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SUMMARY

In recent years, interest in the consumption of sea buckthorn fruit (Hippophaë rhamnoides L.) in the form of dietary supplements 
has increased. This is due to the fact that new evidence is constantly published confirming the healing properties of bioactive 
substances extracted from sea buckthorn berries. This monograph contains current information on the use of sea-buckthorn fruit 
preparations for prophylaxis and therapy, some geriatric diseases such as urinary tract diseases, prostate diseases and type II diabetes. 
In addition, it supplements the knowledge provided in an earlier publication published in “Progress of Phytotherapy” in 2019. The 
paper presents the results of research, pharmacological and clinical tests, of sea-buckthorn products that have appeared in recent 
years. The purpose of the review is to assess the level of scientific evidence confirming health claims and indications for use, of sea 
buckthorn fruit dietary supplements.
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STRESZCZENIE

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie konsumentów suplementami diety produkowanymi z owoców rokitnika (Hippophaë 
rhamnoides L.). Wynika to z faktu, że stale publikowane są nowe dowody potwierdzające właściwości lecznicze substancji bioak-
tywnych wyodrębnianych z owoców rokitnika. Niniejsza monografia zawiera aktualne informacje na temat zastosowania preparatów 
z owoców rokitnika w profilaktyce i terapii niektórych chorób geriatrycznych, takich jak choroby układu moczowego, prostaty i cukrzyca 
typu 2. Ponadto uzupełnia wiedzę podaną we wcześniejszej publikacji zamieszczonej w „Postępach Fitoterapii” w 2019 roku. W pracy 
przedstawiono wyniki badań farmakologicznych i klinicznych produktów z rokitnika, jakie ukazały się na przestrzeni ostatnich lat. 
Celem przeglądu jest ocena poziomu dowodów naukowych potwierdzających oświadczenia zdrowotne i wskazania do stosowania 
produkowanych z owoców rokitnika suplementów diety.

Słowa kluczowe: rokitnik, substancje bioaktywne, prostata, cukrzyca typ 2 

Wstęp
Choroby wieku podeszłego pojawiające się u senio-

rów najczęściej są leczone farmakologicznie. W ostat-
nich latach ukazały się publikacje zwracające uwagę 

na możliwości wspomagania terapii niektórych z nich 
naturalnymi substancjami bioaktywnymi, pozyskiwa-
nymi z surowców roślinnych, w tym owoców rokitnika. 
Okazało się bowiem, że rośliny gromadzą, w różnych 
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częściach, różnorodne bioaktywne substancje che-
miczne, mogące oddziaływać na nasz organizm. Jedną 
z takich roślin jest rokitnik (Hippophaë rhamnoides 
L.), krzew liściasty z rodziny Elaeagnaceae, porasta-
jący centralne obszary kontynentu euroazjatyckiego 
i Kanady (1, 2). Znaczenie terapeutyczne różnych czę-
ści rokitnika opisywano w tradycji medycznej narodów 
euroazjatyckich (Rosji, Chin, Tybetu itd.). Dostępnych 
jest wiele opracowań wskazujących na przydatność 
terapeutyczną tej rośliny, a właściwości lecznicze 
owoców rokitnika są dość dobrze udokumentowane 
w literaturze światowej (3-5). 

W artykule przedstawiono aktualny stan badań 
nad możliwościami wykorzystania wybranych pre-
paratów otrzymywanych z owoców rokitnika w pro-
filaktyce i terapii niektórych chorób geriatrycznych, 
takich jak: choroby układu moczowego, prostaty i cu-
krzycy typu 2. Autorzy artykułu od wielu lat badają 
owoce rokitnika i były one przedmiotem kilku prac 
doktorskich oraz projektu naukowego (6, 7), a wyniki 
tych badań stały się inspiracją do napisania tej pracy. 
Owoce rokitnika to naturalna „mikrofitoapteka”, 
co uzasadniają liczne obserwacje epidemiologiczne 
oraz badania. W ramach wspomnianego powyżej 
projektu (6) opracowano technologię otrzymywania 
kilku preparatów zaliczanych do suplementów diety, 
wdrożonych lub aktualnie wdrażanych do powszech-
nego użytku i stosowania. 

Preparaty z owoców rokitnika  
jako suplementy diety

Owoce rokitnika zawierają 80-90% wody, jedynie 
owoce zbierane w krajach o suchym klimacie mają jej 
mniej. Aktualnie istnieje światowa tendencja zmierza-
jąca do zwiększania suchej masy w owocach rokitnika, 
a następnie wykorzystywanie ich jako komponentów 
suplementów diety. Opracowane technologie bazują 
na koncentracji składników poprzez całkowite lub 
częściowe usunięcie wody, wyodrębnianie substancji 
bioaktywnych ze świeżych lub wysuszonych owo-
ców poprzez ługowanie, ekstrakcję, ultrafiltrację itp. 
W ramach realizowanego projektu autorzy artykułu 
opracowali technologię otrzymywania suplementów 
diety mogących wspomagać leczenie chorób, w tym 
m.in. choroby układu moczowego, prostaty i cukrzycy 
typu 2, chorób układu krążenia i wielu innych dole-
gliwości. Opracowano sposób produkcji trzech grup 
produktów zalecanych do stosowania jako suplementy 
diety. Pierwszą grupę stanowią produkty suche: (a) 
owoce lub (b) wytłoki/młóto liofilizowane, rozdrob-
nione i kapsułkowane, (c) preparat suszony soku 
rokitnikowego z dodatkiem maltodekstryny. Drugą 

grupę – wyciągi lub ekstrakty z owoców i wytłoków 
suchych: (a) wodny lub etanolowy ekstrakt z owoców 
rokitnika (tabletkowany), (b) preparat karotenoido-
-fosfolipidowy na bazie błonnika, (c) preparat ka-
rotenoido-fosfolipidowy (tabletkowany). Wszystkie 
produkowane na bazie owoców rokitnika suplementy 
diety mogą być wzbogacane dodatkowo w witaminy 
i pierwiastki bioaktywne. Trzecią grupę stanowią 
oleje: (a) bioolej rokitnikowy z miąższu (oil from 
fruit pulp – extra verginia), (b) bioolej rokitnikowy 
z nasion (oil from seeds – extra verginia), (c) bio-
oleosom (extra verginia). Podstawowym surowcem 
użytym do produkcji suplementów były owoce trzech 
odmian rokitnika (Podarok Sadu, Botaniczeskaj, 
Trofimowskaja) uprawianego w systemie bioplantacji 
sadowniczej. Z przeprowadzonego przeglądu wyni-
ków dotychczasowych badań wiadomo, że tradycyjne 
przekonanie o pozytywnym działaniu preparatów 
z owoców rokitnika na organizm zostało poparte 
badaniami farmakologicznymi i klinicznym, i są one 
zgodne z oświadczeniami zdrowotnymi i wskazaniami 
do stosowania (5, 8-12). To sprawiło, że preparaty 
otrzymywane z różnych części rokitnika (owoców, 
liści, kłączy) są zarejestrowane jako suplementy diety 
w wielu krajach Azji, Europy, w Kanadzie, Japonii. 
Dotychczasowy wykaz oświadczeń zdrowotnych dla 
rokitnikowych suplementów diety tworzono na mocy 
art. 13 Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności (EFSA) (13) i są one sformułowane w na-
stępujący sposób: (i) pomaga w przypadku dole-
gliwości wynikających z suchej skóry, w tym m.in. 
pomaga utrzymać zdrową skórę; (ii) wzmaga funkcję 
błon śluzowych: suchego oka, pochwy i jamy ustnej; 
(iii) przyczynia się do naturalnej obrony organizmu – 
wspiera funkcje obronne organizmu; (iv) wspiera 
układ odpornościowy organizmu. Ten szeroki za-
kres profilaktyczny wynika z faktu, że owoce rokit-
nika są bogatym źródłem związków chemicznych 
o zróżnicowanych właściwościach fizjologicznych. 
Badania Shimoda i wsp. (12) dowodzą, że ekstrakty 
otrzymywane z owoców rokitnika oraz olej rokitni-
kowy oddziałują pozytywnie w zaburzeniach układu 
moczowego spowodowanych rozrostem prostaty lub 
nadreaktywnością pęcherza moczowego. Preparaty 
z rokitnika wykazują korzystne właściwości w przy-
padku innych chorób geriatrycznych, takich jak su-
chość oczu i skóry, cukrzyca typu 2, wrzody żołądka, 
niewydolność nerek, otyłość, zwłóknienie wątroby 
i choroby sercowo-naczyniowe, ułatwiają też gojenie 
się ran (5, 8-12). Zastosowanie preparatów rokitni-
kowych w profilaktyce nowotworowej opisano we 
wcześniejszym artykule opublikowanym w „Postępach 
Fitoterapii” (4).
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Skład chemiczny preparatów 
liofilizowanych

Owoce rokitnika to jedne z najczęściej badanych 
owoców, których skład chemiczny oraz właściwości 
nutraceutyczne są opisane w wielu krajowych i zagra-
nicznych publikacjach naukowych. Skład chemiczny 
owoców rokitnika jest unikalny i zależy od wielu 
czynników, m.in.: odmiany, metod uprawy, strefy kli-
matycznej i panujących tam warunków, okresu zbioru, 
wielkości owoców oraz ich dojrzałości (1, 2, 14-16).  
To sprawia, że ilości poszczególnych składników wy-
noszą od µg do g/100 g owoców, a ich wymierna 
wartość zależy od zawartości wody. W związku z tym 
skład chemiczny preparatów liofilizowanych jest ściśle 
skorelowany ze składem owoców świeżych. Podczas 
liofilizacji owoców lub wytłoków następowała ok. 
7-8-krotna koncentracja składników chemicznych. 

Węglowodany 

Głównym komponentem suchej masy są węglowo-
dany. W wyprodukowanych liofilizatach ilość cukrów 
wynosiła w owocach 40,2 ± 4,9%, miąższu 48,9 ± 
5,6%, wytłoku 9,0 ± 2,2% (tab. 1), głównie były to: 
glukoza i fruktoza (ok. 90% całkowitej zawartości 
cukrów) oraz ksyloza. Ponadto występują niewielkie 
ilości alkoholi cukrowych, tj. mannitolu, sorbitolu 
i ksylitolu (0,35 g/100 g s.m.) (17). Poza cukrami 
rozpuszczalnymi obecne są polisacharydy tworzące 
błonnik (celuloza, pektyny), występujące w owocach, 
miąższu i wytłokach w zakresie od 25,8 ± 2,5 do 32,0 
± 4,0%, a w nasionach 13,0 ± 1,9%.

Białka

W liofilizowanych preparatach ilość białka ulega 
koncentracji i wynosi w owocach 6,2 ± 0,7%, miąż-
szu 5,2 ± 0,4%, a w pozostałości po tłoczeniu 10,1 
± 2,6% (tab. 1). Główną frakcją białek są gluteliny, 
których udział stanowi ok. 94%. Białko rokitnika 
to przede wszystkim białko funkcjonalne, tworzące 
otoczkę kuleczki tłuszczowej (oleosomu), zbudowane 
z 18 aminokwasów, głównie kwasu asparaginowego 
i glutaminowego (7). 

Związki mineralne 

Ilość związków mineralnych w wysuszonych owo-
cach wynosiła od 1,7 ± 0,5 do 2,4 ± 0,9% (tab. 1) 
i niezależnie od odmiany, dominowały: wapń, magnez, 
sód i żelazo (7). 

Lipidy 

W preparatach liofilizowanych zawartość tłusz-
czu w owocach wynosiła 33,7 ± 3,8%, w miąższu 

34,6 ± 2,7%, a w pozostałości po tłoczeniu 30,7 ± 
4,9% (tab. 1), w tym od 3,6 do 5,2% fosfolipidów. 
Podstawową frakcją lipidów są triacyloglicerole i acy-
loglicerole częściowe występujące w lipidach owoców 
i miąższu w ponad 97%, nasion 92% i wytłoków 91%, 
pozostałą część stanowiły lipidy polarne (fosfolipidy 
i glikolipidy) (7). Lipidy owoców rokitnika zbudowa-
ne są z około 45 kwasów tłuszczowych, wśród których 
dominują kwasy C16:0, C16:1, C18:1, C18:2 i C18:3, 
ilości pozostałych kwasów nie przekraczają 2%. 
Unikalnym kwasem jest rzadko występujący w przy-
rodzie kwas oleopalmitynowy (C16:1 omega-7). 

Substancje bioaktywne występujące  
w liofilizowanych preparatach 

rokitnikowych
Owoce rokitnika zawierają nie tylko substancje 

odżywcze (białko, cukry, tłuszcz), ale również sub-
stancje bioaktywne o korzystnych właściwościach. 
Część z dotychczas poznanych substancji posiada 
właściwości przeciwutleniające, niektóre z nich bez-
pośrednio biorą udział w różnorodnych procesach 
fizjologicznych, np. hamują procesy nowotworowe (4). 
Aktualnie ocenia się, że w owocach rokitnika wy-
stępuje ponad 190 składników bioaktywnych i są to: 
flawonoidy, polifenole, karotenoidy, lipidy, fitosterole, 
terpenoidy, kwasy organiczne, aminokwasy i mikro-
pierwiastki (5, 7, 14, 17). Wielu badaczy uważa, że 
korzystne właściwości owoców rokitnika wynikają 
z faktu, że we wszystkich ich częściach występują 
różnorodne substancje bioaktywne o właściwościach 
lipo- i hydrofilnych. W soku komórkowym znajdują 
się witaminy (C, B, kwas foliowy) oraz niektóre formy 
polifenoli i karotenoidów. W 100 g świeżych owoców 
znajduje się od 120 do 1000 mg flawonoidów (18, 19), 
co najmniej 300 mg witaminy C, 10-15 mg witaminy E, 
0,2-0,4 mg witaminy B1, 0,4-0,5 mg witaminy B2 i 0,5- 
0,8 mg kwasu foliowego (7, 20-22). W otrzymanych lio-
filizatach wymienione składniki ulegają koncentracji 
i w związku z tym ich ilość mieściła się w przedziale: 
witaminy C od 600,0 ± 50 do 709,8 ± 70 mg/100 g, 
związków fenolowych od 1893,0 ± 120 do 2100,0 ± 
150 mg/100 g, karotenoidów od 109,2 ± 15 do 207,0 
± 15,8 mg/100 g, tokoferoli od 120,0 ± 10,6 do 180,0 
± 25 mg/100 g, fitosteroli 316,0 ± 25,0 do 350,0 ± 
18 mg/100 g, fosfolipidów od 1207,7 ± 120,7 do 1587 
± 99,5 mg/100 g (tab. 1).

Terpenoidy

Pentacyklicznymi triterpenami zidentyfiko-
wanymi w owocach rokitnika są: kwas ursolo-
wy (23), α- i β-amiryny, erytrodiol i uwaol, kwas 
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19-hydroksy-metylo-ursolowy (24). Ponadto ziden-
tyfikowano 14 związków diterpenowych i 11 frakcji 
zawierających tłuszcze alifatyczne i wielopierścienio-
we alkohole (25). Shimoda i wsp. (12) jako pierwsi 
wyizolowali kwas 3-O-p-kumaroilo 2, 23-dihydroksy-
-oleanolowy z owoców rokitnika, w których potwier-
dzili też obecność kwasu ursolowego, oleanolowego 
i pomolowego oraz aldehydu oleanolowego i uwaolu. 

Charakterystyka bioolejów otrzymanych  
z owoców i nasion rokitnika

Najcenniejszymi produktami pozyskiwanymi 
z owoców rokitnika są oleje występujące na rynku 
w postaci oleju surowego z: całych owoców, pozosta-
łości po odsokowaniu miąższu (młóto/wytłok), nasion 
oraz w postaci oleosomów będących naturalnymi 
kuleczkami tłuszczowymi. Wartość farmaceutyczna 

olejów rokitnikowych wynika z faktu, że zawierają one 
nie tylko powszechnie występujące kwasy tłuszczowe: 
kwas palmitynowy, stearynowy, oleinowy, linolowy 
i α-linolenowy, ale też rzadko występujący w przyro-
dzie kwas oleopalmitynowy oraz liczne związki bio-
aktywne rozpuszczalne w tłuszczach (9, 20, 26, 27). 
Oleje otrzymane z całych owoców, a także z miąższu 
i wytłoków mają podobny skład kwasów tłuszczo-
wych, różny od oleju otrzymanego z nasion (tab. 2). 
Charakteryzuje je obecność kwasu oleopalmityno-
wego (16:1n-7) (36,44 ± 2,99-38,1 ± 2,45%) i duży 
udział kwasu palmitynowego (16:0) (37,4 ± 1,65-
40,25 ± 2,5%) (tab. 2). Olej z nasion jest boga-
ty w wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 
i omega-6, wśród których dominują kwasy: linolo-
wy (39,38 ± 0,99%), α-linolenowy (32,53 ± 2,98%), 
oleinowy (15,69%), palmitynowy (8,25 ± 0,90%) 
i stearynowy (2,40 ± 0,4%). Kwasy wakcenowy, 

Tab. 1. Skład chemiczny liofilizowanych owoców, miąższu i wytłoków/młóta

Oznaczenia
Preparaty liofilizowane

Owoce Miąższ Wytłok Nasiona

Sucha masa (%) 92,0 ± 5,0 91,0 ± 4,0 92,3 ± 5,5 90,50 ± 8,0

Ekstrakt (%) 73,5 ± 4,8 64,0 ± 6,0 – nie badano

Zawartość wybranych makroskładników (%)

Substancje wyciągowe 72,0 ± 1,9 73,9 ± 3,9 89,0 ± 6,1 nie badano

Cukry ogółem 40,2 ± 4,9 48,9 ± 5,6  9,0 ± 2,2 36,5 ± 4,9

Cukry redukujące 11,9 ± 2,5 13,1 ± 4,3 nie badano  5,3 ± 2,3

Pektyny  2,0 ± 0,4  1,5 ± 0,3  1,3 ± 0,5 nie badano

Białko  6,2 ± 0,7  5,2 ± 0,4 10,1 ± 2,6 29,3 ± 4,9

Składniki mineralne  2,4 ± 0,9  2,2 ± 0,5  1,7 ± 0,5  2,4 ± 9,3

Tłuszcz ogółem 33,7 ± 3,8 34,6 ± 2,7 30,7 ± 4,9 13,0 ± 5,0

Błonnik surowy 25,8 ± 2,5 28,3 ± 2,9 32,0 ± 4,0 13,0 ± 1,9

Skrobia – – –  4,9 ± 1,0

Kwasy organiczne 14,3 ± 1,9 15,0 ± 2,0 10,8 ± 0,9 nie badano

Zawartość wybranych substancji biologicznie aktywnych (mg/100 g)

Witamina C 600,0 ± 50,0 657,9 ± 90,0 709,8 ± 70,0 nie badano

Związki fenolowe 1893,0 ± 120,0 1910,0 ± 98,5 2100,0 ± 150,0 nie badano

Karotenoidy 109,2 ± 15,0 150,8 ± 10,9 207,0 ± 15,8 nie badano

Tokoferole 120,0 ± 10,6 127,0 ± 15,9 180,0 ± 25,0 nie badano

Fitosterole 316,0 ± 25,9 350,0 ± 18,0 335,0 ± 30,0 nie badano

Fosfolipidy ogółem 1207,7 ± 120,7 1250,0 ± 100,9 1587,0 ± 99,5 nie badano
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oleopalmitynowy, arachidonowy i eikozaenowy wy-
stępują w ilościach nieprzekraczających 2% (tab. 2). 
Zbliżone wyniki cytowane są w piśmiennictwie 
(7, 24, 25, 28). Należy podkreślić, że w oleju otrzy-
manym z nasion stosunek kwasów z grupy ome-
ga-3 (α-linolenowy) i omega-6 (linolowy) zbliżony 
jest do jedności. Literatura podaje, że istnieje fizjo-
logiczna zależność między tymi kwasami.

Fitosterole 

Autorzy pracy najwyższą zawartość steroli ozna-
czyli w oleju będącym częścią oleosomów (1237,2 ± 
16,8 mg/100 g), najniższą w oleju z nasion (793,1 ± 
84,1mg/100 g) (tab. 3), a wyniki są zbliżone do po-
dawanych w literaturze (29). Fitosterole to chemicz-
ne homologi cholesterolu, różniące się stopniem 
nasycenia i konfiguracją łańcuchową. β-sitosterol 
ma strukturę najbardziej zbliżoną do struktury cho-
lesterolu i zajmuje on miejsce cholesterolu pokar-
mowego w miscelach wytworzonych w świetle jelit, 
dzięki czemu zostaje zmniejszone jego wchłanianie 
w organizmie (30, 31). Ponadto sterole wzmacniają 

barierę lipidową skóry, chronią ją przed zewnętrznymi 
szkodliwymi substancjami i zmniejszają utratę wody, 
poprawiając elastyczność i jędrność skóry.

Tokoferole

Suma tokoferoli w olejach otrzymanych z owo-
ców suszonych i oleju uzyskanego z miazgi pozostałej 
po tłoczeniu wynosiła odpowiednio 137,9 ± 5,0 i 132,6 
± 8,8 mg/100 g, natomiast w oleju wyodrębnionym 
z oleosomów 247,1 ± 39,8 mg/100 g oleju (tab. 3). 
Dominował α-tokoferol, który stanowił ok. 49% wszyst-
kich tokoferoli występujących w oleju z pulpy owoców 
oraz 76-89% w oleju otrzymanym z nasion (32). 

Karotenoidy

W olejach rokitnikowych rozpuszczone są bioaktyw-
ne związki o właściwościach lipofilnych, np. fitosterole, 
witaminy rozpuszczalne w tłuszczach A, D, E, K oraz 
karotenoidy. Ilość karotenoidów w olejach otrzyma-
nych z owoców wynosi średnio 152,0 ± 14,0 mg/100 g 
oleju, w olejach z miazgi po tłoczeniu 238,4 ± 15,8, 
a w oleju z nasion 103,7 ± 9,1 mg/100 g oleju. 

Tab. 2. Skład kwasów tłuszczowych olejów otrzymanych z wysuszonych owoców, pozbawionego soku miąższu, nasion 
i oleosomu 

Kwasy 
tłuszczowe

Olej otrzymany z:

owoce wytłok oleosom nasiona

C14:0  0,25 ± 0,02  0,14 ± 0,02  0,58 ± 0,05  0,30 ± 0,01

C16:0 37,10 ± 1,24 40,25 ± 2,50 37,04 ± 1,65  8,25 ± 0,90

C16:1 n-9 36,44 ± 2,99 37,97 ± 3,00 38,10 ± 2,45  0,67 ± 0,06

C17:0  0,75 ± 0,06  0,65 ± 0,04  1,15 ± 0,01  0,20 ± 0,00

C18:0  0,37 ± 0,01  0,27 ± 0,01  0,00  2,40 ± 0,40

C18:1 n-9  6,99 ± 0,15  5,79 ± 0,95  5,81 ± 0,89 13,57 ± 1,90

C18:1 n-11  5,82 ± 0,25  3,87 ± 0,18  6,91 ± 0,30  2,12 ± 0,40

C18:2 n-6 10,43 ± 2,00  7,91 ± 0,30 11,01 ± 0,87 39,38 ± 2,99

C18:3 n-9,12,15  1,20 ± 0,03  2,50 ± 0,09  1,10 ± 0,01 32,53 ± 2,98

C20:0  0,40 ± 0,01  0,40 ± 0,00  0,10 ± 0,00  0,23 ± 0,03

C20:1 n-9  0,02 ± 0,00  0,03 ± 0,00  0,20 ± 0,01  0,25 ± 0,03

C20:2 n-11,13  0,03 ± 0,00  0,04 ± 0,01  0,00  0,00

C22:0  0,20 ± 0,00  0,18 ± 0,01  0,10 ± 0,01  0,10 ± 0,00

SFA 39,07 41,89 38,97 11,48

MUFA 49,27 47,66 51,02 16,61

PUFA 11,59 10,45 10,01 71,91
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W tłuszczu oleosomów karotenoidy występują w ilości 
131,3 ± 15,2 mg/100 g oleju, a udział β-karotenu w tym 
oleju wynosi 55,5 ± 8,2 mg/100 g, co stanowi 42,44%, 
ogólnej ilości oleju (6, 9). Podawanie szczurom oleju 
z rokitnika nie wywierało żadnej toksyczności, nie 
wpływało na śmiertelność, masę ciała i narządów, spo-
życie pokarmu, nie obserwowano zmian w biochemii 
i hematologii krwi oraz w badaniach histopatologicz-
nych. Olej uzyskiwany z nasion rokitnika zwyczajnego 
absorbuje promieniowanie ultrafioletowe, dlatego 
jest często dodawany do preparatów kosmetycznych.

Działanie preparatów z owoców rokitnika  
i oleju z rokitnika na układ moczowy

Choroby układu moczowego (łagodny przerost 
gruczołu krokowego, nadreaktywny pęcherz itp.) 
występują bardzo często u osób starszych (33, 34). 

Powiększenie prostaty często prowadzi do nastę-
pujących problemów: (i) trudności w oddawaniu 
moczu, które są zaburzeniami układu moczowego 
powstającymi z powodu niewystarczającej siły par-
cia niezbędnej do oddawania moczu, (ii) kłopotów 
z magazynowaniem moczu, takich jak częste od-
dawanie moczu i nietrzymanie moczu oraz kro-
pelkowanie po oddaniu moczu, kiedy odczuwa się 
obecność resztkowego moczu. Przyczyną tych do-
legliwości jest fakt, że cewka moczowa przechodzi 
przez środek prostaty i jej powiększenie powoduje 
ucisk cewki.

W literaturze są publikacje dokumentujące od-
działywanie wyciągów z owoców rokitnika i ole-
ju rokitnikowego na rozrost gruczołu krokowego 
u zwierząt doświadczalnych i ludzi (35). W ostat-
nich latach ogromne zasługi w wyjaśnieniu tego 
zagadnienia należy przypisać badaniom Shimoda 

Tab. 3. Skład frakcji steroli, tokoferoli i karotenoidów (mg/100 g oleju) w olejach otrzymanych z różnych części owoców

Związki
Olej otrzymany z:

oleosom owoce wytłok/młóto nasiona

 Sterole 

Suma 1232,2 ± 16,8 802,2 ± 40,5 831,6 ± 54,1 793,1 ± 84,1

Kampasterol 37,5 ± 0,5 2,6 ± 0,5 33,2 ± 3,6 2,2 ± 0,1

Kampestanol ślady 0,1 ± 0,0 0,3 ± 0,0

β-Sitosterol 1189,7 ± 220,9 790,5 ± 154,1 787,4 ± 99,2 755,1 ± 124,1

7-Kampesterin ślady 0,8 ± 0,1 1,0 ± 0,2 24,7 ± 1,2

5-Avenasterin 0,5 ± 0,1 1,8 ± 0,1 2,0 ± 0,1 10,0 ± 2,5

7-Stigmastenol 4,5 ± 0,5 6,4 ± 0,4 7,9 ± 0,3 0,8 ± 0,1

Tokoferole 

Suma 247,1 ± 39,8 137,9 ± 5,9 132,6 ± 8,8 255,5 ± 13,8

α-Tokoferol 196,0 ± 10,8 111,8 ± 12,4 145,6 ± 9,1 137,8 ± 12,4

β-Tokoferol 33,4 ± 6,9 8,5 ± 0,8 17,2 ± 1,9 5,9 ± 0,5

γ-Tokoferol 17,7 ± 2,5 7,8 ± 0,6 9,8 ± 1,1 112,5 ± 10,0

Karotenoidy 

Suma 131,3 ± 15,2 152,00 ± 14,0 238,5 ± 15,8 103,7 ± 9,1

Luteina 12,1 ± 2,4 23,3 ± 4,1 39,6 ± 3,6 11,0 ± 2,1

Zeaksantyna 6,0 ± 1,8 59,8 ± 6,2 48,0 ± 5,2 8,0 ± 0,5

Kryptoksantyna 0,5 ± 0,1 22,1 ± 3,8 23,4 ± 5,5 3,9 ± 0,8

β-Karoten 55,5 ± 8,2 59,2 ± 6,5 56,0 ± 4,1 50,7 ± 5,1

Niezidentyfikowany 57,3 ± 6,2 14,5 ± 1,8 71,4 ± 6,9 30,0 ± 4,1
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i wsp. (12), prowadzonym na myszach, a następnie 
ludziach. Rezultatem tych badań jest stwierdze-
nie, że ekstrakty etanolowe i wyciągi wodne oraz 
oleje otrzymywane z owoców rokitnika hamują 
rozrost gruczołu krokowego. W przypadku badań 
na ludziach ustalono zmniejszenie zarówno wyniku 
IPSS (Międzynarodowa Skala Punktowa Objawów 
Towarzyszących Chorobom Prostaty), jak i QOL (ja-
kość życia). Negatywny wpływ na jakość życia ma 
dolegliwość związana z nadreaktywnym pęcherzem. 
W zdrowym organizmie mięśnie gładkie pęcherza 
moczowego wielokrotnie kurczą się i rozluźniają, 
głównie pod kontrolą nerwu przywspółczulnego, 
który kontroluje oddawanie moczu. Dolegliwość 
zaczyna się w momencie, kiedy pęcherz staje się 
zbyt aktywny, mięśnie gładkie pęcherza nadmiernie 
indukują parcie na mocz. Pilne oddawanie moczu, 
zbliżające się nietrzymanie moczu pojawia się na-
gle i nie można wstrzymać wypływu moczu. Częste 
oddawanie moczu jest uciążliwe przede wszystkim 
podczas snu. Shimoda i wsp. (12) podają, że efek-
tem przewlekłego nadciśnienia jest wzrost stęże-
nia czynnika proliferacji (TGF-β1), który indukuje 
zwłóknienie w komórkach pęcherza moczowego, 
denaturację włókien mięśniowych, indukujących 
nadmierny skurcz i ekspresję włókien stresowych. 
Tak jak podano powyżej, przyczyną przewlekłej hi-
perkurczliwości mięśni gładkich pęcherza jest wzrost 
komórek TGF-β1. Dotychczas w zapobieganiu dys-
funkcji stosowano ekstrakt z palmy sabałowej i olej 
z pestek dyni. Badania Shimoda i wsp. (12) udowod-
niły, że ekstrakt z owoców rokitnika hamuje skurcz 
mięśni gładkich pęcherza indukowany przez karba-
chol i TGF-β in vitro. Ponadto autorzy ci sugerują, 
że kwas ursolowy (główny triterpenoid w preparatach 
rokitnikowych) i izoramnetyna 7-O-ramnozyd od-
grywają główną rolę w tłumieniu cholinergicznego 
skurczu mięśni gładkich pęcherza. Triterpenoidy 
obecne w ekstraktach rokitnikowych (z wyjątkiem 
kwasu oleanolowego) i 7-O-ramnozyd izoramnetyny 
mogą być prawdopodobnie przydatne w nadreaktyw-
ności pęcherza i zmniejszać częstotliwość oddawa-
nia moczu. Interesujące są wyniki badań Shimoda 
i wsp. (12), w których oceniono wpływ trzech eks-
traktów dostępnych w handlu: ekstraktu z boczni 
sabałowej, oleju z nasion dyni i ekstraktu z łupin 
bananów, które aktualnie są polecane w przypadku 
trudności w oddawaniu moczu. W efekcie ustalono, 
że badane ekstrakty, podawane w stężeniu 10 µg/ml, 
nie tłumiły skurczu mięśni gładkich, a efekt pozy-
tywny występował przy znacznie większym stężeniu. 
Natomiast podawanie ekstraktu z rokitnika hamo-
wało nadmierne napięcie mięśni gładkich. Wyniki 

te sugerują, że kilka triterpenoidów i glikozydów 
flawonoidowych tłumiło kurczenie pęcherza. Na tej 
podstawie można wnioskować, że rokitnikowe su-
plementy diety mogą przyczyniać się do tłumienia 
zaburzeń czynności układu moczowego wywołanych 
nadreaktywnym pęcherzem (12). Biorąc pod uwagę 
synergistyczne właściwości związków bioaktywnych, 
można przewidywać, że połączenie ekstraktu rokitni-
ka z ekstraktem z boczni sabałowej, olejem z pestek 
dyni i ekstraktem ze skórek bananów będzie lepszym 
suplementem diety dla osób z dysurią.

Preparaty rokitnikowe w profilaktyce 
cukrzycy typu 2. Działanie kwasu 

oleopalmitynowego (omega-7) 

Liczne badania sugerują, że jedną z chorób, któ-
ra ma związek ze spożyciem kwasów tłuszczowych, 
jest cukrzyca typu 2. Istnieją dowody, że nasycone 
długołańcuchowe kwasy tłuszczowe, takie jak kwas 
palmitynowy i stearynowy, przyczyniają się do rozwoju 
insulinooporności i nietolerancji glukozy, podczas gdy 
nienasycone kwasy tłuszczowe (omega-3 i omega-7) 
mogą poprawić homeostazę glukozy. Takim kwasem 
mającym korzystny wpływ na zdrowie u ludzi jest 
kwas oleopalmitynowy (16:1, omega-7). W przyrodzie 
kwas oleopalmitynowy występuje niezwykle rzadko, 
w takich olejach roślinnych, jak: rokitnikowy (ok. 
33-38%), z awokado (0-15%) i makadamii (26%). 
Kwas oleopalmitynowy obniża poziom cukru we krwi 
poprzez zwiększenie wrażliwości na insulinę. Powyższe 
stwierdzenie potwierdzają badania kliniczne, z których 
wynika, że osoby z wysokim stężeniem kwasu oleopal-
mitynowego we krwi mają wysoką wrażliwość na in-
sulinę (36), co zostało zauważone podczas doustnego 
testu tolerancji glukozy. Suplementowanie kwasem 
oleopalmitynowym może usprawnić działanie insuliny 
i zmniejszyć objawy cukrzycy typu 2 (37-39). Poprzez 
podanie woluntariuszom rokitnikowego suplementu 
diety następowało nie tylko obniżenie poziomu cukru 
we krwi, w tym glikemii na czczo i po upływie 2 godzin 
po posiłku, ale także zmniejszenie powikłań (40).

Należy jednak podkreślić, że chociaż rokitniko-
we suplementy diety wykazują pozytywne działa-
nie w łagodzeniu wielu chorób, takich jak: choroby 
serca, układu moczowego, suchość oka, a obecny 
w nich kwas oleopalmitynowy obniża ilość białek 
C-reaktywnych (marker zapalenia), trójglicerydów 
krwi oraz cholesterolu LDL, a podwyższa ilość cho-
lesterolu HDL (36-38), to nadal brak jest jednoznacz-
nej odpowiedzi, czy działa pozytywnie w cukrzycy. 
Odpowiedź na to pytanie dadzą badania naukowe 
realizowane w ostatnich latach w kraju i za granicą. 
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Bardzo cenną jest informacja mówiąca o tym, że 
spożywanie rokitnikowych suplementów diety nie 
wpływało istotnie na wartości parametrów krwi przed 
spożyciem i po spożyciu. Wyniki ich badań wskazują, 
że ekstrakty rokitnikowe i olej z owoców rokitnika są 
bezpieczne dla zdrowia ludzi (12). 

Podsumowanie
Tradycyjne, wielowiekowe wskazania dla owoców 

rokitnika poparte są licznymi badaniami naukowymi 
na zwierzętach i ludziach. Owoce swoją aktywność 
zawdzięczają różnorodnym substancjom bioaktyw-
nym syntetyzowanym przez rokitnik, a gromadzonym 

we wszystkich jej częściach. Dotychczasowe badania 
potwierdzają wcześniejsze obserwacje epidemiolo-
giczne i wskazują na korzyści stosowania owoców 
rokitnika w profilaktyce chorób układu sercowo-
-naczyniowego, moczowego, miażdżycy, cukrzycy, 
nowotworów. Owoce wykazują też działanie hepato-
protekcyjne, immunomodulacyjne, przeciwutleniające, 
przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, przeciwzapalne 
i rozszerzające naczynia krwionośne, a mechanizm 
oddziaływania substancji bioaktywnych na organizm 
wyjaśniany jest w wielu pracach. Opracowane rokit-
nikowe suplementy diety ułatwiają korzystanie z tego 
cennego źródła substancji bioaktywnych. 
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