhizomes 
extracts exhibited high RSC. The IC(50) value for the antioxidant activity ranged 
from 907.92 to 1901.48 microM GAE/g dry residue. The RSC of rhizomes extract 
obtained by extraction with alcohol 60% during 24 h in ratio 1/10 (raw material/al-
cohol) was equal 1312.84+/- 30.08 microM GAE/g dry residue. Extracts of callus 
had (IC(50)) values lower than that of rhizomes extracts in 50-100 times, what 
was caused by low content of polyphenolic compounds in them. To conclude, the 
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potentiometric assay for measurement of peroxyl radical scavenging capacity of 
plant extracts can be routinely used to analyze or screen antioxidants and plant 
extracts. High radical scavenging activity allows using the Rh.rosea rhizomes extra-
cts as antioxidant additive for functional products.

* The researches were effectuated thanks to INTAS financial support (Project 
05-104-7603).
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The (IC(50)) value for the antioxidant activity of medicinal fruit extract was calculated as 
vitamin C equivalent (VCEAC) in micromol per g dry residue of extracts. The results ranged 
from 13.95+/- 0.68 microM VCEAC/g (Berberis vulgaris) to 258.52+/- 5.45 microM VCEAC/g 
(Rosa cinnanonea L.).

The RSC of extracts that have rich content of polyphenolic compounds such as green wal-
nuts, chokeberries, grape seems and Rhodiola rosea was expressed as gallic acid equivalent 
(GAE).
Alcoholic extracts of green walnuts and chokeberries own the high RSC too, but their 
(IC(50)) values were lower than that of Rh.rosea extract in 2.4-4.8 times.

For comparison it was investigated the pharmaceutical preparation “Endotelon” (France) 
that contents the procyanidolic oligomers from grape seems as active compounds. The 
(IC(50)) value for the antioxidant activity of “Endotelon” was 1872.88+/-78.37 microM 
GAE/g.
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Perspectives of cultivation Rhodiola rosea L. for medicinal use

CALUGARU T. 1, IVANOVA R.1, RALEA T. 1, CIOCARLAN A. 1, MROZIKIEWICZ P.M.2, 
KRAJEWSKA-PATAN A.2, TKACHENKO A.1, DASCALIUC A.1

1 Institute of Genetics &Plant Physiology, ASM, Chisinau, Moldova
2 Research Institute of Medicinal Plants, Poznan, Poland

Rhodiola rosea (golden root) is a species endemic to many parts of the world, inclu-
ding the northern part of Europe, and the mountains of Central Europe. It is highly 
valued in many herbal remedy treatments and traditional medicine. This is due to the 
accumulation of secondary metabolites that have been shown to possess different me-
dical activity and valuable adaptogenetic effects. The active substances found in the 
extracts from R. rosea belong to several chemical groups, namely: phenylpropanoids, 
phenylethanoids, monoterpenes, flavonoids, coumarins, and organic acids. Because of 
these properties, golden root has been collected intensively from the nature, and is 
now a rare and endangered species in many parts of the world, especially in Europe and 
Central Asia. The chemical composition of golden root from Carpathian Mountain po-
pulations was not determined yet. Taking mentioned into account, we have identified 
four objectives: 1) analyze the morphological and genetic heterogeneity and the varia-
tion in secondary metabolite accumulation in rhizomes of golden root from the natural 
Carpathian mountain habitat and identify suitable breeding stocks with high levels of 
medicinally important natural products; 2) develop in vitro callus culture of R. rosea; 3) 
realize the propagation of selected R. rosea lines by seed, vegetative rooting, and in 
vitro micropropagation; 4) develop agronomic techniques of cultivation and carry out 
the cultivation of selected and unselected descendents from natural populations of R. 
rosea. Selection of the initial material of R. rosea was based on classical (growth rhythm, 
over wintering, biomass production) and contemporary approaches (determination of 
the content of secondary metabolites, proteins and isoenzymes utilizing TLC, HPLC-MS, 
and different type of electrophoresis, and by the use of genetic markers). In this work 
the results of solving mentioned objectives are described. In general, obtained results 
demonstrate that many of commercial sources of R. rosea could not be the representati-
ves of this species and for clarification of their appartenance should be utilized different 
method, including specificity of morphology and life cycle, as well as well as chemical 
analysis of secondary metabolites containing in different organs of these genotypes.

Keywords: HPLC/MS, secondary metabolites, phenylpropanoids, Rhodiola rosea, agriculture.

The researches were effectuated thanks to INTAS financial support (Project 05-104-7603)
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Róża - źródło witamin i innych związków biologicznie czynnych

GAWRON-GZELLA A., DUDEK-MAKUCH M.

Katedra i Zakład Farmakognozji, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, 
Poznań

Do rodzaju Rosa L., należą liczne gatunki: R. canina (róża dzika) R. agrestis, R. cen-
tifolia, R. davurica, R. gallica, R. pimpinellifolia, R. rubiginosa, R. rugosa i R. tomentosa. 
Dostarczają one surowca leczniczego Rosae fructus, który stanowi owoc pozorny z 
orzeszkami (owocami właściwymi) lub bez nich. 

Szerokie zastosowanie lecznicze owoców róży wynika z obecności w nich wie-
lu grup związków, w tym dużych ilości witaminy C, karotenoidów, kwasów orga-
nicznych i polifenoli. 

Zawartość wit. C w owocach R. canina wynosi do 3%, zaś w innych gatunkach 
dochodzi nawet do 12% (R. dumalis do 5,4%, R. rugosa do 6,8%, R. davurica do 12%). 
W R. fructus znajduje się ok. 1,5% kwasów organicznych (cytrynowy, jabłkowy i 
bursztynowy) oraz liczne karotenoidy (β-karoten, likopen, ksantofil, rubiksantyna, 
zeaksantyna i luteina). Owoce, kwiaty, liście i korzenie zawierają także znaczące 
ilości polifenoli: flawonoidów (tylirozyd i inne pochodne kemferolu oraz kwercety-
ny; w liściach do 1,4%, w niedojrzałych owocach do 0,47%), kwasów fenolowych, 
antocyjanów i garbników.

Owoc róży jest dobrym surowcem do zapobiegania oraz leczenia infekcji wynika-
jących z obniżonej odporności, co jest spowodowane rekordową wśród roślin za-
wartością witaminy C (do 40 razy więcej niż w cytrusach), znacznych ilości innych 
witamin: A - 10.000 j.m., B1 -150 µg, B2 - 100 µg, E - 70 mg, K - 400 µg, PP - 1300 
µg; związków mineralnych (soli: K, P, Mg, Ca, Na i Fe) i polifenoli. 

Owoce oraz płatki róż działają przeciwutleniająco, wzmacniająco, witamini-
zująco. Są stosowane w chorobach zakaźnych, zaburzeniach krążenia i przemiany 
materii oraz w alergii. Dzięki polifenolom R. fructus działa rozkurczowo, moczo-
pędnie i napotnie. Flawonoidy, antocyjany, pektyny i kwasy organiczne wpływają 
na zwiększenie wchłaniania, potęgowanie działania i ochronę przed rozkładem 
zawartej w surowcu witaminy C. Działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, 
ściągające, przeciwbiegunkowe i hemostatyczne surowiec zawdzięcza garbni-
kom. Elagotaniny (m.in. eugenina) z płatków róż ogrodowych posiadają dodatko-
wo aktywność przeciw wirusowi Herpes simplex. 
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Duńska odmiana R. canina zawiera galaktolipid (GOPO), usprawniający stawy. 
Sproszkowane owoce właściwe tego gatunku, pozbawione włosków, stanowią pre-
paraty LitoZin i LitoZin Forte stosowanie w chorobie zwyrodnieniowej stawów.

Ze świeżych płatków róż (R. gallica, R. damascena, R. alba) otrzymywany jest ole-
jek różany o charakterystycznym, przyjemnym zapachu. Olejek posiada znane od 
stuleci właściwości: uspokajające, przeciwbólowe, przeciwzapalne i spazmolityczne. 
Stosowany zewnętrznie powoduje odmładzanie skóry poprzez oczyszczanie, re-
generację i przyspieszanie gojenia naskórka.

PIŚMIENNICTWO 
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The rose - the source of vitamins and other biologically active compounds

GAWRON-GZELLA A., DUDEK-MAKUCH M.

Department of Pharmacognosy, Poznan University of Medical Sciences, Poznań

Numerous species of plants belong to the genus Rosa L., e.g.: R. canina (dog rose) R. 
agrestis, R. centifolia, R. davurica, R. gallica, R. pimpinellifolia, R. rubiginosa, R. rugosa 
and R. tomentosa. The drug - Rosae fructus (rose hips) may consist of the fruits with 
or without small nuts (proper fruits).

The wide therapeutic use of the rose hips is a result of the presence a lot of 
compounds, including significant amounts of vitamin C and E, carotinoids, orga-
nic acids and polyphenols. 

The content of vitamin C in the fruits of R. canina is up to 3%, but in other species 
comes even to 12% (R. dumalis to 5.4%, R. rugosa to 6.8%, R. davurica to 12%). Roses 
contain 1.5% of organic acids (citric, malic and succinic acid) and numerous carote-
noids (β-carotene, lycopene, xanthophyll, rubixanthin, zeaxanthin and lutein).

Fruit, flowers, leaves and roots contain significant quantities of phenols: fla-
vonoids such as tiliroside and many other kaempherol and quercetin derivatives 
(in leaves up to 1.4% and in unripe fruit up to 0.47%) as well as phenolic acids, 
anthocyanins and tannins.

R. fructus is a good drug to prevent and treat infections which result from the 
reduction of immunity, because it’s a rich source of vitamin C, (containing up to 
40 times more vitamin C than oranges) and also significant quantities of vitamins: 
A - 10.000 IU, B1 -150µg, B2 - 100µg, E - 70mg, K - 400µg, PP - 1300µg, as well as 
mineral compounds (K, P, Mg, Ca, Na and Fe) and polyphenols.

The rose fruits and petals have antioxidative and strengthening properties and 
they are used in infections, circulation and metabolism diseases and also in allergy. 

The rose hips have spasmolytic, diuretic and diaphoretic activity due to polyp-
henols. Flavonoids, anthocyanins, pectins and organic acids increase absorption 
and activity, and protect vitamin C in the drug from decomposing. The drug has 
also antibacterial, antiinflammatory, astringent, antidiarrhoeic and hemostatic 
properties due the presence of the tannins. Ellagotannins from the petals of gar-
den rose (e.g. eugenin) additionally have an anti Herpes simplex virus activity.

The Danish variation of R. canina contains the galaktolipid (GOPO), which ma-
kes joints more effective. The powdered fruits of this rose (without trichomes) 
make up the drugs called LitoZin and LitoZin Forte used in arthrosis.
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Rosae aetheroleum is received from the fresh rose petals (from R. gallica, R. dama-
scena, R. alba); it is responsible for characteristic, pleasant odour. R. aetheroleum 
have properties well-known for centuries: sedative, analgesic, antiphlogistic and 
spasmolytic. Externally it rejuvenates the skin through cleaning, regenerating and 
accelerating the healing of epidermis. 
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Naturalne antyoksydanty w profilaktyce chorób cywilizacyjnych

DUDEK-MAKUCH M., GAWRON-GZELLA A.

Katedra i Zakład Farmakognozji, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, 
Poznań

Naturalne antyoksydanty odgrywają dużą rolę w zapobieganiu chorobom tzw. 
„cywilizacyjnym”. Działają one jako „zmiatacze” reaktywnych form tlenu (RFT) 
oraz chelatują metale, co ochrania komórki i redukuje uszkodzenia oksydacyjne.

RFT wytwarzane są w organizmie podczas przemian metabolicznych. Obcią-
żenie organizmu czynnikami związanymi ze stylem życia (np. palenie papiero-
sów), zanieczyszczenie powietrza, promieniowanie UV, dodatkowo zwiększa ich 
poziom w organizmie. RFT są bardzo reaktywne, dlatego mogą uszkadzać lipidy 
ściany komórkowej, proteiny, enzymy, DNA, czego wynikiem są zmiany w funkcjo-
nowaniu komórek. Takie zaburzenia związane są z rozwojem wielu schorzeń, w 
tym arteriosklerozy, nowotworów, cukrzycy, schorzeń neurologicznych. 

Organizm ludzki posiada system ochrony przed wolnymi rodnikami, który sta-
nowią antyoksydanty endogenne. Ważną rolę w zmniejszaniu uszkodzeń oksy-
dacyjnych pełnią również antyoksydanty żywieniowe, do których należą związki 
polifenolowe, w tym duża grupa flawonoidów oraz witaminy C i E, karotenoidy i 
inne składniki diety.

Flawonoidy są grupą związków fenolowych, różniących się między sobą m.in. 
poziomem utlenienia pierścienia C w układzie benzo-γ-pironu. 

Ich działanie antyoksydacyjne polega, zarówno na hamowaniu enzymów odpo-
wiedzialnych za wytwarzanie anionorodnika ponadtlenkowego (takich jak oksy-
daza ksantynowa, kinaza proteinowa C), jaki i chelatowaniu metali przejściowych, 
„zmiataniu” wolnych rodników oraz pobudzaniu i ochronie innych czynników an-
tyoksydacyjnych.

Witamina C (kwas askorbinowy) jest głównym antyoksydantem działającym 
w fazie wodnej, który stanowi pierwszą linię obrony przed RFT w cytoplazmie. 
Reaguje ona głównie z anionorodnikiem ponadtlenkowym i rodnikiem hydroksy-
lowym. Jej wszechstronne działanie przeciwutleniające sprawia, że jest używana 
jako antyoksydant w testach klinicznych.

Witamina E jest głównym antyoksydantem rozpuszczalnym w lipidach, obec-
nym w błonach komórkowych i lipoproteinach. Głównym jej składnikiem jest α-
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tokoferol (88%). Antyoksydacyjne działanie tokoferoli polega głównie na zmiata-
niu wtórnych wolnych rodników organicznych, hamowaniu peroksydacji lipidów, 
przez co chronią błony komórkowe przed uszkodzeniem. 

Karotenoidy są grupą naturalnych pigmentów, o charakterze terpenów, spoty-
kanych w roślinach, bakteriach, algach i grzybach, warunkującą ich żółte, poma-
rańczowe lub czerwone zabarwienie. Najbardziej rozpowszechniony jest β-karo-
ten, który, podobnie jak tokoferole, silnie hamuje peroksydację lipidów. U ssaków 
karotenoidy są przekształcane do kwasu retinowego, aktywnej formy komórko-
wej witaminy A. 

Dostateczną ilość egzogennych antyoksydantów zapewnia odpowiednia die-
ta bogata w produkty roślinne, które także mogą zawierać składniki działające 
synergistycznie z antyoksydantami, potęgujące ich dobroczynny wpływ na orga-
nizm ludzki.
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The role of natural antioxidants in the prevention of civilization-related 
diseases

DUDEK-MAKUCH M., GAWRON-GZELLA A.

Department of Pharmacognosy, Poznan University of Medical Sciences, Poznań

Natural antioxidants can play a fundamental role in the prevention of civili-
zation-related diseases. They act as scavengers of ROS and metal chelators that 
protect human cells and reduce oxidative damages.

Reactive oxygen species (ROS) are formed in normal metabolic processes, but 
some types of lifestyle (e.g. smoking), air pollution, UV radiation may be another 
source of ROS and an additional burden for the organism. ROS are highly reactive, 
they can damage lipids in cell membranes, proteins, enzymes and DNA, resul-
ting in tissue injury. These oxidative damages are involved in the development of 
different diseases, including artheriosclerosis, cancer, diabetes, neurogenerative 
disturbances.

Humans have evolved a system to protect against free radicals, which include 
some antioxidants produced in the body and others obtained from the diet (ma-
inly flavonoids, vitamins E and C, carotenoids and possibly other dietary consti-
tuents).

Flavonoids are phenolic compounds, which differ from each other at the level 
of oxidation of ring C of the basic benzo-γ-pyrone structure.

Mechanisms of antioxidant action of flavonoids stem from suppressing ROS 
formation either by inhibition of enzymes responsible for superoxide anion pro-
duction (such as xanthine oxidase, protein kinase C) or chelating redox-active 
metals, scavenging ROS and upregulating or protecting antioxidant defense.

Vitamin C (ascorbic acid) is a main water-soluble antioxidant that provides the 
first line of defense against oxygen radicals in plasma. It reacts directly with supe-
roxide and hydroxyl radicals. Its versatility as a free-radical scavenger has led to it 
being used commonly as an antioxidant in clinical trials. 

Vitamin E is a main lipidsoluble antioxidant. It exists in the lipid bilayer of cell 
membranes and lipoproteins. α-Tocopherol is the main component of vitamin E 
(88%). Mechanisms of antioxidant action of tocopherols result from scavenging the 
reactive free radical form of organic compounds, inhibiting the oxidative modifi-
cation of LDL, that is why it protects cell membranes from peroxidative damage. 
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Carotenoids are terpenoid compounds, they are natural pigments, which are 
present in plants, bacterias, algaes and fungis and they give them bright colors 
(yellow, orange, red). 

One of the most endemic is β-carotene, which, similarly to tocopherols, inhibits 
lipid peroxidation. In mammals carotenoids can be converted to retinoic acid, the 
active, cellular form of vitamin A. 

A proper diet rich in natural plant’s products provides adequate amounts of 
exogenic antioxidants. They may contain components of synergic activity, which 
intensify the positive influence on the human body.
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available from the authors
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Związki polifenolowe w liściach Asclepias fascicularis DCNE.
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Asclepias fascicularis Dcne. podobnie jak większość gatunków z rodzaju Asclepias 
L. pochodzi z Ameryki Północnej. Występuje w zachodnich stanach USA oraz na 
terenie Płaskowyżu Meksykańskiego (1).

Badania własne wykazały w różnych gatunkach z rodzaju Asclepias L. obecność 
związków polifenolowych, w szczególności flawonoidów i wolnych kwasów feno-
lowych (2,3). Stąd celowe jest podjęcie badań fitochemicznych kolejnego gatun-
ku: Asclepias fascicularis.

Z podstawowego wyciągu metanolowego z liści przygotowano frakcje: chloro-
formową, eterową, butanolową i wodną. Metodą chromatografii bibułowej (PC) i 
cienkowarstwowej (TLC, 2D-TLC) stwierdzono obecność wolnych kwasów fenolo-
wych we frakcji eterowej: p-kumarowego, p-hydroksybenzoesowego, p-hydroksy-
fenylooctowego i wanilinowego; flawonoidów we frakcji butanolowej oraz bliżej 
nieokreślonych związków we frakcji wodnej. Frakcja chloroformowa zawierała 
wyłącznie związki balastowe (chlorofil, woski, żywice), dlatego wyeliminowano 
ją z dalszych badań.

Z frakcji butanolowej wyizolowano i zidentyfikowano (UV, 1H, 13C NMR, MS) 3-
glukozyd i 3-rutynozyd kwercetyny oraz 3-rutynozyd kemferolu.

Wszystkie wyodrębnione frakcje poddano analizie ilościowej metodą Arnova 
na zawartość związków polifenolowych w przeliczeniu na kwas kawowy. Najmniej 
związków polifenolowych zawierała frakcja eterowa: 0,04%; nieco więcej frakcja 
wodna: 0,9%; najwięcej zaś frakcja butanolowa: 1,1%.

Zawartość związków flawonoidowych w przeliczeniu na kwercetynę oznaczo-
no metodą Christa-Müllera. Największe stężenie badanych związków wykazano 
we frakcji butanolowej: 0,11%. 10-krotnie niższe stężenie stwierdzono we frakcji 
eterowej i wodnej. Wszystkie frakcje poddano wstępnej ocenie aktywności w od-
niesieniu do wzorcowego BHA.

Wyniki pozwoliły wnioskować o najwyższej aktywności antyoksydacyjnej frak-
cji butanolowej i nieco niższej aktywności frakcji eterowej i wodnej.

Dalsze badania będą dotyczyć aktywności przeciwutleniającej wyciągów, otrzy-
manych z Asclepias fascicularis.
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Ascelepias fascicularis Dcne. like most species of the genus Asclepias L., comes 
from North America. It can be found in the western states in USA and Mexico. 

Our research revealed the presence of polyphenolic compounds in different 
species of Asclepias L., especially flavonoids and free phenolic acids (2, 3). That is 
why our goal is to perform phytochemical analysis of another species: Asclepias 
fascicularis. 

From the basic methanolic extract from leaves, the following fractions were 
prepared: chloroformic, etheric, butanolic and water. Using paper chromatography 
and TLC, 2D-TLC methods, the presence of free phenolic acids was obtained in 
the etheric fraction: p-coumaric, p-hydroxybenzoic, p-hydroxyphenylacetic and 
vanillic; flavonoids in the butanolic fraction and undetermined compounds in the 
water fraction. The chloroformic fraction contained only ballast compounds (chlo-
rophyll, wax, resin), which was the reason for its elimination from further study. 

From the butanolic fraction, quercetin 3-glucoside, quercetin 3-rutinoside and 
kaempferol 3-rutinoside were isolated and identified (UV, 1H, 13C NMR, MS). 

All of the isolated fractions were analyzed quantitatively using the Arnova 
method for presence of polyphenolic compounds using caffeic acid as control. 
The etheric fraction contained the least amount of polyphenolic compounds: 
0,04%; water fraction: 0,9%; butanolic fraction: 1,1%.

The content of flavonoid compounds was determined using the Christa-Muller 
method, with quercetin as control. The highest concentration of studied compo-
unds was in the butanolic fraction: 0,11%. A 10-fold less concentration was obser-
ved in the etheric and water fractions. All fractions underwent antioxidant activity 
test with BHA as control. 

The results allowed to infer that the butanolic fraction possesses the highest 
antioxidant activity, and lesser activity of the etheric and water fractions. 

Further research on antioxidant activity of extracts from Asclepias fascicularis is 
underway. 

The research was made from grant UM: 501-01-3309414-02264.
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Zastosowanie aloesu w lecznictwie i kosmetyce
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Liście aloesu zwyczajnego [Aloe barbadensis Mill.= Aloe vera (L.) Burm] służą do 
otrzymywania następujących surowców: gorzkiego, żółtego soku wyciekającego z 
liści po ścięciu, który po zagęszczeniu określany jest jako – alona (Curacao Aloe= 
Aloe barbadensis) oraz miąższu z liści - żelu aloesowego (Aloe gel= Aloe vera gel). Ze 
względu na obecność pochodnych 1,8- dihydroksyantrachinonów głównie aloiny, 
wyciąg z alony jest składnikiem preparatów o działaniu przeczyszczającym. Wy-
korzystywane są one w zaparciach, m.in. wynikających z błędów dietetycznych, 
zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego, w schorzeniach wymagających uzy-
skania luźnych stolców oraz w dietach odchudzających. W trakcie dłuższego sto-
sowania tych preparatów obserwuje się szereg działań niepożądanych, należy też 
uwzględnić przeciwwskazania. 

Żel aloesowy zawiera polisacharydy (m.in. glukomannan i jego acetylową po-
chodną, glukogalaktomannan, galaktogalakturonian,), oligosacharydy, glikoprotei-
ny (aloktyna I/II, werektyna),.fitosterole , makro- i mikroelementy. Stosowany do-
ustnie wykazuje aktywność przeciwzapalną i powoduje wzrost liczebności bakterii 
symbiotycznych w obrębie przewodu pokarmowego, a także obniża poziom cukru 
we krwi, działa antyoksydacyjnie, usprawnia system immunologiczny, hamuje repli-
kację adeno- i rhinowirusów, wirusa grypy, ospy wietrznej, wirusów HIV i CMV. 

Żel aloesowy stosowany jest również jako składnik preparatów dermatologicz-
nych i służących do pielęgnacji skóry. Obecne w nim polisacharydy wyzwalają 
reakcje immunologiczne w obrębie skóry inicjujące procesy obronne i regene-
rujące. Glikoproteiny pełnią rolę czynnika wspomagającego działanie osłaniające 
i przeciwzapalne polisacharydów. Żel aloesowy okazał się skuteczny w leczeniu 
odmrożeń, oparzeń, łuszczycy skóry, a także zmian skórnych u pacjentów podda-
nych radioterapii. 

W kosmetyce żel aloesowy wykorzystywany jest ze względu na właściwości na-
wilżające, przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe (zarówno przeciwbakteryjne 
wobec szczepów np. S. aureus, E.coli, jak i przeciwgrzybicze wobec Candida albi-
cans). Stanowi on składnik preparatów kosmetycznych przeznaczonych do wrażli-
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wej skóry, zalecanych w różnych postaciach trądziku, a także w celu poprawienia 
mikrokrążenia w obrębie skóry i chroniących skórę przed szkodliwym działaniem 
promieniowania UV, ponadto do pielęgnacji wszystkich typów włosów, zapobie-
gających łupieżowi i wypadaniu włosów. Aloe gel jest też składnikiem past do zę-
bów zalecanych w paradontozie.
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Aloes in medical therapy and cosmetics

SZAUFER-HAJDRyCH M, MATŁAWSKA I, IDŹKOWIAK B

Departament of Pharmacognosy, University of Medical Sciences, Poznań

Leaves of true aloe [Aloe barbadensis Mill.= Aloe vera (L.) Burm] are used for 
getting the following products: a bitter yellow juice flowing out from cut leaves, 
whose concentrated form is known as alona (Curacao Aloe = Aloe barbadensis) and 
aloe leaf pulp (aloe gel = Aloe vera gel). Because of the presence of the 1,8- dihy-
droxyantrachinone derivatives, mainly aloin, the extract of alona is a component 
of preparations of purgative activity. The medical products containing the extracts 
from alona are used in treatment of constipation caused by dietary errors, in tre-
atment of disturbances in the motor activity of the alimentary tract, in treatment 
of the ailments requiring loose stools and in slimming diets. On long-term use a 
number of undesirable side effects can appear, which must be taken into regard. 

The aloe gel contains polysaccharides (including glucomannan and its acetyla-
ted derivative, glucogalactomannan, galactogalacturan,), oligosaccharides, glyco-
proteins (aloctin I/II, werectin), fitosterols, macro- and microelements. In oral ad-
ministration the aloe gel shows anti-inflammatory activity and causes an increase 
in abundance of the symbiotic bacteria in the alimentary tract, causes a decrease 
in the level of sugar in the blood, is an antioxidant, improves the work of the 
immunological system, hinders replication of adeno- and rhinoviruses, viruses of 
influenza, chickenpox, viruses HIV and CMV. 

Aloe vera gel is also used as a component of dermatological preparations and skin 
care cosmetics. The polysaccharides it contains provoke immunological reactions 
in the skin, thus initiating the protective and regenerative processes. Glycoprote-
ins act as agents enhancing the protective and anti-inflammatory effect of poly-
saccharides. The aloe gel has been proved effective in the treatment of frostbites, 
burns, psoriasis, and skin changes in the patients subjected to radiotherapy. 

In cosmetics the aloe gel is used because of its moistening, anti-inflammato-
ry and antimicrobial properties (antibacterial – against the strains e.g. S. aure-
us, E.coli, and antimycotic properties e.g. Candida albicans). It is a component of 
cosmetic products for sensitive skin, recommended for treatment of acne, for 
improvement of microcirculation in the skin and in the products protecting skin 
against the negative influence of UV radiation. Moreover, aloe gel is used in the 
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hair care products because it prevents dandruff and hair loss, and in toothpastes 
recommended for the treatment of periodontosis. 

REFERENCES

1. Dagne E, Bisrat D, Viljoen A, Van Wyk BE. Chemistry of Aloe Species. Current Organic Chemistry 2000: 
4(10): 1055-1078.

2. Choi SW, Son BW, Son yS, Park yI, Lee SK, Chung MH. The wound-healing effect of a glycoprotein 
fraction isolated from Aloe vera. Br J Dermatol 2001:145(4): 535-45.

3. Dagne E, Bisrat D, Viljoen A, Van Wyk BE. Chemistry of Aloe Species; Current Organic Chemistry 
2004:(10): 1055-1078.

4. yagi A, Sato y, Shimomura K, Akasaki K, Tsuji H. Distribution of verectin in Aloe vera leaves and verectin 
contents in clonally regenerated plants and the commercial gel powders by immunochemical screening. 
Planta Med 2000:66(2): 180-2.

5. yun H, Juan X, Qiuhui H. Evaluation of Antioxidant Potential of Aloe vera (Aloe barbadensis Miller) Extracts. 
Journal of Agricultural and Food Chemistry 2003:51(26), 7788-7791.



1��

Vol. 53  No 2  2007

XII Międzynarodowy Sejmik Zielarski
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W ziołolecznictwie jako surowce wykorzystuje się najczęściej części roślin, 
rzadko owocniki grzybów.

Spośród grzybów owocnikowych wymienić można: Cordyceps sinensis, Grifola 
frondosa, Lentinus edodes, Agaricus blazei oraz Ganoderma lucidum. 

Aktualnie w Polsce dostępny jest na rynku preparat REISHI, otrzymany na bazie 
owocników Ganoderma lucidum (lakownica lśniąca, lakownica żółtawa, reishi).

Skład chemiczny reishi jest różnorodny, występują w nim węglowodany, głów-
nie polisacharydy: ganoderany B i C, związki azotowe np. nukleozyd adenozyna, 
która wchodzi w skład kwasów nukleinowych. Wykryto też liczne triterpeny typu 
lanostanu, nazwane kwasami ganoderowymi m. in. kwas ganosporowy A , a także 
laktony triterpenowe. Obecne są również sterole, białka, aminokwasy oraz wolny 
kwas oleinowy.

Wyciągi z reishi zaleca się m.in. w bezsenności, hipercholesterolemii, chorobie 
naczyń wieńcowych, nadciśnieniu, jak również w przypadku wirusowego zapa-
lenia wątroby typu B, cukrzycy i leukemii. Reishi wykazuje korzystne działanie 
w rekonwalescencji, ponadto polecany jest osobom w wieku podeszłym, gdyż 
zwiększa apetyt i dodaje energii.

Dotychczasowe badania potwierdziły aktywność immunostymulującą, która 
uzasadnia stosowanie reishi jako uzupełnienie terapii przeciwnowotworowej. 

Badania na myszach wykazały iż wodne ekstrakty hamują wzrost komórek ra-
kowych tkanki nabłonkowej u 99% badanych myszy a u 67% spowodowały jego 
całkowitą regresję. W badaniach klinicznych u pacjentów z nowotworami nerek, 
układu pokarmowego i piersi, którym podawano wodne ekstrakty z Ganoderma lu-
cidum, zaobserwowano wzrost ilości limfocytów T a także przeciwdziałanie efek-
tom ubocznym radio- i chemioterapii.

Wykazano iż reishi zwiększa produkcję interferonu, interleukiny 2 oraz immu-
noglobuliny G.

W przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu B, sproszkowany ekstrakt 
znacznie obniżył poziom bilirubiny, ALT i ASPT we krwi. 
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Badano również aktywność antyoksydacyjną wodnych wyciągów z reishi na 
rodnik ponadtlenkowy i hydroksylowy. Aktywność ta przypisywana jest związkom 
triterpenowym. Wyciągi z Ganoderma lucidum dostępne są w sprzedaży jako su-
plementy diety i polecane są jako środki wzmacniające. Jednak warto pamiętać 
iż w przypadku schorzeń nowotworowych nie mogą one zastąpić klasycznej che-
mioterapii.
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Usually in herbal medicine some parts of the plants are used, but sometimes 
the fruit bodies of edible fungi are also applied as drugs.

In the group of fungi worth to mention are: Cordyceps sinensis, Grifola frondosa, 
Lentinus edodes, Agaricus blazei and Ganoderma lucidum.

Actually, on Polish market the preparation REISHI is available, which is produ-
ced from the fruit bodies of Ganoderma lucidum (reishi).

The chemical compounds from reishi are very variable. There are some carbo-
hydrates, mainly polysaccharides: ganoderans B and C. Nitrogenous compounds, 
e.g. adenosine, which is the structural element of nucleic acids; also numerous la-
nostane – type triterpenes have been identified, which are called ganoderic acids 
e.g. ganosporeric acid A, and triterpene lactones. The spores also contain sterols, 
proteins, amino acids and oleic acid. 

Extracts from reishi are recommended in insomnia, hypercholesterolemia, , 
coronary heart disease, hypertension, also hepatitis B, diabetes and leukemia. 
Reishi is used during convalescence, moreover is suitable for eldery people due 
to increasing appetite and stimulating properties.

The recent scientific experiments confirmed the immunomodulating activity, 
which explain the usage of reishi extract as a supportive therapy of cancer.

Preclinical studies on mices revealed that hot – water extract of Ganoderma luci-
dum inhibited the growth of sarcoma tumors in 99% of mices and in 67% showed 
complete tumor regressions. During the clinical studies conducted on patients with 
advanced stage renal, gastric and breast carcinomas, who were administered of ex-
tracts of reishi, the increase of number of lymphocytes T and the decrease in side 
effects of radio- and chemotherapy were observed. It was mentioned also that reis-
hi increased the production of interferon, interleukin 2 and immunoglobulin G.

In the case of hepatitis B, the powdered extract of reishi remarkably decreased 
the level of serum bilirubin, SGOT and SGPT.

The antioxidant activity of water extracts from Ganoderma lucidum was also 
shown. Reishi inhibited superoxide and hydroxyl radical activity. This free radical 
scavenging action is attributed to triterpenes.
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The extracts from reishi are available on the market as a dietary supplements 
and are recommended as a supportive and stimulating agents. However it is 
worth to remember that in the case of cancer they can not replace the classic 
chemotherapy.
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Trawy, Poaceae (Gramineae) są jedną z największych rodzin, obejmującą ponad 
600 rodzajów i około 9000 gatunków roślin. Z ekonomicznego punktu widzenia 
jest to najważniejsza grupa roślin, gdyż ziarniaki zbóż, takich jak ryż, pszenica, 
owies, żyto, jęczmień, kukurydza, sorgo, są podstawą wyżywienia człowieka, a 
trzcina cukrowa jest głównym źródłem sacharozy. Cenną grupą są też bambusy, 
należące do podrodziny Bambusoideae, sklasyfikowane w 10 rodzajów z około 280 
gatunkami, występujące głównie w klimacie tropikalnym i subtropikalnym i wy-
twarzające zdrewniałe źdźbła. Azjatyckie gatunki z rodzajów Phyllostachys i Sasa 
dostarczają jadalnych pędów. Z bambusów pozyskuje się materiały budowlane, a 
liście kilku gatunków, w medycynie ludowej stosuje się w leczeniu nadciśnienia, 
miażdżycy, chorób sercowo-naczyniowych oraz niektórych rodzajów nowotwo-
rów, podczas, gdy wewnętrzne części zdrewniałych łodyg w łagodzeniu objawów 
lub leczeniu bólów brzucha, biegunek i wymiotów. W wyciągach z liści gatunków 
należących do rodzajów Sasa i Phyllostachys stwierdzono glikozydy flawonowe, 
kwasy fenolowe, kumaryny, antrachinony i aminokwasy. 

Liczne badania dowodzą, że dzięki aktywnym składnikom (polifenole, triter-
peny, saponiny, sterole), różne gatunki traw korzystnie wpływają na zdrowie, 
między innymi dzięki silnym właściwościom antyoksydacyjnym, mogą zapobiegać 
miażdżycy i stanom zapalnym. Najważniejszymi związkami przeciwutleniającymi, 
dostarczanymi z pożywieniem są związki fenolowe w tym flawonoidy, występu-
jące także w ziarniakach pszenicy, ryżu, żyta, kukurydzy i owsa, zgromadzone 
na zewnątrz od warstwy aleuronowej w otrębach i zarodkach, produktach, więc 
obecnych w produktach pełnoziarnistych. 

W ziarniakach owsa spośród związków fenolowych zidentyfikowano kwasy feno-
lowe (ferulowy, p-hydroksybenzoesowy, p-hydroksyfenylooctowy, wanilinowy, pro-
tokatechowy, syryngowy, p-kumarowy, synapinowy) oraz flawonoidy (trycyna, api-
genina, luteolina, kemferol, kwercetyna), a w częściach nadziemnych owsa, stwier-
dzono obecność flawonolignanów. Charakterystyczne dla owsa są awenantramidy, 
które w badaniach in vitro wykazują również działanie przeciwutleniające.
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Głównym związkiem fenolowym obecnym w ziarniakach żyta działającym in 
vitro przeciwutleniająco, okazał się kwas ferulowy. 

Aktualnie kilka gatunków z rodziny Poaceae, dostarcza surowców wykorzysty-
wanych w lecznictwie i farmacji np. Tritici amylum, Oryzae amylum, Maydis amylum, 
Maydis stigma Maydis oleum, Graminis rhizoma.

PIŚMIENNICTWO

dostępne u autorów
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The grasses - Poaceae (Gramineae) make of the largest family of angiosperms compris-
ing over 600 genera and 9000 species. It is the most important group of plants from 
the economical point of view. Cereals are fundamental in human diet, sugarcane is 
the main source of sucrose, some other species contain cooking oil and essential oils. 
A much valuable group are bamboo, classified as a distinct subfamily Bambusoideae, 
because of the unique feature of producing woody stems; the subfamily comprises 10 
genera and about 280 species, growing mainly in the tropical and subtropical climatic 
zones. The genera Phyllostachys and Sasa, growing in Asia, provide edible shoots. Bam-
boo wooden parts is used as construction material, while the leaves have been used 
in folk medicine for the treatment of hypertension, arteriosclerosis, cardiovascular 
conditions and some neoplasm diseases. Bamboo shavings being the intermediate 
layers of the stems of different bamboo species have been used to lessen or cure 
stomach-ache, diarrhoea or vomiting. The leaves extracts of the species belonging 
to the genera Sasa and Phyllostachys, have been found to contain flavone glycosides, 
phenolic acids, coumarin lactones, anthraquinones and amino acids. 

Owing to the content of such active compounds as polyphenols, triterpenes, 
saponins and sterols, many grass species have been proved to show therapeutic 
effect (e.g. strong antioxidant properties) and have been effective in the treatment 
of inflammations and sclerosis. The most important antioxidants taken in the diet 
are phenol compounds including flavonoids – occurring in grains of wheat, rice, 
rye, maize and oat, and accumulating at the outside of the aleuronic layer in bran 
and spores present in wholegrain products. 

Some phenolic compounds present in oat grains have been identified, includ-
ing phenolic acids: ferulic acid, caffeic acid, p-hydroxybenzoic acid, p-hydroxyphe-
nylacetic acid, vanillic acid, protocatechuic acid, syringic acid, p-coumaric acid, 
sinapic acid, tricin, apigenin, luteolin, kaempferol, and quercetin. Recently in the 
aboveground parts of oat, the presence of flavonolignanes derived from flavone 
tricin, of potential biological importance, has been evidenced. The main phenolic 
compound in rye grains has proved ferrulic acid of antioxidant effect in vitro.
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The Poaceae species being sources of products used presently in medical ther-
apy and pharmacy include Tritici amylum, Oryzae amylum, Maydis amylum, Maydis 
stigma, Maydis oleum, Graminis rhizoma.
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Kwas rozmarynowy jest związkiem fenolowym o udokumentowanym działa-
niu biologicznym, głównie antyoksydacyjnym, przeciwzapalnym, przeciwbakte-
ryjnym i przeciwwirusowym. Jest częstym składnikiem roślin z rodziny Lamiace-
ae, ale spotykany jest także wśród przedstawicieli innych rodzin botanicznych. 
Zawartość kwasu rozmarynowego w surowcach roślinnych, podobnie jak wielu 
innych metabolitów wtórnych, jest stosunkowo niewielka. Biotechnologia roślin-
na umożliwia uzyskanie wyższej zawartości substancji czynnych, przez nasilenie 
produkcji metabolitów wtórnych, kosztem modyfikacji rozwoju rośliny, za pomo-
cą zwiększonej podaży fitohormonów, elicytorów, prekursorów biosyntezy itp. a 
także transformację genetyczną (rośliny transgeniczne).

Doniesienia piśmiennictwa dostarczają danych na temat optymalnych warunków 
biosyntezy kwasu rozmarynowego w hodowlach in vitro kilku gatunków z rodziny 
Lamiaceae: Lavandula vera MM, Salvia miltiorhiza Bunge, Ocimum americanum L. Odpo-
wiednio dobrany skład pożywki dla kultury zawiesinowej Lavandula vera (w zakresie 
jonów NH4

+, NO3
- H2PO4

-) pozwalał na uzyskanie 27 krotnego zwiększenia produkcji 
kwasu rozmarynowego w porównaniu z pożywką Linsmayer’a-Skoog’a [1]. Podwyż-
szenie temperatury hodowli z 28 ºC do 30 ºC spowodowało znaczące nasilenie bio-
syntezy kwasu rozmarynowego, podobnie jak dodatek siarczanu wanadylu. 

Wysoką zawartość kwasu rozmarynowego (11% suchej masy) uzyskano w trans-
formowanej hodowli kalusowej Coleus blumei Benth. z dodatkiem cukrozy i feny-
loalaniny [2].

Interesującym potencjalnym źródłem kwasu rozmarynowego może być hodow-
la transformowanych genetycznie korzeni włośnikowych Salvia officinalis L., otrzy-
mywanych przez infekcję tkanki rośliny szczepem Agrobacterium rhizogenes ATCC 
15834, co skutkuje zwiększeniem zawartości kwasu rozmarynowego w suchej 
masie z 19 mg/g (dla kultury nietransformowanej) do 45 mg/g [3]

Według doniesień literaturowych kwas rozmarynowy pozyskiwano także z kul-
tur zawiesinowych Anthoceros agrestis Paton (Anthocerotaceae) (5,1%) i Eritrichium 
sericeum (Lehm.) DC (Boraginaceae) (1,5-4,5%).
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Wykorzystywanie roślinnych kultur tkankowych/komórkowych jako potencjalne-
go źródła aktywnych biologicznie składników stanowi wynik interdyscyplinarnego 
podejścia do badań surowców roślinnych. Wyniki analizy fitochemicznej dotyczą-
ce struktury związków czynnych i rezultaty badań aktywności biologicznej mogą 
wskazać interesujące cząsteczki. Ich otrzymywanie na szeroką skalę może czasem 
okazać się efektywne jedynie przy zastosowaniu metod biotechnologicznych.

PIŚMIENNICTWO
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Rosmarinic acid is a phenolic compound with evidenced biological activity, mos-
tly antioxidative, antiinflammatory, antibacterial and antiviral. It is quite a common 
constituent of plants from the Lamiceae family, but it is found in other families aw 
well. The amount of rosmarinic acid as well as many other secondary metabolites 
in plant material is relatively low. Plant biotechnology permits getting active sub-
stances at an enhanced level by intensification of biosynthesis of the secondary me-
tabolites at the expense of plant growth via increasing supply of phytohormones, 
elicitors, precursors supply, etc. or by genetic transformation (transgenic plants).

Literature provides information on the optimal conditions for rosmarinic acid 
biosynthesis in the in vitro culture of a few species form the Lamiaceae family: 
Lavandula vera MM, Salvia miltiorhiza Bunge, Ocimum americanum L. Adequately 
selected medium composition for cell suspension culture of Lavandula vera (in 
respect to NH4

+, NO3
- PO4

3-) has resulted in a 27 time increase of rosmarinic acid 
production relative to that in the Linsmayer-Skoog culture medium [1]. A signifi-
cant intensification of rosmarinic acid biosynthesis has been achieved by raising 
the temperature of synthesis from 28 ºC to 30 ºC; the effect was similar to that 
of addition of vanadyl sulphate. A high amount of rosmarinic acid (11% of dry 
weight) was obtained from the callus culture of Coleus blumei Benth transformed 
with addition of sucrose and phenylalanine [2]. An interesting potential source 
of rosmarinic acid may be the hairy root cultures of Salvia officinalis L., obtained 
by infection with Agrobacterium rhizogenes ATCC 15834, which lead to a level of 
rosmarinic acid increased from 19 mg/g (for untransformed root culture) to 45 
mg/g [3]. According to the references, rosmarinic acid was acquired from cell sus-
pension cultures from Anthoceros agrestis Paton (Anthocerotaceae) (5,1%), Eritrichium 
sericeum (Lehm.) and DC (Boraginaceae) (1.5-4.5%) also. The use of plant cell/tissue 
cultures as potential sources of biologically active components is a result of an 
interdisciplinary approach to plant material research. Results of phytochemical 
analysis and a study of biological activity of plant constituents may point to inte-
resting compounds. However, its mass scale production may be effective only by 
biotechnological methods.
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Lentinula edodes (Shii-take mushroom) is one of medicinal mushrooms from 
which extracted highly purified polysaccharide fraction (Lentinan) is an approved 
drug, used in cancer treatment as well as in AIDS research. Hot water and alco-
hol extracts from L. edodes mycelium and culture media (LEM, LAP) demonstrate 
strong antitumor activity. Alcohol extracts from Lntinula edodes fruit bodies ex-
press strong antioxidant, reducing and free radical scavenging activity [1]. 

Our previous works show, that mycelial cultures of Lentinula edodes very effec-
tively accumulate selenium from cultivation medium. In high percent selenium is 
accumulated in mycelium in form of the high bioavailable selenoamino acids [2]. 
Selenium is one of trace elements of fundamental importance to human health, 
part of the antioxidant enzymes that protect cells against the effects of free radi-
cals. The objective of this study was therefore to compare antioxidant, reducing 
and free radical scavenging activity of water and alcohol extracts of selenated and 
not selenated mycelium of L. edodes.

We hope that high concentration of organic forms of selenium in submerged 
cultivated mycelial biomass would enhance antioxidant and anticancer activity 
of mushroom extracts. Since our objective was to estimate relationship between 
the selenium content in tested mycelia and antioxidant, reducing and free radical 
scavenging activity of mycelial extracts, we have chosen adaptations of the widely 
used methods: for determination of antioxidant properties - DETBA and conju-
gated diene methods) [3, 4], for reducing power -modified Oyaizu method [1] and 
test of scavenging effects on free DPPH radicals [5]. The content of total selenium 
in tested extracts was determined by the HPLC method. In all tests, non-selenated 
extracts in concentration of 0,5 - 20 mg/ml show moderate to high antioxidant 
activity, good reducing power and scavenging effects on DPPH radicals, whereas 
water and methanol extracts of the mycelium cultivated in medium containing 10 
g/ml of selenium expressed excellent scavenging effects (over 90%), antioxidant 
activity and reducing power comparable with that of BHT and BHA. The selenium 
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content in tested extracts was equal for dry weight of water extract 0,215 -1,732 
mg/g and for methanol extract 0,113 -0,176mg/g. Nevertheless, selenium-contain-
ing compounds present in so low concentration in tested extracts enhanced anti-
oxidant and reducing power and free radical scavenging effect for almost 100%. 
Extracts of the selenated mycelium of Lentinula edodes are actually prepared for 
tests of antitumor activity.
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AG-5 to roślinny preparat złożony z 9 ziół o znanych i udokumentowanych 
właściwościach farmakologicznych. Otrzymywany jest metodą bioindukcji, która 
jest formą polaryzacji elektromagnetycznej aktywnych związków biologicznych w 
celu pobudzenia i wzmocnienia zawartych w nich stymulatorów samoleczniczych 
i regenerujących. Preparat wykazuje korzystne działanie stymulujące układ odpor-
nościowy, krążenia oraz nerwowy a także hamuje procesy starzenia komórek.

Oceniono in vitro aktywność przeciwdrobnoustrojową AG-5 wobec referen-
cyjnych szczepów bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych oraz grzybów. Naj-
mniejsze stężenie hamujące (MIC – Minimal Inhibitory Concentration) oznaczano 
metodą seryjnych rozcieńczeń preparatu w podłożu agarowym (Mueller-Hinton 
– w przypadku bakterii, Casitone Agar – w przypadku grzybów). Wykazano, że 
badany preparat w wysokim stężeniu (2000 mg/l) zahamował wzrost bakterii 
Gram-dodatnich, natomiast w niższych zakresach stężeń (1000 - 1500 mg/l) ob-
serwowano redukcję ich wzrostu. Spośród bakterii Gram-ujemnych zaobserwo-
wano aktywność AG-5 (MIC = 2000 mg/l) jedynie w stosunku do pałeczek E. coli. 
Namnażanie grzybów drożdżopodobnych (Candida sp.) nie było hamowane nawet 
przez najwyższe (2000 mg/l) zastosowane stężenie preparatu, natomiast hamo-
wanie wzrostu należącego do dermatofitów T. mentagrophytes obserwowano przy 
stężeniu 1000 mg/l.
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AG-5 is a herbal drug composed with 9 known herbs with broad pharmaco-
logical activity. The drug is obtained in bioinduction method which is a form of 
electromagnetic polarization of biological active substances to stimulate and 
strengthen regenerative stimulants.

The drug shows stimulating activity on immune, circulatory and immune sy-
stem and inhibits cells ageing.

The in vitro antimicrobial activity of AG-5 was tested against reference microor-
ganisms, including Gram-positive bacteria (Staphylococcus epidermidis ATCC 122228, 
Staphylococcus aureus ATCC 25923, S. aureus ATCC 6538, Bacillus cereus ATCC 10876, 
Bacillus subtilis ATCC 6633, Micrococcus luteus ATCC 10240), Gram-negative bacteria 
(Escherichia coli ATCC 25922, Klebsiella pneumoniae ATCC 13883, Pseudomonas aeru-
ginosa ATCC 9027, Proteus mirabilis ATCC 12453) and fungi (Candida albicans ATCC 
10231, Candida parapsilosis ATCC 22091, Trichophyton mentagrophytes ATCC 9533). 
The minimal inhibitory concentrations (MICs) of AG-5 were determined by agar 
dilution method. Mueller-Hinton agar medium for bacteria and Casitone agar for 
fungi were used. AG-5 exhibited antibacterial activity against all Gram-positive 
bacteria tested and E. coli with MIC=2000 mg/l. AG-5 had no influence on the gro-
wth of yeast like fungi even at the highest concentration tested (2000 mg/l). The 
growth of T. mentagrophytes was inhibited at 1000 mg/l of AG-5.
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Historia ziołolecznictwa sięga daleko w przeszłość a w ostatnich latach można 
zauważyć wzrost zainteresowania ziołami, zarówno w terapii ludzi jak i zwie-
rząt. W dostępnym piśmiennictwie znajdziemy przykłady stosowania gotowych 
preparatów weterynaryjnych w skład których wchodzą surowce roślinne lub 
otrzymywane z nich wyciągi. Do grupy roślin wykorzystywanych w lecznictwie 
weterynaryjnym należą m.in.: hakorośl rozesłana (Harpagophytum procumbens) - 
substancje czynne zawarte w korzeniach posiadają właściwości przeciwzapalne, 
przeciwbólowe i spazmolityczne; kadzidłowiec (Boswellia serrata) - w owocach 
występują substancje o silnym działaniu przeciwzapalnym; maczek kalifornijski 
(Eschscholtzia californica) - kwiaty zawierają związki o działaniu nasennym i roz-
kurczającym; jastrzębiec kosmaczek (Hieracium pilosella) - wyciągi z liści wykazują 
właściwości przeciwobrzękowe; wąkrotka azjatycka (Centella asiatica) - wyciągi z 
rośliny zastosowane zewnętrznie działają silnie antyseptycznie, przeciwzapalnie 
oraz stymulują fibroblasty do syntezy kolagenu i elastyny; jeżówka purpurowa 
(Echinacea purpurea) - substancje czynne znajdujące się w korzeniu i zielu działają 
pobudzająco na układ odpornościowy organizmu, duże znaczenie ma również 
działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne; lespedeza główkowa (Lespedeza ca-
pitata) - suchy wyciąg z rośliny zawiera związek który rozszerza naczynia krwio-
nośne nerek, przez co zwiększa przepływ krwi przez ten narząd, i w konsekwen-
cji wzmaga diurezę. Niektóre z wymienionych roślin są mało znane, jednakże 
coraz większe możliwości techniczne pozwalają na izolację i badanie substancji 
czynnych w nich występujących. Umożliwia to poznanie budowy oraz określenie 
mechanizmu działania substancji czynnych i pozwala mieć nadzieję że przemysł 
leków weterynaryjnych dostarczy nowych produktów pochodzenia naturalnego.

1. Sesja Naukowa, Historia ziołolecznictwa weterynaryjnego; 2005 30 wrzesień -1październik; 
Ciechanowiec. 
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Although the history of a phytotheraphy goes back into a distant past, however 
the enhaced interest in herbs, both in a human and veterinary medicine can be 
noticed in the recent years. In the available bibliography we can find examples 
of veterinary medicines, which are composed of herbs or their extracts. To this 
group of plants, used in a veterinary treatment, belong among others: devil’s-claw 
(Harpagophytum procumbens) - the active compunds in its root have antinflammato-
ry, analgesic and spasmolytic properties; indian frankincense (Boswellia serrata) - in 
its fruits there are compunds with highly antinflammatory action; california poppy 
(Eschscholtzia californica) - flowers contain sedative and spasmolytic substances; 
mouse-ear hawkweed (Hieracium pilosella) - extracts from its leaves demonstrate 
antioedematous features; indian pennywort (Centella asiatica) - the extracts from 
this plant, used externally, act strongly antiseptically, antiinflammatory and are 
able to stimulate colagen and elastin synthesis by fibroblasts; cornflower (Echi-
nacea purpurea) - active compunds in its root and herb boost organism’s immune 
system, and also their antiinflammatory and antibacterial properties have great 
significance; round-head lespedeza (Lespedeza capitata) - its dry extract contains 
a compound, which dilates kidney’s vessels, increasing blood flow through this 
organ and intensifying diuresis as a consequence. Although some of the mentio-
ned plants are known only to a small extent, increasing technical powers enable 
isolating and studying their active compounds. It enables understanding their 
structure and active compound’s mechanisms, giving hope that a veterinary drug 
industry will deliver new drugs of a natural origin.
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Celem badań było poszukiwanie za pomocą mikrobiologicznego testu Amesa sub-
stancji i wyciągów roślinnych o potencjalnych właściwościach antymutagennych.

W badaniach użyto histydyno-zależnego szczepu Salmonella typhimurium TA 
1535, u którego rewersja powrotna, prowadząca do powstania szczepu niezależ-
nego od obecności histydyny, indukowana jest przez substancje mutagenne. W 
badaniach użyto do tego celu azydku sodu. Badaniami objęto 10 substancji i 20 
wyciągów roślinnych (50% etanol:surowiec – 5:1).

Działanie antymutagenne wykazywały następujące substancje: galangina, kwas 
elagowy, olejek z drzewa herbacianego i propolis oraz wyciągi roślinne z następu-
jących roślin: Dracocephalus moldavica, Aesculuc hippocastanum, Galinsoga parviflora, 
Viola tricoloris, Aquilegia vulgaris, Abutilon Avicenna i Abutilon indicum. Łącznie działa-
nie antymutagenne wykazywały 4 substancje i 7 badanych wyciągów roślinnych.

Przeprowadzone badania wskazują, że zastosowany test pozwala na wyszukiwa-
nie wartościowych substancji i wyciągów roślinnych o działaniu antymutagennym.

Mogą one posłużyć do wytwarzania preparatów leczniczych i suplementów 
diety zabezpieczających materiał genetyczny człowieka przed działaniem sub-
stancji mutagennych.
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Search of substances and plant extracts with antimutagenic activity

KęDZIA B, HOŁDERNA-KęDZIA E.

Research Institute of Medicinal Plants, Poznań

The studies were focused on search of plant substances and extracts with po-
tential antimutagenic properties. In studies was used Ames Test with histidine 
dependent Salmonella typhimurium TA 1535 strain by which the return reversion 
leading to forming of histidine independent strain is induced by mutagenic sub-
stances. In studies was used sodium azide. The studies included 10 substances 
and 20 plant extracts (50% ethanol: crude drug – 5:1). The antimutagenic activity 
showed following substances: galangine, elagic acid, Tee-tree oil and propolis also 
plant extracts from: Dracocephalus moldavica, Aesculus hippocastanum, Galinsoga par-
viflora, Viola tricolor, Aquilegia vulgaris, Abutilon avicenna and Abutilon indicum.

The antimutagenic activity showed 4 substances and 7 investigated plant ex-
tracts.

The conducted studies show that the used test helps by research of valuable 
substances and plant extracts with antimutagenic activity. They could be useful 
for production of health products and nutraceuticals protecting the human gene-
tic material against mutagenic substances.
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Ocena aktywności antybiotycznej substancji olejkowych

HOŁDERNA-KęDZIA E., KęDZIA B.

Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich, Poznań

Badaniami objęto 35 substancji olejkowych z grup: terpenów, seskwiterpe-
nów, fenoli oraz aldehydów i estrów aromatycznych. Skrining mikrobiologiczny 
uwzględniał MIC w odniesieniu do wzorcowych szczepów S. aureus FDA 209P 
(ziarniaki Gram-dodatnie), E. coli PZH 026B6 (pałeczki Gram-ujemne) i C. albicans 
(grzyby drożdżoidalne). Za substancje obdarzone silnym działaniem przeciwdrob-
noustrojowym uznano takie, które hamowały rozwój szczepów wzorcowych w 
stężeniach niższych lub równych 100 µg/ml.

Badania wykazały, że wysoką aktywność antybiotyczną wobec szczepu S. aureus 
wykazywały: geraniol, octan geranylu, cytronelol, tymol, α-bisabolol, β-kariofylen 
i aldehyd cynamonowy.

Wysoką aktywnością antybiotyczną wobec C. albicans odznaczały się: izoeu-
genol, aldehyd cynamonowy i aldehyd salicylowy. Natomiast w tych stężeniach 
żadna z badanych substancji olejkowych nie hamowała rozwoju E. coli.

Większość badanych substancji olejkowych hamowała wzrost wzorcowych 
szczepów S. aureus, E. coli i C. albicans w stężeniach niższych od 1.000 µg/ml. Dla 
porównania tetracyklina działa na szczep wzorcowy S. aureus w stężeniu 0,1 µg/
ml, ampicylina działała na szczep wzorcowy E. coli w stężeniu 5 µg/ml, a amfote-
ryczna B działała na szczep wzorcowy C. albicans w stężeniu 1 µg/ml.

Przeprowadzone badania wskazują na możliwość praktycznego zastosowania 
analizowanych substancji olejkowych w praktyce dermatologicznej do zwalczania 
zakażeń bakteryjnych i grzybiczych.
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The estimation of antibiotic activity of volatile oil substances

HOŁDERNA-KęDZIA E, KęDZIA B.

Research Institute of Medicinal Plants, Poznań

The studies included 35 volatile oil substances from the groups of terpenes, 
sesquiterpenes, phenols also aldehydes and aromatic esters. The microbiologi-
cal screening accounted MIC in relation to standard strains of S.aureus FDA 209P 
(Gram-positive cocci) E.coli PZH 026B6 (Gram-negative bacilli) and C.albicans PCM 
1409 PZH (yeast fungi).

The substances inhibiting the growth of standard strains in concentration lo-
wer or equal 100 mg/ml were admitted to have the strong antimicrobial activity. 

The studies showed that the high antibiotic activity against S.aureus presented: 
geraniol, geranyl acetate, citronellol, thymol, α-bisabolol, β-caryophyllen and cin-
namic aldehyde. The high antibiotic activity against C.albicans showed: iso-euge-
nol, cinnamic aldehyde and salicyl aldehyde.

In above concentration no any from studied volatile oil substances inhibited 
the growth of E.coli.

The most of studied volatile oil substances inhibited  growth of standard stra-
ins of S.aureus, E.coli and C.albicans in concentrations lower than1000 µg/ml.

For comparison the tetracycline is active against S.aureus in concentration 0,1 
µg/ml, ampicilline is active against standard strain of E.coli in concentration

5 µg/ml and amphotericin B against standard strain of C.albicans in concentra-
tion 1µg/ml.

The conducted studies show the possibility of practical use of investigated vo-
latile oil substances in dermatology to treatment of bacterial and mycotic infec-
tions.
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Interakcje pomiędzy lekami roślinnymi i składnikami diety zawierającymi 
surowce roślinne oraz lekami syntetycznymi dotyczące ośrodkowego 
układu nerwowego

OŻAROWSKI M., MROZIKIEWICZ P.M.

Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich, Poznań, 

Jednym z aspektów bezpieczeństwa farmakoterapii z zastosowaniem leku 
roślinnego jest problem interakcji, które mogą być wywoływane przez lek syn-
tetyczny. Problem staje się jeszcze bardziej złożony, ponieważ surowce roślinne 
mogą wchodzić w skład ziołowych suplementów diety i mogą powodować podo-
bne interakcje z lekami syntetycznymi indukowane obecnością związków biolog-
icznie czynnych. Ostatnie lata przyniosły szereg doniesień na ten temat, wydaje 
się jednak, że brakuje syntetycznego opracowania tej tematyki. 

Podstawowym celem pracy była identyfikacja, klasyfikacja i próba analizy 
doniesień naukowych dotyczących interakcji leków roślinnych (Ginkgo biloba, Hy-
pericum perforatum, Valeriana officinalis oraz Panax ginseng) z lekami syntetycznymi 
dotyczących ośrodkowego układu nerwowego oraz rozpoznanie mechanizmów 
leżących u podłoża tych interakcji. Dodatkowym etapem było dokonanie oceny 
wielkości populacji narażonej na ryzyko zachodzenia interakcji pomiędzy lekiem 
roślinnym a syntetycznym. Podczas przeglądu literatury, prowadzonego zgodnie z 
kryteriami przyjętymi dla przeglądu systematycznego (wg. EBM oraz wytycznych 
grupy roboczej COCHRANE), wyselekcjonowano, przeanalizowano oraz ocen-
iono 390 prac naukowych, które dotyczą interakcji lek roślinny/lek syntetyczny, 
spośród nich 142 stanowiły prace oryginalne.

Wykazanie w pracy różnorodnych mechanizmów potwierdzających możliwości 
zachodzenia interakcji pomiędzy wybranymi surowcami roślinnymi a lekami syn-
tetycznymi in vitro i w modelu zwierzęcym nie znajduje odzwierciedlenia w ilości 
zgłoszonych przypadków podejrzenia interakcji indukowanych przez Ginkgo 
biloba, Valeriana officinalis oraz Panax ginseng. Mała ilość tych przypadków może 
świadczyć o nie spostrzeganiu w praktyce klinicznej zachodzących interakcji 
pomiędzy lekiem roślinnym a syntetycznym, a to z kolei może mieć istotny wpływ 
na niewielka ilość badan klinicznych przeprowadzonych w tym zakresie. Natomi-
ast Hypericum perforatum jest przykładem na to, że duża ilość opisów przypadków 
podejrzenia interakcji spowodowała przeprowadzenie szeregu badan klinicznych, 
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dzięki czemu wiedza o interakcjach preparatów Hypericum perforatum z lekami 
syntetycznymi jest stosunkowo duża.

Opisane mechanizmy i efekty kliniczne interakcji leku roślinnego z lekiem syn-
tetycznym pozwalają na zastosowanie tych obserwacji w optymalizacji procesu 
leczenia chorób OUN, a także przy projektowaniu preparatów łączących lek 
roślinny z lekiem syntetycznym, które może powodować zmniejszenie dawki leku 
syntetycznego i zmniejszyć jego działania niepożądane. W przyszłości może to 
pozwolić na uzyskanie korzystniejszego efektu terapeutycznego po zastosowaniu 
preparatów złożonych z leku roślinnego i leku syntetycznego. 

Konieczne jest prowadzanie dalszych badan przedklinicznych w celu wyjaśniania 
mechanizmów i podłoża dla interakcji pomiędzy lekiem roślinnym, suplementem 
diety a lekiem syntetycznym oraz badan klinicznych. 

Badania finansowane przez Komitet Badań Naukowych zgodnie z projektem 
594/E-175/SBP/P-05 DWM 3/2004-2006 „Interakcje pomiędzy roślinnymi i syntety-
cznymi lekami. Korzyści i zagrożenia.” Praca doktorska.
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Interactions between herbal medicinal products, diet components 
containing herbal medicines and synthetic drugs relating to the central 
nervous system

OŻAROWSKI M., MROZIKIEWICZ P.M.

Research Institute of Medicinal Plants, Poznań, 

Very important for the safety evaluation of pharmacotherapy with herbals is 
investigation of ability to induce of interactions with synthetic drugs. This issue 
becomes even more complex, because medicinal plants  are also components of 
herbal dietary supplements which due to presence of the biologically active com-
pounds may cause similar interactions with synthetic drugs. Recent years have 
brought a number of reports on this issue, nevertheless, it seems that the syste-
matic review is lacking.

The objectives of this work were to identify, classify, and analyse scientific re-
ports on interactions of herbal (Ginkgo biloba, Hypericum perforatum, Valeriana offi-
cinalis oraz Panax ginseng) and synthetic drugs on CNS level, and to elucidate the 
mechanisms underlying this interactions. Additional objective was to estimate 
the prevalence of population exposed to risk of occurrence of herbal - drug inte-
ractions. During systematic review of bibliography in accordance with the estab-
lished criteria (according to EBM and COCHRANE working group) 390 scientific 
studies about herbals-synthetic drugs interactions were selected, among them 
142 were original publications. 

Different mechanisms, documented in this work, confirming the possibility of 
interaction between selected medicinal plants and synthetic drugs in vitro and 
on animal model, does not correlate with the number of reports of interactions 
induced by Ginkgo biloba, Valeriana officinalis and Panax ginseng. Little number of 
such reports suggests that little attention is directed in clinical practice to the 
occurrence of herbal drug interactions and, in consequence, we have undersized 
amount of clinical studies. Contrary, Hypericum perforatum is connected with large 
amount of reported interactions, followed by a number of clinical studies, there-
fore the knowledge about interactions of Hypericum perforatum preparations with 
synthetic drugs is relatively extensive. 

Described mechanisms and clinical effects of interaction between herbal me-
dicines and synthetic drugs are permit to apply this observations into the opti-
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malisation of CNS diseases therapy and also into the project preparation, which 
include herbal medicinal drugs and synthetic drugs. It can cause reduction dose of 
synthetic drugs and decrease of adverse drug reactions. In the future may permit 
to obtainment of advantageous the therapeutic profile after use “mixes” medica-
tions including herbal medicinal drugs and synthetic drugs. 

There is a need to perform additional preclinical and clinical studies in order to 
explain mechanisms and basis for interactions between herbal and synthetic drugs.

The research was supported by State Committee for Scientific Research under 
the research project: 594/E-175/SBP/P-05 DWM 3/2004-2006 “Interaction between 
herbal and synthetic drugs. Advantages and risks.” Doctoral thesis. 
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Isolation of ergosterol peroxide from the mycelium of Hericium erinaceum 
(Bull. ex Fr.) Pers.

KRZyCZKOWSKI W. 1, MALINOWSKA E. 1, SUCHOCKI P. 2, KLEPS J. 1, HEROLD F. 1, 
OLEJNIK M. 3, TURŁO J. 1

1Chair and Department of Drug Technology, Faculty of Pharmacy, The Medical  
  University, Warsaw
2Department of Drug Analysis, Faculty of Pharmacy, The Medical University, Warsaw
3Polish Academy of Sciences, Institute of Organic Chemistry, Warsaw

Ergosterol peroxide is one of sterols present in mushrooms, which exhibits po-
tent cytotoxic activity. It has also been demonstrated that this compound acts as 
anti-inflammatory, antiallergic and antioxidant agent [1, 2]. This is the first report 
about its isolation from the mycelium of medicinal and edible mushroom Hericium 
erinaceum (Bull. ex Fr.) Pers. (Hydnaceae), also called ”yamabushitake”. H. erinaceum 
has lately attracted great attention in owing to its anti-tumor and antimicrobial 
activity and stimulation of the Nerve Growth Factor synthesis [3].

The mycelium was cultivated at 30°C on liquid medium containing glucose, 
peptone, corn step liquor, MgSO4, NaCl, and ZnSO4. After 28 days harvested myce-
lium was extracted with ethyl alcohol. Concentrated extract was then partitioned 
between water and n-hexane. Repetitive silica gel chromatography followed by 
recrystallisation from MeOH gave ergosterol peroxide (5,8-epidioxy-5α,8α-ergo-
sta-6,22E-dien-3β-ol) as white crystals (86 mg, mp 179-181°C). Molecular formula 
was determined as C28H44O3 from the [M+Na]+ ion peak (451.31541, Δ-2.8568 
mmu) in HR-ESI-MS. The structure was confirmed by the 1H and 13C NMR data.

REFERENCES

1. Fan L., Pan H., Soccol A.T., Pandey A, Soccol C.R. Advances in Mushroom Research in the Last Decade 
Food Technol Biotechnol, 2006, 44(3) 303–311

2. Uppuluri V. et al.. Chemical and analytical screening of some edible mushrooms Food Chemistry, 2006, 
95, 58–64 

3. Kawagishi H., Masui A., Tukuyama S., Nakamura T. Erinacines J and K from the mycelia of Hericium 
erinaceum Tetrahedron, 2006, 62, 8463-8466
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Isolation and analysis of the water-insoluble polysaccharides fraction from 
submerged culture of Hericium erinaceum mushroom

MALINOWSKA E. 1, KRZyCZKOWSKI W. 1, SUCHOCKI P. 2, SIEMIEńCZUK B. 3,  
HEROLD F. 1, TURŁO J. 1

1 Chair and Department of Drug Technology, Faculty of Pharmacy, The Medical  
  University, Warsaw
2 Department of Drug Analysis, Faculty of Pharmacy, The Medical University, Warsaw
3 Student, Chair and Department of Drug Technology, Faculty of Pharmacy, 
  The Medical University, Warsaw

In recent years mushroom polysaccharides are extensively investigated accord-
ing to its potent anti-tumor and immunostimulating activity [1]. In spite of the fact 
that many fractions of polysaccharides were extracted from fruiting bodies and 
mycelium of Hericium erinaceum [2, 3], this is the first report about isolation water-
insoluble polysaccharides fraction obtained from submerged mycelial culture of 
this mushroom.

The cultivation was performed in bioreactor for 4 weeks. Obtained mycelium 
was defatted with EtOH and extracted stepwise by using boiling water, 1% am-
monium oxalate and 5% sodium hydroxide. The alkali extract was acidified to pH 
5-6 with CH3COOH and centrifuged. Polysaccharides fraction FIII-2 (4.09g) was 
achieved by the addition of alcohol to the supernatant.

The content of monosaccharides in hydrolysates was measured densitometrically 
and by using HPLC method. Traces of uronic acid were detected. The Dubois method 
was used to establish total sugar concentration. The protein concentration (59.77%) 
was determined spectrophotometrically by the modified Bradford method. FIII-2 is a 
glucan with characteristic IR peak at 898.8cm-1 which is typical for β-D configuration.

REFERENCES

1. Reshetnikov S.V., Wasser P.S., Tan K.K. Higher Basidiomycota as a Source of Antitumor and 
Immunostimulating Polysaccharides (Review) Int J Med Mush, 2001, 3, 361-394

2. Mizuno T., Wasa T., Ito H., Suzuki C., Ukai N. Antitumor-active Polysaccharides Isolated from the Fruiting 
Body of Hericium erinaceum, an Edible and Medicinal Mushroom Called yamabushitake or houtou 
Biosci Biotech Biochem, 1992, 56(2), 347-348

3. Wang., Luo D., Liang Z., Structure of polysaccharides from the fruiting body of Hericium erinaceus Pers 
Carbohydrate Polymers, 2004, 57, 241-24
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Analiza metabolitów wtórnych w niektórych gatunkach z rodzaju 
Phyllanthus

SPARZAK B., POBŁOCKA-OLECH L., KRAUZE-BARANOWSKA M.

Katedra i Zakład Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych,Akademia Medyczna, 
Gdańsk

Rodzaj Phyllanthus (Euphorbiaceae) liczy około 750 gatunków szeroko rozpo-
wszechnionych w krajach tropikalnych i subtropikalnych na obu półkulach. Ziele 
i korzenie większości gatunków, w tym P. amarus i P. niruri, są stosowane w me-
dycynie ludowej – głównie w Indiach, w Chinach oraz w krajach Ameryki Połu-
dniowej, w leczeniu m.in. wirusowego zapaleniu wątroby typu B oraz cukrzycy. 
Działanie lecznicze tych roślin związane jest z obecnością lignanów, alkaloidów 
oraz flawonoidów. Skład chemiczny wielu gatunków pozostaje nierozpoznany. 

Badaniami biotechnologicznymi i fitochemicznymi objęto dwa gatunki P. gran-
difolius oraz P. juglandifolius. Kultury pędowe prowadzono na pożywce MS z dodat-
kiem 1,0 mg/l BAP, natomiast kultury kalusowe na pożywkach MS z dodatkiem 2,0 
mg/l 4CPPU i 1,0 mg/l NAA, B5 z dodatkiem 4,0 mg/ml NAA (P. grandifolius) oraz MS 
z dodatkiem 2,0 mg/l 4CPPU i 1,0 mg/l NAA i MS z dodatkiem 2,0 mg/l 4CPPU i 1.0 
mg/l 2,4 D (P. juglandifolius). Porównano skład chemiczny materiału otrzymanego 
metodami biotechnologicznymi z materiałem pochodzącym z gruntu.

Badania prowadzono metodą chromatografii cienkowarstwowej (TLC) i wyso-
kosprawnej chromatografii cienkowarstwowej (HPTLC) z analizą densytometrycz-
ną w układach faz normalnych i odwróconych. Rozdzielenia prowadzono wobec 
substancji wzorcowych z grupy lignanów (fylantyna i hypofylantyna), fenolokwa-
sów – pochodnych kwasu benzoesowego i cynamonowego oraz depsydów, flawo-
noidów – pochodnych flawonolu i flawonu oraz flawanonu, pochodnych flawan-
3-olu i kumaryn. 

We wszystkich analizowanych próbach obserwowano występowanie katechin 
– katechiny, epikatechiny i galokatechiny. W materiale pochodzącym z kultur in vitro 
w wysokich stężeniach występowały katechina i epikatechina, natomiast w zespole 
flawan -3 -oli obecnych w liściach P. juglandifolius dominowała epikatechina. Ponad-
to w liściach gatunku P. juglandifolius wykazano obecność kwasu kawowego.
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Analysis of the secondary metabolites in some species from the genus 
Phyllanthus

SPARZAK B., POBŁOCKA-OLECH L., KRAUZE-BARANOWSKA M.

Department of Pharmacognosy, Medical University, Gdańsk

The genus Phyllanthus comprises about 750 species, which are widely distri-
buted throughout the tropical and subtropical regions on a both hemisphere. 
Herbs and roots most of the species including P. amarus and P. niruri are used in a 
folk medicine – mainly in India, China and in the countries of South America, in a 
treatment of hepatitis B and diabetes. Pharmacological activity of these species is 
involved with a presence of lignans, alkaloids and flavonoids. However, chemical 
composition of many species remains still unknown.

Two species – P. grandifolius and P. juglandifolius have been taken into considera-
tion during biotechnological and phytochemical studies. Shoot cultures were estab-
lished on MS medium supplemented with 1.0 mg/l BAP. Callus cultures were mai-
ntained on the following media – MS medium supplemented with 2.0 mg/l 4CPPU 
and 1.0 mg/l NAA or B5 medium supplemented with 4.0 mg/ml NAA for P. grandifolius 
and MS medium supplemented with 2.0 mg/l 4CPPU and 1.0 mg/l 2.4 D or 1.0 mg/l 
NAA for P. juglandifolius. Additionally, the chemical composition of the plant material 
obtained from in vitro culture and harvested in a soil, were compared.

The phytochemical analysis were developed by Thin Layer Chromatography 
(TLC) and High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC) with densitome-
tric analysis in the normal (NP) and reversed (RP) phase systems. The separations 
were carried out with the use of standard compounds from the groups of lignans 
(phyllantin and hypophyllantin), phenolic acids – derivatives of benzoic, cinnamic 
acids and depsides, flavonoides – derivatives of flavonols, flavones and flavano-
nes, derivatives of flavan-3-ols and coumarins.

The presence of catechins – catechin, epicatechin and gallocatechin, in the 
all analyzed samples was observed. The plant materials from the in vitro cultures 
contained high amounts of catechin and epicatechin, while in the group of flavan-
3-ols of the leaves of P. juglandifolius, dominated epicatechin. Moreover, in the 
leaves of P. juglandifolius the phenolic acid – caffeic acid, was determined.
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Analiza fenolokwasów w korze wybranych gatunków i klonów z rodzaju Salix.
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Gdańsk

Kora wierzby jest surowcem leczniczym stosowanym, jako przeciwbólowy, 
przeciwgorączkowy i przeciwzapalny [1]. Rezultaty badań ostatnich lat sugeru-
ją udział w efekcie leczniczym surowca, obok pochodnych salicylowych, innych 
związków obecnych w korze wierzb, m.in. flawonoidów, fenolokwasów i flawan-
3-oli [2]. Niektóre fenolokwasy, m.in. kwas salicylowy i kawowy, wykazują aktyw-
ność przeciwzapalną i przeciwbólową [3].

Celem podjętych badań była analiza metodą chromatografii cienkowarstwowej 
fenolokwasów w korze 41 gatunków i klonów wierzby. Analizę prowadzono wo-
bec 31 substancji wzorcowych – pochodnych kwasu benzoesowego, cynamonowego, 
depsydów oraz kwasów homogentyzynowego, homowanilinowego i dihydrokawowe-
go, na różnych typach faz stacjonarnych – celulozie, poliamidzie oraz modyfikowanym 
żelu krzemionkowym RP-18. Ponadto zoptymalizowano rozdzielenie 11 fenolokwa-
sów techniką wielokrotnej elucji gradientowej – MGD-HPTLC na żelu krzemionkowym 
z chemicznie związanymi grupami diolowymi (HPTLC Diol), w układzie: chloroform / 
heksan / octan etylu o wzrastającym od 10% do 25% stężeniu octanu etylu w kolejnych 
etapach gradientu. Zaobserwowano specyficzne żółte zabarwienie plam metoksylo-
wych pochodnych kwasu cynamonowego pod wpływem odczynnika tymolowego.

W wyniku przeprowadzonych analiz potwierdzono w obrębie rodzaju Salix 
występowanie fenolokwasów: p-hydroksybenzoesowego, salicylowego, wanilino-
wego, p-kumarowego, chlorogenowego, syryngowego, protokatechowego, gen-
tyzynowego, ferulowego i kawowego. Jednocześnie po raz pierwszy wykazano 
występowanie kwasów: α-rezorcylowego, dihydrokawowego oraz galusowego. 
Najbardziej zróżnicowane zespoły fenolokwasów obserwowano w ekstraktach z 
kory: Salix daphnoides klon 1095, S. purpurea i S. sachalinensis ‘Sekka’.
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Analysis of phenolic acids in the barks of some species and clones of Salix.

POBŁOCKA-OLECH L., KRAUZE-BARANOWSKA M.

Department of Pharmacognosy, Medical University, Gdańsk

The willow bark is a herbal remedy used as analgesic, antipyretic and antiphlogis-
tic [1]. The results of clinical trials of last years indicates that besides salicylic com-
pounds, the other substances like flavonoids, phenolic acids or flavan-3-ols can take 
part in the therapeutic efficacy of Salicis cortex [2]. Some phenolic acids, for example 
salicylic or caffeic acid, possess anti-inflammatory and analgesic activity [3].

The aim of our investigations was the analysis of phenolic acids in the barks 
of 41 species and clones of willow by planar chromatography – TLC and HPTLC. 
The analysis was carried out with the use of 31 standards – derivatives of benzoic 
and cinnamic acids, homogentisic, homovanillic and dihydrocaffeic acids, on dif-
ferent stationary phases – cellulose, polyamide and silica gel RP-18. Moreover, the 
separation of 11 phenolic acids by multiple gradient development – MGD-HPTLC 
on silica gel modified by diol groups (HPTLC Diol), in the mixture of solvents: 
chloroform / hexane / ethyl acetate with increasing concentration of ethyl acetate 
from 10% to 25%, was optimized. The possibility to employ of thymol reagent 
for specific identification of phenolic acids containing methoxyl groups on Diol 
adsorbent, was showed.

As the result of worked out analysis, the presence of the following acids: p-hy-
droxybenzoic, salicylic, syringic, vanillic, cinnamic, p-coumaric, chlorogenic, pro-
tocatechuic, gentisic, ferulic and caffeic, was confirmed in the genus Salix. Fur-
thermore, for the first time the presence of α-resorcylic, dihydrocaffeic and gallic 
acids was revealed. The most differentiated complexes of phenolic acids were 
observed in the extracts from the barks of Salix daphnoides klon 1095, S. purpurea 
and S. sachalinensis ‘Sekka’.
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Możliwości wykorzystania ziół w łagodzeniu stresu związanego z obrotem 
przedubojowym u kurcząt brolerów

WÓJCIK A.1, RUMIńSKA E. 2, MITUNIEWICZ T. 1, SOWIńSKA J. 1, WITKOWSKA D. 1, 
IWAńCZUK-CZERNIK K. 1

1Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet 
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2Gabinet Weterynaryjny „Czajka”, Bukwałd

Celem podjętych badań było określenie wpływu podawania kurczętom broj-
lerom naparu z mieszanki ziołowej, na ich reakcję na stres związany z obrotem 
przedubojowym. W skład mieszanki wchodziły: ziele rutwicy lekarskiej (Herb. Ga-
legae) –50%, liść melisy lekarskiej (Fol. Melissae) – 20%, liść pokrzywy zwyczajnej 
(Fol. Utricae) – 20%, liść szałwii lekarskiej (Fol. Salviae) – 10%. Napar sporządzony z 
ilości surowca odpowiadającej 1,5% prognozowanego spożycia paszy przez kur-
częta sześciotygodniowe, podawano przez ostatnie siedem dni odchowu w okre-
sie lata. Skutki stresu przedubojowego określano na podstawie ubytków masy 
ciała po transporcie, wskaźników krwi, jakości mięsa oraz obrazu morfologiczne-
go wątroby i mięśnia pośladkowego środkowego. 

Badania przeprowadzono na kurczętach brojlerach COBB 500, u których zasto-
sowano trzy warianty obrotu przedubojowego: bez transportu, z transportem na 
odległość 100 km i z transportem na odległość 200 km.

We krwi kurcząt z grupy otrzymującej napar ziołowy stwierdzono istotne pod-
wyższenie stosunku heterofili do leukocytów przy transporcie na 100 km, obniża-
jący się po 200 km, istotnie niższy poziom białka ogólnego, glukozy, lipoproteiny o 
niskiej gęstości (LDL) oraz niższy poziom cholesterolu całkowitego i aktywności AST 
i LDH w porównaniu z grupą kontrolną. U kurcząt tych odnotowano korzystniejsze 
parametry jakościowe i walory sensoryczne mięsa w porównaniu z kontrolnymi.

U ptaków poddanych transportowi podanie ziół zmniejszyło również stopień 
intensywności zmian patomorfologicznych w wątrobie i w mięśniu pośladkowym 
środkowym, w porównaniu z kurczętami kontrolnymi. 

Wyniki badań z okresu zimy w opracowaniu. 
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Possibilities of the utilization of herbs in the appeasement of the pre-
slaughtering stress in broiler chickens
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The aim of the study was the qualification of the influence of the administra-
tion to broiler chickens the infusion of the herb-mixture, on their reaction on the 
pre-slaughtering stress. Into the mixture ratio was entered: Herb. Galegae -50%, 
Fol. Melissae - 20%, Fol. Utricae - 20%, Fol. Salviae - 10%. The infusion prepared 
from the quantity of the raw material of answering 1,5% prognosing consump-
tion of the fodder by six-weekly chickens, was given through last seven days in 
the period of the summer. Results of the pre-slaughtering stress was qualified on 
the ground decreases of the body weight after the transport, blood indices, the 
quality of the meat and the morphological changes of the liver and the central 
gluteus muscle. 

Research were passed on the broiler chickens COBB 500 at which was used three 
variants of the pre-slaughtering turnover: without the transport, with the transport 
on the distance 100 km and with the transport on the distance 200 km.

In the blood of chickens from the group receiving the infusion of herbs was 
observed the indeed increasing of the heterophiles to leucocytes ratio at the 
transport on 100 km, decreaesing after 200 km, indeed lower level of the total 
protein, glucoses, the lipoprotein (LDL) and the lower level of the cholesterol and 
the activity AST and LDH to the control group. At these chickens was also more 
profitable qualitative parameters and sensory values of meat.

In birds serfs to the transport, application of herbs diminished the degree of the 
intensity of pathomorphology changes in the liver and in the central gluteus muscle, 
to the control chickens. Research from the wintertime in the elaboration.
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Badania nad intensywnym nawożeniem mineralnym ostropestu plamistego 
(Silybum marianum)

NOWAK K., KOZERA W.

Katedra Chemii Rolnej, Uniwersytet Technologiczo-Przyrodniczy, Bydgoszcz

Wzrastające zapotrzebowanie na rośliny lecznicze spowodowało ich wprowa-
dzenie do uprawy polowej. Zwiększony popyt, oczekiwania producentów odnoś-
nie wydajności tych roślin oraz wymagania dotyczące jakości surowca skłaniają 
z kolei do prowadzenia badań nad ich agrotechniką. Doskonalenie agrotechniki 
roślin zielarskich możliwe jest miedzy innymi przez dopracowanie metod uprawy 
oraz hodowlę odpowiednich odmian. Zakłada się, że cele te można osiągnąć tak-
że przez nawożenie, będące podstawowym czynnikiem przyczyniającym się do 
wzrostu plonu oraz wpływającym na jego jakość. Jednak w literaturze fachowej 
niewiele jest informacji dotyczących tego zagadnienia. W związku z powyższym 
podjęto badania, których celem była ocena wpływu nawożenia wyższymi od zale-
canych dawkami NPK oraz nawożenia mikroelementami na wysokość plonu ostro-
pestu i jego skład chemiczny.

W latach 2002-2004 w Stacji Badawczej Wydziału Rolniczego UTP w Wierz-
chucinku, na glebie płowej właściwej przeprowadzono ścisłe dwuczynnikowe do-
świadczenie polowe z ostropestem plamistym. W doświadczeniu badano wpływ 
zalecanej w agrotechnice tej rośliny dawki 180 kg NPK·ha-1 oraz dawek: 250 i 325 
kg NPK·ha-1 (I czynnik) i z zastosowanej dolistnie dawki 30 dm3·ha-1 nawozu mikro-
elementowego Basfoliar 36Ex (II czynnik) na plon i skład chemiczny owoców. Pod 
wpływem dawki 180 kg NPK·ha-1 uzyskano średni plon owoców równy 1,72 t·ha-1. 
Wyższy plon owoców uzyskano po zastosowaniu dawki 250 kg NPK·ha-1 – 2.06 
t·ha-1 i dawki 325 kg NPK·ha-1 – 2.09 t·ha-1. Przeprowadzone badania wykazały, że 
zwiększenie poziomu nawożenia NPK ze 180 kg·ha-1 do 325 kg NPK ·ha-1 powoduje 
wzrost w owocach zawartości, azotu, wapnia i sylimaryny, obniżenie zawartości 
potasu, nie wpływa natomiast na zawartość sodu i fosforu. Dawka Basfoliaru 36Ex 
powodowała w stosunku do nieopryskiwanej mikroelementami kontroli potwier-
dzony statystycznie wzrost plonu owoców, nie zmieniała się natomiast zawartość 
cennej w ziołolecznictwie sylimaryny. Pod wpływem nawożenia dolistnego w owo-
cach ostropestu wzrastała zawartości azotu, potasu, fosforu i wapnia.
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Research on the intense fertilisation of the blessed milk thistle (Silybum 
marianum)

NOWAK K., KOZERA W.

Departament of Agricultural Chemistry, Uniwersity of Technology and Life Sciences, 
Bydgoszcz

A growing demand on medicinal plants resulted in introducing them into field culti-
vation. This increased demand as well as producers’ expectations for the productivity 
of those plants and requirements concerning the material quality induce to take the 
research on their agricultural engineering. Herbal plant agricultural engineering can 
be implemented, among other things, by developing cultivation methods and farming 
appropriate herb varieties. It is assumed that those aims can be also achieved by ferti-
lisation which is a basic factor contributing to the increase in crops and shaping their 
quality. However, in specialist literature, there is very little information concerning 
this issue. Thus, the research has been taken up to assess the effect of fertilisation 
with higher than recommended NPK dosages and with microelements on the crop 
level of the blessed milk thistle and its chemical composition.

In the years 2002-2004, at the Wierzchucinek Research Station of the Faculty of 
Agriculture at the University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, a two-
factor field experiment with the blessed milk thistle was carried out on specific 
fallow soil. The aim of the experiment was to test an effect of the recommended 
for this plant dose of 180 kg NPK·ha-1 and doses of 260 and 325 kg NPK ·ha-1) (fac-
tor I) as well as the foliar-applied dose of 30 dm3·ha-1 of the microelement fertiliser 
Basfoliar 36Ex (factor II) on the crop and chemical composition of the tested plant 
fruits. For the dose of 180 kg NPK·ha-1 a mean crop of the achieved fruits amoun-
ted to 1,72 t·ha-1. The higher crop was gained by using the dose of 260 kg NPK·ha-1 
– 2.06 t·ha-1 and the dose of 325 kg NPK·ha-1 – 2.09 t·ha-1. The tests revealed that 
the increase in the NPK fertilisation from 180 kg·ha-1 to 325 kg NPK ·ha-1 results in 
the increase in the contents of nitrogen, calcium and sylimarin, while reducing the 
content of potassium has no effect on the content of sodium and phosphorus. The 
dose of Basfoliar 36Ex resulted in the statistically approved increase in the fruit 
crop with reference to the control not sprayed with microelements, however, the 
content of sylimarin so valid in herbal medicine showed no variations. Affected by 
foliar-applied fertilisation, the fruits of the blessed milk thistle were characterised 
by higher contents of nitrogen, potassium, phosphorus and calcium.
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Wstępne badania nad nawożeniem mineralnym karczocha zwyczajnego 
(Cynara scolymus L)

NOWAK K., KOZERA W.

Katedra Chemii Rolnej,Uniwersytet Technologiczo-Przyrodniczy, Bydgoszcz

Wzrastające zainteresowanie roślinami leczniczymi spowodowało ich wprowa-
dzenie do uprawy polowej, determinuje też poszukiwanie gatunków, które po 
wprowadzeniu do uprawy pozwolą urozmaicić asortyment oferowanych ziół. 

Jedna z roślin zielarskich, wprowadzonych w ostatnich latach do uprawy na 
terenie Pomorza i Kujaw jest pochodzący z rejonu morza śródziemnego karczoch 
zwyczajny. Aby rozpoznać reakcję tej rośliny na nawożenie, w latach 2005-2006 
w Stacji Badawczej Wydziału Rolniczego UTP w Wierzchucinku, na glebie płowej 
właściwej przeprowadzono ścisłe dwuczynnikowe doświadczenie polowe z tą ro-
śliną. Badano wpływ dawki 180 kg NPK·ha-1 oraz dawek: 250 i 325 kg NPK ·ha-1) (I 
czynnik) i zastosowanej dolistnie dawki 30 dm3·ha-1 nawozu mikroelementowego 
Basfoliar 36Ex (II czynnik) na plon ziela pozyskiwanego w roku siewu karczoch. W 
wartościach średnich dla dwu lat badań, po zastosowaniu dawki 180 kg NPK·ha-1 
uzyskano plon świeżej masy ziela = 25,4 t·ha-1. Wyższy plon uzyskano stosując 
w nawożeniu doglebowym dawki 250 kg NPK·ha-1 = 34,1 t·ha-1 i dawki 325 kg 
NPK·ha-1 = 30,6 t·ha-1. Przeprowadzone badania wykazały, że wielkość plonu ziela 
karczoch zwiększa się także po zastosowaniu dolistnie nawozu Basfoliaru 36Ex. 
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Preliminary research on mineral fertilisation of the globe artichoke (Cynara 
scolymus L)

NOWAK K., KOZERA W.
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A growing interest in medicine plants has resulted in their introduction into 
field cultivation and seeking species in order to diversify the assortment of the 
offered herbs after implementing their cultivation.

Originated from the region of the Mediterranean Sea, the globe artichoke is one 
of these medicine herbs which have been introduced to cultivation in the fields 
of Pomerania and Kujawy in the recent years. In 2005-2006, at the Wierzchucinek 
Research Station of the Faculty of Agriculture at the University of Technology and 
Life Sciences in Bydgoszcz, a two-factor field experiment with this plant was car-
ried out on specific fallow soil to recognise its reaction on fertilisation. The effect 
of the dose of 180 kg NPK·ha-1 and the doses of: 250 and 325 kg NPK ·ha-1) (factor 
I) as well as a foliar-applied dose of 30 dm3·ha-1 of the microelement fertiliser 
Basfoliar 36Ex (II factor) on the herb crops achieved in a year when the artichoke 
was sown has been tested. For the two-year research average values, after app-
lying the dose of 180 kg NPK·ha-1 the crop of fresh herb mass was 25,4 t·ha-1. A 
higher crop was achieved after using the dose of 250 kg NPK·ha-1 amounting to 
34,1 t·ha- 1, and for the dose of 325 kg NPK·ha-1 it was 30,6 t·ha-1. The research 
carried out revealed that the amount of the artichoke herb crop also grows after 
foliar-applying the fertiliser Basfoliar 36Ex. 
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Efekty zastosowania uprawy ekologicznej wybranych gatunków roślin 
leczniczych

GRUSZCZyK M.

Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych Akademii Rolniczej, Lublin

Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu ekologicznej upra-
wy roślin leczniczych na plony i ich charakterystykę jakościową w porównaniu z 
uprawą konwencjonalną i integrowaną. Badania obejmowały 5 gatunków roślin 
zielarskich reprezentujących różne grupy surowca: 

ziele - dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum L.),
ziele i liście – mięta pieprzowa (Mentha piperita L.),
korzenie i kłacza – kozłek lekarski (Valeriana officinalis L.),
kwiatostany i kwiaty – rumianek pospolity (Chamomilla recutita),
nasiona – ostropest plamisty (Sylibum marianum L.).
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2002-2004 w miejscowości 

Ostrów Lubelski na glebie piaszczysto-gliniastej, wytworzonej z piasków glinia-
stych mocnych. Zawartość mikroelementów odpowiadała zapotrzebowaniu roślin 
zielarskich, zaś metali ciężkich była wielokrotnie niższa od dopuszczalnych na 
glebach uprawnych (według A. Kloke, cyt. za Borkowskim*).

Przedplonem dla całego doświadczenia była gorczyca biała (uprawiana przez 
dwa lata na zielony nawóz).

Każdy gatunek uprawiany był trzema metodami uprawy: konwencjonalną, inte-
growaną i ekologiczną. Poszczególne metody różniły się przede wszystkim rodza-
jem nawożenia i środkami ochrony roślin (tab1).

Zastosowane metody uprawy wpływały na charakterystykę morfologiczną ro-
ślin (ostropestu plamistego, rumianku pospolitego, mięty pieprzowej, kozłka le-
karskiego, dziurawca zwyczajnego) oraz na plony i jakość surowca. Niezależnie od 
lat wyższe plony surowca uzyskiwano z uprawy konwencjonalnej a niższe z inte-
growanej i ekologicznej. Zawartość substancji biologicznie czynnych a zwłaszcza 
metali ciężkich była zróżnicowana i głównie zależała od gatunku rośliny i rodzaju 
surowca, w znacznym stopniu także od metody uprawy.
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Ta b e l a  1  .

Nawożenie oraz zastosowane środki ochrony roślin

Nawożenie

Metoda uprawy
Doglebowe

N, P, K (kg.ha-1)
Dolistne Herbicydy i Pestycydy

Dziurawiec zwyczajny

Konwencjonalna

70 N, 58 K, 39 P 

 

Atonik (0,8 l/ha),

Dithane M-45, Patoran 50 WP (1,5l.ha-1), 
Fusilade Super (1,5 l.ha-1),

 Kerb (2kg.ha-1), 
Ambusz 25 EC

Integrowana 35 N, 30 P, 50 K Ekolist (10 l/ha) Fusilade Super (1,5 l.ha-1),

Ekologiczna
60 AZ Kalk-szczepionka bakteryjna, 

58 P, 39 K 
Bio-algeen (3 ml/l H20/ha) Biosept (0,2%)

Kozłek lekarski

Konwencjonalna
60 N, 58 P, 100 K

Atonik (0,8 l/ha),
Ekolist (10 l/ha)

Dithane M-45, Reglone 200 SL 3l/ha, 
Fusilade Super (1,5 l.ha-1),

Integrowana 30 N, 30 P, 50 K Ekolist (10l/ha) Fusilade Super (1,5 l.ha-1),

Ekologiczna
60 AZ Kalk-szczepionka bakteryjna, 

26,2 P, 83,1 K
Bio-algeen (3 ml/l H20/ha) Biosept (0,2%)

Mięta pieprzowa

Konwencjonalna 120 N, 35 P, 116,3 K
Atonik (0,8l/ha),
Ekolist (10l/ha)

DithaneM-45(1,8kg/ha-1), Afalon 1,5kg.ha-1 , 
Kerb 50 W 3 kg.ha-1, 

Ambusz 25 EC

Integrowana 60 N, 17,5 P, 58 K Ekolist (10l/ha) Fusilade Super (1,5 l.ha-1),

Ekologiczna
40 AZ Kalk-szczepionka bakteryjna, 

26 P, 116 K
Bio-algeen (3 ml/l H20/ha) Biosept (0,2%)

Ostropest plamisty

Konwencjonalna
60 N, 58 P, 100 K

Atonik (0,8l/ha),
Ekolist (10l/ha)

Dithane M-45, Reglone 200 SL 3l/ha, 
Fusilade Super (1,5 l.ha-1),

Integrowana 30 N, 30 P, 50 K Ekolist (10l/ha) Fusilade Super (1,5 l.ha-1),

Ekologiczna
40 AZ Kalk-szczepionka bakteryjna, 

58 P, 99,7K
Bio-algeen (3 ml/l H20/ha) Biosept (0,2%)

Rumianek pospolity

Konwencjonalna 50 N, 26 P, 66 K
Atonik (0,8 l/ha),
Ekolist (10 l/ha)

Dithane M-45, 
Reglone 200 SL 3l/ha, 

Azogard (2 kg/ha-1)
Integrowana 25 N, 26 P, 66 K Ekolist (10 l/ha) Fusilade Super (1,5 l.ha-1),

Ekologiczna
50 AZ Kalk-szczepionka bakteryjna, 

22 P, 66 K
Bio-algeen (3 ml/l H20/ha) Biosept (0,2%)
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Effects of ecological culture chosen species of medicinal plants

GRUSZCZyK M.

Department of Industrial and Medicinal Plants, University of Agriculture, Lublin

The aim of they experiment was comparison yields and quality of material 
5 species of medicinal plants cultivated accordingly to principles of ecological 
method, integrated and conventional one. Selected species represented different 
type of raw material: herb St.Jons wort; herb and leaves – peppermint; roots and 
rhizomes – common valerian; inflorescences and flowers – common chamomile; 
seeds – blessed milk thistle. 

Particular methods of cultivation differed chiefly in kind of fertilizers applied 
and preparations used in pest control (table 1).The experiment was carried out 
in years 2002-2004 in Ostrów Lubelski on sandy loam soil characterized by mo-
derate content of nutrients. Content of heavy metals was much below the level 
determined as admissible for cultivated soils. Fore crop  for all experimental plots 
was white mustard plowed under in two years as a green manure.

The reaction of all species on methods of cultivation was similar: employment 
of ecological method resulted in decrease of yields in comparison with two others 
method. On average, obtained when conventional method was employed. As re-
gards biologically active compounds – their content was conditioned by kind of 
raw material as well an method of cultivation. In general ecological method had 
positive effect on this important feature. 
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Europejskie i azjatyckie gatunki z rodzaju Trollius

WITKOWSKA-BANASZCZAK E., ByLKA W.

Katedra i Zakład Farmakognozji
Uniwersytet Medyczny im K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Święcickiego 4, 60-781 Poznań
banaszcz@ump.edu.pl

Rodzaj Trollius L. należacy do rodziny Ranunculaceae, liczy około 30 gatunków; 
między innymi: Trollius chinensis Bunge, T. ledebouri Reichb, T. macropetalus natural-
nie występujące na terenach Dalekiego Wschodu oraz T. europaeus L. rosnący w 
Europie i na obszarach zachodniej Syberii. 

Trollius chinensis oraz Trollius ledebouri stosowane są w chińskiej medycynie ludo-
wej, w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych, a także w ostrym zapaleniu 
błony bębenkowej.

Aktywność lecznicza w/w gatunków pełnika uwarunkowana jest obecnością fla-
wonoidów, głównie C-glikozydów: orientyny i witeksyny, o właściwościach prze-
ciwwirusowych, przeciwutleniajacych i radioprotekcyjnych, w mniejszym stopniu 
obecnością kwasu pełnikowego. Wodny wyciąg z kwiatów T. chinensis działa prze-
ciwbakteryjnie oraz przeciwwirusowo w stosunku do wirusa grypy rzekomej typu 
3, wirusa coxsackie B3, natomiast 2”-O-(2’”-metylobutanoilo) izoswertyzyna, wyi-
zolowana z kwiatów T.chinensis hamuje rozwój wirusa grypy typu A. T. ledebouri za-
wiera ponadto 3-O-neohesperydozyd kwercetyny, o działaniu przeciwzapalnym.

Badania fitochemiczne azjatyckich gatunków z rodzaju Trollius L. obejmują 
głównie związki flawonoidowe. 

W T. chinensis, T. ledebouri oraz T. macropetalus stwierdzono obecność C-glikozy-
dów flawonoidowych: orientyny i witeksyny oraz ich glikozydowych pochodnych. 
Z kwiatów T. chinensis wyodrębnoino ponadto izoswertyzynę, izoswertjaponinę, 
trolizynę I i II oraz związek o nieokreślonej strukturze nazwany trolliozydem. Tro-
lizyna I i II - pochodne 5,3’,4’-trihydroksy-7-metoksyflawonu podstawione resztą 
metylobutanoilo- lub dimetoksybenzoilo-glucitolu, są związkami po raz pierwszy 
wyodrębnionymi ze świata roślinnego. 

Nowe w świecie roślinnym, okazały się także acylowe pochodne witeksyny, 
orientyny i izoswertyzyny oraz diterpenowy związek pochodny labdanu, nazwany 
ledebourenem, otrzymane z kwiatów Trollius ledebouri. 
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Pełnik europejski - Trollius europaeus L., jest obecnie przedmiotem badań pro-
wadzonych w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji w Poznaniu, których wyniki 
wskazują na obecność licznych związków flawonoidowych, między innymi 4’-ra-
mnopiranozylo 12 ksylopiranozydu 7-metoksy-5-hydroksyflawonu, a także O-
glikozydowych pochodnych orientyny i witeksyny.

PIŚMIENNICTWO

Dostępne u autorów.
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European and Asian species of Trollius L.

WITKOWSKA-BANASZCZAK E., ByLKA W.

Department of Pharmacognosy, University of Medical Sciences in Poznań
4 Święcickiego Street, 60-781 Poznań, Poland
banaszcz@ump.edu.pl

The genus Trollius L. belongs to the family Ranunculaceae and includes about 
30 species among others Trollius chinensis, T, ledebouri, T. macropetalus, which are 
distributed in the Far East regions and also T. europaeus that grows in Europe and 
the area of west Siberia.

T. chinensis and T. ledebouri are used to treat upper respiratory tract infection 
and acute tympanitis, in Chinese folk medicine. 

Antimicrobial activities species of Trollius is determined by the its content of 
flavonoids, mainly C-glycosides orientin, vitexin that has shown antiviral, anti-
microbial, antioxidant and radioprotection activities, and to a lesser degree by 
proglobflowery acid. The aqueous extract of the flowers has shown antibacterial 
and antiviral activities against coxsackie B3 virus, Para 3  and influenza virus A, 
whereas 2”-O-(2”’-mathylobuthanoylo) isosvertisin, extracted of the T. chinensis 
flowers inhibits the growth of  influenza A virus. T. ledebouri contains quercetin-3-
O-neohesperidoside, known to show anti-inflammatory properties.

Phytochemical investigation of the Asian species of Trollius L. have evidenced 
that they contain mainly flavone C-glycosides.  T. chinensis, T. ledebouri and also T. 
macropetalus have shown the presence of flavone C-glycosides such as: orientin 
and vitexin and their glycosides derivatives. 

Moreover, from the flowers T. chinensis separated isoswertisin, isoswertiapo-
nin, trollisin I and II and also trollioside, with undetermined structure. Trollisin I 
and II - 5,3’,4’-trihydroxy-7-methoxyflavone derivatives with methylbutanoyl- or 
dimethoxybenzoyl-glucitol group  are new compounds, first time isolated from 
plant world. New in the plant world are acetylated flavone C-glycosides: vitexin, 
orientin, isoswertisin and also a new labdane type diterpenoid, named ledeboure-
ne, from the flowers of T. ledebouri.

T. europaeus is presently studied at the our Department. 
Preliminary results have indicated that this drug contains many flavonoids, 

among others 4’-O-ramnopyranoside (12) xylopyranoside 7-methoxy-5-hydro-
xyflavone and also vitexin and orientin O-glycosides derivatives.
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Glikozydy fenyloetanoidowe  w liściach dziewanny kutnerowatej (Verbascum 
phlomoides L.)

KLIMEK B., MAJCHROWSKA K., TOKAR M.

Katedra Farmakognozji, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź

Rośliny z rodzaju Verbascum L - dziewanna biosyntetyzują szereg związków 
aktywnych farmakologicznie,  m.in. saponiny, irydoidy, flawonoidy, fenolokwasy, 
fenyloetanoidy. Spośród fenyloetanoidów najbardziej charakterystycznym dla ro-
dzaju związkiem jest werbaskozyd (=akteozyd) wyodrębniony po raz pierwszy z 
V. sinuatum L. Werbaskozyd zaliczany jest do silnych antyoksydantów; wykazuje 
także aktywność cytostatyczną, przeciwzapalną i przeciwwirusową (1-3). Surow-
cem stosowanym w lecznictwie jest korona kwiatowa-Verbasci flos (Eur. Ph. 5) po-
zyskiwana głównie z gatunków V. phlomoides L. i V. densiflorum Bertol.  Jak wykazały 
wcześniejsze nasze badania kwiaty obydwu gatunków zawierają jednak nieznacz-
ne ilości werbaskozydu (4). 

Celem pracy było oszacowanie zawartości fenyloetanoidów w liściach dziewanny 
kutnerowatej V. phlomoides L. . Przeprowadzono izolację fenyloetanoidów i ich iden-
tyfikację metodami spektralnymi a następnie opracowano warunki rozdziału i prze-
prowadzono oznaczanie ilościowe zawartości fenyloetanoidów metodą RP-HPLC.

W wyniku procesu izolacji metodą chromatografii kolumnowej uzyskano dwa 
chromatograficznie jednorodne glikozydy fenyloetanoidowe, które za pomocą 
metod spektralnych zidentyfikowano odpowiednio  jako werbaskozyd (= akteo-
zyd) i poliumozyd. Poliumozyd różni się od werbaskozydu dodatkową resztą ra-
mnozy przyłączoną do glukozy w poz. C-6. Rozdział HPLC składników wyciągu 
wodno-metanolowego z liści  i także z kwiatów V.phlomoides przeprowadzono 
na kolumnie Lichrospher RP-18 (Merck) stosując mieszaninę rozpuszczalników: 
0,5% wodny roztwór kwasu fosforowego, acetonitryl i tetrahydrofuran. Detekcję 
prowadzono przy λ = 349 nm. Czas retencji werbaskozydu wynosił 12,98 min, 
poliumozydu 12,388 min. Do wykreślenia krzywej kalibracji w analizie ilościowej 
posłużyły substancje uprzednio wyodrębnione z surowca. Oznaczenia wykazały, 
że werbaskozyd występuje w liściach V. phlomoides w ilości 1,67 % a poliumozyd 
w ilości 1,76 %, co oznacza, że zawartość fenyloetanoidów w liściach dziewanny  
jest niemal 10-krotnie wyższa niż w koronach kwiatowych. Oznaczanie w kwia-
tach przeprowadzone równolegle tą samą metodą wykazało zawartość do 0,22 % 
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werbaskozydu i do 0,21 % poliumozydu . Oprócz fenyloetanoidów w badanych 
ekstraktach z liści V. phlomoides obecne były flawonoidy, z których zidentyfikowa-
no główne związki jako diosminę, 7-0-rutynozyd tamaryksetyny i luteolinę (anali-
za HPLC), ponadto stwierdzono obecność werbaskosaponiny (metoda TLC).

Wyniki naszych badań oraz dane piśmiennictwa na temat aktywności badanych 
związków  sugerują, że oprócz kwiatów do wytwarzania preparatów fitofarma-
ceutycznych mogłyby także być wykorzystane liście dziewanny, stosowane od 
dawna w medycynie ludowej (5).
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Phenylethanoid glycosides in the leaves of  mullein (Verbascum phlomoides L.)

KLIMEK B., MAJCHROWSKA K., TOKAR M.

Department of Pharmacognosy, Medical University of Łódź, Muszyński 1, 90-151 Łódź

The plants  of the Verbascum L. genus biosynthetise many compounds having 
pharmacological activities and amoung others saponins, iridoids, flavonoids, phe-
nolic acids, phenylethanoids. Verbascoside is the most characteristic phenyletha-
noid glycoside occurring in the mullein. It was isolated for the first time from V. 
sinuatum L. Verbascoside was recognised as a potent antioxidant, revealed also cy-
tostatic , antiinflamatory and antimicrobial activities(1-3). Officinal plant material 
Verbasci flos ( =Verbasci corolla)  listed by European Pharmcopoeia 5th  derives  mainly 
from V. phlomoides L. and V. densiflorum Bertol.

Our previous investgation showed, that the flowers of both mullein species con-
tain relatively small amounts of verbascoside (4). Present work was foccused on 
phenylethanoids content in  leaves of mullein. It was performed the isolation of  
compounds from dry leaves of V. phlomoides and identification of the isolated com-
pounds by use spectral methods, followed by HPLC separation and quantification.

Two penylethanoid glycoside were obtained from the hydromethanolic extract 
of the V. plomoides  leaves as a result of column chromatogaphy and they were 
identified as verbascoside and poliumoside respectively. Poliumoside is a trigyco-
side having additional rhamnosyl residue joined to the OH group at C-6 of glucose 
moiety in verbascoside.

HPLC analyses of the phenolic costituents in the hydromethanolic  extracts of 
the mullein leaves  and flowers were performed on the RP-18 column (Merck ) 
using elution with the mixture of the three solvents: ortho-phosphoric acid 0,5% 
water solution, acetonitrile and tetrahydrofuran. UV/VIS detector was employed 
and detection at 349 nm has been done. Retention time for verbascoside was 
12,98 min and that for poliumoside was 12,388 min. Calibration curves to the 
quanitative analyses were prepared for the authentic substances. The determina-
tions showed, that the amount of verbascoside in the leaves of mullein is about 
ten times higher than that in corolla and ranged 1,67 % of the dry material and  the 
mean percentage of poliumoside was determined as 1,76 %. A few of flavonoids 
were also present in the investigated extracts from mullein leaves; three main 
of them were identified as: diosmin, tamarixetin 7-O- rutinoside and luteolin by 
HPLC. Additionally verbascosaponin was detected  by TLC method. Results of the 
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investigations suggest a possibility of the use of mullein leaves to the prepara-
tions of some phytopharmaceuticals of like activity with mullein flowers.
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Wstępne badania fitochemiczne krwawnicy pospolitej – Lythrum salicaria L.

TOKAR M.

Katedra i Zakład Farmakognozji, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź

Krwawnica pospolita jest rośliną naturalnie zasiedlającą tereny podmokłe kli-
matu umiarkowanego zarówno w Europie, Północnej Ameryce i Azji. W leczni-
ctwie znalazły zastosowanie kwiaty krwawnicy (Pharmacopeé française X) oraz 
jej ziele (European Pharmacopoeia 5th ed.). Surowce te zalecane są w postaci na-
parów i ekstraktu płynnego w zastoinach żylnych kończyn, lekkiej biegunce, jak 
również ściagająco w zapaleniu gardła. W ostatnich latach stwierdzono, że eks-
trakt z krwawnicy pospolitej posiada właściwości obniżające poziom glukozy we 
krwi. Udowodniono także jego działanie fungi- i bakteriostatyczne [1, 2]. Pomi-
mo szerokiego zastosowania w lecznictwie Lythri herba jest surowcem dość słabo 
scharakteryzowanym pod względem fitochemicznym. 

W celu analizy fenolokwasów surowiec poddano wyczerpującej ekstrakcji me-
tanolem oraz uwodnionym metanolem. Otrzymane wyciągi połączono, odparo-
wano do sucha a następnie odbalastowano gorącą wodą i odtłuszczono stosując 
eter naftowy. Pozostały roztwór wodny wykorzystano do sporządzenia ekstraktu 
eterowego FA - zawierającego frakcję wolnych fenolokwasów oraz  frakcji FB i 
FC - uzyskanych odpowiednio na drodze hydrolizy kwaśnej i zasadowej. Hydroli-
za glikozydów i estrów prowadzona była z zastosowaniem metody Schmidtleina 
i Herrmanna [3]. Otrzymane frakcje badano metodą 2D-PC i 2D-TLC na celulo-
zie, jednocześnie prowadząc rozdziały substancji wzorcowych. Identyfikację roz-
dzielonych związków prowadzono na podstawie obserwacji w świetle UV (366 
i 254 nm) oraz VIS przed i po ekspozycji parami amoniaku oraz po wywołaniu 
0,5 % roztworem dwuazowanego kwasu sulfanilowego w 10 % Na2CO3 i 1 % me-
tanolowym roztworem FeCl3. W wyniku przeprowadzonej analizy we frakcji FA 
stwierdzono obecność kwasu elagowego, galusowego, chlorogenowego, p-kuma-
rowego, ferulowego, syryngowego i wanilinowego. Frakcja FB zawierała głównie 
kwas elagowy, natomiast we frakcji FC dominował kwas syryngowy. Uzyskane wy-
niki potwierdziła analiza metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.

Równolegle prowadzono prace zmierzające do izolacji i identyfikacji związ-
ków flawonoidowych występujących w zielu krwawnicy pospolitej. Z surowca, po 
wstępnym oczyszczeniu w aparacie Soxhleta, przygotowano wyciąg metanolowy. 
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Ekstrakt ten rozfrakcjonowano stosując technikę ekstrakcji do fazy stałej (SPE) 
oraz elucję rozpuszczalnikami o wzrastającej polarności. Otrzymaną frakcję octa-
nową poddano rozdziałowi na poliamidzie, w wyniku którego wyizolowano jeden 
chromatograficznie czysty związek flawonoidowy oraz otrzymano szereg frakcji 
stanowiących mieszaniny flawonoidów. Dalsze badania zmierzające do izolacji i 
identyfikacji związków flawonoidowych są w toku.

Praca finansowana z tematu UM w Łodzi nr 502-13-703
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Phytochemical analysis of purple loosestrife - Lythrum salicaria L.

TOKAR M.

Department of Pharmacognosy, Medical University of Łódź, Łódź

Purple loosestrife – Lythrum salicaria L. (Lythraceae) is a plant, which grows com-
monly in damp places of moderate climate in Europe, North America and Asia. 
Lythri flos (Pharmacopeé française X) and Lythri herba (European Pharmacopoeia 5th 
ed.) are used in medicine in the treatment of venous insufficiency and also as an 
antidiarrhoeic and astringent remedy in form of decoction or as a fluid extract in 
pharyngitis for instance. In recent years extract of purple loosestrife have been 
reported to possess a hypoglycemic activity. Futhermore, antifungal and antibac-
terial activity has been shown [1, 2]. In spite of the relatively large application in 
therapy, chemical compounds of Lythri herba have not been quite known.

Investigated plant material Lythri herba was dried, pulvered and extracted with 
methanol followed by 70 % methanol. The obtained extracts were combined, eva-
porated to dryness, then dissolved in hot water and left for 24 h. The aqueous so-
lution was filtered and the filtrate was defated with petroleum ether. The purified 
aqueous solution was partitioned into several fractions according to a general 
procedure, which was described for phenolic acids by Schmidtlein and Herrmann 
[3]. The qualitative analysis of originally free phenolic acids fraction – FA and 
those, which were liberated from their glycosides – FB and esters – FC by acid 
and alkaline hydrolysis respectively, was performed by 2D-PC and 2D-TLC techni-
que on celulose layer. Identification of separated compounds was confirmed by 
observation of chromatograms in UV (366 and 254 nm) and VIS light  before and 
after treatment with ammonia vapour, derivatisation by sprying with 0,5 % diazo 
sulphanilic acid in 10 % sodium carbonate solution, 1 % methanolic solution of 
ferric chloride, and comparition with standard substances. 

As a result in fraction FA the following acids were detected: ellagic acid, gallic 
acid, chlorogenic acid, p-coumaric acid, ferulic acid syringic acid and vanillic acid. 
The main compounds of fraction FB was ellagic acid, and in fraction FC syringic 
acid was dominant. The occurance of mentioned compounds was confirmed by 
HPLC method.

In the same time investigation of flavonoids in purple loosestrife was perfor-
med. Dried aerial parts of Lythrum salicaria were purified in Soxhlet apparatus, 
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and then extracted with methanol. After removing the solvent, the residue was 
fractionated using solid-phase extraction (SPE) technique and several solvents 
of increasing polarity (diethyl ether, ethyl acetate and n-butanol.  Ethyl acetate 
fraction was subjected to column chromatography on polyamide. As a result one 
flavonoid was obtained and mixed fraction with another compounds. Futher inve-
stigations have been in progress.

Investigations were financed by Medical University Łódź (subject number 502-
13-703)
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