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Flawonoidy

• Związki o charakterze barwników, o 
szkielecie 15-węglowym, zbudowanym z 
dwóch pierścieni benzenowych, 
połączonych łańcuchem propanowym w 
układ C6-C3-C6. Flawonoidy to pochodne 
fenylobenzo-gamma-pironu, czyli 
fenylochromonu. Najczęściej są żółte; 
nadają barwę owocom, kwiatom i liściom, 
wspólnie z antocyjanami.

Flawonoidy
• Flawony (apigenina, luteolina, diosmina, chrysoeriol, 

genkwanina)
• Flawonole (kemferol, kwercetyna, mirycetyna, 

ramnetyna, izoramnetyna)
• Flawanony (naryngenina, eriodykcjiol, hesperetyna, 

likwirytygenina)
• Dihydroflawonole (dihydrokemferol, 

dihydrokwercetyna)
• Izoflawony (daidzeina, genisteina, formononetyna)
• Chalkony i dihydrochalkony (izolikwirytygenina)
• Aurony (hispidol)
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Flawonoidy

• Występują najczęściej jako połączenia 
glikozydowe. Część cukrowa, zbudowana 
z 1-5 cząsteczek cukrów prostych, jest 
przyłączona do aglikonu wiązaniem O- lub 
C-glikozydowym. W skład reszty cukrowej 
wchodzą heksozy (glukoza, galaktoza), 
pentozy (arabinoza, ksyloza, ramnoza), 
kwasy uronowe (glukuronowy, 
galakturonowy).

Glikozydy flawonoidowe

• Glikozydy flawonoidowe dobrze 
rozpuszczają się w wodzie, alkoholu; nie 
rozpuszczają się w eterze, chloroformie i 
benzenie. Aglikony flawonoidów nie 
rozpuszczają się w wodzie, dobrze 
rozpuszczalne w eterze, octanie etylu, 
acetonie, metanolu,  etanolu.
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Flawonolignany

• W ostropeście: sylibina, sylidianina, 
sylikrystyna) to połaczenia taksyfoliny, 
czyli 2,3-dihydrokwercetyny z alkoholem 
koniferylowym.

Flawonoidy - działanie

• antyoksydacyjne, wymiatające wolne 
rodniki

• hamują aktywność enzymów 
uczestniczących w wytwarzaniu wolnych 
rodników: oksydazy ksantynowej, kinazy
białkowej, lipooksygenaz, cyklooksygenaz

• chelatują jony żelaza, miedzi
• redukują reaktywne i wolne formy tlenu
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Flawonoidy - działanie

• hamują oksydazę askorbinianową, co 
zapobiega utlenieniu witaminy C

• hepatoprotekcyjne
• venoprotekcyjne
• antyagregacyjne
• przeciwmiażdżycowe
• przeciwhistaminowe w wyniku hamowania 

dekarboksylazy histydyny (inhibicja 
histydynahistamina), np. kwercetyna.

Flawonoidy - działanie

• hamujące działanie enzymu konwertującego 
angiotensynę ACE, przez co obniżają ciśnienie 
krwi i zmniejszają opory naczyniowe, np. 
flawonoidy głogu, pueraryna w korzeniu 
opornika łatkowatego Pueraria lobata z rodziny 
Papilionaceae

• hamujące fosfidiesterazę cAMP, co daje 
rozkurcz miocytów przewodu pokarmowego, 
dróg moczowych, naczyń krwionośnych, 
żółciowych, np. flawonoidy głogu - wieńcówka
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Flawonoidy - działanie

• hamowanie aktywności reduktazy aldozowej, 
która uczestniczy w patogenezie powikłań
cukrzycy (zaćma, retinopatie, neuropatie), np. 
trokserutyna

• hamujące hialuronidazę depolimeryzującą kwas 
hialuronowy (np. kemferol) i elastazy
hydrolizującej elastynę, przez co stabilizują
strukturę tkanki łącznej i nabłonkowej, np. 
rutozyd, hesperydyna, trokserutyna

Flawonoidy - działanie

• moczopędne wskutek rozkurczu mm. gładkich 
dróg moczowych i drażnienia ścianek kanalików 
nerkowych; utrudniania resorpcji zwrotnej, np. 
flawonoidy nawłoci, brzozy, skrzypu, ortosyfonu

• uspokajające, anksjolityczne, dzięki zdolności 
wiązania się z receptorami 
benzodiazepinowymi, np. 6-metyloapigenina, 2 
S(-)-hesperydyna z kozłka

• ochronne i regenerujące na miąższ wątroby
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Flawonoidy - działanie
• estrogenne, np. izoflawony mają zdolność

wiązania się z receptorami estrogenowymi
(genisteina sojowa)

• przeciwnowotworowe (in vitro)
• przeciwdrobnoustrojowe
• zmniejszanie chęci spożywania alkoholu, np. 

izoflawony korzenia Pueraria lobata z rodziny 
Fabaceae; opóźniają metabolizm etanolu 
gromadzenie się aldehydu octowego 
nudności.

Flawonoidy
• Betulae Folium, Betula pendula Roth. = Betula verrucosa

Ehrh. = Betula alba L.; Betula pubescens Ehrh.; 
Betulaceae. Zebrane wiosną (maj-czerwiec). Flawonoidy
1-3%, nie mniej niż 1,5% w przeliczeniu na hiperozyd; 
flawonole (hiperozyd, kwercytryna, rutozyd), glikozydy
mirycetyny i kemferolu; flawony (glikozyd luteolina); 
garbniki katechinowe 9%; kwas askorbinowy (do 0,05%), 
chlorogenowy, kawowy, p-kumarowy; triterpeny typu 
dammaranu (hemolityczne), sole mineralne 4% (potas), 
olejek eteryczny do 0,15%; seskwiterpeny (alfa-
betulenol), betulina (triterpen), kwas betulinowy.
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Flawonoidy
Betula:
• zwiększa wydalanie chlorku sodu i kwasu 

moczowego
• przeciwzapalne
• przeciwbakteryjne w układzie moczowym
• napotne
• hepatoprotekcyjne
• nefroprotekcyjne
• przeciwzapalne na skórę i błony śluzowe

Flawonoidy

Betula:
• zapobieganie tworzenia kamieni 

moczowych
• woda brzozowa, sok, intrakt, nalewka, 

napar, odwar
• FPVI decoctum, diureticum jednorazowe 

2-3 g, dobowe 6-9 g.
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Flawonoidy

• Ginkgo Folium, Ginkgo biloba L., 
Ginkgoaceae. Pozyskiwane jesienią, gdy 
żółkną. Flawonoidy (0,5-1,8% glikozydów
flawonoidowych): biflawony (ginkgetyna, 
izoginkgetyna, bilobetyna, amentoflawon), 
flawonole (kemferol, kwercetyna, 
izoramnetyna) i ich glikozydy z kwasem p-
kumarowym.

Flawonoidy
Ginkgo:
• Terpeny: trilaktony diterpenowe 0,06-0,23%: 

ginkgolidy A, B, C, J, M; trilakton
seskwiterpenowy bilobalid 0,26%;

• Katechina, epikatechina, epigalokatechina, 
galokatechina; proantocyjanidyny;

• kwas beznoesowy i jego pochodne, kwas 
cynamonowy i pochodne, kwasy alkilofenolowe
(anakardiowe, czyli ginkgolowe); fitosterole; 
karotenoidy.
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Flawonoidy

• Ginkgo:
- usprawnienie przepływu krwi przez 

naczynia krwionośne, szczególnie w 
mógowiu, ślimaku ucha wewn.

- zmniejszenie przepuszczalności naczyń
krwionośnych

- zwiększenie elastyczności naczyń
krwionosnych

- rozszerzanie naczyń krwionośnych

Flawonoidy
• Ginkgo:
- antyoksydacyjne, przeciwrodnikowe
- neuroprotekcyjne, ochronne na osłonki mielinowe
- ochrona erytrocytów przed hemolizą
- poprawienie wykorzystania tlenu i glukozy przez neurony
- przeciwzakrzepowe (zmniejszenie lepkości plazmy i krwi 

całkowitej, hamowanie agregacji trombocytów)
- zapobieganie niedotlenieniu i apoptozie komórek 

mózgowych
- zwiększenie zdolności zapamiętywania, koncentracji, 

uczenia; poprawienie pamięci krótkotrwałej
- poprawianie krążenie krwi w kończynach dolnych
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Flawonoidy

• Ginkgo:
- KE+: zaburzenia krążenia mózgowego, 

doustnie, dobowo 120-140 mg 
standaryzowanego suchego wyciągu, w 2-
3 dawkach; przez min. 8-12 tygodni; 
zaburzenia krążenia obwodowego 120-
160 mg extr. stand. sicc. w 2-3 dawkach, 6 
tygodni.

- Nie stosować przed operacjami.

Flawonoidy
• Orthosiphonis Folium; Orthosiphon aristatus (Blume) Miq

= Orthosiphon spicatus Benth.; Lamiaceae=Labiatae. 
Zebrane przed kwitnieniem. Flawonoidy: metoksylowe
pochodne flawonów ok. 0,2% (sinensetyna, eupatoryna, 
salwigenina, ramnazyna, skutelareina), związki 
mineralne do 12%, sole potasu 3%; kwasy fenolowe 
(estry kwasu kawowego, m.in.. kwas rozmarynowy 0,1-
05%, cykoriowy, pochodne kwasu litospermowego; 
olejek eteryczny do 0,7% (węglowodory 
seskwiterpenowe), beta-sitosterol, diterpeny (ortosyfole
A-E, neoortysyfole A i B, staminol), saponiny
triterpenowe; inozytol, garbniki. 
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Flawonoidy

• Orthosiphonis Folium:
- dz. moczopędne, wydalanie chloru, sodu, 

potasu (kwas litospermowy)
- przeciwbakteryjne (kw. kawowy, rozmarynowy)
- przeciwzapalne (ortosyfole, flawonoidy)
- rozkurczowe na układ moczowy (flawonoidy)
- oczyszczające z piasku i drobnych kamieni 

moczowych
- terapia oczyszczająca i wypłukujaca.

Flawonoidy

• Orthosiphonis Folium:
KE+ infusum 2-3 g jednorazowe; dobowe 6-

12 g.
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Flawonoidy

• Lamii albi Flos, Lamium album L., Lamiaceae = 
labiatae. Korony kwiatowe, zbierane od wiosny 
do jesieni.

Flawonoidy 0,6% (kwercetyna i kemferol –
glikozydy (izokwercytryna, rutozyd, tilirozyd); 
pochodne fenylopropanu (akteozyd, 
lamalbozyd), fenolokwasy (rozmarynowy, 
chlorogenowy); irydoidy (lamalbit, Herba); 
sekoirydoidy (albozydy A i B, karioptozyd); 
triterpeny (kwas ursolowy).

Flawonoidy

• Lamium album L.:
- przeciwzapalne
- zwiększanie wydzielania śluzu w 

oskrzelach
- usuwanie zalegającej wydzieliny z dróg 

oddechowych.
- KE+ doustnie, infusum 3 g; nasiadówki 5 

g.
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Flawonoidy
• Sambuci Flos; Sambucus nigra, Caprifoliaceae. Zebrane 

całe baldachy w okresie kwitnienia, potem osmykiwane.
Flawonoidy do 3%, nie mniej niż 0,8%, w przeliczeniu na 

kwercetynę: pochodne kwercetyny (izokwercytryna, 
hiperozyd, rutozyd), kemferolu (astragalina, 
nikotyfloryna), glukozyd i rutynozyd izoramnetyny; 
triterpeny ok. 1% (alfa- i beta-amyryna, kwas ursolowy i 
oleanolowy), beta-sitosterol, kampesterol, stigmasterol i 
ich estry oraz glikozydy; kwasy fenolowe 3%: 
chlorogenowy, p-kumarowy, kawowy, ferulowy; olejek 
eteryczny do 0,15% (nienasycone kwasy tłuszczowe 
66%, n-alkany C14-C31 7,2%); garbniki, śluzy, pektyny, 
plastocynina (białko), sambunigryna; sole 8-9%, głównie 
potasowe.

Flawonoidy
• Sambucus nigra:
- napotne
- przeciwgorączkowe
- przeciwzapalne
- wzmagające wydzielanie śluzu w oskrzelach
- usuwające zalegającą wydzielinę z oskrzeli i 

tchawicy
- moczopędne.
- FPVI, napotnie, jednorazowo decoctum z 3 g, 

dobowo z 10 g.
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Flawonoidy
• Arnicae Anthodium; Arnica montana L.; Arnica

chamissonis subsp. foliosa (Nutt) Maguire; Asteraceae = 
Compositae. Koszyczki pozyskiwane z uprawy i suszone 
w temp. do 35 stopni C.

Flawonoidy 0,4-0,6%, nie mniej niż 0,4% w przeliczeniu na 
kwercetynę (luteolina); laktony seskwiterpenowe typu 
pseudogwajanu 0,2-1,5% (helenalina, arnikolidy); 
triterpeny typu alfa-amaryny:arnidiol, faradiol; kwasy 
fenolowe (galusowy, kawowy, chinowy, cynaryna, 
chlorogenowy); cholina 0,1%; ksantofile; poliacetyleny; 
hydroksykumaryny (umbeliferon) i 
metoksyhydroksykumaryny (skopoletyna); irydoidy
(loliolid); alkaloidy pirolizydynowe (tussilagina, 
izotussilagina); olejek eteryczny 0,3% (wolne kwasy 
tłuszczowe 40-60%, n-alkany C14-C30 (ok. 9%), tymol.

Flawonoidy
• Arnica:
- przeciwzapalne, 
- przeciwbólowe
- antybakteryjne
- przeciwgrzybicze
- poprawiające ukrwienie
- przyspieszające ziarninowanie
- ułatwiające resorpcję krwiaków
- zmniejszające obrzęki
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Flawonoidy

Arnica:
• stymulujące oddychanie
• inotropowo dodatnie na serca
• żółciopędne
• moczopędne
• wywołujące skurcze macicy
• FPVI jako antiphlogisticum i 

dermatoplasticum, zewn. infusum 2%.

Flawonoidy
• Crataegi Inflorescentia; Crataegus monogyna

Jacq.; Crataegus oxycantha L. em.Jacq.; 
Rosaceae. Kwiatostany wraz z towarzyszącymi 
2-5 liśćmi, zbierane w początkach kwitnienia.

Flawonoidy 1-2%, nie mniej niż 0,7%, w 
przeliczeniu na hiperozyd: witeksyna, orientyna, 
wicenina-1 i -2, hiperozyd 0,28%, rutozyd
0,17%, spierozyd, szaftozyd; epikatechina, 
katechina; proantocyjanidyny 3%; kwas 
ursolowy, oleanolowy, krategolowy; olejek 
eteryczny 0,6%; kwas chlorogenowy i kawowy; 
cholina, acetylocholina, tyramina; sole potasu.



16

Flawonoidy

• Crataegus:
- wzmacniające mięsień sercowy
- zwiększające siłę i częstotliwość skurczów 

serca
- normalizujące rytm pracy serca
- wydłużające okres refrakcji
- zwiększające tolerancję m.sercowego na 

niedobór tlenu

Flawonoidy

• Crataegus:
- rozszerzające naczynia wieńcowe i 

obwodowe
- zmniejszające opory obwodowe
- obniżające ciśnienie krwi
- uspokajajace
- FP VI decoctum z 1-2 g; dobowe z 4-6 g. 

Nasila działanie glikozydów nasercowych i 
leków hipotensyjnych.



17

Flawonoidy
• Crataegi Fructus – Crataegus monogyna Jacq.; 

Crataegus oxycantha L.em.Jacq., Rosaceae. 
Owoce zebrane w okresie poprzedzającym 
dojrzenie, wysuszone w temp. do 60 stopni C.

Flawonoidy ok. 0.1% (więcej hiperozydu); 
proantocyjaanidyny ok. 3%, w tym 2% 
oligomerycznych proantocyjanidyn; wg FP VI nie 
mniej niż 0,8% w przeliczeniu na chlorek 
cyjanidyny; triterpeny 0,3-0,5% (kwas ursolowy, 
oleanolowy, krategolowy), antocyjany, 
karotenoidy, witamina C.

Flawonoidy

Fructus Crataegi
• sedaticum, 
• cardiotonicum
• hipotonicum

Intrakt, napar, odwar, nalewka.
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Flawonoidy
• Tiliae Inflorescentia, Tilia cordata Mill., Tilia

platyphyllos Scop., Tiliaceae. Kwiatostany 
zebrane z podsadką, wysuszone w temp. do 40 
stopni C. Flawonoidy ok. 1%, nie mniej niż 0,7% 
w przeliczeniu na kwercetynę (hiperozyd, 
kwercytryna, izokwercytryna, rutozyd, kemferol, 
astragalina, tilirozyd); kwas chlorogenowy, p-
kumarowy, kawowy; garbniki katechinowe 2%; 
proantocyjanidyny B-2 i B-4; olejek eteryczny 
0,1% (geraniol, eugenol, linalol, limonen, 
farnezol, alkohol benzylowy).

Flawonoidy

• Tilia:
- przeciwzapalne
- ściągające
- powlekające
- zmiękczające
- napotne
- przeciwgorączkowe
- uspokajające
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Flawonoidy

• Tilia:
- przeciwskurczowe
- hipotensyjne
- moczopędne
- Infusum z 2-6 g jednorazowe, dobowe.

Flawonoidy

• Equiseti Herba, Equisetum arvense L. 
(Equisetaceae). Pędy płonne zbierane od 
czerwca do września, suszone w temp. do 
60 stopni C. Nie może zawierać E. 
palustre L. (s. błotnego) i E. maximum
Lam. (s. olbrzymiego), które zawierają
alkaloidy palustrynę i nikotynę.
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Flawonoidy
• Equisetum:
Flawonoidy 0,3-1%, nie mniej niż 0,25% w przeliczeniu 

na kwercetynę. Flawonole: glikozydy kwercetyny, w 
tym 3-O-soforozyd i izokwercytryna i jej estry z 
kwasem malonowym. Flawony: genkwanina i 4’-O-
glukozyd protogenkwaniny. Sole mineralne 15-20%, w 
tym 66% kwasu krzemowego, z tego 10% 
przyswajalnego; sole potasu, glinu i magnezu. Kwasy 
organiczne polienowe, dikarboksylowe (ekwizetolowy), 
witamina C. Kwasy fenolowe (di-E-Kawoilo-meso-
winowy), chlorogenowy, ester metylowy kwasu 
protokatechowego i kawowego. Kampesterol. 
Nikotyna (alkaloid pirydynowy). Cukry (laktoza, 
mannitol, inozytol, sacharoza, fruktoza, glukoza).

Flawonoidy
• Equisetum:
- moczopędne bez zaburzeń gospodarki 

elektrolitowej
- rozkurczowe
- odtruwające
- gojące
- przeciwwysiękowe
- przeciwmiażdżycowe
- wzmagające osteogenezę i chondrogenezę
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Flawonoidy

• Equisetum:
- gojące zmiany pogruźlicze
- FP VI jednorazowe, dobowe, decoctum 5-

10 g.
- KE do okładów odwar z 10 g na 1 l wody.

Flawonoidy
• Polygoni avicularis Herba, Polygonum aviculare L., 

Polygonaceae. Zebrany w okresie kwitnienia. 
Flawonoidy 0,2-1%, nie mniej niż 0,15% w 
przeliczeniu na kwercetynę. Flawonole (awikularyna, 
hiperozyd), glikozydy kemferolu (astragalina) i 
mirycetyny. Flawony (witeksyna, izowiteksyna). 
Śluzy hydrolizujące do glukozy, galaktozy, 
arabinozy, ramnozy, kwasu galakturonowego. Sole 
krzemu do 15. Kwas kawowy, p-kumarowy, 
chlorogenowy, galusowy. Hydroksykumaryny
(umbeliferon) hydroksymetoksykumaryny
(skopoletyna). Garbniki.
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Flawonoidy
• Polygonum aviculare L.
- moczopędne
- przeciwzapalne
- wzmagające wydzielanie śluzu w oskrzelach
- przeciwkrwotoczne
- antybakteryjne
- tuczące
- antyagregacyjne 9trombocyty)
- sekretolityczne
- wykrztuśne
- przeciwgruźlicze
- FP VI, doustnie przeciwzapalny, ściągający 

miejscowo; decoctum z 3-8 g, jednorazowe, 
dobowe.

Flawonoidy
• Passiflorae Herba, passiflora incarnata, 

Passifloraceae. Nadziemne części męczennicy 
cielistej, zebrane w okresie kwitnienia.

Flawonoidy do 3%, głównie izowiteksyna, 
izoorientyna, swertyzyna, szaftozyd, 
izoszaftozyd, wicenina-2, lucenina-2, witeksyna, 
orientyna. Akaloidy indolowe (harman, harmina, 
harmalina, harmol, harmalol), olejek eteryczny; 
pochodna gamma-pironu maltol 0,05%. 
Glikozydy cyjanogenne (gynokardina). 
Arabinoglukany.
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Flawonoidy

• Passiflora:
- uspokajające na OUN
- przeciwlękowe
- spazmolityczne
- hipotensyjne
- przeciwkaszlowe
- alkaloidy indolowe to inhibitoruy MAO 

(pobudzenie, halucynacje)

Flawonoidy
• Passiflora:
- zaburzenia snu
- nerwice
- lęki
- niepokój
- niemiarowe bicie serca
- zaburzenia gastryczne pochodzenia nerwowego
- KE per os, jednorazowo napary z 2 g, dobowo 4-8 g. N
- Nasila działanie alkoholu i innych leków uspokajających.
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Flawonoidy
• Violae tricoloris Herba, Viola tricolor L., Violaceae; 

Viola arvensis Murr.
Ziele zebrane w czasie kwitnienia.
Flawonoidy 0,2-0,4%, nie mniej niż 0,35% w przeliczeniu 

na kwercetynę (rutozyd, luteolina, orientyna, wicenina-
2, saponaretyna, saponaryna, skoparyna, wiolantyna, 
izoorientyna); antocyjany (peonidyna, delfinidynaa); 
śluzy do 10% (hydrolizuja do glukozy, ramnozy, 
arabinozy i galaktozy); fenolokwasy (salicylowy 0,3%, 
kawowy, p-kumarowy, protokatechowy, gentyzynowy); 
wiolutozyd (glukozyloarabinozyd salicylanu metylu); 
hydroksykumaryny (umbeliferon), garbniki ok. 5%), 
karotenoidy (wiolaksantyna, zeaksantyna), peptydy 
hemolityczne, witamina C, alfa-tokoferol; olejek 
eteryczny.

Flawonoidy

• Viola tricolor L.:
- przeciwzapalne, osłaniające, antyseptyczne na 

skórę i błony śluzowe;
- napotne
- regulujące wypróżnienia
- odtruwające
- wzmagające wydalanie moczu, chloru, sodu, 

ksenobiotyków;
- uszczelniające naczynia krwionośne
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Flawonoidy

• Viola tricolor:
- przeciwalergiczne
- FP VI, jako diureticum i antiphlogisticum, 

per os decoctum z 3 g jednorazowe, 10 g 
(dobowe); zewn. 3-10% infusum.

Flawonoidy
• Virgaurea Herba, Solidago virgaurea L, Asteraceae. Zebrane 

w czasie kwitnienia.
Flawonoidy 1,5%, nie mniej niż 0,5% w przeliczeniu na 

kwercetynę: glikozydy kwercetyny (awikularyna, 
izokwercytryna, hiperozyd, rutozyd), kemferolu (astragalina, 
nikotyfloryna), izoramnetyny. Garbniki katechinowe 10-15%. 
Kwasy fenolowe (kawowy, chlorogenowy 0,2-0,4%), 
izochlorogenowy, neochlorogenowy, ferulowy, synapinowy, 
protokatechowy, wanilinowy). Glikozydy fenolowe 
(lejokarpozyd, glukozyd alkoholu salicylowego 0,08-0,5%, 
wirgaureozyd A. Saponiny triterpenowe pochodne kw. 
oleanolowego do 2%, wirgaureasaponiny 1 i 2. Olejek 
eteryczny 0,4-0,5%: kadinen, alfa-i beta-pinen, mircen, 
limonen, sabinen, germakren D). Antocyjany (glikozydy
cyjanidyny). Polisacharydy kwaśne.
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Flawonoidy

• Solidago:
• zwiększa filtrację w kłębkach nerkowych
• zmniejsza resorpcję zwrotną w kanalikach 

nerkowych (lejokarpozyd, saponiny)
• obniża ciśnienie tętnicze krwi
• rozkurcza mięśnie gładkie
• działa przeciwbólowo
• wpływa przeciwzapalnie

Flawonoidy
• Solidago:
• polifenole i saponiny tworzą z toksycznymi 

metabolitami kompleksy, co ułatwia ich 
wydalenie

• hamują enzym konwertujący angiotensynę i 
hamują aktywność obojetnej endopeptydazy
moczopędne dz.

• uszczelniają naczynia krwionośne
• usuwające złogi moczowe z układu 

wydalniczego,
• antybakteryjne
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Flawonoidy

• Solidago:
• vasoprotectivum
• antiprostaticum
• antiscleroticum
• FP VI jako diureticum i urodesinficiens per 

os jednorazowe i dobowe decoctum 6-12 
g.

Flawonoidy
• Silybi Mariani Fructus = Cardui Mariae Fructus, 

Silybum marianum (L.) Gaertn., Compositae = 
Asteraceae.

Flawonolignany 1,5-3%, kompleks – sylimaryna: 
sylibina A i B = sylibinina, izosylibina A i B 
(izosylibinina), sylikrystyna, sylidianina. Flawonole
(kwercetyna, kemferol). Flawanony: 
dihydrokemferol, taksyfolina. Flawony (apigenina, 
luteolina, chrysoeriol). Dihydroflawony (naryngenina, 
eriodykcjol). Olej tłusty 20-30% (kwas linolowy 60%, 
oleinowy 30%, palmitynowy 10%). Sterole: 
stigmasterol, kampesterol, sitosterol. Tokoferol. 
Białka 30%.
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Flawonoidy

• Silybum marianum:
• ochronne i regenerujące na komórki wątrobowe 
 hepatoprotectivum

• uszczelnianie błon hepatocytów
• aktywowanie rybosomowej syntetazy białkowej 

tRNA
• wzmaganie wytwarzania białek
• antyoksydacyjne
• antyrodnikowe

Flawonoidy

• Silybum marianum:
• utrzymywanie wysokiego poziomu 

glutationu w wątrobie
• zmniejszanie syntezy cholesterolu
• hamowanie utleniania lipidów
• hamowanie 5-LOX i biosyntezy 

prozapalnych prostaglandyn
• hamowanie uwalniania histaminy
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Flawonoidy
• Silybum marianum:
• przeciwzapalne
• żółciopędne
• żółciotwórcze
• przeciwkamicze
• rozkurczowe
• WHO 200-400 mg sylimaryny dziennie; 12-15 g 

surowca. W przypadku zatrucia Amanita
phalloides – wlew z soli sodowej bursztynianu
sylibiny w il. 20 mg/kg m.c., podanej 4-krotnie w 
ciągu 24 h, czas trwania 1 wlewu 2 h.


