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Żurawina  

• Żurawina amerykańska Vaccinium macrocarpon (Aiton), 

zwana również borówką wielkożurawinową albo żurawiną 

wielkoowocową Oxycoccus macrocarpos (Aiton) Pursh należy 

do rodziny wrzosowatych - Ericaceae. 

• Znanych jest ponad 200 odmian tej rośliny. 

• Wśród nazw zwyczajowych tej rośliny spotyka się również: 

żurawina czarna, żurawina niska, żurawina bagienna, żurawina 

błotna niskopienna.



Uprawa żurawiny wielkoowocowej

• W stanie naturalnym żurawina występuje coraz rzadziej,  wiec 
podjęto się hodowli i uprawy tego gatunku. 

• Od czasu napływu na kontynent amerykański osadników z Europy 
Północnej, żurawina została zaadaptowana również w USA. 

• Najwięcej plantacji żurawiny znajduje się w Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Holandii. 

• Amerykanie eksportują duże ilości owoców żurawiny w formie 
konserwowanej do Europy i wschodnich Indii.



Skład chemiczny żurawiny

• Do głównych grup związków chemicznych 

występujących w owocach żurawiny amerykańskiej 

zalicza się: 

kwasy organiczne, 

związki fenolowe, 

 terpeny i inne składniki.



Kwasy organiczne należące do różnych grup 

chemicznych występujące w owocach żurawiny:

• W grupie hydroksykwasów stwierdzono obecność kwasu 
cytrynowego i jabłkowego.

• Wśród kwasów alifatycznych nasyconych:

 jednokarboksylowych występuje kwas β-hydroksymasłowy, 

 dikarboksylowych kwas malonowy, 

 a z pochodnych uronowych - kwas glukuronowy.

• Zawartość hydrofilnych kwasów karboksylowych 
wyodrębnionych z soku żurawiny wynosi ok. 2,67-3,57%.



Kwasy organiczne należące do różnych grup 

chemicznych występujące w owocach żurawiny:

• Kwas chinowy, benzoesowy i p-hydroksyfenylooctowy są 
przedstawicielami kwasów aromatycznych. 

• Stosunek kwasu chinowego i jabłkowego jest w przybliżeniu 
stały, co wykorzystuje się do potwierdzenia autentyczności 
soku żurawinowego, jak również do oznaczania                  
% zawartości soku żurawinowego w napojach. 

• W hydrofilnej frakcji soku żurawinowego stwierdzono 
obecność kwasu szikimowego, tj. kolejnego przedstawiciela 
hydroksykwasów aromatycznych.

• Z frakcji tej wyodrębniono również dwa glikozydy 
irydoidowe: monotropeinę i 6,7-dihydromonotropeinę.



Kwasy Fenolowe

• Z grupy fenolokwasów wyizolowano pochodne kwasu 
benzoesowego, takie jak: 

 kwas 2-hydroksybenzoesowy (salicylowy), 

 elagowy (didepsyd kwasu galusowego), 

 2,3-dihydroksybenzoesowy, 

 2,4-dihydroksybenzoesowy, 

 pochodne kwasu cynamonowego,                                      
jak kwas ferulowy i synapinowy.

• Mc Kenna i wsp. (2) wśród składników ekstraktu z całej 
rośliny Vaccinium macrocarpon wymienia kwas 
parasorbowy, tj. związek laktonowy o działaniu 
przeciwdrobnoustrojowym.



Polifenole

• Pochodne flawonolu 2 aglikony:

 kemferol i kwercetyna, 

 glikozyd kwercetyny zwany rutyną lub rutozydem. 

• Zespół glikozydów antocyjanowych w ilości około 

18 mg/100 g (w świeżych owocach). 



Polifenole - Antocyjany

• W handlowym soku z żurawiny potwierdzono 
występowanie 6 związków antocyjanowych, 
takich jak: 3-arabinozyd, 3-galaktozyd, 3-
glukozyd cyjanidyny i peonidyny oraz 
pochodne malwidyny i delfinidyny. 

• Profil antocyjanowy żurawiny jest specyficzny 
i stały, zarówno pod względem jakościowym, 
jak i ilościowym.

• Związki te zwane również 
proantocyjanidynami lub 
leukoantocyjanidynami stanowią grupę 
pośrednią pomiędzy flawonoidami a 
antocyjanami. 

• I tak w owocach żurawiny zidentyfikowano 
procyjanidyny A2 i B2 oraz trimery 3-
proantocyjanidyny zawierające wewnątrz 
flawonoidowe połączenia typu A, np. 
epikatechina-(4b(r)8, 2b(r)0(r)7)-epikatechina.



Związki terpenowe

• Lotne związki terpenowe stanowią 0,21% świeżej masy 
żurawiny, w 50% wchodzą one w skład wosków. 

• W powłoce woskowej owoców żurawiny zawarte są terpeny 
o różnej budowie chemicznej: o charakterze węglowodanów 
lub pochodnych tlenowych, takich jak długołańcuchowe 
alkohole, aldehydy i estry. 

• Aldehydy stanowią aż 14,3% wosków alifatycznych



Związki terpenowe
• Murphy i wsp. (2003) na drodze bioaktywnego frakcjonowania całych 

owoców żurawiny wyizolowali i zidentyfikowali dwa główne składniki tej 
frakcji - izomery cis i trans p-hydroksycynamoilowe kwasu ursolowego. 

• Związki te należące do grupy estrów trójterpenowych nie zostały jak 
dotychczas wykryte w innych badaniach nad żurawiną. 

• Autorzy potwierdzili na podstawie badań in vitro właściwości hamowania 
wzrostu komórek nowotworowych przez te związki i wskazali na 
potencjalną rolę w zapobieganiu nowotworom. 

• W latach siedemdziesiątych opisano występowanie w owocach żurawiny i 
w powłoce woskowej kwasu ursolowego (α-amyryny) i kwasu 
oleanolowego zwanego również β-amyryną.



Właściwości biologiczne owoców zurawiny

• Pozytywne efekty wynikające z wszechstronnego 
wykorzystania owoców i soku z żurawiny w medycynie 
ludowej, a zwłaszcza w schorzeniach nerek i dróg 
moczowych, skłoniły naukowców do poznania ich 
właściwości biologicznych uzasadniających to działanie.

• Jednym z nich jest działanie przeciwdrobnoustrojowe. 



Właściwości biologiczne owoców zurawiny

• W badaniach in vitro użyto 2 szczepy bakterii Gram-dodatnich 
(Staphylococcus aureus i Enterococcus faecalis) oraz 5 szczepów 
bakterii Gram-ujemnych ( Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis i Salmonella enteritidis). 

• Okazało się, że koncentrat soku żurawinowego rozcieńczony 1:1 silnie 
hamował wzrost 6 badanych szczepów, w tym również 
odpowiedzialnych za występowanie zakażeń dróg moczowych. 

• Mimo stosunkowo dużego rozcieńczenia soku żurawinowego, tj. 1:32, 
stwierdzano jego aktywność przeciwbakteryjną wobec drobnoustroju 
wskaźnikowego Klebsiella pneumoniae.



Właściwości biologiczne owoców zurawiny

• Od dawna znane są również właściwości 
przeciwgrzybicze żurawiny. Naukowcy amerykańscy, 
przebadali aktywność 40% soku żurawinowego o pH 5,6 
wobec 9 szczepów grzybów. 

• Uzyskano zahamowanie wzrostu 7 z 8 szczepów 
dermatofitów, takich jak Microsporum canis,        
Microsporum audouini, Microsporum gypseum, 
Trichophyton mentagrophytes i Epidermophyton floccosum. 

• Nie wykazano natomiast hamującego działania soku z 
żurawiny na Trichophyton tonsurans i grzyby drożdżoidalne
Candida albicans, mimo pozytywnego wykorzystania tego 
produktu w infekcjach dróg moczowych wywołanych przez 
drożdżaki z rodzaju Candida.



Właściwości biologiczne owoców zurawiny

• Ściśle związane z właściwościami przeciwdrobnoustrojowymi jest 
działanie antyadherencyjne żurawiny. 

• Istotą jego jest zdolność hamowania przez składniki zawarte w 
żurawinie adhezji głównie bakterii Gram-ujemnych do różnych 
komórek zwierzęcych. 

• Dopiero przylgnięcie i ścisłe powiązanie się bakterii z receptorami 
komórkowymi toruje drogę rozwojowi infekcji bakteryjnej lub 
grzybiczej. 

• Składnikami soku żurawinowego silnie hamującymi adhezyny 
bakteryjne są substancje polimeryczne o wysokim ciężarze 
cząsteczkowym, tak zwane proantocyjanidyny, aktywne w 
stężeniu 10-50 μg/ml.



Właściwości biologiczne owoców zurawiny

• W wielu pracach udowodniono, że żurawiny i ich przetwory 
hamują lub osłabiają adherencję, czyli przyczepianie się 
komórek bakterii Gram-ujemnych do powierzchni błony 
śluzowej dróg moczowych.

• Drobnoustrojem najczęściej wywołującym infekcje pęcherza 
i dróg moczowych jest Escherichia coli, a więc Gram-
ujemna pałeczka, w odniesieniu do której składniki soku 
żurawinowego wykazują silne działanie antyadherencyjne, w 
następstwie czego ułatwiają jej wypłukiwanie z organizmu.



Właściwości biologiczne owoców zurawiny

• Kolejne cenne działanie żurawiny, istotne w procesie leczenia zakażeń 
pęcherza i dróg moczowych, to działanie przeciwzapalne. 

• Przypisuje się je obecności kwasu salicylowego i jego metabolitu kwasu 
salicylurowego, stwierdzanych w moczu po regularnym spożywaniu 
owoców lub soku żurawinowego. 

• Podawanie soku w ilości 250 ml 3 razy dziennie przez 2 tygodnie, już po 7 
dniach dawało wzrost stężenia w moczu osób badanych, zarówno kwasu 
salicylowego jak i salicylurowego o korzystnym działaniu 
przeciwzapalnym.



Właściwości przeciwutleniajace owoców 

żurawiny

• Najsilniejszą zdolność usuwania (zmiatania) wolnych 

rodników tlenowych (zbadanych przy użyciu DPPH) 

wykazują szczególnie glikozydy flawonolowe. 

• Właściwości tych substancji są porównywalne, a nawet 

przewyższające w swym działaniu przeciwutleniającym 

witaminę E. 

• Najwyższą aktywność wykazywał w teście in vitro 3-galaktozyd 

cyjanidyny. 

• Powyższe związki flawonolowe hamowały również w 

badaniach in vitro utlenianie frakcji LDL-cholesterolu, (czyli 

lipoprotein o małej gęstości).



Inne właściwości prozdrowotne żurawiny

• Sok z żurawiny odznacza się również właściwościami hamowania 
adherencji bakterii do innych tkanek. W badaniach in vitro 
wykazano, że hamuje on adherencję Escherichia coli do 
komórek błony śluzowej policzka oraz koagregację bakterii 
tworzących płytkę nazębną, w tym Fusobacterium nucleatum, 
Streptococcus oralis, Streptococcus sobrinus i Streptococcus 
mutans. 

• Stwierdzono ponadto hamowanie in vitro przez 
wysokocząsteczkowe składniki soku żurawinowego adhezji 
klinicznych szczepów Helicobacter pylori do erytrocytów i 
komórek błony śluzowej żołądka i jelit człowieka.



Inne właściwości biologiczne żurawiny:

• W badaniach in vitro wykazano silne właściwości 
antyproliferacyjne, czyli zapobiegające nieprawidłowemu 
namnażaniu się komórek. 

• Inne właściwości biologiczne żurawiny:

 właściwości przeciwobrzękowe, 

 moczopędne, które stwierdzono w oparciu o zwiększenie wydzielania 
kwasu hipurowego z moczem, tj. metabolitu kwasu benzoesowego, po 
spożyciu dużych ilości owoców żurawiny.

• Z medycyny ludowej znane są również właściwości 
przeciwgorączkowe, chłodzące, zmniejszające wydzielanie 
żółci, przeczyszczające, konserwujące i lekko ściągające.



Owoce dzikiej róży

• Najpospolitszymi i najbardziej znanym 
gatunkiem róży występującym w Polsce są:

Rosa canina L Rosa rugosa



Owoce dzikiej róży

• Owocostany są twarde, błyszczące i przeważnie 
pomarszczone. 

• To co potocznie nazywamy „owocem róży” w 
rzeczywistości jest jej owocem rzekomym, zwanym 
też pseudoowocem. 

• Dopiero pod barwną mięsistą okrywą znajdują się 
twarde orzeszki stanowiące owoce właściwe. 

• Do celów przetwórczych używa się okryw owoców 
szupinkowych, czyli pseudoowocni. 



Zawartość witaminy C w owocach róży

• Jest 10 razy większa niż w czarnej porzeczce,

• 30 razy większa niż w cytrynie,

• 100 razy większa niż w jabłkach.

• Trzy owoce dzikiej róży mogą pokryć dzienne 

zapotrzebowanie na witaminę C.



Skład owoców dzikiej róży
• Podstawowym odkryciem związanym z wykorzystaniem 

owoców róży w farmacji było wyizolowanie aktywnej 
substancji – galaktolipidu, GOPO [(2S)-1,2-di-O-(9Z, 
12Z,15Z)-oktadeka-trienylo]-3-O-β-D-galaktozyloglicerol], 
odpowiedzialnego za działanie przeciwzapalne.

• Przeprowadzone badania dowodzą, że u pacjentów 
cierpiących na przewlekłe stany zapalne kości i 
stawów, po przyjęciu sproszkowanych owoców rózy 
nastąpiło polepszenie ruchomości stawów, a także 
złagodzenie bólu.



Rys. 1. Chromatogram HPLC związków karotenoidowych występujących w 

suszonych owocach dzikiej róży Rosa Rugosa, 

Identyfikacja:  1-fitoen, 2-NI, 3-luteina, 4-zeaksantyna, 5-rubiksantyna, 6-β-

kryptoksantyna, 7-likopen, 8-ζ-karoten, 9-β-karoten



Przetwory z dzikiej róży

• Wykazują działanie wzmacniające, wynikające z 
obecności składników biologicznie aktywnych, które 
działają synergistycznie w organizmie ludzkim.

• Przykładowo w obecności polifenoli działanie 
fizjologiczne kwasu askorbinowego wzrasta od 50 
do 400%.



Farmaceutyki z owoców dzikiej róży

• Na bazie ekstraktów z tych owoców wytwarzane są 

m.in. preparaty wzmacniające i zalecane w 

stanach rekonwalescencji, stresu, zmęczenia, 

stanach ogólnego osłabienia, chorobach 

infekcyjnych oraz schorzeniach powiązanych z 

ograniczonym przyswajaniem witaminy C.



Aronia – pochodzenie rośliny

• Należy do rodziny Rosaceae (różowatych) i jest 

blisko spokrewniona z jarzębiną. Jej ojczyzną jest 

Ameryka Północna.

• Trzy gatunki aronii:

 Aronia czarnoowocowa (Aronia melanocarpa)

 Aronia czerwona (Aronia arbutifolia)

 Aronia śliwolistna (Aronia prunifolia).



Uprawa krzewu aronii

• Aronia jest krzewem o wysokości 2-2,5 m.

• Szybko rośnie najbardziej produktywne są pędy w 

wieku 2-6 lat.

• Małe wymagania glebowe, odporna na mróz.

• Kwitnie w połowie maja, później niż większość 

drzew owocowych i dlatego nie przemarza w czasie 

wiosennych przymrozków.

• Na działce z jednego krzaka 

można zebrać ok. 10 kg owoców. 



Zalety uprawy aronii

• Owoce aronii nie akumulują pierwiastków takich 

jak arsen, ołów czy cyna.

• Roślina nie wymaga oprysków przeciw 

szkodnikom czy chorobom więc owoce nie 

zawierają śladów pestycydów. 



Bioaktywne składniki aronii

• Już rdzenni Amerykanie stosowali te owoce w 

leczeniu rozmaitych chorób. 

• W składzie owoców aronii stwierdzono obecność:

 składników o właściwościach antyoksydacyjnych, m.in.: 

antocyjanów, flawonoli, fenolokwasów i garbników, 

 witamin (C, B2, B6, E, P, PP) 

 składników mineralnych (Mo, Mn, Cu, B, I, Co). 



Bioaktywne składniki aronii

• Prawdopodobnie najważniejszymi 

składnikami owoców aronii, odpowiedzialnymi 

za większość ich korzystnych dla zdrowia 

właściwości są polifenole, 



Zawartości polifenoli w często spożywanych owocach

Owoce
zawartość polifenoli

[mg/100g owoców]

Aronia 2080

Czarna porzeczka 560

Wiśnie 460

Truskawki 225

Jeżyna 248

Malina 126

Borówka 525

Borówka amerykańska 181 - 585

Żurawina 120 - 315

Śliwka 211 - 323

Jabłko 252 - 357



Mechanizm antyoksydacyjnego działania 

polifenoli jest wielokierunkowy i  może polegać na

• bezpośrednim reagowaniu z wolnymi rodnikami i ich 

wiązaniu, poprzez stabilizację lub delokalizację 

niesparowanych elektronów,

• właściwościach redukcyjnych (oddawaniu elektronów lub 

atomów wodoru),

• tworzeniu mniej reaktywnych związków poprzez nasilenie 

dysmutacji wolnych rodników,

• katalizowaniu reakcji przejścia wolnych rodników w produkty 

obojętne, 

• hamowaniu lub nasilaniu działania enzymów (m.in. 

oksydaz),

• chelatowaniu jonów metali.



Wśród polifenoli w owocach aronii można 

wyróżnić związki należące do trzech grup:

• Procyjanidyny, 

• Antocyjany, 

• Fenolokwasy.



Procyjanidyny

• Substancje te w głównej mierze kształtują zarówno 

charakterystyczny cierpki smak, jak i barwę, ponieważ 

mają różową barwę owoców i przetworów z aronii –

• Ściągające wrażenie, towarzyszące spożywaniu owoców 

aronii, wynika z interakcji procyjanidyn z białkami 

błony śluzowej i receptorami smakowymi języka. 



• Dzięki obecności licznych grup OH procyjanidyny mają 

wielokrotnie większą aktywność antyrodnikową niż 

witaminy E i C.

• Wykazują zdolność wiązania toksycznych metali i 

alkaloidów, co może być wykorzystywane do odtruwania 

organizmu.

• Związkom tym przypisywane są właściwości 

przeciwzapalne, antyhepatoksyczne, przeciwwirusowe, 

przeciwnowotworowe i przeciwbakteryjne.

• Są aktywne fizjologicznie w zapobieganiu zakrzepom i 

miażdżycy naczyń krwionośnych 

Procyjanidyny



Antocyjany

• Stanowią ok. 25 % zawartości wszystkich polifenoli 

występujących w aronii. 

• Występują w postaci wolnej jako aglikony – antocyjanidyny 

oraz w połączeniu z cząsteczką cukru jako glikozydy -

antocyjaniny. 

• Najbardziej rozpowszechnionymi w nich cukrami są: glukoza, 

galaktoza, ramnoza, arabinoza, ksyloza.

• Te rozpuszczalne w wodzie barwniki znajdują się w zewnętrznej 

barwie skórki.

• Ich barwa zależy od pH roztworu: w silnie kwaśnych 

roztworach są intensywnie czerwone, zaś wraz ze wzrastającymi 

wartościami pH ich barwa zmienia się w kierunku granatowej.



Fenolokwasy

• Kwas chlorogenowy: 

 kwas chlorogenowy wraz z kwasem neochlorogenowym 

stanowi 7,5% całkowitej zawartości polifenoli.

 ma właściwości antyoksydacyjne,

 dobrze się wchłania i w moczu jest go niewiele, co 

sugeruje że jest wychwytywany przez wątrobę,

 wykazuje właściwości przeciwnowotworowe i 

przeciwzapalne,



Prozdrowotne właściwości aronii

• Nowotwory
• Wiele badań sugeruje, że zarówno owoce aronii jak i 

ekstrakty z nich mają właściwości antyproliferacyjne i 

ochronne w przypadku raka jelita grubego.

• Ekstrakt z owoców aronii, w porównaniu z ekstraktem z 

owoców winogron, bzu, marchwi purpurowej, okazał się 

najsilniejszym inhibitorem wzrostu komórek HT-29 ludzkiego 

raka jelita grubego, powodując ponad 60 % inhibicję. 

• Antocyjaniny zawarte w soku z aronii ograniczały także 

powstawanie i nasilenie skutków ubocznych podczas 

stosowania leków przeciwnowotworowych.



Prozdrowotne właściwości aronii

• Choroby układu sercowo-naczyniowego
 W badaniach in vitro polifenole wykazywały zdolność do 

ochrony i regeneracji komórek śródbłonka, a tym samym 

poprawy ich funkcjonowania. Poprzez stymulację 

powstawania NO (tlenku azotu) w śródbłonku naczyniowym. 

 U mężczyzn spożywających szklankę soku z aronii dziennie 

przez okres 6 tygodni znacząco obniżyła się zawartość 

cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL i triacylogliceroli 

we krwi, podczas gdy poziom cholesterolu HDL wzrósł.



Prozdrowotne właściwości aronii

• Cukrzyca
• Etiologia cukrzycy związana jest z upośledzoną produkcją 

insuliny lub niewrażliwością komórek docelowych na ten 

hormon, co skutkuje zaburzeniem poziomu glukozy we krwi.

• Sok aroniowy podawany szczurom z cukrzycą przyczyniał się 

do redukcji hiperglikemii o ponad 40% oraz do złagodzenia 

objawów towarzyszących, m.in. normalizacji masy ciała, 

zmniejszenia pragnienia, zmniejszenia ilości wydalanego 

moczu.

• Spożywanie przez 3 miesiące soku aroniowego przez 

pacjentów z insulinoniezależną cukrzycą przyczyniło się do 

zmniejszania stężenia glukozy na czczo.



Podsumowanie

• Owoce żurawiny, dzikiej róży i aronii są źródłem 

cennych składników odżywczych.

• Mogą być stosowane w zapobieganiu i leczeniu 

wielu schorzeń.

• Ze względu na unikalne walory smakowe 

uatrakcyjniają dietę.


