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Streszczenie 
Medycyna ludowa wykorzystywała żurawinę jako remedium na dolegliwości takie jak: zakażenia układu moczowego, 
dolegliwości przewodu pokarmowego, przeziębienie i dychawica, febra, szkorbut, ból głowy czy dolegliwości kobiece. 
Owoce żurawiny swoje potencjalne właściwości prozdrowotne zawdzięczają obecności witaminy C oraz unikatowemu 
profilowi związków fenolowych, w tym zawartości proantocyjanidyn typu A oraz frakcji nazywanej niepodlegającym 
dializie materiałem o wysokiej masie cząsteczkowej. W badaniach na modelach in vitro potwierdzono potencjalną 
przydatność produktów z żurawiny w profilaktyce i wspomaganiu leczenia nawracających zakażeń układu moczowego 
(ZUM), choroby wrzodowej żołądka i chorób jamy ustnej. Z kolei badania kliniczne z wykorzystaniem spożywczych 
produktów żurawinowych prowadzone na populacji osób starszych są do tej pory nieliczne. Najbardziej intensywnie 
badanym produktem był napój żurawinowy o zawartości soku żurawinowego około 27-54% i słodzony sztucznymi 
substancjami słodzącymi. Napój taki spożywany przez osoby starsze w ściśle określonych ilościach i przez odpowiedni 
okres czasu może przyczyniać do redukcji epizodów bezobjawowych ZUM, poprawy parametrów gospodarki 
węglowodanowej, statusu zapalnego i prooksydacyjno-antyoksydacyjnego ustroju oraz wspomagać erydykację bakterii 
E. coli.  Niemniej, w każdym z tych aspektów, jak również w odniesieniu do chorób jamy ustnej, wymagane są dalsze 
badania kliniczne. W przypadku osób stosujących na stałe określone leki, konieczna jest weryfikacja ewentualnych 
interakcji pomiędzy składnikami leków a składnikami owoców żurawiny i ich przetworów, w szczególności w odniesieniu 
do leków stosowanych w terapii przeciwzakrzepowej czy nadciśnieniu tętniczym. Ostrożność powinny zachować także 
osoby z kamicą szczawianową. W świetle obecnych dowodów naukowych osobom starszym można zalecać spożywanie 
żurawiny i jej przetworów, szczególnie napoju żurawinowego, jako elementu urozmaiconej diety, z zastrzeżeniem 
unikania produktów z zawartością cukru dodanego.  
 
Słowa kluczowe: żurawina, żywienie, starość 
 

Summary 
Holk medicine has been using cranberries as a remedy for urinary tract infection, gastrointestinal tract disorders, cold, 
fever, scurvy, head ache and feminine ailments. The fruit owes its pro-health properties to vitamin C content, and what 
is probably even more important, to the unique profile of phenolic compounds. With respects to phenolic compounds, 
the content of type A proanthocyanidins and non-dialyzable high-molecular weight material need to be stressed out. 
Many in vitro studies confirmed the possible usefulness of cranberry in urinary tract infections, stomach ulcers or oral 
diseases prophylaxis and treatment. However, there is very little evidence from in vivo clinical trials with elderly people. 
The most widely studied cranberry product is cranberry beverage containing 27-54 % of cranberry juice, sweetened with 
artificial sweeteners. The beverage consumed by older people in strictly specified amounts and by adequate period of 
time is supposed to reduce the number of episodes of asymptotic urinary tract infections, improve parameters  
of carbohydrate metabolism, inflammation and prooxidative-antioxidative status, as well as to support the eradication 
of E. coli. With regard to all of the mentioned above health issues and to oral diseases, further clinical investigations  
are needed. When considering cranberry products as a therapeutic measure, the interactions between the drugs 
compounds and cranberries compounds must be taken into account. It is particularly important in case of antithrombo-
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tic therapy and high blood pressure treatment.. The caution should also be taken by patients with oxalate kidney stones. 
Currently available scientific evidences allow to advise elderly people to consume cranberry products, especially 
cranberry beverage, as an element of diversified, well-balanced diet. Simultaneously, cranberry products containing 
added sugar should be avoided.  
 
Keywords: cranberries, nutrition, old age 

 
 
Wstęp 

Żurawina jest jednym z zaledwie trzech rodzimych dla 
Ameryki Północnej owoców, które są obecnie uprawiane 
na szeroką skalę. Owoce te miały zapewniać przetrwanie 
rdzennym mieszkańcom Ameryki przez setki lat. 
Znajdowały one szerokie zastosowanie jako środek 
konserwujący żywność (np. do produkcji wysokobiałkowej 
przekąski nazywanej pemmikan) oraz w medycynie 
ludowej [1]. Najbardziej bodaj znanym zastosowaniem 
żurawiny jest jej potencjalne wykorzystanie w profilaktyce 
i leczeniu nawracających zakażeń układu moczowego. 
Henslowa w publikacji z roku 1979 dotyczącej badań nad 
wiedzą ludową o roślinach wrzosowatych i odnoszącej się 
do praktyk stosowanych w minionych stuleciach, podaje, 
że żurawina znajdowała zastosowanie w dolegliwościach 
przewodu pokarmowego, przeziębieniu i dychawicy, 
febrze, szkorbucie, bólu głowy i dolegliwościach kobiecych 
[2]. W stanie naturalnym w Polsce występują dwa gatunki 
żurawiny – żurawina błotna i znacznie rzadziej występująca 
– żurawina drobnolistkowa. Największe znaczenie 
przetwórcze ma jednak, pochodząca z Ameryki Północnej  
i będąca dziś podstawowym gatunkiem uprawnym – 
żurawina wielkoowocowa (Vaccinium macrocarpon) [3, 4].  

Żurawina, tak jak i wiele innych naturalnych 
surowców roślinnych, przeżywa obecnie swój renesans,  
a jej prawdopodobne działanie konserwujące [5, 6] oraz 
działanie prozdrowotne, w szczególności w odniesieniu do 
zakażeń układu moczowego (ZUM), choroby wrzodowej 
żołądka, chorób jamy ustnej czy wpływu na stan zapalny  
i status proooksydacyjno-antyoksydacyjny ustroju,  
są intensywnie weryfikowane w odpowiednio projekto-
wanych badaniach eksperymentalnych na modelach in 
vitro i in vivo. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie 
krótkiej charakterystyki składu chemicznego owoców 
żurawiny i wskazanie składników odpowiedzialnych za ich 
potencjalne działanie prozdrowotne, ocena przydatności 
wykorzystania owoców żurawiny we wspomaganiu 
leczenia wybranych jednostek chorobowych ze 
szczególnym uwzględnieniem populacji osób starszych 
oraz ocena bezpieczeństwa stosowania żurawiny i jej 
przetworów. 

 
 

 
 
Skład chemiczny owoców żurawiny 

Ze względu na wysoką zawartość wody (80%), świeże 
owoce żurawiny są surowcem o niskiej wartości 
energetycznej. Zwierają one niewielką ilość białka  
i tłuszczu, a przeważającą część suchej masy surowca 
stanowią węglowodany, w tym glukoza, fruktoza,  
a w mniejszych ilościach występują sacharoza i skrobia  
[7, 8, 9, 10]. Niektórzy autorzy wskazują na stosunkowo 
wysoką zawartość pektyn w tych owocach [11, 12, 13]. 
Owoce żurawiny często kojarzone są z wysoką zawartością 
witaminy C. Badania prowadzone na surowcu 
pochodzącym z Polski wykazały, że zawartość tej witaminy 
w owocach żurawiny wielkoowocowej, w zależności  
od odmiany, wynosi od 11,70 do 26,77 mg/100 g [14] lub 
od 4,56 do 14,35 mg/100 g [13]. Spodziewać się zatem 
należy, że dostępny na polskim rynku surowiec 
charakteryzuje się zawartością witaminy C rzędu 10-20 
mg/100 g, co jest ilością porównywalną, do tej która 
występuje w jabłkach czy czereśniach [15].  

W odniesieniu do kwasów fenolowych, w owocach 
żurawiny zidentyfikowano obecność kwasów kawowego, 
ferulowego [16], wanilinowego [17], salicylowego [18], 
p-kumarowego [619] i malonylokawoilochinowego [20]. 
Owoce żurawiny odznaczają się niższą, w porównaniu  
do innych owoców, różnorodnością kwasów fenolowych 
[16], ponadto kwasy fenolowe zdają się stanowić  
mniej znaczącą pod względem ilościowym, frakcję fenoli, 
ustępując przede wszystkim flawan-3-olom oraz 
flawonolom i antocyjanom [13].  

Flawonole występują w owocach żurawiny w formie 
glikozydów. Cechą charakterystyczną dla owoców 
żurawiny jest występowanie w nich wyłącznie [21] lub  
w zdecydowanej przewadze ilościowej glikozydów 
kwercetyny i mirecytyny, a w mniejszych ilościach 
glikozydów syringetyny i larytrycyny [20, 17].  
W odniesieniu do flawanoli, najbardziej istotną rolę,  
z punktu widzenia kształtowania cech prozdrowotnych 
owoców żurawiny, odgrywają zaliczane do tanin 
niehydrolizujących – proantocyjanidyny. Owoce żurawiny 
charakteryzują się unikatowym profilem proantocyjanidyn 
– zawierają bowiem w swoim składzie zarówno 
proantocyjanidyny typu B (bardziej rozpowszechnione  
w świecie roślinnym), jak i proantocyjanidyny typu  
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A (zdecydowanie rzadziej występujące w roślinach). 
Proantocyjanidyny typu A różnią się od proantocyjanicyn 
typu B obecnością dodatkowego wiązania międzyflawo-
noidowego – sprzężenia tlenowego C-O w pozycji C2. 
Niezależnie od stopnia polimeryzacji proantocyjanidyn,  
w pojedynczej cząsteczce identyfiko-wano do tej pory 
obecność jednego wiązania typu A [22, 20, 23]. Możliwość 
absorpcji jelitowej [24, 25] oraz potencjał prozdrowotny 
proantocyjanidyn warunkowane są stopniem polimeryzacji 
tych związków [26, 27].  

W opinii niektórych autorów analiza profilu 
związków antocyjanowych może służyć do oceny 
autentyczności i jakości produktów żurawinowych [28]. 
Stwierdzenie to znajduje potwierdzenie, biorąc pod 
uwagę, że w materiale analizowanym przez różnych 
autorów identyfikowano obecność 5 – 6 różnych związków 
antocyjanowych (w postaci glikozydów) [28,  20, 23, 17],  
z czego pięć było takich samych niezależnie od 
pochodzenia analizowanego surowca (cyjanidyny-3-O-
galatkozyd, cyjanidyny-3-O-glukozyd, cyjanidyny-3-O-
arabinozyd, peonidyny-3-O-galaktozyd, peonidyny-3-O-
arabinozyd), a dodatkowo występującymi w niewielkiej 
ilości związkami były peonidyny-3-O-glukozyd [20, 17]  
lub petunidyny-3-O-galaktozyd [23]. Owoce żurawiny 
wielkoowocowej i żurawiny błotnej charakteryzują  
się obecnością tych samych związków antocyjanowych,  
ale drugi z wymienionych gatunków odznacza się 
zdecydowaną przewagą ilościową glikozydów cyjanidyny 
nad glikozydami peonidyny [20, 23].  

Mówiąc o biologicznie aktywnych składnikach 
żurawiny, wspomnieć należy o frakcji izolowanej ze 
skoncentrowanego soku żurawinowego nazywanej 
niepodlegającym dializie materiałem o wysokiej masie 
cząsteczkowej (ang. high-molecular-weight mass 
nondialyzable material, NDM). Skład chemiczny tej frakcji 
nie został do tej pory dokładnie opisany [29]. Wiadomo, że 
NDM pozbawiony jest białka, węglowodanów, kwasów 
tłuszczowych, kwasów organicznych, a w większości składa 
się z procyjanidyn (w około 65%) oraz zawiera niewielką 
ilość antocyjanów (około 0,35%) [30, 31] i jest dobrze 
rozpuszczalny w wodzie [32].  
 
Zakażenia układu moczowego 

Wykorzystanie składników owoców żurawiny  
w profilaktyce i terapii nawracających ZUM zdaje się być 
najbardziej znanym ich zastosowaniem leczniczym. 
Według rekomendacji Europejskiego Towarzystwa 
Urologicznego z 2013 roku stosowanie preparatów 
żurawinowych przy dostarczaniu z nimi dzienne 36 mg 
procyjanidyn typu A może być skuteczne w redukowaniu 
liczby epizodów ZUM u kobiet [33]. Z kolei  

w rekomendacjach wydanych w roku 2015, ze względu na 
sprzeczne wyniki prowadzonych badań, Towarzystwo  
to uchyla się od formułowania zaleceń dotyczących 
wykorzystania preparatów żurawinowych (farmakolo-
gicznych i produktów spożywczych) w profilaktyce ZUM 
[34].Liczba badań naukowych, w których do weryfikacji 
korzystnego oddziaływania w odniesieniu do profilaktyki  
i leczenia ZUM wykorzystywano produkty żurawinowe  
(np. sok żurawinowy, żurawina suszona), nie zaś 
suplementy diety, jest stosunkowo niewielka. Ulega 
dodatkowemu zawężeniu, gdy bierze się pod uwagę 
badania prowadzone wyłącznie na populacji osób 
starszych. Najbardziej obszerne badanie w tym zakresie 
przeprowadzili do tej pory McMurdo i wsp. [35]. Badaniem 
objęli bowiem aż 376 hospitalizowanych osób starszych 
(bez wcześniejszej historii występowania ZUM); część 
pacjentów otrzymywała napój żurawinowy w ilości 300 ml 
na dzień, pozostali zaś taką samą ilość napoju placebo 
(grupa kontrolna). W trakcie trwania badania epizody ZUM 
wystąpiły u 21 osób spośród wszystkich badanych, w tym  
u 14 osób z grupy kontrolnej oraz u 7 pacjentów 
spożywających napój żurawinowy. Różnice w zapadalności 
na ZUM pomiędzy badanymi grupami pacjentów nie 
osiągnęły jednak istotności statystycznej, co związane było 
z założoną wcześniej wyższą spodziewaną zapadalnością 
na ZUM i ostatecznie małą mocą statystyczną badania.  
Co jednak warte podkreślenia, w grupie kontrolnej aż  
13 infekcji było wywołanych przez bakterie Escherichia  
coli, podczas gdy w grupie eksperymentalnej bakterie  
te były odpowiedzialne jedynie za 4 infekcje [35].  
W prowadzonych wcześniej badaniach stwierdzano,  
że podawanie dziennie przez 6 miesięcy 300 ml napoju 
żurawinowego u osób starszych nie jest związane  
z mniejszą częstością występowania objawowego ZUM,  
a jedynie z redukcją przypadków bezobjawowej bakteriurii 
i leukocyturii [36]. Jednocześnie nadmienić należy,  
iż zgodnie z obecnie obowiązującymi standardami, leczenie 
bezobjawowych epizodów ZUM z wykorzystaniem leków 
przeciwbakteryjnych, w tym antybiotyków, w populacji 
osób starszych nie jest wskazane. Wynika to z faktu, że 
leczenie antybiotykami bezobjawowej bakteriurii nie jest 
związane ze zmniejszeniem śmiertelności, a może być 
szkodliwe. Szacuje się, że u co trzeciej osoby starszej 
leczonej lekami przeciwbakteryjnymi, w tym antybiotykami 
mogą wystąpić niepożądane efekty [37]. Niektórzy autorzy 
wskazują zatem na nieprzydatność soku żurawinowego, 
ponieważ w tym kontekście wykazuje on skuteczność  
w odniesieniu do schorzenia, w którym de facto 
standardowo leczenie nie jest podejmowane. Z drugiej 
jednak strony, w przypadku bezobjawowej bakteriurii 
napój żurawinowy może stanowić bezpieczną alternatywę. 
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W badaniach Takahashi i wsp. [38], stwierdzono, że 
spożywanie 125 ml napoju żurawinowego dziennie przez 
24 tygodnie jest związane z redukcją nawrotów ZUM  
u kobiet powyżej 50 roku życia, a efektu tego nie 
obserwowano u mężczyzn w tym wieku, jak również  
u osób poniżej 50 roku życia. W przeciwieństwie  
do preparatów farmakologicznych, w których zawartość 
składników aktywnych z owoców żurawiny jest 
standaryzowana, napoje żurawinowe podawane  
w przytoczonych powyżej badaniach klinicznych nie były 
produktami o standaryzowanej zawartości składników 
aktywnych. W przypadku niektórych z nich autorzy nie 
podali składu zastosowanego napoju żurawinowego [36],  
a w pozostałych stosowano produkt, w którym zawartość 
soku żurawinowego z koncentratu wynosiła 25% 
(zawartość proantocyjanidyn w koncentracie wyjściowym 
wynosiła z kolei 11,175 µg/g s.m.) [35] oraz produkt  
o zawartości proantocyjanidyn równej 40 mg/125 ml 
produktu gotowego do spożycia (32 mg/100 ml) [38]. 

Skuteczność suszonej żurawiny w profilaktyce  
i leczeniu ZUM nie była do tej pory weryfikowana  
w badaniach klinicznych na populacji osób starszych,  
a jedyne doniesienia pochodzą z badania przeprowa-
dzonego przez Burleigh i wsp. na grupie kobiet w wieku  
18-64 lat (średnia wieku 37 lat) „podatnych” na 
występowanie ZUM. W ramach tegoż badania kobietom 
podawano 42 g suszonej słodzonej żurawiny dziennie przez 
dwa tygodnie. Porównano ilość epizodów ZUM w okresie  
6 miesięcy przed rozpoczęciem i po zakończeniu badania. 
Średnia liczba epizodów w okresie 6 miesięcy uległa 
redukcji z 2,4 (przed rozpoczęciem badania) do 1,1-1,18. 
Należy zaznaczyć jednak, że omawiane badanie 
przeprowadzone zostało na małolicznej grupie pacjentów 
(wyniki podano dla 17 pacjentek), a określenie ilości 
epizodów ZUM w okresie 6 miesięcy przed włączeniem do 
badania opierało się na danych przywołanych z pamięci 
osób badanych [39]. 
 
Choroba wrzodowa żołądka  

Bakterie Helicobacter pylori są obecnie uznawane za 
najważniejszy czynnik wywołujący przewlekłe i ostre stany 
zapalne żołądka, a ich obecność znacznie zwiększa ryzyko 
rozwoju choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. 
Udowodniono również, że przewlekłe stany zapalne 
wywołane przez H. pylori mogą prowadzić do rozwoju 
nowotworów żołądka. Bakterie te zaliczane są przez 
Światową Organizację Zdrowia do czynników 
karcynogennych klasy I [40]. Szacuje się, że u 70-80% 
populacji dorosłych Polaków występuje infekcja bakteriami 
H. pylori [41].  

Matsushima i wsp. w badaniach na modelu in vitro 
dowiedli, że ekstrakt z owoców żurawiny posiada potencjał 
do inhibowania wzrostu bakterii H. pylori, a stopień 
inhibicji zależy od stężenia ekstraktu w hodowli. Co więcej 
autorzy ci stwierdzili, że wzbogacenie hodowli płynnych 
sokiem żurawinowym na poziome 2%, daje prawie takie 
same rezultaty w odniesieniu do inhibowania wzrostu 
omawianych bakterii, jak dodatek ekstraktu na poziomie  
1 mg/mL [42]. Shmuely i wsp. wymieniają owoce żurawiny, 
obok czosnku, kurkumy i imbiru, jako potencjalne surowce 
przydatne w niefarmakologicznym leczeniu choroby 
wrzodowej żołądka [43]. Zhang i wsp. wykazali, istotnie 
wyższą redukcję przypadków infekcji tymi bakteriami po 
35 i 90 dniach spożywania dziennie 500 ml soku napoju 
żurawinowego, w porównaniu do redukcji uzyskiwanej 
przy spożywaniu napoju placebo [44]. Z kolei Shmuley  
i wsp. wykazali, że skojarzenie standardowej terapii 
bazującej na podawaniu antybiotyków i inhibitorów 
pompy protonowej (omeprazol+amoksycylina+klarytro-
mycyna) z podawaniem soku żurawinowego skutkuje 
wyższym stopniem erydykacji bakterii H. pylori, niż stopień 
uzyskiwany przy zastosowaniu wyłącznie terapii 
standardowej lub terapii standardowej skojarzonej  
z podawaniem napoju placebo. Przy czym efekt  
ten obserwowano jedynie u kobiet [45]. Do tej pory nie 
przeprowadzono badań skupiających się wyłącznie na 
populacji osób starszych. 
 
Zespół metaboliczny i choroby układu sercowo-
naczyniowego 

Dohadwala i wsp. w grupie 44 pacjentów o średniej 
wieku 62 lata, ze zdiagnozowaną chorobą wieńcową, 
określili wpływ spożywania przez okres 4 tygodni  
480 ml napoju żurawinowego dziennie (zawartość soku 
żurawinowego z koncentratu 54 %, zawartość fenoli 209 
mg/100 ml, zawartość antocyjanów 20 mg/100 ml) na 
czynność naczyń krwionośnych oraz na parametry 
biochemiczne surowicy krwi związane z gospodarką 
lipidową i węglowodanową oraz statusem zapalnym 
ustroju. Spożywanie soku przyczyniło się do istotnej 
redukcji sztywności naczyń krwionośnych, ale pozostawało 
bez wpływu na wartości przepływu przez tętnicę ramienną, 
ciśnienie tętnicze krwi czy wazodylatację stymulowaną 
nitrogliceryną. W odniesieniu do parametrów biochemi-
cznych krwi w grupie spożywającej sok, odnotowano 
istotną z punktu widzenia statystycznego, ale nie 
klinicznego, redukcję stężenia cholesterolu HDL  
w surowicy krwi (o 1 mg/dL), podczas gdy w grupie 
placebo nastąpił wzrost stężenia cholesterolu tej frakcji  
(o 1 mg/dL) [46]. Novotny i wsp. w grupie pacjentów  
o średniej wieku równej 50 lat i średniej wartości BMI 
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wskazującej na nadwagę, wykazali, że spożywanie 480 ml 
napoju żurawinowego (zawartośc fenoli 72 mg/100 ml, 
antocyjanów 4,3 mg/100 ml, proantocyjanidyn 49,2 
mg/100 ml) dziennie przez 8 tygodni przyczyniało się do 
redukcji stężenia triglicerydów w surowicy krwi, a stopień 
redukcji był tym wyższy, im wyższe było początkowe ich 
stężenie. Spożywanie soku związane było ponadto  
z redukcją rozkurczowego, ale nie skurczowego ciśnienia 
tętniczego krwi. W odniesieniu do markerów stanu 
zapalanego odnotowano redukcję stężenia białka  
C-reaktywnego w surowicy krwi, a stężenie interleukin:  
6, 10 i 1β, podobnie jak stężenie TNF-α, pozostało na 
niezmienionym poziomie. Spożywanie soku było związane 
z redukcją stężenia glukozy w surowicy krwi oraz  
z poprawą wrażliwości na insulinę [47]. Ta sama dawka 
napoju (zawartość soku żurawinowego z koncentratu 27%, 
zawartość fenoli 95 mg/100 ml, antocyjanów 5,2 mg/100 
ml, proantocyjanidyn 49,6 mg/100 ml) podawana w tak 
samo długim okresie czasu w grupie kobiet i mężczyzn  
o średniej wieku 62 lat z syndromem metabolicznym,  
w badaniu Basu i wsp. spowodowała istotny wzrost 
całkowitego potencjału antyoksydacyjnego surowicy  
krwi oraz istotną redukcję stężenia ox-LDL oraz 
malonylodialdehydu w surowicy krwi [48]. 
 
Choroby jamy ustnej 

Liczne badania na modelach in vitro wskazują, że 
składniki owoców żurawiny mogą znaleźć zastosowanie  
w profilaktyce i leczeniu chorób jamy ustnej, przede 
wszystkim próchnicy zębów i chorób przyzębia. Składniki 
owoców żurawiny, poprzez wpływ na aktywność 
bakteryjnych enzymów glukozylotransferazy i fruktozylo-
transferazy, mogą ograniczać drobnoustrojową produkcję 
egzopolisacharydów stanowiących zasadniczy składnik 
macierzy biofilmu płytki nazębnej. Najsilniejsze działanie  
w tym względzie wykazują procyjanidyny (przy czym efekt 
zależy jest od stopnia polimeryzacji tych związków) oraz 
kwercetyny-3-arabinofuranozyd [49, 26, 50, 27, 32]. 
Procyjanidyny owoców żurawiny oraz NDM izolowany  
z soku żurawinowego posiadają potencjał do inhibowania 
zależnej- i niezależnej od sacharozy, adhezji 
próchnicotwórczych bakterii Streptococcus mutans  
i Streptococcus sorbinus do płytek z hydroksyapatytu  
[26, 32, 51, 52]. W odniesieniu do powiązanych  
z rozwojem chorób przyzębia bakterii Porphyromonas 
gingivalis i Fusobacterium nucleatum, wykazano,  
że składniki owoców żurawiny przyczyniają się do 
ograniczenia tworzenia biofilmu przez te bakterie oraz do 
ograniczenia ich przylegania do komórek ludzkiego 
nabłonka jamy ustnej, szczurzego kolagenu typu  
I, ludzkiego fibrynogenu i ludzkiej surowicy [53, 54, 55, 56, 

57]. Składniki owoców żurawiny mogą modulować proces 
destrukcji dziąsłowej tkanki w łącznej w przebiegu 
zapalenia przyzębia na drodze hamowania sekrecji  
i redukowania aktywności enzymów proteolitycznych 
pochodzących od gospodarza, a wydzielanych pod 
wpływem lipopolisacharydu periopatogenów (przede 
wszystkim Aggregatibacter actinomycetecomitans, 
Porphyromonas gingivalis i Fusobacterium nucleatum), jak 
również na drodze redukowania aktywności enzymów 
proteolitycznych pochodzenia bakteryjnego [58, 31, 53, 59, 
23, 60, 61, 57]. Wyniki badań in vitro nie znalazły jednak 
jeszcze potwierdzenia w wynikach badań klinicznych  
in vivo prowadzonych z udziałem ludzi w starszym wieku. 
 
Bezpieczeństwo stosowania żurawiny 

Badania na modelach in vitro wskazują, że składniki 
soku żurawinowego mogą wpływać na inhibowanie 
aktywności izoenzymów cytochromu P450, w tym: 
CYP3A4, CYP3A5 i CYP2C9, a przez to ingerować  
w farmakokinetykę leków metabolizowanych z udziałem 
tych izoenzymów. Efektem inhibowania aktywności 
wspomnianych izoenzymów może być nasilenie działania 
leków. Wśród leków, z udziałem których testowano wpływ 
soku żurawinowego na aktywność wymienionych izoenzy-
mów znajdowały się: midazolam (lek psychotropowy), 
warfaryna (lek przeciwzakrzepowy), diklofenak i flubi-
profen (niesteroidowe leki przeciwzapalne), amoksycylina  
i ceflakor (antybiotyki β-laktamowe), tizanidyna (lek 
zwiotczający mięśnie szkieletowe) i cyklosporyna (lek 
immunosupresyjny). Badania kliniczne z udziałem ludzi nie 
potwierdzają lub potwierdzają w bardzo niewielkim 
stopniu obserwowany w badaniach in vitro wpływ 
składników owoców żurawiny na metabolizm 
wymienionych leków. Może być to częściowo związane  
z ograniczoną biodostępnością składników aktywnych 
owoców żurawiny odpowiedzialnych za inhibowanie 
aktywności izoenzymów cytochromu CYP450 [62]. 
Niemniej znane są przypadki występowania silnych 
krwawień przy jednoczesnym stosowaniu leków 
przeciwzakrzepowych (warfaryny, acenokumarolu) i prepa-
ratów żurawinowych. O ile sporadyczne spożywanie 
niewielkich ilości produktów żurawinowych nie powinno 
być związane z niepożądanymi interakcjami z przyjmo-
wanymi lekami, o tyle regularne ich spożywanie lub 
jednorazowe spożycie ich dużej ilości może wpływać na 
farmakokinetykę leków przeciwzakrzepowych. Z drugiej 
strony, podczas leczenia przeciwzakrzepowego  
z wykorzystaniem leków przeciwzakrzepowych starej 
generacji, tj. warfaryny i acenokumarolu, nie trzeba 
całkowicie rezygnować ze spożywania produktów 
żurawinowych, a należy starać się utrzymać ich spożycie na 
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stałym poziomie, tak aby stosowana dawka leków  
i pobranie składników aktywnych owoców żurawiny 
współgrały ze sobą. Sugeruje się ponadto zachowanie 
ostrożności w spożyciu żurawiny i jej przetworów podczas 
przyjmowania antagonistów kanałów wapniowych  
(np. nifedypiny) [63]. Warto również wspomnieć, że 
regularne spożywanie soku żurawinowego istotnie wpływa 
na wzrost absorpcji egzogennych salicylanów [62]. 
Ponadto, produkty żurawinowe nie są zalecane przy 
występowaniu kamicy szczawianowej, ale znajdują 
zastosowanie we wspomaganiu leczenia kamicy 
struwitowej [64]. 

Omawiając bezpieczeństwo stosowania produktów 
żurawinowych warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden 
aspekt, a mianowicie zawartość w nich cukru dodanego. 
Owoce żurawiny charakteryzują się kwaśnym, cierpkim 
ściągającym smakiem, co znacznie ograniczania możliwość 
ich spożywania w formie surowej. Dla uzyskania akceptacji 
cech sensorycznych, do produktów żurawinowych 
niejednokrotnie producenci dodają znaczną ilość 
substancji słodzących. Stąd ważne jest dokładne czytanie 
składu surowcowego produktów żurawinowych przed ich 
zakupem i unikanie tych o wysokiej zawartości cukru 
dodanego (i wysokiej wartości energetycznej). Kwestia  
ta jest szczególnie istotna kwestia w przypadku osób  
z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej i osób  
o nadmiernej masie ciała.  
 
Podsumowanie 

Zdecydowana większość dostępnych w chwili obecnej 
doniesień naukowych dotyczących potencjału prozdro-
wotnego owoców żurawiny pochodzi z badań 
przeprowadzonych na modelach in vitro. Dostępność 
badań klinicznych przeprowadzonych z udziałem ludzi jest 

bardzo ograniczona, szczególnie gdy zawężamy poszuki-
wania do populacji osób starszych. Wyniki badań 
dotyczące owoców żurawiny i produktów spożywczych  
z nich otrzymywanych, w tym soku żurawinowego,  
nie pozwalają na sformułowanie jednoznacznych 
wniosków dotyczących korzystnego ich oddziaływania  
we wspomaganiu leczenia ZUM. Podobnie sytuacja 
przedstawia się w przypadku infekcji bakteriami H. pylori.  
Z kolei w odniesieniu do chorób jamy ustnej dostępne 
wyniki pochodzą wyłącznie z badań na modelach in vitro. 
Na podstawie przeglądu literatury, stwierdzić można,  
że w odniesieniu do osób starszych produkty żurawinowe 
zdają się być najbardziej obiecujące w odniesieniu  
do regulacji gospodarki lipidowej i węglowodanowej, 
poprawy statusu prooksydacyjno-antyoksydacyjnego 
ustroju i modulowania statusu zapalnego ustroju. Zdaje 
się, że poprawę wyżej wymienionych parametrów uzyskać 
można przy spożywaniu około 2 szklanek napoju 
żurawinowego dziennie przez okres co najmniej 8 tygodni. 
Napój powinien charakteryzować się zawartością soku 
żurawinowego na poziomie około 27-54%, być pozbawiony 
cukru dodanego, ale może zawierać sztuczne środki 
słodzące (np. aspartam, acesulfam K). 
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