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summAry
Tropaeolum majus l. is well recognized in Brazilian traditional 
medicine. nasturtium seeds were brought to europe from Peru 
in the 16th century. The whole herb or fresh leaves are used by 
herbalists for infections of the urinary tract and the respiratory 
system. It is also applied externally as an antiseptic to wounds 
and skin eruptions. extract from Tropaeolum majus exhibit has 
important in vivo diuretic properties. In relation to potential 
cardiovascular activities, experimental studies indicated potential 
antithrombin and in vitro angiotensin-converting-enzyme inhibitor 
(ACe) activities. The leaves are eaten in salad for their piquancy 
and the seeds are used as a cheap substitute for capers.

Key WorDs: TroPAeolum mAjus – CHemICAl 
ConTenT – meDICAl APPlICATIon

Wprowadzenie
Tropaeolum majus L. rośnie dziko w Ameryce 

Południowej. Do Europy została przywieziona z Peru 
w XVI wieku przez Hiszpanów. W Polsce występuje 
jako roślina ozdobna w dwóch odmianach – pnącej i 
krzaczastej. W leczeniu stosuje się ziele, kwiat oraz 
liście nasturcji. Z nasturcji przygotowuje się ekstrakty 
wodne, etanolowe oraz octanowe, syropy na bazie 
naparów i maceratów oraz spirytusy nasturcjowe. 
Preparaty wykazują silne działanie przeciwbakteryjne 
i przeciwgrzybiczne. Ekstrakty z liści nasturcji stosuje 
się przy anginach, w bronchitach oraz stanach zapal-
nych dróg moczowych (1-5).

Tropaeolum majus L. jest dobrze zananą rośliną 
leczniczą w medycynie brazylijskiej i peruwiańskiej. 
Nasturcja w medycynie ludowej była stosowana jako 
środek dezynfekujący, przyspieszający gojenie ran, 
antybiotyk, środek łagodzący choroby klatki piersiowej 
(6, 7) oraz jako środek przeciwszkorbutowy (7). Duke 
i Ayensu (8) w swoich badaniach określili właściwości 
przeciwnowotworowe ekstraktów z T. majus, nato-
miast Niizu i Rodiguez-Amaya (9) opisują nasturcję 
jako dobre źródło luteiny. Inni autorzy z kolei przy-
pisują jej właściwości antyoksydacyjne (10).

Ekstrakty z nasturcji stosowane są jako naturalne 
barwniki w przemyśle farmaceutycznym oraz spo-

żywczym ze względu na obecność antocyjanów, wy-
stępujących szczególnie w pomarańczowych płatkach 
kwiatów. Oprócz właściwości barwiących, antocyjany 
wykazują właściwości antyoksydacyjne, które zostały 
opisane przez Wang i wsp. (11).

Skład chemiczny
Fitochemiczny skład liści i nasion nasturcji wskazuje 

na obecność kwasów tłuszczowych (kwas erukowy, 
oleinowy, linolowy) oraz flawonoidów (izokwerce-
tyna, 3-glukozyd kwercetyny oraz kemferol) (ryc. 1) 
(12, 13). Wyizolowano również glukozynolany, takie 
jak glukotropeolina (glukozylan benzylu) i synalbina 
(ryc. 1) oraz tetracykliczne triterpeny (14, 15).

Garzón i Wrolstad (10) określili zawartości anto-
cyjanów, związków fenolowych oraz kwasu askor-
binowego w pomarańczowych kwiatach nasturcji 
oraz określili ich właściwości antyoksydacyjne. Za-
wartość poszczególnych składników wyznaczono, 
stosując chromatografię, metody spektralne (UV) 
oraz spektrometrię masową, natomiast właściwości 
antyoksydacyjne przy zastosowaniu metody DPPH 
(2,2-difenylo-1-pikrylohydrazyl) oraz ABTS – wol-
ny rodnik wytwarzany przed analizą z soli amono-
wej kwasu 2,2-azyno-bis(3-etylobenzotiazolino- 
-6-sulfonowego). W płatkach nasturcji zawartość an-
tocyjanów określono na poziomie 72 mg/10 g świeżej 
masy, z czego 91% stanowiła pelargonidyna (ryc. 2).

Kwiaty nasturcji są również bogate w naturalne 
barwniki roślinne: polifenole oraz karotenoidy. Z po-
lifenoli największą grupę związków stanowią flawo-
noidy (flawonole i antocyjany). Wśród karotenoidów 
występują: luteina, α-, β-, γ-karoten oraz zeaksantyna. 
Kwiaty nasturcji są bogatym źródłem związków mine-
ralnych (siarki i fosforu). Nasturcja charakteryzuje się 
także wysoką zawartością fitoncydów (16).

Badania farmakologiczne
Przeprowadzono wiele badań farmakologicznych z 

zastosowaniem Tropaeoulum majus L. Binet (18) zbadał 
antybiotyczny efekt izotiocyjanianu benzylu w zakaże-
niach dróg moczowych, natomiast Gallagher i wsp. (19) 
opracowali i wprowadzili na rynek preparat zawierający 
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wyciąg z T. majus, który stosowany jest jako środek prze-
ciwbakteryjny w wyżej wymienionych zakażeniach.

Gasparotto i wsp. (20, 21) badali wpływ wodno-eta-
nolowych ekstraktów z liści T. majus jako czynników 
moczopędnych oraz natriureaz, związków wpływających 
na proces wydzielania sodu do moczu poprzez oddzia-
ływanie na nerki. Opracowali oni również hipotezę me-
chanizmu aktywności moczopędnej tych ekstraktów.

W odróżnieniu od wielu innych roślin zawierających 
glukozynolany, T. majus zawiera jedynie jeden związek, 
a mianowicie glukozynolan benzylu (glukotropeolinę) 
(ryc. 1) (15). Glukozynolan bezylu w przewodzie po-
karmowym ulega hydrolizie enzymatycznej, w wyniku 
czego powstaje izotiocyjanian benzylu (ryc. 3).

W tkankach rozkład glukozynolanów zachodzi pod 
wpływem enzymu mirozynazy, aktywowanego przez kwas 
askorbinowy, co również prowadzi do powstania olej-
ków gorczycznych (izotiocyjaniany) (22). Izotiocyjanian 
benzylu ulega następnie przekształceniu do pochodnych 
acetylocysteiny (14). W nerkach składniki te wydzielane 
są do moczu, gdzie duża ich ilość ulega rehydrolizie 
do wyjściowego izotiocyjanianu benzylu. Powoduje to 
wzrost aktywności przeciwbakteryjnej poprzez zahamo-
wanie wzrostu bakterii w układzie moczowym. Wynika 
z tego, że wyjściowa ilość spożywanej glukotropeoliny 
musi być wystarczająco duża, aby odpowiednia ilość 
izotiocyjanianu benzylu została wydzielona do moczu. 

Dziennie powinno się przyjmować co najmniej 150 mg 
glukotropeoliny (13).

W praktyce farmakologicznej mogą być stosowane 
jedynie rośliny z dużą zawartością glukotropeoliny. 
Dodatkowym problemem jest fakt, że duża ilość tego 
związku może ulec rozkładowi podczas procesu obrób-
ki, szczególnie podczas suszenia. Obecnie prowadzone 
są badania polegające na określeniu oraz doborze 
parametrów biochemicznych, mających wpływ na stę-
żenie glukotropeoliny w suchym produkcie. Również 
prowadzone są badania genetyczne, których celem jest 
wyhodowanie odpowiedniego gatunku na potrzeby 
farmaceutyczne (22-24).

Gasparotto i wsp. (20, 21) zajmowali się oceną efektu 
moczopędnego naparów oraz ekstraktów wodno-eta-
nolowych (HETM) z T. majus, a także opracowaniem 
mechanizmu ich działania. Stosowali napary (2,5-10%) 
oraz HETM (150, 300 mg/kg) podawane doustnie szczu-
rom. Kontrolowano stężenie elektrolitów, mocznika oraz 
keratoniny w moczu tych zwierząt. Doustne podawanie 
10% naparu (co odpowiada dawce 500 mg/kg) powodo-
wało znaczny wzrost stężenia Na+ wydalanego z moczem. 
Długotrwałe podawanie HETM (300 mg/kg) wywoływało 
efekt moczopędny oraz powodowało wzrost usuwanego 
Na+ w moczu. Sprawdzono również ewentualny udział 
prostaglandyn w działaniu moczopędnym. Przeprowadzo-
no badania, w których podawano HETM (300 mg/kg) 

Ryc. 1. Główne związki flawonoidowe i glukozynolany występujące w nasturcji.

Ryc. 2. Pelargonidyna występująca w płatkach nasturcji. Ryc. 3. Izotiocyjanian benzylu.
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w połączeniu z indomecytyną (5 mg/kg). Stwierdzono, iż 
połączenie to powoduje zmniejszenie wydzielania moczu 
oraz sodu w porównaniu z wynikami otrzymanymi w 
doświadczeniu, w którym stosowano jedynie HETM. 
Otrzymane wyniki sugerują, że HETM może stanowić 
czynnik odpowiedzialny za działanie moczopędne bez 
objawów zatrucia, a mechanizm może być związany z 
układem prostaglandyn (20).

W późniejszej pracy Gasparotto i wsp. (21) przepro-
wadzili badania na grupie szczurów z nadciśnieniem 
tętniczym (SHR), w celu określenia związków odpo-
wiedzialnych za działanie moczopędne. Chromatogra-
ficzne frakcjonowanie wodno-etanolowego ekstraktu 
pozwoliło na wydzielenie frakcji bogatej w izokwerce-
tynę (TMLR). Frakcję tę, w ilości 5-10 mg/kg, a także 
chlorotiazyd (lek referencyjny) podawano w ilości 
10 mg/kg. Stwierdzono, że wydalanie moczu i zawartość 
sodu były zależne od podawanej dawki TMLR oraz 
obecnej w niej izokwercetyny. Ponadto nie znaleziono 
żadnych dowodów niekorzystnego działania preparatów 
na nerki lub innych niekorzystnych skutków u zwierząt, 
nawet po dłuższym okresie leczenia wodno-etanolową 
frakcją (TMLR) lub izokwercetyną.

Autorzy Gasparotto i wsp. (25) w kolejnej pracy zajęli 
się przeciwnadciśnieniowym działaniem izokwercetyny 
oraz ekstraktów z T. majus. W badaniach zastosowano 
wodno-etanolowy ekstrakt (HETM), wydzieloną ak-
tywną frakcję (TMLR) oraz flawonoidy: izokwercetynę 
i kemferol, jako czynniki przeciwnadciśnieniowe. Poza 
tym oceniano, czy są one inhibitorami konwertazy angio-
tensynowej (ACE). Badania przeprowadzono na grupie 
szczurów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym krwi oraz 
na grupie szczurów z nadciśnieniem tętniczym (SHR). 
Preparaty podawano doustnie oraz za pomocą wlewów 
dodwunastniczych. Wykazano, że doustne podawanie 
HETM i TMLR znacznie obniża, zależnie od dawki, 
ciśnienie tętnicze krwi zarówno u szczurów z prawidło-
wym ciśnieniem, jaki i z nadciśnieniem. Dożylne podanie 
izokwercytryny również powodowało spadek ciśnienia 
tętniczego krwi u szczurów. Działania takiego nie wy-
kazywał kemferol. Stwierdzono ponadto, że zarówno 
wymienione preparaty, jak i izokwercetyna, nie wpływają 
na akcję serca u szczurów. Na podstawie powyższych ba-
dań autorzy doszli do wniosku, że działanie hipotensyjne 
wodno-etanolowego ekstraktu z nasturcji (HETM) oraz 
wydzielonej z niego aktywnej frakcji (TMLR) może być 
związane z wysoką zawartością izokwercetyny.

Właściwości antyoksydacyjne kwiatów nasturcji zostały 
zbadane na podstawie zdolności redukcji rodników w 
DPPH (2,2-difenylo-1-pikrylohydrazyl) oraz ABTS – wol-
ny rodnik wytwarzany przed analizą z soli amonowej kwa-
su 2,2-azyno-bis(3-etylobenzotiazolino--6-sulfonowego). 
Zauważono, że wyciągi z kwiatów nasturcji wykazują 

zdolność do reagowania zarówno z rodnikiem ABTS, jak 
i DPPH, z tym że rodnik ABTS (458 µmol Te/g świeżej 
masy) był 5-krotnie bardziej wiązany niż rodnik DPPH 
(91,87 µmol Te/g świeżej masy). Substancje zawarte w 
kwiatach nasturcji wykazywały zdolność reagowania z 
wolnymi rodnikami prawdopodobnie poprzez reakcje 
przeniesienia elektronów (26).

Garzón i Wrolstad (10) przeprowadzili również 
porównanie aktywności wiązania rodników ABTS 
przez pomarańczowe płatki nasturcji ze znanymi pro-
duktami spożywczymi. Zaobserwowano, że wykazują 
one wyższą zdolność redukcji rodników w stosunku 
do czarnych jagód (45,9 µmol Te/g) oraz wyższe od 
jeżyn (0-25,3 µmol Te/g świeżej masy), które zostały 
uznane jako składniki odżywcze wykazujące wysoką 
aktywność antyoksydacyjną (27-29).

W połowie ubiegłego wieku zainteresowano się wła-
ściwościami antyseptycznymi T. majus. Ustalono wów-
czas, że spożywanie już 5-10 g liści nasturcji powoduje 
wytworzenie w organizmie substancji hamujących wzrost 
bakterii duru brzusznego, czerwonki, błonicy oraz drob-
noustrojów wywołujących zapalenie płuc (1-3).

De Medeiros (13) opisuje antytrombinową ak-
tywność ekstraktów otrzymanych z liści nasturcji za 
pomocą metanolu i chlorku metylenu. Pintão i wsp. 
(30) wykazali właściwości przeciwnowotworowe glu-
kozynolanu benzylu, stosowanego w różnego rodzaju 
nowotworach tkankowych u ludzi i myszy. Picciarelli 
i wsp. (31, 32) również opisują przeciwnowotworową 
aktywność glikozydów triterpenowych. Jak już wcze-
śniej wspominano, glukozynolany ulegając degradacji 
enzymatycznej, termicznej lub przy udziale mikroflory 
jelitowej, są prekursorami dużej liczby związków, które 
mogą wykazywać wielokierunkowe oddziaływanie prze-
ciwnowotworowe. Hecht i wsp. (33, 34) opisali w swoich 
pracach możliwe działanie przeciwnowotworowe izotio-
cyjanianu benzylu poprzez hamowanie fazy I enzymów 
(szczególnie monooksygenaz i cytochromu P450s, przez 
wprowadzenie atomu tlenu jako grupy hydroksylowej, 
ketonowej lub epoksydowej do pierwotnego związku) 
oraz poprzez indukcję fazy II enzymów (wprowadzenie 
do ugrupowania kilku układów sprzężenia).

Ekstrakty z nasturcji należą do ważnej grupy prepa-
ratów stosowanych do pielęgnacji włosów ze względu na 
obecność siarki. Preparaty te przeznaczone są do odnowy 
włosów skłonnych do przetłuszczania się. Hamują łojotok, 
wzmacniają włosy i zapobiegają ich wypadaniu. Sok z liści 
wykazuje działanie przeciwświądowe (16, 32).

Nasiona nasturcji charakteryzują się wysoką zawarto-
ścią kwasu erukowego, który jest głównym składnikiem 
oleju Lorenza, wykorzystywanego w leczeniu adrenoleu-
kodystrofii (choroba Siemerlinga-Crentzeldta występu-
jąca u mężczyzn). Choroba ta związana jest z zaburzoną 
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proksymalną β-oksydacją kwasów tłuszczowych, prowa-
dzącą do ich gromadzenia w różnych narządach (35).

Podsumowanie
Z nasturcji (zarówno z suszu, jak i ze świeżych 

roślin) przygotowuje się wodne, etanolowe oraz octa-
nowe ekstrakty, syropy na bazie naparów i maceratów, 
spirytusy nasturcjowe i inne.

Nasturcja zawiera różnorodne związki biologicznie 
czynne, takie jak flawonoidy (izokwercetyna, kemferol) 
oraz glukozynolan benzylu. Dzięki tym składnikom wy-
kazuje właściwości przeciwskurczowe i antyseptyczne. 
Zarówno wyciągi wodne, jak i sok z liści nasturcji, pole-
cane są przy anginach, zapaleniu oskrzeli i zakażeniach 
dróg moczowych. Napary i odwary zalecane są także 
do płukania w stanach zapalnych jamy ustnej, gardła i 
migdałków oraz do przemywania trudno gojących się ran 
i ropni. Do użytku wewnętrznego sporządza się granu-
laty ze sproszkowanych nasion. Glukozynolan benzylu 
(glukotropeolina) w przewodzie pokarmowym ulega 
hydrolizie enzymatycznej, w wyniku czego powstaje izo-
tiocyjanian benzylu. Izotiocyjanian benzylu jest związkiem 
hamującym rozwój bakterii wywołujących zapalenie dróg 
moczowych, ale także jest stosowany przy zakażeniach 
dróg oddechowych i grypie. Ze względu na obecność glu-
kotropeoliny oraz izokwercetyny nasturcji przypisywane 
jest działanie przeciwnowotworowe.

Opisane wyniki badań sugerują, iż T. majus jest 
potencjalnym fitoterapeutykiem ze względu na za-
wartość składników, które można stosować w wielu 
chorobach, szczególnie w chorobach dróg oddecho-
wych i moczowych.
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