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SuMMAry
the contents of flavonoids in the flower of Anthyllis vulner-
aria has been determined by the methods recommended by fp 
viii and the total content of phenolic compounds – with the 
folin-ciocalteu reagent. in these conditions the total content of 
flavonoids was 1.24% calculated as hyperoside, and phenolic 
compounds – 2.32%, expressed as caffeic acid.
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Wstęp

Występowanie

Przelot pospolity, przelot uprawny, wełnica (Anthyl-
lis vulneraria L.), należy do rodziny fabaceae; nazwy 
angielskie: Kidney Vetch, Spring Vetch, Woundwort, 
Ladie’s Finders; niemiecka: Wundklee; francuska 
Anthyllide vulnéraire; rosyjska Jazwiennik obyknow-
iennyj; czeska Krocnik bolhoj (1). Nazwa rośliny 
Anthyllis vulneraria wywodzi się od greckiego słowa 
”athos” – kwiat oraz „ioulos” – meszek (nawiązuje 
do srebrzystego owłosienia rośliny), natomiast „vul-
nerary” – od łacińskiego – stosowany celem leczenia 
ran; podobne znaczenie mają rodzime nazwy: czeska, 
angielska czy niemiecka (1).

Przelot pospolity jest szeroko rozpowszechniony w 
Europie, od Skandynawii aż po Kaukaz, rośnie też na 
terenach Azji Mniejszej, północnej Afryki, północno-
wschodniej części Ameryki Północnej. W Polsce przelot 
pospolity występuje dość pospolicie na niżu i pogórzu, 
na suchych łąkach, nasypach, żwirowiskach, zarówno 
w miejscach silnie nasłonecznionych, jak i w gęstych 
zaroślach; preferuje gleby wapienne (1, 2, 3).

Anthyllis vulneraria L. jest gatunkiem zbiorowym, 
wielopostaciowym, o dużym stopniu zmienności 

genetycznej i morfologicznej, obejmującym około 
24 podgatunki. Najczęściej wyróżniane taksony to 
występujące pospolicie: A. vulneraria L. subsp. vulne-
raria; A. vulneraria L. subsp. carpatica (Pant.) Nyman 
– karpacki, A. vulneraria L. subsp. maritima (Schwe-
igg.) Corb. (syn. A. maritima Schweigg.) – nadmorski, 
na klifach nadmorskich wybrzeża Morza Bałtyckie-
go; A. vulneraria L. subsp. polyphylla (DC.) Nyman 
(A. macrocephala Wend.) – w Europie wschodniej 
i południowo-wschodniej; na terenach stepowych, 
A. vulneraria L. subsp. alpestris (Kit. ex Schult.) – al-
pejski; A. vulneraria L. subsp. pseudovulneraria (Sagór-
ski) Prain – rozpowszechniony w krajach nordyckich 
(3-7).

Charakterystyka botaniczna

Przelot pospolity jest rośliną zielną, dwuletnią lub 
częściej byliną, osiągającą do 60 cm wysokości, kwit-
nącą od maja do lipca. Roślina w pierwszym roku wy-
twarza rozetę liści, w drugim roku łodygę pokładającą 
się lub wzniesioną, pojedynczą, niekiedy rozgałęzioną, 
biało owłosioną, zakończoną wielokwiatową główką.

Liście są różnorodne, pierzaste, odziomkowe w 
różyczce, z 1-4 parami listków bocznych, łodygowe 
z 3-7 parami listków, w niektórych podgatunkach do 
15-listkowe, szczytowy listek większy od bocznych. 
Listki boczne są podłużnie eliptyczne lub lancetowate, 
całobrzegie, na górnej powierzchni zielone, od spodu 
jedwabiście, biało owłosione. Kwiaty motylkowe, licz-
ne, zebrane w wielokwiatowych zbitych główkach, z 
dłoniastowrębnymi podsadkami u nasady, umieszczo-
ne na szczytach ulistnionych szypułek. Kwiaty mają 
jasnokremową, różową, pomarańczową lub purpurową 
barwę, do 20 mm długą koronę, białawy lub żółtawy 
błoniasty, owłosiony kielich do 17 mm długi, 10 zro-
śniętych pręcików oraz jeden słupek. Owocem jest nie-
pękający, drobny, bardzo krótki, jednonasienny strąk, 
ukryty w kielichu. Nasiona są żółtozielone, błyszczące. 
Przelot pospolity wykształca silnie rozwinięty korzeń 
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główny, wraz z krótkimi prostymi lub rozgałęzionymi 
kłączami (1, 2, 4, 7, 8).

Korzenie przelotu wchodzą w symbiozę z bakteriami 
brodawkowymi, które mają zdolność wiązania wolnego 
azotu, dzięki czemu roślina jest znacznie wzbogacana 
w związki azotowe. Dawniej przelot uprawiany był 
często jako roślina pastewna, co przetrwało do dzisiej-
szych czasów w niektórych rejonach Europy środkowej. 
Roślina jest żywicielem dla larw motyli z gatunku 
cupido minimus (Modraszek malczyk). Samice składają 
jaja na główkach kwiatowych, często u nasady kielicha, 
a larwy odżywiają się rozwijającymi się nasionami. 
Kwiaty stanowią źródło nektaru dla pszczoły miodnej. 
Zapylane są przez pszczoły, motyle i ćmy (1, 8).

Cechy budowy anatomicznej

Główną cechą charakterystyczną jest występowa-
nie licznych, 1-3-komórkowych, ostro zakończonych, 
szczeciniastych, pokrytych brodaweczkowaną kuti-
kulą włosków, grubościennych, szczególnie u nasady. 
Okrągłe komórki szparkowe otoczone są czterema 
do sześciu komórkami przyszparkowymi. Komórki 
skórki płatków korony są małe, poligonalne, niektóre 
o ścianach delikatnie perełkowato zgrubiałych, epi-
derma kielicha złożona jest z 4-6-kątnych komórek. 
We fragmentach skórki widoczne okrągłe nasady 
włosków. Licznie występują fragmenty brodawek o 
trójkątnym kształcie na zakończeniach płatków koro-
ny. Ziarna pyłku o gładkiej egzynie, z trzema ujściami 
łagiewkowymi (8).

Związki chemiczne w Anthyllis 
vulneraria L.

Związki czynne A. vulneraria L. są stosunkowo mało 
poznane. Z dotychczasowych badań wynika, że w zielu 
obecne są saponiny triterpenowe, pochodne sojasa-
pogenolu B (9). Dane piśmiennictwa wskazują też na 
obecność flawonoidów w kwiatach: kwercetyny, kem-
ferolu, izoramnetyny (10), a także 3-o-galaktozydów 
kwercetyny i kemferolu, 3-o-ramnozylogalaktozydów 
kwercetyny i kemferolu oraz pochodnej izoramnetyny 
(11). W zielu, oprócz aglikonów: kwercetyny, kem-
ferolu i izoramnetyny obecne są także ramnocytry-
na (3, 5, 4’-trihydroxy-7-metoksyflawon), ramnetyna 
(3, 5, 3’, 4’-tetrahydroksy 7-metoksyflawon), 3,7,4’- 
-trihydroksyflawon, 3,7,3’,4’-tertahydroksyflawon (fi-
zetyna), (3,7, 4’-trihydroksy-3’-metoksyflawon (geral-
dol) (12, 13). Zidentyfikowane w liściach pochodne 
kwercetyny, kemferolu i izoramnetyny są przypusz-
czalnie 3-o-arabinozydami tych aglikonów (14).

Badania liści dziewięciu taksonów zakwalifikowa-
nych do gatunku A. vulneraria wskazują na obecność 
co najmniej 35 glikozydów flawonolowych, w tym róż-

nych glikozydów 7-metylokemferolu (15). W liściach 
wykryto też izoflawonoidy, o charakterze fitoaleksyn: 
izowestitol (7,4’-dihydroksy-2’-metoksyizoflawan) oraz 
demetylowestitol (7, 2’, 4’-trihydroksyizoflawan) (8).

W zielu przelotu pospolitego obecne są kwasy feno-
lowe: wanilinowy, salicylowy, p-hydroksybenzoesowy, 
weratrowy, trans-p-kumarowy, ferulowy i kawowy (16), a 
w kwiatach kwasy: wanilinowy, p-hydroksybenzoesowy, 
weratrowy, cis/trans-p-kumarowy (11).

W kwiatach występują też 3-o-galaktozyd cyja-
nidyny, ksantofil (11), garbniki, prawdopodobnie 
katechinowe (8) oraz śluz (10, 16).

Liście i łodygi przelotu pospolitego zawierają 
10-24% białka, złożonego z kwasu asparaginowego, 
glutaminowego, histydyny, tyrozyny, treoniny, izoleu-
cyny, waliny i fenyloalaniny (8). W nasionach wykryto 
aminokwasy niebiałkowe: kanalinę (kwas 2-amino- 
-4-(aminooksy)-masłowy) i kanawaninę (kwas 2- 
-amino-4-(guanidynooksy)-masłowy), szkodliwe dla 
zwierząt analogi argininy, które mogą zamiast niej uczest-
niczyć w syntezie białka, powodując utratę jego aktywno-
ści biologicznej i obniżając wartość surowca (8).

Badania innych gatunków z rodzaju Anthyllis 
wskazują na obecność w nadziemnych częściach 
A. onobrychioides glikozydów flawonolowych: 
3 - o - g a l a k t o z y d u ,  3 - o - g a l a k t o z y d o - 4 ’ - o - 
-glukozydu i 3-o-β-galaktopiranozydo-3’,4’-di-o-β- 
-glukopiranozydu ramnazyny (17), a także 3-o-β-D- 
-galaktopiranozydów kwercetyny, izoramnetyny, kemfe-
rolu oraz ramnocytryny (18). Z metanolowego wyciągu 
z A. sericea wyodrębniono 3-o-galaktozydy: kwercety-
ny, kemferolu, izoramnetyny, 3-robinobiozydy kwer-
cetyny i izoramnetyny, 3-o-(2-o-β- glukopiranozylo)-
-β-galaktopiranozydy kemferolu i izoramnetyny oraz 
syryngetinę i witeksynę (19); ponadto wiceninę-2,3- 
-o-(2-o-β-glukopiranozylo-6-o-α-ramnopiranozylo)-
-β-galaktopiranozyd izoramnetyny i 3-o-(2-o-β- 
-glukopiranozylo-β-galaktopiranozylo-7-o-β- gluko-
piranozyd izoramnetyny (20). Z nadziemnych części 
A. barba-jovis L. wyodrębniono sześć glikozydów 
flawonolowych oraz dwa związki o charakterze kuma-
ryn, a także D-pinitol oraz zidentyfikowano składniki 
olejku lotnego (21). Natomiast z nadziemnych części 
A. hermanniae wyizolowano prenylowane chalkony i 
izochalkony oraz D-pinitol (22).

Działanie i zastosowanie
Surowiec leczniczy stanowią kwiaty przelotu – Anthylli-

dis flos oraz ziele – Anthyllidis herba, zbierane na początku 
kwitnienia. Surowiec nie powinien zawierać kwiatów 
przekwitniętych ani grubych części łodyg.

Badania aktywności biologicznej przelotu pospolitego 
są nieliczne. Dotychczasowe prace wskazują na aktyw-
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ność przeciwwirusową etanolowego wyciągu z rośliny 
na ludzki wirus opryszczki typu 1 i wirus polio typu 2. 
Hamowanie rozwoju wirusów przez ekstrakt wynosiło 
75%, w stosunku do próby referencyjnej (8). Silne właści-
wości antyoksydacyjne (zdolność redukowania wolnego 
kationorodnika DPPH, hamowania peroksydacji lipidów, 
redukowania kationorodnika ABTS) wykazywały meta-
nolowe wyciągi z A. vulneraria i A. aurea (23).

Kwiaty przelotu pospolitego wykorzystywane są w 
medycynie ludowej ze względu na korzystny wpływ 
na regenerację tkanki łącznej, przyspieszanie procesu 
gojenia, a także uszczelnianie naczyń krwionośnych, 
przyspieszanie resorpcji wybroczyn, krwiaków, obrzę-
ków. Zalecane są zewnętrznie do okładów, katapla-
zmów, przemywań, w przypadku uszkodzeń naskórka, 
zranień, blizn, łojotokowego zapalenia skóry, trądziku, 
a także w leczeniu kontuzji, stłuczeń (5, 8, 26).

Wspomniana aktywność uzasadnia stosowanie wyciągu 
z przelotu do produkcji kosmetyków, np. serii kosmety-
ków Dr Hauschka przeznaczonych do pielęgnacji ciała 
(emulsja nawilżająca do twarzy, kompres odświeżający 
do oczu, balsam pod oczy, sztyft do pielęgnacji ust, tonik 
do twarzy regulujący/odświeżający) (24, 25). Kwiaty mogą 
stanowić też składnik kosmetyków zalecanych przy nad-
miernym wypadaniu włosów (23). Do kąpieli relaksacyj-
no-odprężających można stosować odwar przyrządzony 
przez wolne gotowanie 25 g surowca w 1,5 l wody, który 
po ostudzeniu należy przecedzić do około 10 l wody. Czas 
kąpieli 20 min w temp. 37°C. Surowiec stosowany jest też 
wspomagająco w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła, 
np. w leczeniu aft (aphthosis) zaleca się picie odwaru z 
kwiatów przelotu i ziela macierzanki (24).

Kwiaty przelotu mogą być składnikiem recepturowych 
mieszanek o działaniu diuretycznym i wspomagających 
przemianę materii w zaburzeniach objawiających się 
zmianami skórnymi (trądzik, łojotok), w niedostatecznym 
wydalaniu moczu, w przypadku stwierdzenia zwiększonej 
ilości soli mineralnych (fosforanów i szczawianów) w 
moczu, a także w chorobach reumatycznych (23, 26).

Kierunki działania i zastosowanie w medycynie 
ludowej wskazują, że aktywność surowca może być 
uzależniona od zawartości flawonoidów lub innych po-
lifenoli. Celem pracy było oznaczenie zawartości sumy 
flawonoidów metodą opisaną w FP VIII oraz sumy 
polifenoli metodą z odczynnikiem Folina-Ciocalteua 
w handlowej próbce kwiatów przelotu pospolitego.

Część doświadczalna

Materiał, odczynniki, aparatura

Do badań użyto wysuszone kwiaty Anthyllis vulne-
raria L. produkcji Flos (2009 r.), które przed przystą-
pieniem do wykonania analiz sproszkowano.

Stosowano następujące odczynniki: aceton, meta-
nol, octan etylu, węglan sodu, kwas solny, metenamina 
(POCh, Gliwice, Polska), chlorek glinu, odczynnik 
Folin-Ciocalteu (Merck Darmstadt, Germany), kwas 
kawowy (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA). Ab-
sorbancję mierzono w spektrofotometrze UV/VIS 
Lambda 35 (Perkin-Elmer, USA).

Oznaczanie zawartości flawonoidów

0,5 g sproszkowanych kwiatów ekstrahowano aceto-
nem z dodatkiem HCl, w temp. wrzenia pod chłodnicą 
zwrotną. Po ostudzeniu i odcedzeniu od surowca, prze-
sącz ekstrahowano octanem etylu i do otrzymanego 
wyciągu dodawano roztwór chlorku glinu. Powstające 
kompleksy flawonoidów z glinem mają żółtą barwę. 
Absorbancję barwnego roztworu octanu etylu mierzono 
przy λmax = 425 nm. Zawartość sumy flawonoidów obli-
czano korzystając ze wzoru zamieszczonego w FP VIII, 
w przeliczeniu na hyperozyd (27, 28).

Oznaczanie zawartości sumy polifenoli
0,5 grama sproszkowanych kwiatów ekstrahowano 

50 ml wody dest., na wrzącej łaźni wodnej, pod chłodni-
cą zwrotną w czasie 1 godziny. Po ostudzeniu przesącz 
przenoszono do kolbki na 50 ml i uzupełniono wodą. 
2 ml tego roztworu przenoszono do kolbki na 10 ml i 
uzupełniono wodą dest. Do kolbek miarowych na 10 ml 
osłoniętych folią aluminiową, zawierających 4 ml wody, 
dodano 1 ml wyciągu oraz 0,5 ml odczynnika Folina-Cio-
calteua, a następnie po 1 min 2 ml 20% węglanu sodu i 
uzupełniono wodą. Mieszaninę pozostawiano na 30 min., 
a następnie zmierzono absorbancję barwnego roztworu 
przy λ = 760 nm wobec próby odniesienia (odczynniki 
j.w. bez wyciągu) (29, 30).

Zawartość procentową sumy polifenoli obliczano 
w przeliczeniu na kwas kawowy.

Krzywa wzorcowa. Roztwór podstawowy: 0,0200 g 
kwasu kawowego przeniesiono do kolbki miarowej, 
rozpuszczono w wodzie i uzupełniono do pojem-
ności 100 ml. Do kolbek miarowych o pojemności 
10 ml osłoniętych folią aluminiową, przenoszono 
po 4 ml wody dest., dodano po 0,05; 0,1; 0,15; 0,20; 
0,25; 0,30 ml roztworu podstawowego, po 0,5 ml od-
czynnika Folina-Ciocalteua, zawartość mieszano i po 
1 min dodano 2 ml 20% wodnego roztworu węglanu 
sodu; następnie całość uzupełniono wodą dest. i po 
wymieszaniu pozostawiono na 30 min. Absorbancję 
roztworu mierzono przy λmax = 760 nm, wobec próby 
odniesienia (odczynniki j. w. bez roztworu podstawo-
wego związku).

Uzyskane wyniki oznaczenia zawartości sumy fla-
wonoidów i związków fenolowych, wraz z ich analizą 
statystyczną zamieszczono w tabeli 1.
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Tabela 1. Zawartość sumy flawonoidów i związków fenolo-
wych w kwiatach przelotu pospolitego (analiza statystyczna, 
n = 6; tα,f = 2,571 dla P = 95%).

Analiza statystyczna Flawonoidy Związki 
fenolowe

χ – g Średnia arytmetyczna (%) 1,24 2,32

S – Odchylenie standardowe 0,0466 0,1056

S2 – Wariancja 0,0022 1,0726

Wz – Współczynnik zmienności (%) 1,90 4,55

μ – Przedział ufności 1,24 ± 0,029 2,32 ± 0,11

Wyniki i dyskusja
W pracy oznaczono zawartość wybranych grup 

związków fenolowych: sumy flawonoidów i sumy po-
lifenoli w kwiatach A. vulneraria.

Zawartość flawonoidów oznaczono metodą opisaną 
w FP VIII, opartą na pomiarze absorbancji barwnych 
kompleksów związków flawonoidowych z chlorkiem 
glinu, przy λmax = 425 nm. Zawartość sumy flawono-
idów w przeliczeniu na hyperozyd (27, 28) wynosiła 
1,24%.

Zawartość sumy polifenoli w kwiatach A. vulneraria 
oznaczono z wykorzystaniem odczynnika Folina-Cio-
calteua, w przeliczeniu na kwas kawowy. Metoda ta jest 
często stosowana dla oznaczania zawartości polifenoli 
w wyciągach roślinnych. Oparta jest na pomiarze absor-
bancji niebieskich produktów powstających w wyniku 
redukcji kompleksu fosforowolframo-fosforomolibde-
nianowego przez obecne w wyciągu związki fenolowe. 
Absorbancja barwnych roztworów była mierzona przy 
λmax = 760 nm (29, 30). Krzywa wzorcowa została spo-
rządzona dla kwasu kawowego (linearność w stężeniu 
1-6 μg cm-1, współczynnik korelacji r = 0,9977). Ozna-
czona zawartość sumy związków fenolowych wynosiła 
2,32%, w przeliczeniu na kwas kawowy.

Zwraca uwagę wysoka zawartość flawonoidów w 
kwiatach, co może uzasadniać wpływ uszczelniający na 
naczynia krwionośne, ułatwianie resorpcji wybroczyn, 
obrzęków, wpływ na regenerację tkanki łącznej, przy-
spieszanie gojenia się ran, a także działanie diuretyczne 
surowca, stąd kwiaty przelotu pospolitego przed wpro-
wadzeniem na rynek farmaceutyczny, należałoby stan-
daryzować na zawartość związków flawonoidowych.
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