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Cirsium olerACeum (l.) sCoP. – ACtive 
substAnCes And Possible usAGe

summArY
the presented paper is a review of literature applying to Cirsium 
oleraceum. it characterizes a morphological-anatomical appear-
ance of this plant and its phytochemical composition. the herba 
of Cirsium oleraceum have been used in folk medicine as diuretic, 
hemostatic, ani-inflammatory and astringent remedies. Cirsium 
spp. contain flavonoids, phenolic acids, sterols and triterpenes. 
its extracts showed antioxidant, antimicrobial, anti-inflammatory 
and anticancer activities. Cirsium oleraceum contain also lignans 
and isoflavones which shown anticancer activities (breast and 
prostate cancer).

KeY Words: Cirsium olerACeum – CHemiCAl 
Content – mediCAl APPliCAtion

Wprowadzenie
Zioła, dzięki zawartości różnych składników bio-

logicznie aktywnych, stosowane są w leczeniu wielu 
chorób, ale również, jako suplementy przynoszące 
dodatkowe korzyści zdrowotne. Ostrożeń warzywny 
niegdyś miał duże znaczenie w medycynie ludowej, 
obecnie wykorzystywany jest w znacznie mniejszym 
zakresie, lecz doniesienia literaturowe z ostatnich 
10 lat wskazują na wzrost zainteresowania roślinami 
z gatunku Cirsium.

Cirsium oleraceum nazwano „czarcim żebrem” 
lub „pietra zielem”. Nazwy te zawdzięcza kształtowi 
korzenia, który wygląda jakby był odgryziony. Na te-
renach Wielkopolski i Pomorza był sprzedawany na 
targowiskach i w aptekach. Wierzono, że ma cudowną, 
niemal magiczną moc, a kąpiel w naparze usuwa uroki 
rzucone przez złych ludzi.

Ostrożeń warzywny należy do ziół stosowanych jako 
środek moczopędny, odtruwający, przeciwzapalny, 
przeciwgośćcowy, a także wykorzystywanych do ką-
pieli i pielęgnacji przy wypadaniu włosów, zapaleniu 
oczu oraz zatok obocznych nosa. Kąpiel w wywarze z 
ostrożenia warzywnego działa orzeźwiająco i odnawia-
jąco na organizm. Od lat ostrożeń jest stosowany jako 

naturalny antybiotyk przy zapaleniach i chorobach 
skóry. Dawniej stosowano go również do zwalczania 
trądziku i łuszczycy.

Odwar z ostrożenia warzywnego w trakcie obmy-
wania lub kąpieli chorego gęstnieje lub galaretowieje. 
W przypadku, gdy obmywa się zdrowy człowiek wywar 
jest przejrzysty i nie zmienia swojego wyglądu. Zmiany 
przejrzystości uważane są jako wskaźnik istnienia oraz 
ustępowania zmian chorobowych (1-3).

Kłącze i młode rośliny są jadalne, stąd też okre-
ślenie „warzywny”. Mają one cenne wartości pokar-
mowe, dzięki dużej zawartości białka, wapnia, potasu 
i magnezu. W niektórych krajach, m.in. w Japonii i 
Indiach, jest rośliną hodowaną jako warzywo, a młode 
pędy i liście używane są do gotowania barszczu.

Opis rośliny i występowanie
Ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum (L.) Scop.) 

należy do rodziny Asteraceae – Astrowate (3).

Ostrożeń warzywny (ryc. 1) jest byliną osiągającą 
od 0,4 do 1,2 m wysokości. W ziemi znajduje się silne 
kłącze, a nad ziemię wyrastają rozgałęzione łodygi, na 

Ryc. 1. Ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum) – dolne li-
ście.
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których rozmieszczone są duże, nierówno kolczasto 
ząbkowane liście. Liście wyrastają na całej długości 
łodygi, aż po kwiatostany. Górne liście są mniejsze 
i pojedyncze. Łodyga i liście pokryte są meszkiem, 
który po ususzeniu staje się kłujący.

Kwitnie od lipca do września na żółto, niekiedy 
purpurowo. Kwiaty rurkowe zebrane są w kwiatostany 
w formie koszyczków. Owocem jest niełupka, pokryta 
białym puchem (4, 5).

Surowcem leczniczym jest ziele ostrożenia wa-
rzywnego – Herba Cirsii oleracei. Pędy zbierane są 
na początku kwitnienia. Oddzielone od łodyg liście 
wraz z koszyczkami oraz otaczającymi je małymi li-
śćmi suszy się w cieniu, w przewiewnym miejscu lub 
w suszarniach, w temperaturze do 30°C. Suszenie 
w nieodpowiednich warunkach powoduje, że ziele 
ciemnieje i łatwo butwieje.

Czasami zbierany jest również korzeń ostrożenia 
warzywnego – radix Cirsii oleracei (1,3).

Występuje w Azji, północnej Afryce i Ameryce Pół-
nocnej oraz niemal w całej Europie, z wyjątkiem rejonu 
Morza Śródziemnego. W Polsce zasiedla północno-
wschodnią jej część, niziny oraz rejon podgórski.

Rośliny z gatunku ostrożenia lubią tereny podmo-
kłe i torfowiska, przez co można je spotkać na łąkach, 
brzegach rowów oraz w pobliżu zbiorników wodnych. 
Lubi gleby słabo kwaśne o dużej zawartości węglanu 
wapnia (1-4).

Skład chemiczny
Struktura substancji chemicznych zawartych w rośli-

nach z rodzaju ostrożenia jest w różnym stopniu poznana. 
Dane piśmiennictwa podają, że w skład ostrożenia wcho-

dzą m.in. flawonoidy, sterole, alkaloidy, poliacetyleny, 
acetyleny, fenolokwasy, triterpeny, węglowodory, laktony 
seskwiterpenowe, lignany oraz sole mineralne (6-12).

Jedną z najlepiej poznanych grup związków che-
micznych zawartych w zielu ostrożenia są flawonoidy, 
m.in. linaryna (akacetyno-7-rutynozyd) (0,7%) (ryc. 2) 
oraz pektolinaryna (pektolinarygenino-7-rutynozyd) 
(0,31%) (ryc. 3), jak również apigenina, apigeniny-7--
-glukozyd, 3-O-metylokwercetyna, skutelaryna (11).

Stwierdzono również obecność triterpenów (m.in. 
taraksasterolu i β-amyryny, lupeolu, stigmastero-
lu, taraksasterolu, ψ-taraksesterolu), fitosteroli (jak 
stigmasterol), garbników pochodnych pirokatechiny, 
pektyn, karotenoidów, węglowodorów, żywicy i soli 
mineralnych. Ostrożeń zawiera również kwasy feno-
lowe oraz aldehydy alifatyczne (winylopentaacetylen, 
4,6-tetradekadien-8,10,12-triyn-1-ol, 1,11-tridekadien-
3,5,7,9-tetrayn). (6, 8-12).

Dużą grupę związków znajdujących się w roślinach z 
rodzaju Cirsium stanowią lignany. Strack (13), Walton 
i Brown (14) stwierdzili obecność lignanów należących 
do pochodnych alkoholi fenolowych (alkohol konifery-
lowy, alkohol synapinowy, alkohol kumarylowy). W roku 
2010 ukazała się praca Boldizsára i wsp. (15) opisująca 
badania mające na celu określenie zawartości lignanów w 
ostrożeniu. Wykazali oni obecność dwóch grup lignanów 
glikozydowych, do których należą: arktyna i arktygenina 
(ryc. 4 i 5), trechalozyd i trechalogenina (ryc. 6 i 7).

Badania farmakologiczne
Przegląd piśmiennictwa wskazuje, iż wiedza na 

temat składu, jak i aktywności farmakologicznej róż-
nych gatunków z rodzaju Cirsium, w tym gatunku 

Ryc. 2. Linaryna.

Ryc. 3. Pektolinaryna.
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C. oleraceum poszerza się. Szczególnie informacje z 
ostatnich lat poszerzają wiedzę na temat terapeutycz-
nych możliwości zastosowania zarówno ekstraktów, jak 
i wyizolowanych związków z ostrożnia. Duży wkład w 
poszerzenie wiedzy o właściwościach leczniczych roślin z 
rodzaju Cirsium przyniosły badania Nazaruk i wsp. (7-9, 
12). Badania te obejmowały zarówno poznanie składu 
chemicznego, jak również możliwości aplikacyjnych róż-
nego rodzaju ekstraktów uzyskanych z Cirsium.

Ostrożeń jest cennym źródłem flawonoidów, m.in. 
linaryny i pektolinaryny (ryc. 2 i 3). Przeprowadzone 
badania wykazały, że pektolinaryna wywołuje efekt 
porównywalny do kwasu acetylosalicylowego zasto-
sowanego w tej samej dawce. Natomiast linaryna w 
porównaniu do pektolinaryny i siarczanu morfiny 
wykazuje średnią aktywność biologiczną.

Han i wsp. (16) wykazali doświadczalnie, że lina-
ryna pobudza produkcję cytokin, które odgrywają 
ważną rolę w utrzymaniu homeostazy komórek i 
tkanek. Cytokiny wywierają duży wpływ na przebu-
dowę i naprawę uszkodzeń elementów tkankowych 
na drodze koordynowania aktywności wielu innych 
komórek, m.in. fibroblastów, osteoklastów i komórek 
śródbłonka.

Badania przeprowadzone przez Jędrzejko i wsp. 
(17) wskazują na możliwości zastosowania C. ole-
raceum jako środka moczopędnego, ściągającego i 
przeciwreumatycznego, a także w kosmetyce (płukanki 
przeciw wypadaniu włosów).

Kolla i wsp. (18) wykazali, że po dożylnym poda-
waniu flawonoidów występujących w C. oleraceum 
przez 5 dni, nastąpił wzrost indeksu protrombinowe-
go, przy jednoczesnym skróceniu czasu krwawienia i 
zmniejszeniu utraty krwi. Stwierdzono, że efekt ten 
utrzymywał się przez 25-30 dni. Po pięciodniowym 
stosowaniu iniekcji następowało także przyspieszenie 
tworzenia się trombocytów (18).

Badania prowadzone pod kątem zastosowania fla-
wonoidów jako czynników hamowania aktywności 
α-glukozydazy i α-amylazy wykazały, że luteolina i 
jej 7-o-glukozyd (dość często występujące w rodzaju 
Cirsium) miały znaczące działanie w tym zakresie. 

Ryc. 4. Arktyna.

Ryc. 5. Arktygenina.

Ryc. 6. Trechalozyd.
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Szczególnie luteolina, w stężeniu 0,5 mg/ml, hamowała 
α-glukozydazę w 36% i jest to działanie silniejsze od 
działania akarbozy (19).

Zaobserwowano, iż 7-o–neohesperydozyd hispi-
duliny wywoływał zwiększenie liczby skurczów przed-
sionków, jak również wzrost siły skurczu aorty i wzrost 
ciśnienia tętniczego krwi (12).

Obecnie dużo uwagi poświęca się substancjom 
neutralizującym wolne rodniki tlenowe w orga-
nizmie. Działanie przeciwutleniające wykazują 
związki fenolowe, które są donorami elektronów, 
ale również są czynnikami chroniącymi składniki 
pokarmowe przed utlenieniem. Wyniki badań prze-
prowadzonych przez Nazaruka (8) oraz Jeong i wsp. 
(20) wskazują na znaczną aktywność przeciwutle-
niającą wyciągów z kwiatostanów i liści kilku gatun-
ków rodzaju Cirsium. Jeong i wsp. wykazał znaczną 
aktywność przeciwutleniającą metanolowych wy-
ciągów z kilku gatunków ostrożenia występujących 
na terenie Korei. Natomiast Nazaruk przeprowa-
dził badania, stosując metanolowe wyciągi z ziela 
ostrożeni (m.in. z C. oleraceum) występujących 
w północno-wschodniej części Polski. Niezależne 
badania przeprowadzone przez naukowców z Korei 
i Polski wykazały korelację pomiędzy aktywnością 
przeciwutleniającą, a zawartością polifenoli w ba-
danych surowcach (4, 8).

Wodne ekstrakty z C. oleraceum były testowane 
m.in. przez Loizzo i wsp. (21), Tarle i Dworak (22) 
oraz Nazaruka i Jakoniuka (7), jako czynniki prze-
ciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne. Wyniki badań 
wskazują na silne hamowanie aktywności bakterii 
Gram-dodatnich i Gram-ujemnych w obecności 
wyciągów z ostrożenia. Porównywano właściwości 
ekstraktów z kwiatów oraz liści ostrożenia. Oka-
zało się, iż ekstrakty z kwiatów wykazują większą 

aktywność przeciwbakteryjną w stosunku do eks-
traktów z liści.

Scalbert (23) prowadził badania chcąc wykazać 
zależność pomiędzy strukturą tanin a właściwościami 
przeciwdrobnoustrojowymi. Zaproponował różne 
mechanizmy aktywności przeciwbakteryjnej, m.in. 
zwrócił uwagę na działanie tanin jako inhibitorów 
wydzielania enzymów pozakomórkowych, co zakłóca 
prawidłowy wzrost lub bezpośrednio wpływa na me-
tabolizm drobnoustrojów poprzez zahamowanie ich 
fosorylacji oksydacyjnej.

Kołodziej i wsp. (24) zajmowali się również bada-
niem zależności pomiędzy właściwościami przeciwbak-
teryjnymi a zawartością tanin. Badania te sugerują, że 
czasami wyizolowane pojedyncze składniki wykazują 
mniejszą aktywność przeciwbakteryjną w porównaniu 
z ekstraktem roślinnym. Wyjaśnieniem tych obserwacji 
może być fakt, że ekstrakty z roślin zawierają liczne 
składniki fenolowe w różnym stężeniu, co wywołuje 
efekt synergistyczny.

Ostrożeń warzywny wykazuje szerokie właściwości 
przeciwbakteryjne oraz przeciwgrzybiczne (13).

Doświadczenia przeprowadzone przez Borawską 
i wsp. (25) także potwierdzają właściwości przeciw-
drobnoustrojowe wyciągów z liści i kwiatów ostrożeni: 
polnego (C. arvense), warzywnego (C. oleraceum), 
łąkowego (C. rivulare) i lancetowatego (C. vulgare) 
oraz kombinacji tych ekstraktów z kwasem pikolino-
wym oraz benzoesanem sodu w stosunku do bakterii 
z gatunków Staphylococcus aureus, bacillus subtilis i 
Pseudomonas aeruginosa. Badania obejmowały także 
sprawdzenie efektu samego ekstraktu, jak również 
w połączeniu z kwasem pikolinowym oraz benzoesa-
nem sodu, stosowanych in vitro na fibroblasty skóry 
człowieka.

Taguri i wsp. (26) wykazali, że wyizolowana pek-
tolinaryna z C. oleraceum działa bakteriobójczo na 
s. aureus, K. pneumoniae, b. subtilis, e. coli i s. faecalis 
oraz fungistatycznie na Candida monosa.

Svoboda i Lusby (27) wyizolowali lepidopteranę 
– β-sterol, który jest jednym ze źródeł cholesterolu 
w diecie, jako produkt wyjściowy do produkcji fitoek-
dysonów – ekdyzosteroli (hormonów steroidowych). 
Związki te mogą wpływać na metabolizm wzrostu oraz 
rozwoju owadów.

Działanie i zastosowanie
Badania kliniczne wykazały, że Herba Cirsii olera-

cei ma działanie moczopędne, ogólnie odtruwające 
oraz ułatwiające wydalanie szkodliwych produktów 
przemiany materii, które przypisuje się obecności fla-
wonoidów. Ostrożeń ma również właściwości wzmac-
niające i zwiększające odporność organizmu, co jest 

Ryc. 7. Trechalogenina.
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przypisywane obecności związków triterpenowych, 
podobnych do związków występujących w korzeniu 
mniszka lekarskiego. Wykazano także działanie prze-
ciwkrwotoczne. Podany bezpośrednio na skórę w 
postaci okładów i kąpieli wykazuje działanie przeciw-
zapalne (12, 17, 18).

Ziele i korzeń ostrożenia stosowane w postaci 
odpowiednich mieszanek ziołowych wykazują dzia-
łanie moczopędne i przeciwzapalne. Wyciągi z tych 
surowców mają charakter środków pomocniczych 
w reumatoidalnym zapaleniu stawów i mięśni, w 
dnie moczanowej, w chorobach nerek powodujących 
zmniejszenie wydalania moczu oraz w niektórych cho-
robach skórnych. Wyciągi te zalecane są do stosowania 
zewnętrznego w zapaleniu spojówek, świądzie skóry, 
wysypce alergicznej, trądziku, uszkodzeniu naskórka, 
oparzeniach termicznych i słonecznych I stopnia, 
żylakach podudzi, łupieżu i wypadaniu włosów oraz 
w postaci kąpieli do pielęgnacji skóry. Napar z ziela 
ostrożnia warzywnego może być stosowany nawet u 
niemowląt, szczególnie polecany jest u dzieci z atopo-
wym zapaleniem skóry. Kąpiel taka daje szybką ulgę 
i poprawę stanu zdrowia (5).

Dzięki obecności kwasów fenolowych oraz flawo-
noidów, ostrożeń wykazuje właściwości odtruwające, 
żółciotwórcze i żółciopędne, co jest korzystne w lecze-
niu i profilaktyce kamicy żółciowej, stanów zapalnych 
wątroby i niedoboru żółci. Wykazano, że zmniejsza 
proces cofania żółci do żołądka, jak również powoduje 
zmniejszenie stanów zapalnych dwunastnicy i żołądka 
oraz wspomaga regenerację komórek wątrobowych 
(28).

Stwierdzono również, że ekstrakty z ostrożenia 
mogą wykazywać działanie toksyczne, prowadzące do 
efektu przeciwnego, a mianowicie mogą powodować 
stłuszczanie wątroby. Badania przeprowadzone przez 
Choi i wsp. (29) pod kątem metabolizmu lipidów 
wskazują, iż etanolowe ekstrakty z ostrożenia indukują 
kumulację lipidów w komórkach śródbłonka wątro-
by, co może prowadzić do przewlekłej choroby tego 
narządu. Jak sugerują autorzy, może być to spowo-
dowane obniżeniem β-oksydacji, w której następuje 
przekształcenie kwasu tłuszczowego w acetylokoen-
zym A i jednocześnie wzrostem lipogenezy (proces, 
w którym acetylokoenzym A przekształcany jest do 
kwasów tłuszczowych.)

Obiecujące wydają się być obserwacje dotyczące 
zastosowania wyciągów z ostrożenia jako czynników 
wspomagających leczenie nowotworów. Obecność 
fitosteroli i flawonoidów hamuje stany zapalne 
związane z przerostem gruczołu krokowego, z kolei 
lignany oraz kwasy fenolowe zawarte w ostrożeniu 
wykazują właściwości przeciwnowotworowe (29). 

Gordaliza i wsp. (30) oraz Thompson (31) infor-
mują o właściwościach lignanów jako czynniku 
zapobiegającym wystąpieniu raka piersi i prosta-
ty. Lignany mają również zdolność aktywowania 
receptorów estrogenu u ludzi, co może być wyko-
rzystane w estrogenozależnych chorobach naczyń 
krwionośnych (32).

Autorzy wskazują, iż zawarte w ostrożeniu flawo-
noidy, kwasy fenolowe, taniny, sterole i terpeny mogą 
być stosowane jako czynniki przeciwutleniające (8, 
20, 28, 33). Niwano i wsp. (33) wspominają o bardzo 
korzystnej korelacji pomiędzy zawartością związków 
fenolowych a właściwościami przeciwutleniającymi. 
Przeprowadzone badania zależności pomiędzy za-
wartością składników fenolowych a właściwościami 
przeciwutleniającymi, jak również właściwościami 
przeciwnowotworowymi, są obiecujące zarówno ze 
względu na poszerzenie wiedzy na ten temat, jak 
również pod kątem mechanizmów zapobiegania oraz 
leczenia nowotworów.

Podsumowanie
Prezentowana praca przedstawia przegląd piśmien-

nictwa dotyczący roślin z rodzaju Cirsium. Głównymi 
substancjami aktywnymi są flawonoidy, ale również 
C. oleraceum to cenne źródło tanin oraz lignanów, 
którym to związkom przypisuje się szerokie spektrum 
farmakologiczne. Obecność związków polifenolowych 
oraz kwasów fenolowych, które są silnymi czynnikami 
przeciwutleniającymi, wskazuje na możliwość aplikacji 
ekstraktów z C. oleraceum jako składników zróżnico-
wanej diety.
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