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Lista Jonathan’a Hartwell’a. 
• W latach 60. i 70. XX wieku po dogłębnej analizie 
literatury, opublikowano listę rodzajów roślin, 
które były stosowane w leczeniu nowotworów.  
• Lista Hartwell’a liczy 1400 rodzajów roślin 
przeciwnowotworowych. 
• Publikacja nigeryjskich naukowców S. V.  
Nwafor,   P. A. Akah, C. O. Okoli* (Phytotherapy 
Division, Department of Pharmacology and 
Toxicology,  University of Nigeria, Nsukka) 
podaje, że skriningowe badania sygnalizują 
o 40 000 gatunków roślin wywierających wpływ 
przeciwnowotworowy. 

• Hartwell, J.L. : Plants used against Cancer. A survey. Lloydia 30, 379-436 (1967); Hartwell, J.L. : Plants 
used against Cancer. A survey. Lloydia 32, 204-255 (1971). 

• *S. V.  Nwafor, P. A. Akah, C. O. Okoli : Potentials of plant products as anticancer agents; JOURNAL  OF  
NATURAL  REMEDIES; Vol 1/2(2001) 75-88. 
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Baza roślin leczniczych 
• W Polsce rośnie około 2300 gatunków roślin 

naczyniowych, 600 gatunków mchów, 250 
gatunków wątrobowców i 1200 gatunków 
porostów. 

• Od 1994 roku prowadzę bazę roślin stosowanych 
w ziołolecznictwie Polski, Szwajcarii, Austrii, 
Rumunii, Bułgarii, Niemiec, Czech, Słowacji, 
Ukrainy, Białorusi, Francji, Danii i Wielkiej Brytanii. 

• 1278 gatunków roślin było stosowanych  
w medycynie ludowej i (lub) oficjalnej 
występujących w naszym kraju. 

• Z tego około 340 gatunków wykazuje działanie 
przeciwnowotworowe (tradycyjne użycie lub 
potwierdzone w literaturze naukowej). 



Rola National Cancer Institute w odkryciu nowych 
substancji przeciwnowotworowych. 

•Prof. Charles Gordon Zubrod – dyrektor 
Narodowego Instytutu Raka w USA (w latach 
1956-1974) należał do wielkich zwolenników 
poszukiwania substancji przeciwnowotworowych  
w świecie roślin, grzybów, bakterii oraz zwierząt.  
 

•Był inicjatorem badań skriningowych tysięcy 
surowców naturalnych pod kątem aktywności 
przeciwnowotworowej. 
 

•Skriningowe badania pilotażowe wykazały, że ok. 
2000 ekstraktów lub frakcji prezentowało 
aktywność przeciwnowotworową. 
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Fitoncydy i fitoaleksyny jako onkostatyki 

Boris P. Tokin z zespołem 

Lotne fitoncydy wykryli i badali G.I. Niłow  

i B.P Tokin w latach 1928-1930. 

• A. Fiłatow i I. Toporcew prowadzili nad 

nimi szczegółowe badania. 

• Koncepcję fitoaleksyn opracowali  

w 1941 r. K.O. Müller i H. Börger.  

• Wg niej fitoaleksyną jest związek, który 

hamuje rozwój patogena.  

• Czynnik hamujący jest odosobnionym 

związkiem chemicznym, produktem 

komórki gospodarza. 

Boris P. Tokin (1900-1984)  

Niłow: 1 ha Juniperus  3 kg 
fitoncydów/24 h 



Przykładowe fitoncydy przeciwnowotworowe 
• Geraniol 

• Ajoen 

• Bergamotin 

• Chryzyna 

• Kwas trans-cynamonowy 

• Fellandren 

• Kwas elagowy 

• Kwas ferulowy 

• Kwas galusowy 

• Eugenol 

• Imperatoryna 

• Karnozol 

• Kurkumina 

• Limonen 

• Linalol 

• Resweratrol 

• Trycyna 

 

 



Metabolity przeciwnowotworowe w roślinach Polski. Terpeny. 

• Terpeny, np. pinen (alfa-, beta-), borneol, nerol, terpineol. 

• Pinen wykazuje synergizm z cytostatykami, np. paclitaxel. Metodą cytometrii 
przepływowej wykazano większa skuteczność paklitakselu w hamowaniu proliferacji 
komórek raka nie drobnokomórkowego płuc - non-small-cell lung cancer cells (NSCLC).  

• Borneol wykazuje synergizm z cyclophosphamidem w leczeniu raka płuc (zgłoszenie 
patentowe: „New borneol use and lung cancer treatment drug composition” CN 
103006622 A; 21 IX 2011). 

• Alfa-terpineol jest inhibitorem NF-kappaB, działa cytotoksycznie wobec raka płuc (badania 
Hassan SB, Gali-Muhtasib H, Göransson H, Larsson R.: Alpha terpineol: a potential 
anticancer agent which acts through suppressing NF-kappaB signalling. Anticancer Res. 
2010 Jun;30(6):1911-9. Zakład Farmakologii Klinicznej, Wydział Nauk Medycznych, Szpital 
Uniwersytecki,Uppsala, Szwecja). 

• Modrzew - Larix, sosna – Pinus, jodła – Abies, świerk – Picea, jałowiec – Juniperus, 
daglezja – Pseudotsuga. 

 
Z. Zhang, S. Guo, X. Liu, X. Gao: Synergistic Antitumor Effect of α-pinene and β-
pinene with Paclitaxel against Non-small-cell Lung Carcinoma (NSCLC). Drug 
Research (Stuttg), Sep 4, 2014. 



Modrzew - Larix 

• Modrzew europejski – Larix decidua Mill. = Larix 
europaea DC. 

• Modrzew polski – Larix polonica Racib. 

• Gałązki – styczeń-maj. 

• Kwiaty żeńskie – maj-czerwiec. 

• Igliwie – maj-sierpień. 

• Terpentyna, żywica, olejek eteryczny. 

 



Modrzew - Larix 

• Olejek eteryczny: pinen, karen, limonen, terpineol, 
borneol, octan bornylu. 

• Kwasy żywicowe (w żywicy stanowią nawet 65%). 

• Fenolokwasy i glikozydy fenolowe (koniferyna, 
kwas cynamonowy, kwas galusowy, katechinowy). 

• Flawonoidy, np. taksyfolina (cytoprotektor, 
genoprotektor, hamuje proliferację raka szyjki 
macicy). 

ZHAI Yan-jun,CHENG Fei,WANG Tian-min,CHU Zheng-yun,LI 
Na: In vitro anticancer activity of taxifolin on human cervical 
cancer Hela cells and its mechanism. Chinese Traditional 
Patent Medicine 2011-12. 



Modrzew - Larix 
• Exsiccantium, secretolyticum, expectorans, 

lactagogum, antisepticum, antiphlogisticum; 

• Przeciwhistaminowe 

• Przeciwrodnikowe 

• Antyoksydacyjne 

• Antymutagenne 

• Przeciwcukrzycowe 

• Żółciopędne 

• Immunostymulujące 

 

 



Laktony 

• Wewnątrzcząsteczkowe estry hydroksykwasów, w których grupa estrowa występuje  
w ugrupowaniu cyklicznym. 

• Laktony seskwiterpenowe - tlenowe pochodne węglowodorów o strukturze łańcuchowej lub 
cyklicznej.  

• Występują w olejkach eterycznych, żywicach i sokach mlecznych roślin oraz grzybów 
(trichothecen).  

• Laktony seskwiterpenowe są cieczami.  

• Rozpuszczają się w węglowodorach ciekłych i alkoholach.  

• Niektóre są lotne z parą wodną.  

• Działają cytostatycznie i hamują podziały komórek nowotworowych.  

• Większość działa też przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo i przeciwgrzybiczo.  

• Występują np. w rodzajach: Aster, Arctium, Taraxacum, Artemisia, Cuscuta, Cichorium, Inula, 
Dahlia, Calendula, Carduus, Lactuca, Carthamus, Solidago.  

• Przykładowe seskwiterpenowe laktony:  

-   guajanolid (np. w Cynara, Eupatorium),  

- pseudoguajanolid (np. w Arnica montana),  

- udesmanolid (np. Taraxacum officinale),  

- eupatoriopicrin (Eupatoria),  

- germacran (Solidago). 
Sadziec konopiasty 



Wrotycz pospolity – Tancetum vulgare L. 

• Kwiat, ziele – Flos, Herba Tanaceti. 

• Olejek eteryczny 1-1,5% (alfa-, beta-thujon, 
camphor, chamazulen, tymol, borneol, octan 
borneolu, 1,8-cyneol, wulgaron A i B (vulgarone-
A, vulgarone-B),  lyratrol, octan lyratrylu, 
bergamoten, alfa-pinen, alfa-terpinen,  kariofilen, 
chryzantenol, octan chrazantenylu, seskwiterpen 
– dawanon.  

• Lakton seskwiterpenowy  - tanacetyna lakton 
seskwiterpenowy - arbosculin, lakton epi-
ludowicyna,  flawonoidy (jaceidyna - jaceidine, 
jaceozydyna - jaceosidin, kwercetyna, apigenina, 
diosmetyna, diosmina). 



Wrotycz – składniki aktywne 
• fenolokwasy: kwas chlorogenowy, kwas taninowy,  kwas kawowy, hamujący komórki linii  raka wątroby 

hepatoma H22 i mięsaka - sarcoma S180 tumor-bearing mice. 

• eupatylina (flawon = 5,7-dihydroxy-3,4,6-trimethoxyflavon) wzbudza apoptozę, hamuje rozwój nowotworów, 
aktywny wobec białaczek raka żołądka - Gastric Carcinoma AGS cells; zakłóca różnicowanie komórek raka. 

• seskwiterpen - germakren = germacrene, partenolid (parthenolide) - seskwiterpen o silnym wpływie 
przeciwzapalnym, inhibitor lipooksygenazy i syntetazy prostaglandynowej, wywiera działanie 
przeciwnowotoworowe, rozkurczowe, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze;  wzmaga działanie 
chemioterapeutyków, np. 5-FU. 

• kostunolidy, np. santamarina (działa rozkurczowo, przeciwzapalnie i przeciwrakowo); działają wobec 
hepatocellular carcinoma (HCC) cells (Liu et al., 2011a), prostate cancer (Hsu et al., 2011), gastric cancer 
cells (Rasul et al., 2011), estrogen receptor-negative breast cancer cells, MDA-MB-23 (Choi et al., 2011) – 
Azhar Rasul, 2012. 

• lakton -  artemoryna (artemorin), elemen (elemene) o działaniu przeciwrakowym  (wzbudza apoptozę działa 
cytotoksycznie). 
 

Guo X1, Shen L, Tong Y, Zhang J, Wu G, He Q, Yu S, Ye X, Zou L, Zhang Z, Lian XY.: Antitumor activity of caffeic acid 3,4-

dihydroxyphenethyl ester and its pharmacokinetic and metabolic properties. Phytomedicine. 2013 Jul 15;20(10):904-12. 

 Choi EJ1, Oh HM, Wee H, Choi CS, Choi SC, Kim KH, Han WC, Oh TY, Kim SH, Jun CD.: Eupatilin exhibits a novel anti-tumor activity 

through the induction of cell cycle arrest and differentiation of gastric carcinoma AGS cells. Differentiation. 2009 Apr;77(4):412-23.  

Kim S.L., Kim S.H., Trang K.T., Kim I.H., Lee S.O., Lee S.T., Kim D.G., Kang S.B., Kim S.W.: Synergistic antitumor effect of 5-

fluorouracil in combination with parthenolide in human colorectal cancer. Cancer Lett. 2013 Jul 28;335(2):479-86.  

Azhar Rasul, Saima Parveen Tonghui Ma: Costunolide A novel anti-

cancer sesquiterpene lactone. Bangladesh J Pharmacol 2012; 7: 6-13   



Wrotycz pospolity – Tanacetum vulgare L. 
(Compositae = Asteraceae) 

• Bułgarscy naukowcy (Department of Molecular Genetics, Institute of Plant 
Physiology and Genetics, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia) Zlatina 
Gospodinova, Georgi Antov i in. wykazali, że wodno-alkoholowy wyciąg 
hamuje namnażanie komórek linii raka sutka -human breast cancer cell line 
MCF7 (human breast adenocarcinoma cell line). 

Zlatina Gospodinova, Georgi Antov, Svetla Angelova and Maria Krasteva: In vitro antitumor potential of Bulgarian Tanacetum vulgare L. on 
human breast adenocarcinoma cells. International Journal of Pharma Sciences Vol. 4, No. 2 (2014): 468-472. 



Alkaloidy 

• Związki azotowe wytwarzane przez rośliny i niektóre zwierzęta (np. 
mięczaki, salamandry).  

• Należą do zasad trzecio- lub czwartorzędowych.  

 

• Kolchicyna występuje w Colchicum autumnale (zimowit jesienny). 
Kolchicyna i pokrewny związek kolcemid – hamują polimeryzację 
dimerów tubuliny. Pod wpływem alkaloidów kolchicynowych dimery 
tubulinowe nie są przyłączane do mikrotubul. Zablokowane zostaje 
tworzenie wrzeciona kariokinetycznego i zahamowana mitoza 
(podziały) komórek. Jest wykorzystywana w leczeniu białaczek.  



Bukszpan wieczniezielony –Buxus sempervirens L. 

• Bukszpan pochodzi z Europy Południowej i Afryki Północnej, ale jest często 
sadzony w Polsce. 

• Surowcem jest liść i drewno – Folium et Lignum Buxi. Zawiera alkaloidy 
steroidowe (buksyna, parabuksyna, buksydyna, cyklobuksyna B, Buksamina E), 
olejek eteryczny, garbniki. 

 



Bukszpan wieczniezielony –Buxus sempervirens L. 

• W medycynie ludowej stosowany  
w leczeniu reumatyzmu, malarii, łysienia, 
chorób gorączkowych, bólu żołądka 
i nowotworów.  

• Jest silnym środkiem 
przeciwkrwotocznym, przeciwzapalnym, 
przeciwbólowym i uspokajającym 
(narkotycznym). 



Bukszpan wieczniezielony –Buxus sempervirens L. 

• Algierscy naukowcy z Laboratoire de Biochimie Appliquée, Faculté des Sciences de la Nature 
et de la vie, Université de Béjaia badali właściwości ekstraktu acetonowego z bukszpanu  
na różne linie komórkowe raka piersi - breast cancer cell lines: MCF7, CF10CA1a,T47D, BT-20  
i MDA-MB-435. 

• Ekstrakty działały hamująco już przy stężeniu 7.74 µg/ml - 12.5 µg/ml. 

• Zaburzały strukturę mikrotubul, zakłócały cykl komórkowy raka, indukowały apoptozę. 

Ait-Mohamed O, Battisti V, Joliot V, Fritsch L, Pontis J, Medjkane S, Redeuilh C, 

Lamouri A, Fahy C, Rholam M, Atmani D, Ait-Si-Ali S.: Acetonic extract of Buxus 

sempervirens induces cell cycle arrest, apoptosis and autophagy in breast cancer cells. 

PLoS One. 2011;6(9):e24537. doi:10.1371/journal.pone.0024537. Epub 2011 Sep 15. 



Chelidonium majus L.  

•Glistnik w medycynie ludowej był stosowany w leczeniu nowotworów. 

•W 1964 r. ukazała się praca, w której wykazano aktywność przeciwnowotworową frakcji alkaloidów glistnika: Sokoloff B, 
Saelhof CC, Takeuchi Y, Powella R.: The antitumor factors present in Chelidonium majus L. I. chelidonine and protopine. 
(Growth. 1964 Sep;28:225-31). 

•W latach późniejszych kolejne prace potwierdzały cytotoksyczność ekstraktów z Chelidonium wobec wielu różnych 
nowotworów, np. Colombo ML, Bosisio E.: Pharmacological activities of Chelidonium majus L. (Papaveraceae). Pharmacol 
Res. 1996 Feb;33(2):127-34. 

•H. Ahsan, S. Reagan-Shaw, J. Breur, and N. Ahmad, “Sanguinarine induces apoptosis of human pancreatic carcinoma AsPC-1 
and BxPC-3 cells via modulations in Bcl-2 family proteins,” Cancer Letters, vol. 249, no. 2, pp. 198–208, 2007. 

•A. R. Hussain, N. A. Al-Jomah, A. K. Siraj et al., “Sanguinarine-dependent induction of apoptosis in primary effusion 
lymphoma cells,” Cancer Research, vol. 67, no. 8, pp. 3888–3897, 2007.  

•I. De Stefano, G. Raspaglio, G. F. Zannoni et al., “Antiproliferative and antiangiogenic effects of the benzophenanthridine 
alkaloid sanguinarine in melanoma,” Biochemical Pharmacology, vol. 78, no. 11, pp. 1374–1381, 2009.  
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Czeremcha zwyczajna 
Prunus padus L. 

• Lupeol 

• Prunazyna 

• Kwas galusowy 

• Melanoma 

• colon, breast cancers 

• Prostate cancer 

• Lupeol indukuje apoptozę  
w pancreatic cancer 

• Działa statycznie wobec  
human neuroblastoma  
i lung adenocarcinoma 

Dolina Lubatówki w Krośnie 
Saleem M, Maddodi N, Abu Zaid M, Khan N, bin Hafeez B, Asim M, Suh Y, Yun JM, Setaluri V, 
Mukhtar H. Lupeol inhibits growth of highly aggressive human metastatic melanoma cells in 
vitro and in vivo by inducing apoptosis. Clin Cancer Res. 2008;14:2119–2127 

Mohammad Saleem: Lupeol, A Novel Anti-inflammatory and Anti-cancer Dietary Triterpene. Cancer Lett. 2009 November 28; 285(2): 109–115 

 

Nitrylozydy, triterpeny 



Galinsoga – żółtlica (Compositae = Asteraceae) 

W Polsce 2 gatunki:  

1. Żółtlica drobnokwiatowa – Galinsoga parviflora 
Cavanilles; 

2. Żółtlica owłosiona – Galinsoga ciliata (Rafinesque-
Schmaltz) S.F Blake. 

Pochodzą z Ameryki Południowej i Środkowej.  

Rozpowszechniły się w XIX wieku w całej Europie. 



Galinsoga - żółtlica 
• Ziele żółtlicy jest źródłem witaminy C, potasu, żelaza, krzemu, kwasu 

kawowego i chlorogenowego, bioflawonoidów, przeciwzakrzepowych 
kumarynowców i poliacetylenów.  

• Zawiera laktony.  

• Działanie przeciwnowotworowe wykazuje frakcja bogata w sterole  
i terpeny: ent-kaur-16-en19-oicacid, ent-15-angeloyloxy-16-kauren-
19-oic-acid,ent-15-angeloyloxy-16,17-epoxy-19-kauranoicacid, 
stigmasterol,α-spinasterol,α-spinasteryl-octadecanate,β-sitosterol. 

• Działa antybakteryjnie, przeciwzapalnie, przeciwalergicznie, 
detoksykująco, ochronnie na miąższ wątroby (hepatoprotekcyjnie) i 
pobudza regenerację tkanek.  

• Wywiera wpływ immunostymulujący i przeciwwysiękowy. 

•  Reguluje przemianę materii.  



Galinsoga - żółtlica 

• Naukowcy Pan Zheng-Hong, Zhao Lei, Huang Rong,Ma Guo-yi, Li Zuiang z  
Experimental Center, Yunnan University w Chinach oraz Faculty of Pharmacy, the 
University of Sydney w Australii badali właściwości cytotoksyczne wyciągu z 
Galinsoga parviflora wobec linii komórek białaczki promielocytowej - Human 
promyelocytic leukemia cells = HL60 cel. 

• Ekstrakty sporządzone na octanie etylu i chloroformie działały 
przeciwnowotworowo w stężeniu 8.5-10.5 μg/mL. 

 
Pan Zheng-Hong, Zhao Lei, Huang Rong,Ma Guo-yi, Li Zuiang 

Terpenes and sterols from Galinsoga parviflora 

Journal of Yunnan University(Natural Sciences Edition) 2007-06 



Wiąz - Ulmus 

• Wiąz szypułkowy – Ulmus laevis Pall. 
(Ulmus effusa Willd.)  

• Wiąz górski – Ulmus glabra Huds. =  
U. montana With. = U. scabra Mill.  

• Wiąz polny – Ulmus minor Mill.  

• Liść – wiosną, latem. 

• Kora i gałązki bezlistne – jesienią, zimą,  
na przedwiośniu. 

• Kwiaty w czasie kwitnienia. 

 

 

Flawonoidy, fenolokwasy, glikozydy fenolowe 



Wiąz - Ulmus 

• śluzy, fitosterole, garbniki, flawonoidy (rutyna, kwercetyna), 
lignany, garbniki i fenolokwasy (3,3’-di-O-methyloelagowy, 
chlorogenowy, ferulowy, galusowy, elagowy, taninowy), 
trójterpeny, fitosterole, kwebrachitol, glikozydy galusowe i 
elagowe, leukoantocyjanidyny. 



Wiąz - Ulmus 

• Kwiaty, gałązki, liście i pączki wiązu: moczopędne, 
przeciwwysiękowe, zmiękczające, powlekające, ochronne 
łagodzące stany zapalne, zmniejszające obrzęk gruczołu 
krokowego, antyandrogenne.  

• Korzystnie działają przy stanach zapalnych nerek, 
pęcherza moczowego, jajników i macicy.  

• Przyspieszają regenerację nabłonków i tkanki łącznej.  



Wiąz - Ulmus 

• Kora i gałązki wiązów hamują stan zapalny w obrębie 
przewodu pokarmowego, układu moczowego i płciowego. 
Łagodzą kaszel i stan zapalny dróg oddechowych.  

• Poprawiają mikcję przy przeroście gruczołu krokowego.  

• Polecam przy stanach zapalnych cewki moczowej, prostaty, 
pęcherza moczowego, żołądka i jelit.  

• Zewnętrznie jako typowy środek gojący, lekko ściągający i 
przeciwświądowy.  



Ulmus - wiąz 
• Naukowcy z Department of Obstetrics and Gynaecology, Faculty of 

Medicine, University of Rostock: Paschke, Abarzua i in. potwierdzili 
wpływ antyproliferacyjny wyciągów alkoholowych z kory wiązu na 
linię komórkową raka macicy RL95-2 hormono-zależną (hormone-
dependent endometrial carcinoma cell line RL95-2. 

• Stężenia 500 mcg / ml powodował znaczące zahamowanie 
żywotności komórek do 80% proliferacji komórkowej, a nawet do 
81,5%. 

Paschke D, Abarzua S, Schlichting A, Richter DU, Leinweber P, Briese V.: 

Inhibitory effects of bark extracts from Ulmus laevis on endometrial 

carcinoma: an in-vitro study. Eur J Cancer Prev. 2009 Apr;18(2):162-8 



Nie tylko nasz krajowy gatunek wiązu 
wykazuje działanie onkostatyczne 

• Wyciąg z kwitnących gałązek wiązu 
holenderskiego wywiera wpływ 
przeciwnowotworowy: złośliwy gruczolak, mięsak, 
hemangiosarcoma, chłoniaków nieziarniczych, 
guzy mezenchymalne i mięsaków tkanek 
miękkich. 

Yoshihiro Sekino: Anticancer 

agent comprising Ulmus hollandica 

and Rhus verniciflua 

Patent EP 2105140 B1 



Ulmus davidiana Planch 
• Uczeni z School of Biotechnology, Kangwon 

National University, South Korea badali 
właściwości onkostatyczne wiązu 
koreańskiego. 

• Wyciąg etanolowy z wiązu indukuje 
apoptozę linii komórek raka wątroby: 
Human liver cancer HepG2 cells. 

Ekstrakt z wiązu 500 mg/L 

Jia Guo and Myeong-Hyeon Wang: EXTRACT OF ULMUS DAVIDIANA PLANCH BARKS 
INDUCED APOPTOSIS IN HUMAN HEPATOMA CELL LINE HEPG2; EXCLI Journal 
2009;8:130-137 – ISSN 1611-2156. 



Olcha (olsza) - Alnus 

• Olcha czarna – Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 

• Olcha szara – Alnus incana (L.) Moench. 

• Kwiaty męskie. 

• Kwiaty żeńskie (szyszeczki) w czasie kwitnienia lub 
po wydaniu owoców. 

• Liście – od wiosny do lata. 

• Gałązki – wiosenne lub w czasie lata, albo po 
opadnięciu liści. 

• Kora od jesieni do wiosny. 

 



Olcha (olsza) - Alnus 

• Gałązki, kora – garbniki do 20%, glikozydy flawonoidowe 
(hiperozyd), fitosterole (beta-sitosterol, taraksasterol), 
trójterpeny (lupeol), betulina, kwas protokatechowy, kwas 
galusowy, kwas elagowy. 

• Liście, kwiaty: fitosterole, fitoncydy triterpenowe, kwas 
taninowy, elagowy, ferulowy, galusowy, chlorogenowy, 
flawonoidy (rutyna, kwercytryna, kaempferol). 



Olcha (olsza) - Alnus 
• Kora, gałązki bezlistne, szyszeczki zdrewniałe: 

- ściągające, przeciwzapalne,  

- obkurczające naczynia krwionośne, 
przeciwkrwotoczne, przeciwobrzękowe,  

- hamujące wydzielanie śluzu w przewodzie 
pokarmowym,  

- napotne, przeciwgorączkowe,  

- przeciwwzdęciowe, przeciwgnilne,  

- pobudzające naskórnikowanie i ziarninowanie tkanki 
łącznej, hamujące wytwarzanie wydzieliny ropnej 
i surowiczej,  

- antybakteryjne i przeciwgrzybicze. 



Olcha (olsza) - Alnus 
• Liście, gałązki ulistnione, kwiaty: antyandrogenne, 

estrogenne, przeciwzapalne, antyagregacyjne, 
przeciwrodnikowe, ochronne na hepatocyty, 
vasoprotectivum, antyhistaminowe, stabilizujące 
strukturę labrocytów; przeciwmiażdżycowe, „czyszczące 
krew”, moczopędne, wzmagające wydalanie chlorków, 
mocznika i kwasu moczowego, uspokajające. 

• Kwiaty żeńskie + męskie: przeciwpasożytnicze, 
anticandida, pobudzające wydzielanie soków 
trzustkowych i kwasu solnego.  

• Wskazania ginekologiczne, urologiczne. 



Diaryloheptanoidy olchy – Diarylheptanoids Black 
Alder (Alnus glutinosa) 

• diaryloheptanoidy działają cytotoksycznie, antyoksydacyjnie i przeciwnowotworowo. 

• Dinić J., Novaković M. i in. z University of Belgrade badali właściwości diaryloheptaoidów na komórki w obecności onkostatyków  
oficjalnych: platyphylloside 5(S)-1,7-di(4-hydroxyphenyl)-3-heptanone-5-O-β-D-glucopyranoside i 5(S)-1,7-di(4-hydroxyphenyl)-5-O-β-
D-[6-(E-p-coumaroylglucopyranosyl)]heptane-3-one wyizolowanych z kory olchy.  

• Do badań użyto komórki raka płuc - cancer cell line (NCI-H460), keratynocyty - normal human keratinocytes (HaCaT), obwodowe 
komórki jednojądrowe krwi - peripheral blood mononuclear cells.  

• diaryloheptanoidy antagonizowały działanie doksorubicyny i cisplatyny; 

• zmniejszały fragmentacje błon mitochondrialnych (związanych z zastosowaniem doksorubicyny); 

• zmniejszały produkcję reaktywnych form tlenu (wyzwalanych przez cisplatynę); 

• zwiększyły ekspresję mRNA enzymów zaangażowanych w reaktywnej eliminacji form tlenu; 

• nie zmniejszały przy tym efektywności cisplatyny i doksorubicyny; 

• mogą posłużyć jako ochraniacze normalnych komórek w czasie chemioterapii bez zmniejszenia efektu leczniczego 
chemioterapeutyków. Same w sobie działają również hamująco na podział onkocytów. 

Dinić J, Novaković M, Podolski-Renić A, Stojković S, Mandić B, Tešević V, Vajs V, Isaković A, Pešić M.: 

Antioxidative Activity of Diarylheptanoids from the Bark of Black Alder (Alnus glutinosa) and Their Interaction with 

Anticancer Drugs. Planta Med. 2014 Aug;80(13):1088-96. 



Liście olchy również działają 
onkostatycznie 

• Hiszpańscy naukowcy badali wyciągi  
z liści olchy bogate  
w diaryloheptanoidy. 

• Hamowały rozwój linii komórkowych  
raka gruczołu krokowego - Human 
Prostate Cancer PC-3 cell lines oraz 
HeLa - Human epithelial carcinoma 
cell line. 

• Prawdopodobnie działają na 
topoizomerazę II. 

 León-Gonzalez AJ, Acero N, Muñoz-Mingarro D., López-Lázaro M, Martín-Cordero C.: 

Cytotoxic activity of hirsutanone, a diarylheptanoid isolated from Alnus glutinosa leaves. 

Phytomedicine. 2014 May 15;21(6):866-70. 



Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 
(Brassicaceae) 

• Japońscy naukowcy (Research Institute for 
Chemobiodynamic Chiba University): alkoholowy 
wyciąg z tasznika hamował wzrost guza Ehrlicha  
u myszy (50-80%; przy dawce 0,14 g/kg - 
injectio). 

Keiko   Kuroda,   Mltsutaro    Akao,   Masayoshi    Kanisawa,    and  Komel   

Miyaki: Inhibitory Effect of Capsella bursa-pastoris Extract on Growth of 

Ehrlich Solid Tumor in Mice. CANCER    RESEARCH 36, 1900-1903, June  

1976. 

Glukozynolaty 



Lektyny, glikoproteiny 

• Białka lub glikoproteiny wiążące białka. 

• Wilczomlecz – Euphorbia, powój – Convolvulus, jemioła – Vicum, 
glistnik – Chelidonium, pokrzywa – Urtica. 



Powój polny – Convolvulus arvensis L. 
(Convolvulaceae) 

• Surowcem jest ziele  
i korzeń – Herba et Radix 
Convolvuli. 

• Zawiera flawonoidy 
(kwercetyna kaempferol); 
fenolokwasy (kawowy, 
kumarynowy), 
konwolwulinę, żywicę, 
laktony. 

 



Powój polny – Convolvulus arvensis L. 
(Convolvulaceae) 
• W medycynie ludowej jako purgans, depurativum, antisepticum, 

hypotonicum, spasmolyticum, analgeticum, cholagogum, 
antiparasiticum. 



Powój polny – Convolvulus arvensis L. 
(Convolvulaceae) 

• Naukowcy z Iraku badali działanie antynowotworowe na Rhabdomyosarcoma  
(RD)  tumor  cell  line  in  vitro. 

• Frakcja I glikozydowa wykazała wysokie  
przeciwmitotyczne działanie na linię komórkową RD (w stężeniach 0,353, 0,177 
i 0,088 mg/ml). 

• Proteoglikany zawarte w powoju hamują angiogenezę.  

• Przy najwyższej testowanej dawce 200 mg / kg / dzień, wzrost guza (S-180 fibrosarcoma) był 
zahamowany o około 70 %. Podskórne lub dootrzewnowe podawanie 50 mg / kg / dzień też 
hamowało wzrostu guza o ponad siedemdziesiąt procent.  

Asaad Abdulwahed Bader AL-Asady, Dhamia Kasem Suker and Kawthar Kalaf HassanCytotoxic and 

cytogenetic effects of Convolvulus arvensis extracts on rhabdomyosarcoma (RD) tumor  

cell line in vitro. Journal of Medicinal Plant Research. Vol. 8(15), pp. 588-598, 17 April, 2014.  

XIAO LONG MENG; NEIL H. RIORDAN; JOSEPH J. CASCIARI; YAN ZHU; 
JIE WONG; MICHAEL J. GONZALEZ, FACNS; JORGE R. MIRANDA-MASSARI; 
HUGH D. RIORDAN: Effects of a High Molecular Mass Convolvulus arvensis Extract on tumor Growth and Angiogenesis. 
Puerto Rico Health Sciences Journal Vol. 21 No. 4, December, 2002, s 323-328. 



Jemioła – Viscum w preparatach oficjalnych. 
• Jednym z przykładowych preparatów 

przeciwnowotworowych opartych na 
zasadach medycyny antropozoficznej 
jest Iscador, M, P, Qu. 

• W Niemczech i Szwajcarii ok. 60% 
pacjentów stosuje Iscador w leczeniu 
wspomagającym nowotwory. 
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Jemioła – Viscum w preparatach oficjalnych. 

•Stymuluje aktywność limfocytów CD3+ CD4+, limfocytów NK -  Natural Killers oraz 
sekrecję cytokin (po podaniu pozajelitowym).  

•Dzięki temu preparaty jemiołowe ograniczają przerzuty nowotworów i działają 
cytotoksycznie oraz cytostatycznie wobec komórek nowotworowych. 

•Wyciągi z jemioły podane pozajelitowo działają hipotensyjnie, 
immunomodulująco, uspokajająco; pobudzają produkcję limfokin i limfocytów.  

•Wiskotoksyny II, III i IVB oraz glikoproteiny lektynowe (wiskumina) działają 
przeciwnowotworowo (cytotoksycznie). 

• Maier G., Fiebig HH. (Institute of Experimental Oncology, Freiburg, Germany): Absence of tumor growth stimulation in a panel of 16 human 
tumor cell lines by mistletoe extracts in vitro. Anticancer Drugs. 2002 Apr;13(4):373-9. – wyciągi z jemioły o wysokiej zawartości lektyn 
hamowały komórki raka sutka (mammary cancer cell line MAXF 401NL). 

• Gerhard Kelter, Joerg M. Scherholz, Imma U. Fischer : Cytotoxic Activity and Absence of Tumor Growth Stimulation of Standardized 
Mistletoe Extracts in Human Tumor Models In Vitro; ANTICANCER RESEARCH 27: 223-234 (2007) – wykazano cytotoksyczność Helixoru 
wobec 38 human tumor cell lines in vitro. 

• Gunver S Kienle, Anja Glockmann, Michael Schink and Helmut Kiene: Viscum album L. extracts in breast and gynaecological cancers:  
a systematic review of clinical and preclinical research. Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2009, 28:79; - liczne pozytywne 
efekty powinny skłonić do dalszych badań. 
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Solanum dulcamara L. (Solanaceae)  - 
opisana i stosowana przez rzymskiego 
lekarza Claudiusa Galenusa, czyli Galena 
(ok. 130 - 200 n.e.). 

Współczesne badania potwierdziły 
działanie onkostatyczne Solanum 
dulcamara L. (beta-solamarine), np. 
wobec mięsaka.* 

Glikoalkaloidy Salanum hamują też 
komórki raka wątroby (Hep3B; human 
hepatoma cells), co potwierdzają nowe 
wyniki.** 

 *Kupchan SM, Barboutis SJ, Knox JR, Cam CA.: Beta-solamarine: tumor inhibitor 

isolated from Solanum dulcamara. Science. 1965 Dec 31;150(3705):1827-8. 

**Kuo KW, Hsu SH, Li YP, Lin WL, Liu LF, Chang LC, Lin CC, Lin CN, Sheu HM:Anticancer 
activity evaluation of the solanum glycoalkaloid solamargine. Triggering apoptosis in 
human hepatoma cells. Biochem Pharmacol. 2000 Dec 15;60(12):1865-73. 
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Saponiny 



 

Łuskiewnik różowy 


