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Streszczenie: Przedstawione w pracy gatunki roślin: pelargonia przylądkowa (afrykańska) (Pelargonium sido-
ides), chrzan pospolity (Armoracia rusticana) oraz nasturcja większa (Tropaeolum majus), to gatunki o cennym 
działaniu leczniczym, znane w tradycyjnej medycynie w różnych rejonach świata. Surowcami farmaceutycznymi 
pozyskiwanymi z T. majus są: ziele, kwiat oraz liście, a z  P. sidoides i A. rusticana – korzeń. Za aktywność bio-
logiczną P. sidoides odpowiadają specyficzne kumaryny, a za aktywność T. majus i A. rusticana – glukozynolaty. 
Gatunki te współcześnie wykorzystywane są najczęściej w leczeniu infekcji dróg oddechowych, często w prepa-
ratach złożonych. Najnowsze badania naukowe dowodzą także innych, istotnych działań biologicznych wymienio-
nych surowców, m.in. działania przeciwzapalnego, antyoksydacyjnego, immunomodulującego, przeciwnowotwo-
rowego, przeciwbakteryjnego, przeciwgrzybiczego i przeciwwirusowego, co wpływa na coraz szersze wykorzysta-
nie ww. surowców w nowoczesnej fitoterapii. Słowa kluczowe: Pelargonium sidoides, pelargonia afrykańska, Ar-
moracia rusticana, chrzan pospolity, Tropaeolum majus, nasturcja większa, glukozynolaty, kumaryny, leczenie in-
fekcji dróg oddechowych.

Abstract: Plant species presented in the article – african geranium (Pelargonium sidoides), horseradish (Ar-
moracia rusticana) and  garden nasturtium (Tropaeolum majus) – are species with valuable therapeutical ac-
tivity, which have long been used in traditional medicine in different aerias of the world. The pharmaceutical 
raw material obtained from T. majus are herb, flower and leaves, from P. sidoides and A. rusticana is root. 
Specific coumarins are responsible for the biological activity of P. sidoides, and glucosinolates  T. majus and A. 
rusticana. Nowadays, these species are usually used to treat respiratory tract infections, often in composited 
formulations. The latest scientific research also have proved other important biological activities, among others 
of abovementioned raw materials  anti-inflammatory, antioxidant, immunomodulatory, anticancer, antibacterial, 
antifungal and antiviral activites, which influenced the increase of utility of the abovementioned raw materials in 
the modern phytotherapy. Keywords: Pelargonium sidoides, African geranium, Armoracia rusticana, horserad-
ish, Tropaeolum majus, garden nasturtium, glucosinolates, coumarins, treatment of respiratory tract infections.

Wprowadzenie 

» Ogólna charakterystyka 
gatunków i ich pozycja 
w lecznictwie
Pelargonia przylądkowa (afrykańska) – Pe-
largonium sidoides DC. (ang. African geranium, 
South African geranium) to gatunek należący do 

rodziny Geraniaceae. Jego naturalnymi obsza-
rami występowania są głównie tereny Przyląd-
kowej Prowincji Wschodniej Republiki Południo-
wej Afryki. Gatunek ten rośnie zarówno na ob-
szarach trawiastych, jak i glebach kamienistych 
[1]. W tradycyjnej medycynie plemion południo-
woafrykańskich, jak Zulu, Bantu, Xhosa i Mien-
gu, korzeń P. sidoides stosowany jest w leczeniu 
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chorób układu oddechowego takich jak: zapale-
nie płuc i gruźlica, a także w leczeniu dolegliwo-
ści żołądkowych, m.in. biegunki o różnej etiologii 
i czerwonki [2,3]. Potocznie używana nazwa ko-
rzenia P. sidoides w języku Zulu to Umckaloabo, 
dosłownie tłumaczona na język polski oznacza 
„ostry kaszel” [4]. Szamani wykorzystują tak-
że nadziemne części rośliny w celu przyspiesze-
nia gojenia ran oraz owrzodzeń. W XIX w. w kra-
jach europejskich stosowano napary z P. sidoides 
jako lek przeciwgruźliczy [5]. We współczesnej fi-
toterapii wyciąg z korzenia P. sidoides stosowa-
ny jest najczęściej w leczeniu bólu ucha i gardła, 
nieżytu nosa oraz w infekcjach dróg oddecho-
wych [3]. Obecnie P. sidoides to roślina farma-
kopealna, która posiada swoją monografię w Far-
makopei Europejskiej oraz Farmakopei Polskiej 
[6,7]. Surowcem leczniczym jest korzeń pelargo-
nii – Pelargonii radix (wysuszone oraz sproszko-
wane części podziemne rośliny). Jako równocen-
ne źródło surowca farmakopealnego, traktowany 
jest również inny gatunek – Pelargonium renifor-
me Curt. Pelargonii radix standaryzuje się na za-
wartość garbników – nie mniej niż 2,0% w prze-
liczeniu na pirogalol [7].

P. sidoides to wieloletnia roślina zielna [3], 
która osiąga od 20 do 50 cm wysokości. Jej li-
ście są delikatnie jedwabiste, mają kształt okrą-
gły lub sercowaty, ułożone są naprzemianlegle.  
Kwiaty są niewielkie, kształtu rurkowatego, po-
siadają barwę od ciemnobordowej po czarną. 
Ułożone są w baldachy. Bulwiaste korzenie rośli-
ny po upływie 2-3 lat zmieniają barwę z jasno-
żółtej na czerwonobrązową oraz znacznie rozra-
stają się na grubość i pokrywają się pobruzdo-
waną korą [8]. 

Chrzan pospolity – Armoracia rusticana, 
Armoracia lapathifolia Gilib., Cochlearia armo-
racia L. (ang. horseradish) – jest gatunkiem 
należącym do rodziny Brassicaceae. Natural-
nym obszarem występowania A. rusticana jest 
Europa Wschodnia oraz południowo-zachodnia 
część Rosji [9]. Przypuszcza się, że gatunek ten 

został sprowadzony na tereny Europy Środko-
wej i Północnej w średniowieczu. W XIII w. zo-
stał wprowadzony do krajów skandynawskich 
jako roślina lecznicza. Chrzan znany był już na 
początku naszej ery, jako środek przyspiesza-
jący trawienie [10]. Korzeń A. rusticana wyko-
rzystywano w leczeniu kaszlu oraz chorób płuc 
i serca, a także w dolegliwościach żołądkowych. 
Stosowano go również w celu zapobiegania lub 
łagodzenia objawów szkorbutu. W XVII w. ko-
rzeń chrzanu zaczęto stosować jako przyprawę 
– jego ostry smak wykorzystywano w daniach 
mięsnych oraz rybnych, jako zamiennik droż-
szego wasabi [11]. 

Surowcem leczniczym A. rusticana jest ko-
rzeń – Radix Armoraciae. Mimo cennego zna-
czenia w medycynie tradycyjnej, surowiec ten 
nie jest surowcem farmakopealnym. Posiada 
jednak pozytywną opinię niemieckich eksper-
tów – Komisji E. W przemyśle spożywczym naj-
częściej wykorzystywane są świeże korzenie  
A. rusticana.

A. rusticana jest rośliną zielną, wieloletnią, 
osiąga wysokość do 120 cm. Liście tego gatun-
ku są duże, lancetowate, o sercowatej nasadzie, 
mają długie ogonki. Kwiaty są niewielkie, kolo-
ru białego, z czterema działkami kielicha i czte-
rema płatkami korony ułożonymi na krzyż. Są 
zebrane w rozgałęzione grona, które przechodzą 
w szczytowej partii w baldachogrona. System 
korzeniowy składa się z osiągającego do 60 cm 
długości białego, cylindrycznego korzenia głów-
nego oraz układających się wokół niego korze-
ni bocznych [12].

Nasturcja większa – Tropaeolum majus L. 
(ang. nasturtium, garden nasturtium), to gatu-
nek należący do rodziny Tropaeolaceae. Jej na-
turalny obszar występowania to Ameryka Połu-
dniowa i Środkowa, gdzie znana jest z zastoso-
wania leczniczego w tradycyjnej medycynie pe-
ruwiańskiej oraz brazylijskiej. W Brazylii nastur-
cja jest znana pod nazwami chaguinha i capu-
chinha [13]. Gatunek ten w Europie pojawił się 
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Tabela 1. Główne składniki aktywne P. sidoides [16-21]

Grupa metabolitów wtórnych Związki

Kumaryny umckalina, fraksetyna, izofraksetyna, skopoletyna, artelina, 
izofraksetyna, 5,6.7-trimetoksykumaryna, 

6,8-dihydroksy-7-metoksykumaryna, 6,8-dihydroksy-5,
7-dimetoksykumaryna, 7-siarczan-5-6-dimetoksykumaryny

Glikozydy kumarynowe fraksyna, 7-α-glukozyd umckaliny
Kwasy fenolowe kwas p-kumarowy, kwas kawowy, kwas galusowy, 

kwas chlorogenowy
Katechiny katechina, epikatechina

Kwasy tłuszczowe kwas α-linolenowy, kwas linolowy, kwas oleinowy
Proantocyjanidyny pochodne  epigallokatechiny oraz  gallokatechiny
Olejek eteryczny kariofilen, epoksyd kariofilenu, eter metylowy eugenolu, elemicyna

w XVI w. jako roślina zawleczona przez Hiszpa-
nów. Wodne oraz alkoholowe ekstrakty z liści T. 
majus stosowane są jako naturalny antybiotyk, 
środek dezynfekujący i przyspieszający goje-
nie ran, ponadto w leczeniu infekcji dróg odde-
chowych, takich jak angina, zapalenie oskrzeli, 
w leczeniu szkorbutu, a także w infekcjach ukła-
du moczowego [14] i w chorobach układu krą-
żenia [13]. Surowcami wykazującymi najwyż-
szą aktywność biologiczną są: ziele (nadziemne 
części rośliny) – Herba Tropaeoli, kwiat – Flos 
Tropaeoli oraz liść – Folium Tropaeoli. Surow-
ce te nie są surowcami farmakopealnymi, jed-
nak Tropaeoli herba posiada pozytywną opinię 
Komisji E.

W zależności od miejsca występowania,  
T. majus może przybierać różną wysokość i wy-
gląd, może rosnąć jako pnącze lub krzew, może 
mieć długie lub krótkie pędy [15]. Bardzo cha-

rakterystyczne liście kształtu tarczowatego mają 
długie ogonki, są żółto-zielone, posiadają żył-
kowanie na powierzchni. Kwiaty T. majus są 
duże, grzbieciste, kielichowate, o kształcie koro-
ny przypominającym trąbkę, posiadają ostrogę 
u podstawy. Występują w kolorze od żółtego do 
pomarańczowego. System korzeniowy jest sto-
sunkowo krótki i rozgałęziony [15]. 

Składniki aktywne biologicznie 

» Pelargonia przylądkowa 
(afrykańska) (Pelargonium sidoides)

Za wysoką aktywność biologiczną surowca – Pe-
largonii radix, odpowiadają przede wszystkim ku-
maryny [16]. Charakterystycznymi kumaryna-
mi występującymi w surowcu są umckalina i frak-
syna (ryc. 1). Ponadto w surowcu występują:  
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Rycina 1. Struktury chemiczne wybranych związków aktywnych występujących w P. sidoides
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flawonoidy, kwasy fenolowe, katechiny, proanto-
cyjanidyny oraz kwasy tłuszczowe (ryc. 1; tab. 1) 
[17,18,19,20]. Części nadziemne P. sidoides są 
źródłem olejku eterycznego, w którego skład wcho-
dzą głównie seskwiterpeny (m.in. kariofylen, epok-
syd kariofylenu) oraz monoterpenoidy (m.in. euge-
nol, elemicyna) [21]. 

» Chrzan pospolity 
(Armoracia rusticana)
Za aktywność biologiczną A. rusticana odpowia-
dają przede wszystkim obecne w największej ilo-
ści w korzeniu – glukozynolaty. Są to S-glikozydy 
zawierające w strukturze siarkę i najczęściej 
jako część cukrową (glikon) cząsteczkę gluko-
zy, stąd nazwa glukozynolaty [22]. Dominujący-

mi ilościowo glukozynolatami w korzeniu A. ru-
sticana są: synigryna, glukonasturcyna i gluko-
brassycyna (tab. 2; ryc. 2) [11,5,23,24,25,26]. 
Glukozynolaty stają się aktywne biologicznie do-
piero po ich rozkładzie (hydrolizie) do izotiocy-
janianów (m.in. izotiocyjanianu allilu [ryc. 2]), 
izotiocyjanianu fenyloetylu), która zachodzi pod 
wpływem enzymu obecnego w komórkach ro-
śliny – tzw. myrozynazy [11,24]. Oprócz wła-
ściwości leczniczych, glukozynolaty odpowiada-
ją za ostry smak i gorycz surowca [11]. W ko-
rzeniu A. rusticana występują ponadto: flawono-
idy, kwasy fenolowe (tab. 2) [27] oraz olejek ete-
ryczny (od 0,2 do 1 %), w którego skład wcho-
dzi głównie synigryna, izotiocyjanian allilu (ryc. 2) 
oraz siarczek diallilu [28]. 
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Tabela 2. Główne składniki aktywne A. rusticana  [4,10,22-28]

Grupa metabolitów wtórnych Związki

Glukozynolaty synigryna, glukonasturcyna, glukobrassycyna, 
neoglukobrassycyna,

4-hydroksyglukobrassycyna, 4-metoksyglukobrassycyna, 
glukoiberyna, glukonapina, glukokochlearyna, 

glukokonringianina, glukosatiwina, 
5-hydroksyglukobrassycyna, glukokaparilinoaryna, 

glukobrassynapina, glukotropeolina, glukoarabishirsutaina
Produkty rozpadu 
glukozynolatów

izotiocyjanian allilu, izotiocyjanian fenyloetylu, 
izotiocyjanian butylu,

izotiocyjanian 3-butenylu, izotiocyjanian 2-pentylu, 
fenyloizotiocyjanian, izotiocyjanian 3-metoksypropylu, 

izotiocyjanian benzylu, tiocyjanian 1-fenyloetylu
Flawonoidy rutozyd, kwercytyna

Związki fenolowe kwas galusowy, kwas taninowy
Olejek eteryczny synigryna, izotiocyjanian allilu, siarczek diallilu

Rycina 2. Struktury chemiczne wybranych związków aktywnych występujących w A. rusticana [4,10,22-28]

            Synigryna            Glukonasturcyna       Glukobrassycyna  Izotiocyjanian allilu
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Tabela 3. Główne związki aktywne T. majus [13,22,29-33]

Grupa metabolitów wtórnych Związki

Glukozynolaty glukotropaeolina (glukozynolat benzylu), synalbina
Flawonoidy izokwercytryna, kemferol

Kwasy tłuszczowe kwas linolowy, kwas oleinowy, kwas erukowy
Antocyjanidyny pelargonidyna

Witaminy witamina C
Karotenoidy luteina, α-, β- ,γ- karoten, zeaksantyna

Biopierwiastki fosfor, siarka

Olejek eteryczny
 tiosulfoniany, luteina, β-karoten, wiolaksantyna, 

hetero-transilityna, neoksantyna

» Nasturcja większa 
(Tropaeolum majus) 
Za aktywność biologiczną T. majus odpowiada-
ją głównie glukozynolaty (glukozynolat benzy-
lu) oraz synalbina (ryc. 3). W liściach stwier-
dzono ponadto obecność flawonoidów, kwasów 
tłuszczowych oraz tetracyklicznych terpeno-
idów [13,29,30,31,32]. W kwiatach potwierdzo-
no obecność antocyjanidyny – pelargonidyny (ryc. 3) 
oraz luteiny i β-karotenu [13,29,30,31,32] (tab. 3). 
W kwiatach i liściach T. majus występuje ole-
jek eteryczny, w którego składzie wyróżnić moż-
na: tiosulfoniany, luteinę, β-karoten, wiolaksan-
tynę, hetero-transilitynę oraz neoksantynę [33] 
(tab. 3).

Aktywność biologiczna

» Pelargonia przylądkowa 
(afrykańska) (Pelargonium sidoides)
We współczesnym ziołolecznictwie wyciąg z ko-
rzenia P. sidoides najczęściej wykorzystywany 
jest zgodnie ze wskazaniami tradycyjnej me-
dycyny ludowej w leczeniu infekcji dróg odde-
chowych. Profesjonalne badania naukowe po-
twierdzają skuteczność działania tego surowca. 
Wodny, standaryzowany ekstrakt z korzenia P. 
sidoides (oznaczany jako EPs® 7630) był testo-
wany w terapii pacjentów z ostrym zapaleniem 
oskrzeli [34]. Jednej grupie pacjentów podawa-
no doksycyklinę, drugiej EPs® 7630. Stwierdzo-

Rycina 3. Struktury chemiczne wybranych związków aktywnych występujących w T. majus

          Glukotropeolina                               Synalbina                            Pelargonidyna
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no, że EPs® 7630 można z powodzeniem sto-
sować jako naturalną alternatywę dla antybio-
tyków, albowiem nie stwierdzono różnic w wy-
nikach między grupami badanych pacjentów. 
Ponad 80% pacjentów po 7 dniach stosowania 
EPs® 7630 mogła wrócić do normalnej aktyw-
ności. Stwierdzono również, że EPs® 7630 nie 
wykazuje efektów ubocznych, jest bezpieczny 
oraz dobrze tolerowany przez pacjentów [34]. 

W innym badaniu także testowano działanie 
EPs® 7630 na pacjentach z ostrym zapaleniem 
oskrzeli. Stwierdzono, że EPs® 7630 był bardzo 
skuteczny w działaniu. Wyraźnie zmniejszał na-
silenie objawów i skracał czas zdrowienia [35]. 

W kolejnym badaniu testowano aktywność 
przeciwwirusową EPs® 7630 [36]. Wykazano, 
że ekstrakt ma wpływ na replikację wirusów od-
powiedzialnych za infekcje układu oddechowe-
go. EPs® 7630 efektywnie hamował replikację 
wirusów: H1N1 (Influenza Virus), H3N2 (Infu-
enza A Virus subtype H3N2), RSV (Respirato-
ry Syncytial Virus), HCo-229E (Human corona-
virus 229E), Paragrypy 3 (Paramyxovirus) oraz 
Coxsackie A9 (Picornaviridae) [37]. Stwierdzo-
no również, że EPs® 7630 hamuje namnażanie 
się wirusa opryszczki HSV-1 (Herpes simplex vi-
rus-1) i HSV-2 (Herpes simplex virus-2), zarów-
no w początkowej fazie rozwoju, jak i w fazie za-
awansowanej, tzn. po wniknięciu wirusa do za-
infekowanej komórki. Ponadto EPs® 7630 cha-
rakteryzował się natychmiastowym hamującym 
wpływem na wirusy, od razu po dodaniu eks-
traktu do badanej próbki oraz w fazie adsorpcji 
wirusa, w przeciwieństwie do powszechnie sto-
sowanych leków przeciwwirusowych, np. acykol-
wiru, które wykazują aktywność przeciwwiruso-
wą dopiero wewnątrz komórki podczas replika-
cji wirusa [36]. 

W badaniu na myszach przetestowano 
działanie EPs® 7630 przeciwko wirusowi gry-
py (Influenza A virus). Inhalacje EPs® 7630 
hamowały całkowicie wzrost szczepów wiru-
sowych, jednocześnie nie wykazując cytotok-
syczności [38].

Zbadano wpływ EPs® 7630 w warunkach in 
vitro na częstotliwość rytmu rzęskowego (CBF), 
która jest istotnym parametrem odzwierciedla-
jącym mechanizm obronny układu śluzowo-rzę-
skowego w nosie [39]. Wykazano, że aplikacja 
EPs® 7630 bezpośrednio na błonę śluzową nosa 
efektywnie wpływała na CBF, co ma istotne zna-
czenie w łagodzeniu objawów ostrego stanu za-
palenia zatok [39].

Przeprowadzono badania aktywności przeciw-
bakteryjnej ekstraktu z korzenia oraz części nad-
ziemnych P. sidoides. Stwierdzono, że wyciągi wy-
kazywały umiarkowane działanie przeciwbakteryj-
ne przeciwko bakteriom Gram-dodatnim: Strepto-
coccus pneumoniae i Staphylococcus aureus oraz 
bakteriom Gram-ujemnym: Pseudomonas aerugi-
nosa, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influ-
enzae i Escherichia coli [40]. W kolejnym bada-
niu potwierdzono aktywność bakteriobójczą eks-
traktów z P. sidoides w stosunku do Mycobacte-
rium tuberculosis. Równocześnie udowodniono, że 
związki wyizolowane z korzenia P. sidoides – ku-
maryny oraz kwasy fenolowe, nie wykazywały ak-
tywności przeciwko M. tuberculosis [4].

Zbadano również aktywność immunomodu-
lującą ekstraktu z korzenia P. sidoides. Ekstrakt 
wpływał pobudzająco na syntezę interleukin: 
Il-1, Il-12 i Il-18, indukował produkcję czynni-
ków martwicy nowotworów (TNF-α), interfero-
nów (IFN-α i –β) oraz tlenku azotu, co skutko-
wało pobudzeniem układu immunologicznego do 
reakcji obronnej [4].

» Chrzan pospolity 
(Armoracia rusticana)
Na podstawie badań mikrobiologicznych stwier-
dzono, że izotiocyjaniany – izotiocyjanian alli-
lu i dwie jego pochodne – izotiocyjanian fenylo-
etylu oraz izotiocyjanian 3-butenylu, wyekstra-
howane z korzenia A. rusticana działają bakte-
riobójczo na szczepy beztlenowe namnażające 
się w jamie ustnej: Aggregatibacter actinomy-
cetemcomitans, Enterococcus faecalis, Lacto-
bacillus casei, Staphylococcus aureus, Strepto-
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coccus mutans i Streptococcus sobrinus, jak też 
na inne szczepy beztlenowe: Clostridium per-
fringens, Fusobacterium nucleatum i Prevotel-
la nigrescens, a także przeciwgrzybiczo w sto-
sunku do Candida albicans [41]. W innym ba-
daniu również potwierdzono działanie bakterio-
statyczne i bakteriobójcze wyizolowanych izo-
tiocyjanianów z korzenia A. rusticana na szcze-
py: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus subti-
lis, Escherichia coli, Rhizopus nigricans i Staphy-
lococcus aureus oraz działanie przeciwgrzybicze 
w stosunku do Candida albicans [42]. Wykazano 
także, że wyekstrahowany z korzenia A. rusti-
cana izotiocyjanian allilu ma działanie bakterio-
bójcze na szczepy odporne na antybiotyki: me-
tycylinę – Staphylococcus aureus, wankomycy-
nę – S. aureus, odporne na wiele typów antybio-
tyków – Acinetobacter baumanii i Pseudomonas 
aeruginosa, jak również na trzy zwykłe szcze-
py patogenne: S. aureus, A. baumanii i P. aeru-
ginosa. Najsilniejszą aktywność bakteriobójczą 
izotiocyjanianu allilu wykazano dla antybiotyko-
opornego szczepu A. baumanii [43].

W ramach innych eksperymentów, meto-
dą Folin-Ciocalteau oraz z użyciem DPPH (rod-
nik 2,2-difenylo-1-pikrylohydrazylowy), potwier-
dzono silne działanie przeciwutleniające ekstrak-
tu z korzenia A. rusticana [44,45].

Wykazano także, że ekstrakt z korzenia  
A. rusticana hamuje cyklooksygenazę oraz roz-
wój komórek nowotworowych. W ramach do-
świadczenia wyizolowano związki czynne od-
powiadające za to działanie: plastochinon-9, 
6-O-acylo-β-D-glukozylo-β-sitosterol, 1,2-dili-
nolenoilo-2-galaktozylogilcerol, linolenoilo-
3-β-galaktozylogilcerol oraz 1,2- dipalmitylo-
3-β-galaktyzyloglicerol. Wszystkie związ-
ki selektywnie hamowały COX-1. Jeden z wy-
mienionych związków – 1,2-dilinolenoilo-2- 
galaktozylogilcerol hamował ponadto proliferację 
komórek raka okrężnicy oraz komórek raka płuc. 
Ponadto, linolenoilo-3-β-galaktozylogilcerol ha-
mował namnażanie się komórek raka jelita gru-
bego, płuc oraz żołądka [46].

» Nasturcja większa 
(Tropaeolum majus) 
Badanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej 
olejku eterycznego z ziela T. majus wykazało jego 
skuteczność bakteriobójczą w stosunku do szcze-
pów bakterii Gram-dodatnich: E. coli, Salmonella 
sp. i  P. aeruginosa oraz Gram-ujemnych: Liste-
ria monocytogenes, S. aureus i B. subtilis, a tak-
że przeciwgrzybiczą przeciwko C. albicans [33]. 
Stwierdzono, że za tę aktywność odpowiadają 
głównie obecne w olejku związki siarkowe. W ra-
mach tych samych badań stwierdzono również sil-
ne działanie przeciwzapalne olejku, poprzez ha-
mowanie syntezy mediatorów prozapalnych [33].

Udowodniono, że etanolowy wyciąg z liści  
T. majus jest skutecznym środkiem moczopęd-
nym. Wykazano, że zawarta w ekstrakcie izo-
kwercytryna odpowiada za silne działanie diure-
tyczne, ponadto nie powoduje wypłukiwania po-
tasu z organizmu i nie ma toksycznego wpływu 
na pracę nerek [13].

W ramach innego badania wykazano dzia-
łanie hipotensyjne wodno-etanolowego ekstrak-
tu z liści T. majus. Badanie przeprowadzono na 
szczurach z wrodzoną niewydolnością serca. Po-
twierdzono istotne działanie hipotensyjne eks-
traktu (związki dominujące – izokwercytryna 
i kemferol), bez wpływu na zmniejszenie czę-
stości skurczów serca u badanych zwierząt [47].

Podsumowanie

Przedstawione gatunki roślin: pelargonia afry-
kańska, chrzan pospolity oraz nasturcja więk-
sza, to cenne pod względem aktywności biolo-
gicznej surowce lecznicze. Wszystkie charakte-
ryzują się wysoką aktywnością przeciwdrobno-
ustrojową i efektywnością w terapii schorzeń 
dróg oddechowych. Ponadto najnowsze bada-
nia naukowe potwierdzają silne właściwości im-
munostymulujące pelargonii afrykańskiej, prze-
ciwnowotworowe i antyoksydacyjne chrzanu po-
spolitego oraz diuretyczne, przeciwzapalne i hi-
potensyjne nasturcji większej.    
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