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САЖЕТАК 
 

Глог (Crataegus monogyna,  Crataegus oxya-

cantha L.; sin. Crataegus laevigata, Rosaceae) 

се дуго времена користи у традиционалној 

медицини многих народа као лек или помоћ-

но лековито средство. Распрострањен је у 

Европи, источној Азији и источној Северној 

Америци. Лишће, цветови и плодови се кори-

сте у лечењу хроничне срчане инсуфицијен-

ције, високог крвног притиска, као и различи-

тих дигестивних проблема. У новије време су 

изведене и студије које су показале антиокси-

дативно, антиинфламаторно, гастропротекти-

вно и антимикробно дејство екстракта глога. 

У екстрактима лишћа, цветова и плода глога 

идентификовани су флавоноиди, олигомерни 

проциjанидини, тритерпенске киселине, ор-

ганске киселине, стероли и кардиоактивни 

амини у траговима. Међутим, флавоноиди и 

олигомерни процијанидини, од свих хемиј-

ских једињења присутних у глогу, имају нај-

већу улогу у биолошкој активности препарата 

глога. Сходно томе, екстракти глога се стан-

дардизују према присуству ових једињења 

(2,2% флавоноида и 18,75% олигомерних 

процијанидина). Нису примећени озбиљнији 

нежељени ефекти. На пацовима је показано 

да није тератоген.           
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ABSTRACT 
 

Hawthorn (Crataegus monogyna, Crataegus 

oxyacantha L.; sin. Crataegus laevigata, Rosa-

ceae) has been used as a drug or additional me-

dicinal product in traditional medicine of many 

nations for a long time. It is widespread in Euro-

pe, East Asia and eastern North America. Hawt-

horn leaves, flowers and fruits are used in trea-

ting chronic heart insufficiency, high blood pres-

sure and various digestive disorders. In recent ti-

mes, many studies suggest that hawthorn extract 

has antioxidative, anti-inflammatory, gastropro-

tective and antimicrobial effect. Hawthorn lea-

ves, flowers and fruits contain flavonoids, oligo-

meric proanthocyanidins, triterpene acids, orga-

nic acids, sterols and trace amounts of cardioac-

tive amines. Among these chemical substances, 

flavonoids and oligomeric proanthocyani-dins 

are the two major groups of bioactive compo-

nents. According to this, hawthorn extra-cts are 

standardized based on  flavonoid and OPC con-

tents (2,2% flavonoids and 18,75% oligo-meric 

proant-hocyanidins). Serious adverse reactions 

are not recognized. In the study on rats no terato-

genic effects were noted.           
 

Key Words: Crataegus, cardiotonic, hypot-

sineve, antioxidative effect 

 

 

 

 

 


