
53

Uczep trójlistkowy (Bidens tripartita L) – cenny surowiec 
kosmetyczny i farmaceutyczny

Tree-part beggarticks (Bidens tripartita L) – a valuable 
cosmetic and pharmaceutical raw material

Karolina Śliwa

Instytut Chemii i Technologii Organicznej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Poli-
technika Krakowska, ul Warszawska 24, 30-389 Kraków, e-mail: karolina.sliwa@chemia.pk.edu.pl

Słowa kluczowe: uczep trójlistkowy, awonoidy, właściwości antyutleniające
Key words: three-part beggarticks, avonoids, antioxidant properties

Streszczenie
Ziele uczepu trójlistkowego (Bidens tripartita L.) jest stosunkowo mało znanym su-
rowcem farmaceutycznym i kosmetycznym. Roślina ta zawiera duże ilości związków 
fenolowych, takich jak awonoidy, kwasy fenolowe, taniny oraz kumaryny. Dzięki 
zawartości wymienionych substancji ekstrakt z uczepu trójlistkowego charakteryzuje 
się doskonałą aktywnością przeciwutleniającą, wykazuje działanie przeciwzapalne, 
antyseptyczne, odżywcze i regenerujące dla skóry, ponadto łagodzi podrażnienia 
i przyspiesza gojenie się ran. Artykuł przedstawia aktualny przegląd prac naukowych 
dotyczących składu oraz właściwości biologicznych ekstraktów z uczepu trójlistkowego.

Abstract
ree-part beggarticks herb (Bidens tripartita L.) is a relatively unknown pharma-

ceutical and cosmetic raw material. is plant contains large amounts of phenolic 
compounds such as avonoids, phenolic acids, tannins and coumarins. e extract 
from the three-part beggarticks has excellent antioxidant activity, anti-in ammatory, 
antiseptic, nourishing and regenerating properties for the skin, and also soothes 
irritations and accelerates wound healing. e article presents the current review 
of scienti c publications on the composition and biological properties of extracts 
from Bidens tripartita herb.
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Wstęp
Stosunkowo mało znanym surowcem farmaceutycznym i kosmetycznym jest 
ekstrakt z uczepu trójlistkowego. Rodzaj uczep (Bidens) należący do rodziny astro-
watych (Asteraceae) w Polsce reprezentowany jest przez sześć gatunków rodzaju 
Bidens, przy czym dwoma głównymi przedstawicielami są uczep trójlistkowy  
(B. tripartita L.) i uczep zwisły (B. cernua L.) [1]. Uczep trójlistkowy jest jedno-
roczną rośliną trawiastą, rosnącą również na terenie całej Ukrainy, europejskiej 
części Rosji (z wyjątkiem części północnej) i zachodniej Syberii, centralnej Azji 
i Dalekiego Wschodu. Można go spotkać na podmokłych terenach, blisko stawów, 
jezior i bagien. Roślina zawiera duże ilości związków fenolowych: awonoidów, 
kwasów fenolowych, tanin, kumaryn. Wśród awonoidów znajdujących się 
w ekstraktach z uczepu trójlistkowego możemy wyróżnić: awony, awanony, 
chalkony, auronony i katechiny [1, 2]. Dzięki zawartości wymienionych substancji 
ekstrakt z uczepu trójlistkowego charakteryzuje się bardzo dużą aktywnością prze-
ciwutleniającą, wykazuje działanie przeciwzapalne [3], antyseptyczne, odżywcze 
i regenerujące dla skóry, ponadto łagodzi podrażnienia i przyspiesza gojenie ran 
[4, 5]. W medycynie ludowej napary i wywary sporządzane z Bidens tripartita są 
szeroko stosowane przy różnego rodzaju schorzeniach – zarówno wewnętrznie, 
jak i zewnętrznie: przy trudno gojących się ranach, chorobach skórnych, takich 
jak egzemy, wrzody, trądzik, łojotok skóry głowy, a także w kąpielach dla dzieci 
przeciw skazom o podłożu alergicznym [4, 5]. Dodatkowo ceniony jest za wła-
ściwości ściągające oraz znakomite działanie na popękane naczynia krwionośne 
[6]. Z badań wynika, że podawana doustnie nalewka z ziela uczepu, łącznie z ze-
wnętrznym użyciem maści zawierającej 2,5% ekstraktu z rośliny, mają pozytywny 
wpływ w leczeniu łuszczycy i atopii [4].

Skład ekstraktu z uczepu trójlistnego
Wśród awonoidów znajdujących się w uczepie trójlistkowym możemy wy-
różnić: awony, awanony, chalkony, auronony i katechiny (Rysunek 1) [1, 2]. 
W grupie awonów głównym składnikiem jest 3',4',5,7-tetrahydroksy awon 
(luteolina) i 7-O-β-D-glukopiranozyd luteoliny (cynarozyd) [7]. W grupie 
chalkonów 2’,3,4,4’-tetrahydroksychalkon (buteina) i 7-O-β-D-glukopirano-
zyd buteiny oraz 2’-hydroksy-4,4’-dimetoksychalkon [7, 8]. Wśród auronów 
możemy wyróżnić 3’,4’,6-trihydroksyauron (sulfuretyna) i 6-O-β-D-gluko-
piranozyd sulfuretyny, a także 3’,4’,6,7-tetrahydroksyauron (maritimetyna) 
[7]. W grupie awononów rzadko występujący związek w świecie roślinnym 
7-O-β-D-glukopiranozyd isookaniny ( awanomareina) [2, 7].
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Rysunek 1A. Polifenole występujące w Bidens tripartita L.
Figure 1A. Polyphenols of Bidens tripartita L.

Uczep trójlistkowy (Bidens tripartita L) – cenny surowiec...
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Rysunek 1B. Polifenole występujące w Bidens tripartita L.
Figure 1B. Polyphenols of Bidens tripartita L.

Skład jakościowy i ilościowy  awonoidów jest różny dla poszczególnych 
części rośliny. W kwiatach występuje o połowę mniej związków niż w zielu 
B. tripartita. W badaniach Wolniak i in. [2] oznaczali zawartość  awonoidów 
w ekstrakcie z uczepu metodą spektrofotometryczną, w 100 g suchej masy 
surowca. W przeliczeniu na hiperozyd zawartość  awonoidów wynosiła 
1,85% w zielu i 0,92% w kwiatach, w przeliczeniu na kwercetynę odpowied-
nio 1,23% i 0,65%. Główne składniki ekstraktu to 7-O-glukozyd isookaniny 
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i 7-O-glukozyd luteoliny, przy czym  awanomareina dominuje w kwiatach, 
a cynarozyd w zielonych częściach rośliny. Z analizy HPLC wynika, że w zielu 
uczepu występuje:  awanomareina (0,229%), cynarozyd (0,116%), luteoli-
na (0,047%), natomiast w kwiatach: cynarozyd (0,179%),  awanomareina 
(0,157%), luteolina (0,031%) [2]. Kwasy fenolowe obecne w roślinie to: kwas 
chlorogenowy, kwas kawowy, kwas cykoriowy, kwas rozmarynowy, kwas 
hydroksycynamonowy (Rysunek 2) [1].

Rysunek 2. Kwasy fenolowe występujące w Bidens tripartita L.
Figure 2. Phenolic acids of Bidens tripartite L.
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Poza polifenolami uczep trójlistkowy zawiera także: 4,51–4,65% sacha-
rydów (arabinozę, galaktozę, glukozę, ramnozę i ksylozę), nienasycone 
kwasy tłuszczowe (kwas linolowy), polisacharydy (w tym związki śluzowe 
i pektyny), kwasy organiczne, gorycze, estry kwasów tłuszczowych i steroli 
(głównie stigmasterolu), laktony, aminy, związki poliacetylenowe, aminokwasy, 
kumaryny i taniny. Uczep trójlistkowy zawiera także witaminę C (do 0,9%), 
karotenoidy (0,05%), minerały (żelazo, chrom, miedź, glin, mangan) i olejki 
eteryczne (1,34%) [1, 9].

Kaskoniene i wsp. [6] otrzymywali olejki eteryczne z materiału roślinnego za 
pomocą ekstrakcji CO2 w stanie nadkrytycznym. Ekstrakty badali za pomocą 
chromatogra i gazowej GC-MS. Autorzy zidenty kowali 26 związków chemicznych 
w olejku eterycznym. Największą ilość i różnorodność składników otrzymano 
w fazie kwitnienia, a najmniejszą w okresie od produkcji nasion do starzenia. 
Zawartość olejków eterycznych wahała się od 0,06–0,65% wagowych. Zidenty ko-
wano głównie monoterpeny i seskwiterpeny. Autorzy zidenty kowali następujące 
składniki olejku eterycznego: trans-β-ocymen (12,2–51,9%), α-pinen (4,7–21,9%), 
β-elemen (7,4–32,8%), p-cymen (2,8–19,0%), α-kario len, izokario len, w mniej-
szych ilościach występują: trans-β-bergamoten, α-felandren, γ-kario len, estragol,  
5,5-dimetylo-2(5H)-furanon, D germakren, β-selinen, octan cytronellylu, 
allo-ocymen, β-pinen, S-limonen, mircen, perillen, sabinen, tlenek kario -
lenu, kwas 2-metylopropanowy [6]. W kolejnych badaniach ci sami autorzy 
badali skład olejku eterycznego z B. tripartita izolowanego z suchego surowca,  
w 3 kolejnych latach zbioru podczas pełnego kwitnienia. Skład i zawartość 
głównych składników był podobny do tego z poprzednich badań. Otrzymano 
następujący skład: β-ocimen (40,5–45,9%), β-elemen (9,9–15,6%), α-pinen 
(3,7–12,1%), p-cymen (2,8–8,0%), α-kario len (5,2–8,2%), izokario len 
(4,3–6,8%), α-bergamoten (3,3–9,4%) [10]. Zawartość olejków eterycznych 
w świeżym zielu i kwiatach B. tripartita porównywali Tomczykowa i wsp. [9]. 
Olejki pozyskiwano metodą hydrodestylacji, a badano je metodą chromatogra i 
gazowej połączonej ze spektrometrią masową. Ze świeżego ziela otrzymano 
0,12% olejku, a z suchych kwiatów 0,06%. W suchych kwiatach głównymi 
składnikami były: p-cymen (16,6%), tlenek kario lenu (6,0%) i tlenek humu-
lenu II (5,3%). W świeżym zielu: allo-ocymen (38,3%), (Z)-β-ocymen (30,6%) 
i α-felandren (8,5%). W suchym zielu allo-ocymen występuje w małych ilo-
ściach, ponieważ ulega prawdopodobnie degradacji lub odparowaniu podczas 
suszenia surowca [9]. W innych badaniach Tomczykowa i wsp. [9] badali skład 
olejków pochodzących z korzeni B. tripartita L. Uzyskano 0,098% żółtego olejku 
o nieprzyjemnym intensywnym zapachu. Głównymi składnikami były: α-pinen 
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(15,0%), β-bisabolen (9,3%), p-cymen (6,0%), heksanal (5,7%), linalol (4,6%), 
p-cymen-9-ol (3,4%), β-elemen (2,6%), 2-pentylofuran (2,2%), sil perfol-6-en 
(2,1%). Olejek eteryczny pochodzący z korzenia rośliny wykazywał większą 
różnorodność niż z części naziemnych, zidenty kowano w nim 106 rożnych 
związków (w zielu 49, a w kwiatach 57) [11].

Skład tochemiczny rośliny zależy od wielu czynników. Ekstrakty czy olejki 
eteryczne pozyskiwane z uczepu trójlistkowego mogą mieć różny skład, a tym 
samym różnić się aktywnością biologiczną. Do najważniejszych czynników 
wpływających na skład ekstraktu należą: pochodzenie geogra czne, chemotyp 
rośliny, warunki klimatyczne, okres zbioru, część rośliny użyta do badania 
i sposób przyrządzania ekstraktu [10]. Pozharitskaya i in. [1] badali wpływ 
pochodzenia Bidens tripartita L. na skład ekstraktu, porównując próbki su-
chego ziela pochodzącego z Rosji i z Finlandii (Tabela 1). Ekstrakt uczepu 
trójlistkowego, pochodzącego z Finlandii, charakteryzował się dużym stęże-
niem awonoidów, tanin, polisacharydów i kwasu askorbinowego, a roślina 
pochodząca z Rosji zawierała więcej kumaryn i aminokwasów [1].

Tabela 1. Skład chemiczny ekstraktu Bidens tripartita oznaczony metodą HPLC [1].
Table 1. Chemical composition of Bidens tripartita extract determined by HPLC [1].

Składnik Zebrany na terenie Rosji
[mg/g suchej masy]

Zebrany na terenie Finlandii
[mg/g suchej masy]

Flawonoidy 14,0 33,3

Kumaryny 1,5 0,7

Taniny 9,5 17,8

Związki fenolowe 18,3 25,0

Polisacharydy 97,4 128,0

Aminokwasy 51,0 37,0

Kwas askorbinowy 0,025 0,40

(±)-Katechina 1,76 śladowe ilości

Luteolina 0,32 0,70

7-O glukozyd luteoliny 0,41 0,74

Kwas chlorogenowy 4,10 6,29

Kwas kawowy 0,12 0,36

Kwas cykoriowy 0,65 0,57

Kwas rozmarynowy 0,91 0,95

Uczep trójlistkowy (Bidens tripartita L) – cenny surowiec...
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Wolniak i in. [2] badali właściwości antyoksydacyjne ekstraktu  
B. tripartita. Autorzy porównywali zdolność wychwytywania rodnika DPPH 
przez dominujące awonoidy ekstraktu. Największą aktywność wykazywała 
luteolina (41%), następnie glikozydy: awanomareina (32%) i cynarozyd 
(25%). Wszystkie trzy awonoidy z takim samym ugrupowaniem 3’,4’-di-
hydroksylowym w pierścieniu B są bardzo skutecznymi substancjami anty-
utleniającymi, natomiast glikozylacja w położeniu C7 zmniejsza zdolność 
antyoksydacyjną cząsteczki w przypadku awanomareiny i cynarozydu. 
Autorzy badali również zmianę skuteczności zmiatania rodników przez eks-
trakt B. tripartita w zależności od zastosowanego rozpuszczalnika. Ekstrakty 
wodne z kwiatów i ziela wykazywały najmniejszą aktywność (około 36% 
dla kwiatów i ziela). Natomiast większą aktywnością charakteryzowały się 
metanolowo-wodne (68% dla kwiatów, 34% dla ziela) i acetonowo-wodne 
(66% dla kwiatów, 56% dla ziela) ekstrakty. Zawartość awonoidów w zielu 
uczepu trójlistkowego była większa niż ich zawartość w kwiatach, jednak 
ekstrakt z kwiatów wykazuje lepsze właściwości antyrodnikowe. Autorzy 
wykazali także, że czyste wyizolowane awonoidy charakteryzowały się 
mniejszą zdolnością neutralizowania rodników niż sam ekstrakt. Efekt ten 
można wyjaśnić tym, że w ekstrakcie znajdują się dodatkowo inne antyok-
sydanty i istnieje możliwy efekt synergii. Autorzy badali również aktywność 
antyoksydacyjną frakcji otrzymanych przez stopniową ekstrakcję wodnego 
ekstraktu za pomocą rożnych rozpuszczalników. Frakcja eteru dietylowego 
i octanu etylu wykazywały największą aktywność przeciwrodnikową. W eks-
traktach tych rodniki zostały całkowicie wyeliminowane (eter dietylowy: 97% 
kwiaty, 92% ziele; octan etylu: 98% kwiaty, 89% ziele), a reakcja zachodziła 
bardzo szybko. Aktywność frakcji butanolowej była na początku bardzo 
słaba (22% kwiaty, 65% ziele), lecz reakcja zachodziła jeszcze przez ponad 
20 minut (36% kwiaty, 84% ziele). Kinetyka reakcji z rodnikiem DPPH do-
starczyła dodatkowych informacji dotyczących antyoksydantów zawartych 
w tym ekstrakcie. Odmienna kinetyka reakcji dla różnych rozpuszczalników 
sugeruje różne mechanizmy tej reakcji. W przypadku eteru dietylowego oraz 
octanu etylu reakcja zachodzi bardzo szybko z kinetyką II rzędu.  Świadczy 
to o obecności skutecznych małocząsteczkowych antyoksydantów. Wolna 
reakcja pseudopierwszego rzędu, jak w przypadku ekstraktu butylowego 
może sugerować obecność bardzo słabych antyoksydantów,  zawierających  
małą ilość grup –OH, spolimeryzowanych, takich jak oligomeryczne kate-
chiny, oraz wykazujących przeszkody steryczne, zapobiegające bliskiemu 
kontaktowi rodnika DPPH z grupami hydroksylowymi [2].
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Analizowano również skład i właściwości antyutleniające ekstraktu 
micelarnego otrzymanego z suchego ziela uczepu trójlistkowego [12, 13]. 
Ekstrakty wspomagane micelarnie z uczepu wykazały lepsze właściwości 
antyutleniające w porównaniu do ekstraktu wodnego. Największą zawartość 

awonoidów w ekstrakcie micelarnym z uczepu uzyskano, stosując dodatek 
1% roztworów niejonowych surfaktantów z grupy polieterów alkoholi tłusz-
czowych. Jednocześnie z analizy chromatogra cznej wynika, że tylko w tych 
ekstraktach była obecna luteolina, awonoid o działaniu przeciwzapalnym 
i przeciwalergicznym [12].

Aktywność biologiczna i zastosowanie ekstraktu 
z uczepu trójlistnego

Uczep trójlistkowy jest źródłem związków chemicznych, które działając 
synergicznie, determinują właściwości prozdrowotne rośliny. Działanie te-
rapeutyczne nie jest w pełni naukowo zbadane, w literaturze można jednak 
spotkać doniesienia na ten temat. Zawarty w roślinie kompleks awonoidów 
z polisacharydami wykazuje działanie żółciopędne. Podawana doustnie nalew-
ka z ziela uczepu, z jednoczesnym zewnętrznym użyciem maści zawierającej 
2,5% ekstraktu z rośliny, mają pozytywny wpływ w leczeniu łuszczycy. Ziele 
B. tripartita L. zawiera duże ilości manganu, który wraz z enzymami wpływa 
na proces powstawania krwi, proces krzepnięcia i aktywność gruczołów 
wydzielania wewnętrznego. Badania kliniczne potwierdzają skuteczność 
podawanego doustnie wywaru z rośliny w leczeniu dyzenterii oraz ostrego 
i przewlekłego zapalenia jelit [4]. Obecność awonoidów, w które roślina jest 
bogata, zmniejsza ryzyko rozwinięcia chorób układu sercowo-naczyniowego, 
zawału serca i niektórych nowotworów [2]. Ekstrakt z uczepu wykazuje także 
właściwości przeciwnowotworowe, w badaniu in vitro na komórkach białacz-
kowych – pochodzących od myszy – odnotowano 100% zahamowania ich 
wzrostu. Potwierdzone zostało również działanie hipotensyjne w badaniach 
na szczurach. Podawany w dawce 100 mg/kg etanolowy ekstrakt uczepu 
trójlistkowego zmniejszał po 50 minutach ciśnienie skurczowe o 35% [4].

Właściwości przeciwdrobnoustrojowe ekstraktów pozyskiwanych przy 
zastosowaniu różnych rozpuszczalników (woda, metanol/woda, aceton/woda, 
metanol; ekstrakt metanolowy rozdzielany na ekstrakty: eter dietylenowy, 
octan etylu, butanol) badali Tomczykowa i wsp. [9]. Wszystkie ekstrakty 
wykazywały dobrą aktywność antydrobnoustrojową, przy czym najmniejszą 
charakteryzował się ekstrakt butanolowy, a największą ekstrakt eteru dietylo-
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wego. Odnotowano także większą skuteczność ekstraktów z suchych kwiatów 
niż z ziela rośliny. Ekstrakt eteru dietylowego z ziela uczepu wykazywał 
aktywność przeciwko bakteriom Gram-dodatnim i brak aktywności przeciwko 
Gram-ujemnym. Ekstrakt eteru dietylowego z kwiatów wykazywał podobną 
aktywność przeciwko bakteriom Gram-dodatnim i dodatkowo niewielką prze-
ciwko Gram-ujemnym. Żaden z ekstraktów nie działał grzybobójczo. Różnice 
w działaniu ekstraktów, otrzymanych przy użyciu różnych rozpuszczalników 
zależą od ich polarności, która wpływa na ilość i jakość wyekstrahowanych 
związków aktywnych [2].

Olejki eteryczne zawarte w zielu uczepu mogą być przydatne w leczeniu 
infekcji wywołanych drobnoustrojami, ponieważ wykazują działanie prze-
ciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne, a także przeciwzapalne i antyoksydacyjne 
[10]. Autorzy Wolniak i wsp. [2] badali olejki eteryczne pozyskiwane na 
drodze hydrodestylacji ze świeżego ziela oraz z suchych kwiatów uczepu 
trójlistkowego. Otrzymane olejki wykazywały aktywność przeciwko bak-
teriom Gram-dodatnim, przy czym olejek z kwiatów charakteryzował się 
czterokrotnie większą skutecznością, a dodatkowo działał w niewielkim 
stopniu przeciwko bakteriom Gram-ujemnym. Olejki eteryczne wykazywały 
silne właściwości przeciwgrzybiczne, największe na grzyby Candida albicans 
i Candida parapsilosis. Za działanie antygrzybiczne najprawdopodobniej od-
powiedzialne są tiofeny, będące głównym składnikiem olejków [9]. W takich 
samych badaniach olejku z korzenia rośliny autorzy wykazali wysoką aktyw-
ność przeciwgrzybiczną, zwłaszcza na grzyby Candida albicans, umiarkowane 
działanie przeciw bakteriom Gram-dodatnim i brak aktywności przeciw 
bakteriom Gram-ujemnym [11].

Obecne badania pokazują potencjalną przydatność naparów z rośliny 
w leczeniu chorób zapalnych. Działanie przeciwzapalne awonoidów (m.in. 
kwercetyny, apigeniny, baikaleiny) polega na hamowaniu aktywności 5-lipo-
oksygenazy i cyklooksygenazy. Enzymy te biorą udział w syntezie, z kwasu 
arachidonowego, prostaglandyn i leukotrienów, które są mediatorami odpo-
wiedzi zapalnej. Zahamowanie tych enzymów przez awonoidy powoduje 
zmniejszenie syntezy, m.in. prostaglandyny PGE2, leukotrienu B4 i trombo-
sanu A2, co w konsekwencji prowadzi do uregulowania stanu napięcia naczyń 
włosowatych i zmniejszenia odczynu zapalnego [14]. Kwercetyna i luteolina 
dodatkowo wykazują właściwości przeciwalergiczne poprzez hamowanie 
uwalniania histaminy. Podobne, lecz nieco słabsze działanie wykazuje bajka-
leina, która oprócz tego hamuje sekrecję eotaksyny (hemokiny wydzielanej 
przez broblasty) [15]. Aktywność przeciwzapalną wodnego naparu części 
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naziemnych B. tripartita badali Pozharitskaya i wsp. [1]. Badacze wykazali, 
że dawka 20 cm3/kg masy ciała wykazuje dużą skuteczność przeciwzapalną 
w przypadku ostrego obrzęku łapy szczura. Dla porównania niesteroidowy 
lek przeciwzapalny – indometacyna jest aktywna w dawce 5 mg/kg masy ciała. 
Dodatkowo napar wykazywał właściwości przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. 
Aktywność przeciwzapalna wynika z synergistycznego działania polifenoli, 
poliacetylenów, kumaryn, triterpenów oraz innych substancji aktywnych 
zawartych w ekstrakcie uczepu trójlistkowego [1].

Opracowana została seria preparatów do pielęgnacji skóry atopowej z eks-
traktem micelarnym z uczepu trójlistkowego. Wszystkie emulsje wykazują 
doskonałe właściwości antyoksydacyjne (62%), prawie dwukrotnie większe 
niż emulsja bazowa bez ekstraktu (32%)[16, 17, 18, 19].

Podsumowanie
W kontekście zastosowań farmaceutycznych i kosmetycznych, szczególną 
uwagę należy zwrócić na surowce roślinne bogate w związki z grupy a-
wonoidów, fenolokwasów oraz saponin triterpenowych. Jako silne anty-
utleniacze awonoidy mogą kontrolować stres oksydacyjny w organizmie, 
hamują procesy utleniania, m.in. lipidów, w tym NNKT, składników cementu 
międzykomórkowego. Surowce roślinne stanowią bogate źródło substancji 
leczniczych, więc wydaje się, że należy na tę grupę surowców jako na źródło 
substancji aktywnych zwrócić uwagę. Stosunkowo mało znaną rośliną jest 
uczep trójlistkowy. Roślina ta charakteryzuje się bardzo bogatym składem 
i dobrymi właściwościami antyutleniającymi. Ekstrakt z Bidens tripartite L. 
zawiera związki o działaniu antyseptycznym, przeciwzapalnym, antyutle-
niającym, antykancerogennym, dlatego może stać się cennym surowcem 
kosmetycznym i farmaceutycznym.
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