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SUMMARY

Introduction. All over the world, natural medicine uses species of the genus Melilotus due to their anti-inflammatory, anti-rheu-
matic, analgesic, spasmolytic, astringent, diuretic and anticoagulant effects. In the Polish Pharmacopoeia, only the yellow melilot 
herb (Meliloti herba) has a monograph.
Aim. The research was aimed at a comparative analysis of the content of the sum of polyphenolic compounds, including the sum 
of flavonoids and phenolic acids, and antioxidant activity in water extracts of M. officinalis and M. alba herb and root.
Material and methods. The research was carried out for two species of Melilotus officinalis and M. alba. The raw material was 
herb and melilot root, collected during flowering period from natural sites. In aqueous extracts from raw materials, the following 
methods were determined by colorimetric methods: the sum of polyphenolic compounds using the Folin-Ciocalteu reagent, the sum 
of phenolic acids using the Arnov reagent, the sum of flavonoids using the Christ-Müller method and the antioxidant activity using 
the 2,2-diphenyl-1-picryl-radical hydrazyl (DPPH).
Results. Meliloti alba herb has a much higher content of polyphenols, including phenolic acids and flavonoids than M. officinalis. 
In the yellow sweet clover the sum of polyphenols in the samples ranged from 2.101 to 2.438%, while in the white sweet clover from 
2.765 to 3.540%. The content of phenolic acids in the samples of yellow sweet clover herb was 0.617-0.766%, and in the samples of 
white sweet clover herb was 0.646-0.900%. The content of flavonoids in the samples of yellow sweet clover herb ranged from 0.748 
to 0.975%, and in the case of white sweet clover herb it was at the level of 0.801-1.192%. The samples of the commercial yellow 
sweet clover herb had the lowest content of phenolic compounds; the sum of polyphenols was 1.579%, phenolic acids 0.361%, 
and flavonoids 0.441%. The determined content of total polyphenols in the roots of both melilot species was low and amounted to 
0.450% in MORA1 and 0.362% in MARA2. Despite the lower content of polyphenolic compounds (2.438%), the yellow melilot 
showed higher antioxidant activity (IC50 = 4.35 mg/ml) compared to the white melilot herb (IC50 = 5.31) with a higher content 
of polyphenols (3.010%).
Conclusions. A higher content of the sum of polyphenols as well as phenolic acids and flavonoids was found in the white melilot. 
In both the yellow and white sweet clover herb extract, significantly more polyphenolic compounds were determined compared to 
the content in their root extract.
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STReSzCzenIe

Wstęp. na całym świecie medycyna naturalna wykorzystuje gatunki z rodzaju Melilotus ze względu na ich działanie przeciwzapalne, 
przeciwreumatyczne, przeciwbólowe, spazmolityczne, ściągające, moczopędne i przeciwzakrzepowe. W Farmakopei Polskiej mono-
grafię ma jedynie ziele nostrzyka żółtego (Meliloti herba).
Cel pracy. Badania miały na celu porównawczą analizę zawartości sumy związków polifenolowych, w tym sumy flawonoidów i sumy 
kwasów fenolowych oraz aktywności antyoksydacyjnej w wyciągach wodnych z ziela i korzenia M. officinalis i M. alba.
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Materiał i metody. Badania prowadzono dla dwóch gatunków nostrzyka: Melilotus officinalis i M. alba. Surowiec stanowiły ziele 
i korzeń nostrzyków zebrane w okresie kwitnienia ze stanowisk naturalnych. W wodnych wyciągach z surowców oznaczono kolory-
metrycznymi metodami: sumę związków polifenolowych z wykorzystaniem odczynnika Folina-Ciocalteu, sumę kwasów fenolowych 
z wykorzystaniem odczynnika Arnova, sumę flawonoidów metodą Christa-Müllera oraz aktywność antyoksydacyjną z wykorzystaniem 
rodnika 2,2-difenylo-1-pikrylo-hydrazylowego (DPPH). 
Wyniki. ziele Meliloti alba charakteryzuje się znacznie wyższą zawartością polifenoli, w tym kwasów fenolowych i flawonoidów, niż 
ziele M. officinalis. W zielu nostrzyka żółtego suma polifenoli w próbach wynosiła od 2,101 do 2,438%, natomiast w zielu nostrzyka 
białego od 2,765 do 3,540%. zawartość kwasów fenolowych w próbkach ziela nostrzyka żółtego wynosiła 0,617-0,766%, a w prób-
kach ziela nostrzyka białego 0,646-0,900%. zawartość flawonoidów w próbkach ziela nostrzyka żółtego mieściła się w przedziale od 
0,748 do 0,975%, a w przypadku ziela nostrzyka białego była na poziomie 0,801-1,192%. najniższą zawartość związków fenolowych 
miały próbki handlowego ziela nostrzyka żółtego; suma polifenoli wynosiła 1,579%, kwasów fenolowych 0,361%, a flawonoidów 
0,441%. Oznaczona zawartość sumy polifenoli w korzeniach obu gatunków nostrzyka była niska i wynosiła 0,450% w MORA1 
i 0,362% w MARA2. 
Mimo niższej zawartości związków polifenolowych (2,438%) nostrzyk żółty wykazał wyższą aktywność antyoksydacyjną (IC50 = 
4,35 mg/ml) w stosunku do ziela nostrzyka białego (IC50 = 5,31) o wyższej zawartości związków polifenolowych (3,010%).
Wnioski. Wyższa zawartość sumy polifenoli, a także kwasów fenolowych i flawonoidów występowała w nostrzyku białym. zarówno 
w wyciągu z ziela nostrzyka żółtego, jak i białego oznaczono zdecydowanie więcej związków polifenolowych w porównaniu z ich 
zawartością w wyciągu z korzeni. 

Słowa kluczowe: Melilotus officinalis, Melilotus alba, polifenole, aktywność antyoksydacyjna

Wstęp
Rodzaj Melilotus Mill. (Nostrzyk) należy do ro-

dziny Fabaceae (Bobowate). Jego nazwa wywodzi 
się z łacińskich słów meli – „słodycz, miód” i lo-
tus – „roślina, koniczyna”, stąd gatunki nazywane 
są także słodką koniczyną (1). Po raz pierwszy ro-
dzaj Melilotus został opisany w dziele Millera: „The 
Gardens Dictionary Edition 4 Vol 2” z 1754 roku (2). 
Obecnie rodzaj Melilotus reprezentują 24 gatun-
ki (3), a według innych źródeł nawet 25 (4, 5). Należą 
do nich zarówno rośliny jednoroczne, dwuletnie, jak 
i byliny. Gatunki te występują naturalnie w Europie 
i Azji, a ze względu na niewielkie wymagania środo-
wiskowe są szeroko rozpowszechnione w Australii, 
Ameryce Północnej (także na Alasce), Ameryce 
Południowej i Afryce (4, 6-8). Według Szafera 
i wsp. (9) w Polsce na terenie całego kraju, od ni-
zin, wyżyn, po niższe partie górskie, występowały 
4 gatunki rodzaju Melilotus: M. dentatus (Nostrzyk 
ząbkowany), M. altissimus (Nostrzyk wyniosły), M. al-
bus (Nostrzyk biały) i M. officinalis (Nostrzyk żółty). 
Ostatnie dane z 1995 roku mówią o występowaniu 
11 gatunków: M. alba Medik, M. officinalis (L.) Lam. 
em. Thuill., M. altissima Thuill., M. polonica (L.) 
Pall., M. coeruleus (L.) Desr., **M. siculus (Turra) 
A. K., M. denata (Walds & Kit.) Pers., **M. sulcata 
Desfr., **M. indica (L.) All., *M. wolgica Poir. in 
Lam., **M. messanensis (L.) All., w tym 4 efeme- 
rofitów** i 1 antropofita* zadomowionego (10). 
W Polsce M. officinalis i M. alba to gatunki pospo-
lite na terenie całego niżu i w niższych położeniach 
górskich. Oba gatunki występują na podobnych tere-
nach, są to: zarośla, przydroża, rowy, łąki i słoneczne 
wzgórza (9).

Na całym świecie medycyna naturalna wykorzy-
stuje gatunki z rodzaju Melilotus ze względu na ich 
działanie przeciwzapalne, przeciwreumatyczne, prze-
ciwbólowe, spazmolityczne, ściągające, moczopędne 
i przeciwzakrzepowe (3). Monografia Meliloti herba 
umieszczona w Farmakopei Polskiej VI dopusz-
cza zbiór surowca z dwóch gatunków: M. officinalis 
i M. altissimus do stosowania zewnętrznęgo w prepa-
ratach (11). Zhao i wsp. w swojej publikacji wskazują 
na 12 gatunków nostrzyków najczęściej stosowanych 
w medycynie naturalnej, w tym M. suvaevolens Ledeb. 
wykorzystywany od wielu lat w Chinach w leczeniu 
stanów zapalnych, infekcji gardła i układu pokar-
mowego (5, 12). Są także publikacje informujące 
o stosowaniu M. elegans w medycynie tradycyjnej 
w Etiopii w schorzeniach dermatologicznych, ast-
mie i hemoroidach. Ponadto w badaniach wykaza-
no porównywalną siłę działania przeciwzapalnego 
wyciągu z tego gatunku w dawce 333,3 mg/kg m.c. 
suchego surowca z działaniem indometacyny w dawce 
1 mg/kg m.c. (13).

M. officinalis jest dużo lepiej poznany niż M. alba. 
Wynika to z faktu, iż nostrzyk żółty, jak podają 
autorzy, jest od tysięcy lat cenionym surowcem 
o wielokierunkowym działaniu, wykorzystywanym 
w fitoterapii (14, 15), dlatego w wielu badaniach 
identyfikowano związki odpowiedzialne za działanie 
lecznicze tego gatunku. Natomiast nostrzyk biały to 
gatunek doceniany od lat, ale głównie w agrono-
mii (16), stąd być może mniejsze zainteresowanie 
zbadaniem jego chemizmu. Na podstawie dostęp-
nych źródeł literaturowych dokonano porówna-
nia zawartości związków czynnych M. officinalis 
i M. alba (tab. 1).
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Do podstawowych grup związków występujących 
w M. officinalis i M. alba należą: kumaryny, kwasy 
fenolowe, flawonoidy i saponiny triterpenowe, przy 
czym najbardziej charakterystyczną grupą dla obu 
gatunków są kumaryny.

Cel pracy
Celem pracy było oznaczenie zawartości sumy 

związków polifenolowych, flawonoidów i kwasów fe-
nolowych oraz zbadanie aktywności antyoksydacyjnej 
wyciągów z ziela i korzenia M. officinalis i M. alba, 
zbieranych z czterech stanowisk naturalnych.

Materiał i metody
Badania prowadzono dla dwóch gatunków no-

strzyka Melilotus officinalis (skrót: MO – Melilotus 

officinalis; HE – herba [ziele]; RA – radix [korzeń]; 
1-4 stanowisko) MOHE1-4, MOHEH (surowiec 
handlowy: Ziele nostrzyka żółtego, Meliloti her-
ba 50 g firmy Flos), MORA1 (korzeń) i Melilotus 
alba (skrót: MA – Melilotus alba; HE – herba [ziele]; 
RA – radix [korzeń]; 1-4 stanowisko) MAHE1-4 (zie-
le), MARA2 (korzeń). Surowiec zebrano w okre-
sie kwitnienia ze stanowiska naturalnego, suszono 
w cieniu i przewiewie w temperaturze pokojowej. 
Charakterystykę miejsc zbioru surowców do badań 
przedstawiono w tabeli 2.

Oznaczenie całkowitej sumy związków polifeno-
lowych przeprowadzono metodą kolorymetryczną 
z wykorzystaniem odczynnika Folina-Ciocalteu i 20% 
roztworu węglanu sodu. Metoda oparta jest na pro-
porcjonalnym wzroście natężenia barwy roztworu 

Tab. 1. Porównanie związków chemicznych M. officinalis i M. alba

Grupa związków M. officinalis M. alba

kumaryny  – kumaryna 0,3-0,8% (wg FP IX nie mniej niż 0,3%)
 – melilotyna (3,4-dihydrokumaryna)
 – umbeliferon (7-hydroksykumaryna)
 – skopoletyna (7-hydroksy-6-metoksykumaryna)
 – herniaryna
 – fraksydyna
 – 4-oksykumaryna

(17-20)

 – kumaryna
 – melilotyna (3,4-dihydrokumaryna)
 – umbeliferon (7-hydroksykumaryna)

(21)

kwasy fenolowe  – kwas p- i o-kumarowy
 – kwas melilotowy (dihydro-o-kumarowy) 0,2%
 – kwas kawowy 0,1%
 – kwas ferulowy
 – kwas salicylowy
 – kwas chlorogenowy
 – kwas cynamonowy
 – kwas elagowy

(17, 18)

 – kwas p- i o-kumarowy
 – kwas melilotowy (dihydro-o-kumarowy)
 – kwas cynamonowy 
 – meliloester

(21, 22)

flawonoidy  – rutozyd
 – hiperozyd 
 – hesperydyna
 – astragalina
 – luteolina
 – robinina
 – witeksyna
 – genisteina

(17, 18, 23-25)

 – glikozyd kwercetyny (ang. clovin)
 – glikozyd kemferolu (ang. melitin) 
 – pochodne izoflawonoidów: 

melilotokarpan A, B, C, D
(26, 27)

triterpeny
i saponiny 
triterpenowe

 – kwas betulinowy
 – lupanon
 – lupeol
 – melilotigenina, sojasapogenol B i E, sojasaponina I,  

astragalozyd VIII, azukisaponina II, azukisaponina V,  
karboksylan, melilotus-saponina O2, 
wistariasponina D

(17, 20, 23, 28)

w korzeniu: 
 – glikozydy pochodne sojasapogenolu B: 

melilotozyd A, B, C, D 
(29, 30)

inne  – garbniki, trygonelina, kwas moczowy, pochodne 
mocznika: alantoina i kwas alantoinowy, 
witamina C, sole mineralne, polisacharydy, 
karotenoidy, aminokwasy, kwasy tłuszczowe

(25, 29, 31)

 – polisacharydy, kwasy tłuszczowe
(29)
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w stosunku do zawartości w próbie związków fe-
nolowych reagujących z powyższymi odczynnikami. 
Pomiar absorbancji wykonano przy długości fali 
λ = 760 nm (32).

Oznaczanie kwasów fenolowych przeprowadzo-
no metodą kolorymetryczną z wykorzystaniem 
odczynnika Arnova, kwasu solnego (18 g/l) i wo-
dorotlenku sodu (40 g/l) na podstawie monografii 
Taraxaci radix. Metoda oparta jest na proporcjo-
nalnym wzroście natężenia barwy roztworu w sto-
sunku do zawartości w próbie kwasów fenolowych. 
Pomiar absorbancji wykonuje się przy długości fali 
λ = 490 nm (11).

Do obliczenia procentowej zawartości kwasów fe-
nolowych w badanych próbach w przeliczeniu na kwas 
kawowy skorzystano ze wzoru:

X (%) = (A * 1,7544) / m
gdzie: 
A – absorbancja roztworu, 
m – odważka surowca w g. 

Oznaczenie ilościowe flawonoidów przeprowadzo-
no metodą kolorymetryczną Christa-Müllera z wyko-
rzystaniem chlorku glinu, na podstawie monografii 
Leonuri cardiacae herba. Na wstępie przeprowadzo-
no hydrolizę kwasową flawonoidów do aglikonów, 
dobrze rozpuszczalnych w octanie etylu. Natężenie 
barwy roztworu po podaniu chlorku glinu jest pro-
porcjonalne do zawartości w próbie flawonoidów. 

Pomiaru absorbancji dokonano przy długości fali 
λ = 425 nm (19).

Do obliczenia zawartości flawonoidów w badanych 
próbach w przeliczeniu na hiperozyd korzystano ze 
wzoru:

X (%) = (A * 1,25) / m
gdzie: 
A – absorbancja przy λ = 425 nm, 
m – masa naważki w g. 

Oznaczenie aktywności antyoksydacyjnej badanych 
wyciągów roślinnych przeprowadzono według zmody-
fikowanej metody Branda-Williamsa i wsp., z wykorzy-
staniem rodnika 2,2-difenylo-1-pikrylo-hydrazylowe-
go (DPPH). W metodzie tej wykorzystuje się zdolność 
badanych wyciągów do wygaszania rodnika DPPH.

Spadek ilości DPPH po zastosowaniu przeciwutle-
niacza (AH) zaobserwowano na podstawie pomiaru 
absorbancji, przy długości fali λ = 515 nm, którego 
dokonano po 30 minutach od dodania roztworu rod-
nika DPPH do badanych wyciągów (33). 

Zdolność do redukowania rodnika DPPH przez 
badane wyciągi wodne obliczono na podstawie wzoru:

Aa = (A0 – Ai / A0) * 100% 
gdzie: 
Aa – aktywność antyoksydacyjna (%), 
A0 – średnia absorbancja rodnika DPPH, 
Ai – średnia absorbancja roztworu badanego.

Tab. 2. Charakterystyka miejsc zbioru surowców do badań

Symbol
próbki Miejsce zbioru Orientacyjna temp.

powietrza/pogoda Charakterystyka terenu

MOHE1
MRA1

Okolica Suchego Lasu  
i Gratowiska

28°C; późne popołudnie, 
słoneczny, bezwietrzny dzień

Mały ruch samochodowy, sąsiedztwo Zakładu 
Zagospodarowania Odpadami

MOHE2 Koziegłowy, droga dojazdowa do 
magazynu Zakładów Drobiarskich

25°C; późne popołudnie, 
słoneczny, bezwietrzny dzień

Mały ruch samochodowy, sąsiedztwo 
Elektrociepłowni Karolin

MOHE3 Ostrowąs, przydroże 25°C; popołudnie, słoneczny, 
bezwietrzny dzień Mały ruch samochodowy

MOHE4 Koneck, przydroże 23°C; popołudnie, słoneczny, 
bezwietrzny dzień

Duży ruch samochodowy, sąsiedztwo Zakładu 
Przetwórstwa Warzywno-Owocowego

MAHE1 Okolica Suchego Lasu  
i Gratowiska

28°C; późne popołudnie, 
słoneczny, bezwietrzny dzień

Mały ruch samochodowy, sąsiedztwo Zakładu 
Zagospodarowania Odpadami

MAHE2
MARA2

Poznań, pobocze przy ulicy 
Żeromskiego

20°C; słoneczny, bezwietrzny 
dzień Duży ruch samochodowy

MAHE3 Ostrowąs, przydroże 25°C; popołudnie, słoneczny, 
bezwietrzny dzień Mały ruch samochodowy

MAHE4 Koneck, przydroże 25°C; popołudnie, słoneczny, 
bezwietrzny dzień

Duży ruch samochodowy, sąsiedztwo Zakładu 
Przetwórstwa Warzywno-Owocowego
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Na podstawie uzyskanych wyników wyznaczono 
parametr IC50, który definiowany jest jako stężenie 
badanego wyciągu potrzebne do obniżenia o 50% 
stężenia początkowego rodnika DPPH (34).

Wyniki i dyskusja
W nostrzyku żółtym zidentyfikowano liczne związki 

z grup: kumaryn, flawonoidów, kwasów fenolowych 
i saponin. Natomiast niewiele jest badań dotyczących 
związków obecnych w nostrzyku białym, znikome są 
też dane na temat oznaczeń ilościowych związków 
obecnych w obu gatunkach. W tabeli 3 przedstawiono 
wyniki oznaczeń zawartości sumy polifenoli, kwasów 
fenolowych, flawonoidów i aktywności antyoksyda-
cyjnej, wyrażonej parametrem IC50, odchylenia stan-
dardowe pojedynczych wyników (SD) i współczynniki 
zmienności (Wz).

Miliauskas i wsp. (35) oznaczyli sumę polifeno-
li (metoda z odczynnikiem Folina-Ciocalteu) oraz za-
wartość flawonoidów (metoda opisana w Farmakopei 
Rosyjskiej) i flawonoli (metoda Yermakova) w 12 wy-
ciągach roślinnych z gatunków zebranych z obszarów 
centralnej i wschodniej Europy. Do badań wykorzy-
stali też wyciąg metanolowy z ziela nostrzyka żółtego, 
zebranego z rośliny podczas kwitnienia. Wyniki ozna-
czeń wykazały, że zawartość polifenoli w zielu nostrzy-
ka w przeliczeniu na kwas galusowy wynosiła 0,43%, 
a flawonoidów i flawonoli w przeliczeniu na rutynę, 
odpowiednio 0,1 i 0,01%. Zbadali także aktywność 

antyoksydacyjną ekstraktów: metanolowego, octanu 
etylu i acetonowego (metoda z rodnikiem DPPH). 
Najwyższą zdolnością do wygaszania rodnika DPPH 
charakteryzował się wyciąg metanolowy z nostrzy-
ka (75,9%), wyciąg acetonowy i octanu etylu miały 
znikomą aktywność antyoksydacyjną, która wynosiła 
kolejno 7,6 i 8,1%. Ilościowe oznaczanie sumy po-
lifenoli w zielu oraz korzeniu badanych gatunków 
wykonano metodą kolorymetryczną z odczynnikiem 
Folina-Ciocalteu (32). 

W naszych badaniach, zawartość sumy polifenoli 
obliczono na podstawie krzywej wzorcowej w prze-
liczeniu na kwas kawowy. Analizując wyniki badań 
dla Meliloti officinalis herba, najwyższą zawartość 
polifenoli stwierdzono w próbce MOHE4 (2,438%), 
a najniższą (1,579%) w handlowym surowcu (próbka 
MOHEH). W korzeniu nostrzyka żółtego MORA1 
zawartość sumy polifenoli wynosiła 0,450%. W Meliloti 
alba herba najwyższą zawartość polifenoli oznaczono 
w próbce MAHE1 (3,540%), podczas, gdy w korze-
niu (próbka MARA2) – 0,362%. 

Najwyższą zawartość kwasów fenolowych (w %) 
w przeliczeniu na kwas kawowy oznaczono w próbce 
MAHE1 (0,90%), a najniższą (0,361%) w próbce 
MOHEH, czyli w handlowym zielu nostrzyka żółtego.

Najwyższą zawartość flawonoidów w zielu nostrzyka 
żółtego stwierdzono w próbce MOHE3 (0,975%), 
a najniższą (0,441%) w handlowym surowcu (próbka 
MOHEH). 

Tab. 3. Średnie zawartości oznaczonych parametrów z błędami pomiarowymi

Nazwa próbki
Polifenole Kwasy fenolowe Flawonoidy

IC50
śred. SD Wz śred. SD Wz śred. SD Wz

MOHE1 2,167 0,078 3,6 0,617 0,022 3,6 0,821 0,009 1,1 –

MORA1 0,450 0,013 2,9 – – – – – – –

MOHE2 2,101 0,055 2,6 0,766 0,029 3,8 0,748 0,004 0,5 –

MOHE3 2,111 0,052 2,5 0,732 0,021 2,9 0,975 0,017 1,8 –

MOHE4 2,438 0,099 4,1 0,753 0,021 2,8 0,966 0,017 1,7 4,35

MOHEH 1,579 0,051 3,2 0,361 0,022 6,0 0,441 0,010 2,4 8,54

MAHE1 3,540 0,117 3,3 0,900 0,023 2,6 0,982 0,012 1,3 –

MAHE2 2,880 0,041 1,4 0,646 0,015 2,3 0,801 0,014 1,8 –

MARA2 0,362 0,015 4,0 – – – – – – –

MAHE3 2,765 0,037 1,4 0,720 0,013 1,8 1,192 0,012 1,0 –

MAHE4 3,010 0,036 1,2 0,761 0,026 3,4 1,089 0,017 1,5 5,31
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Wyniki oznaczenia ilościowego dla nostrzyka bia-
łego wskazują na najwyższą zawartość flawonoidów 
w próbce MAHE3 (1,192%). 

Ostatnim etapem badań było oznaczenie ak-
tywności antyoksydacyjnej dla wyciągów wodnych 
z ziela nostrzyka żółtego (MOHE4), nostrzyka 
białego (MAHE4) oraz handlowego ziela nostrzy-
ka żółtego (MOHEH). Do tego celu zastosowa-
no zmodyfikowaną metodę spektrofotometryczną 
Branda-Williamsa. Dla ułatwienia interpretacji wy-
ników obliczono parametr IC50, który definiowany 
jest jako stężenie wyciągu potrzebne do obniżenia 
początkowego stężenia DPPH o 50%. Im niższa 
wartość IC50, tym wyższa aktywność antyoksyda-
cyjna. Wyniki badań wykazały, że IC50 dla wyciągu 
z nostrzyka żółtego wynosiło 4,35 mg/ml, dla wy-
ciągu z ziela nostrzyka białego – 5,31 mg/ml, na-
tomiast dla wyciągu z handlowego ziela nostrzyka 
żółtego – 8,54 mg/ml. 

Wnioski
Wyższą zawartością sumy polifenoli, a także kwasów 

fenolowych i flawonoidów odznaczał się nostrzyk biały.
Ponad 4,5-krotnie wyższą zawartość sumy polife-

noli stwierdzono w wyciągu z ziela nostrzyka żółtego 
niż z korzenia, a prawie 8-krotnie wyższą w wyciągu 
z ziela nostrzyka białego w porównaniu z zawartością 
polifenoli w jego korzeniu.

Wyższa aktywność antyoksydacyjna i wyższa za-
wartość polifenoli w wyciągach z ziela nostrzyka żół-
tego i białego, zbieranych ze stanowisk naturalnych 
w porównaniu z próbką handlową, może wynikać 
z większego udziału kwiatów (do badań wykorzystano 
wyłącznie kwitnące szczyty pędów).

Wyższa aktywność antyoksydacyjna, przy niższej 
zawartości polifenoli ziela nostrzyka żółtego w po-
równaniu z zielem nostrzyka białego, wynika praw-
dopodobnie z obecności innych składników o właści-
wościach przeciwutleniających.
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