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S t r e s z c z e n i e

Często sięgamy do surowców roślinnych o działaniu wzmacniającym. Codzienne prob-
lemy wymagają stałej gotowości organizmu do tego, by im sprostać. Lista leków stoso-
wanych w wyczerpaniu psychofizycznym i stresie obejmuje surowce o dobrze udokumen-
towanej skuteczności i grupę mniej znanych substancji, jak dotąd nie rekomendowanych 
w międzynarodowych monografiach. 

Słowa kluczowe: lek roślinny, działanie wzmacniające

WStęp 

Trudno stwierdzić, czy wyczerpanie organizmu ma początek w sferze psychicz-
nej czy fizycznej. Pewne jest, że obie wpływają na siebie, potęgując negatywne 
skutki. Należy też brać pod uwagę indywidualną odpowiedź organizmu na taki 
stan poprzez chroniczne niedomogi ze strony wątroby, układu krążenia czy nawet 
choroby nowotworowe [1]. Na kondycję organizmu wpływają też sytuacje streso-
we. Stres może być „pozytywny”, tzn. mobilizujący, ułatwiający i umożliwiający 
pokonanie jakiejś realnej – fizycznej lub psychicznej – przeszkody albo długo-
trwały, wyczerpujący, powodujący nerwowość, a czasami agresję i doprowadza-
jący do stanów lękowych (które w przeciwieństwie do stresu są wyimaginowane, 
rodzą się w głowie). To w następstwie prowadzi do depresji.

w obrazie fizjologicznym stresu, ale także depresji i zaburzeń lękowych do-
chodzi do zwiększonego wydzielania kortykoliberyny. To efekt pobudzenia pod-
wzgórza. w depresji i stresie kortykoliberyna wyzwala większe ilości aCTH, a 
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ten, działając na korę nadnerczy, powoduje wydzielanie kortyzolu. w warunkach 
fizjologicznych większa ilość kortyzolu powoduje hamowanie pobudzenia osi 
podwzgórze-przysadka-nadnercza. w długotrwałym stresie i w depresji reakcja 
ta przestaje zachodzić – następuje hiperkortyzolemia, a w konsekwencji może 
dojść do uszkodzenia neuronów hipokampa, co powoduje zaburzenia pamięci 
i koncentracji. Są to typowe objawy przewlekłego stresu i depresji. 

w zależności od sytuacji i stanu organizmu konieczny jest zatem przemyślany 
i trafny wybór leków pochodzenia roślinnego (jako drugi etap ratunku, jeżeli za-
wiedzie pierwszy – odpoczynek, a w przypadku stresu przyjazne dla organizmu 
tzw. odreagowanie). do dyspozycji mamy preparaty o działaniu przeciwlękowym, 
przeciwdepresyjnym [2] i te, które przedstawiono poniżej, zaliczone do środków 
wzmacniających organizm, pomagających w jego osłabieniu fizycznym i psychicz-
nym. w przypadku niektórych leków roślinnych mechanizm działania polega na 
zwiększeniu wydzielania aCTH, przez co następuje stymulacja gruczołów kory 
nadnerczy do wydzielania kortyzolu i przez jakiś czas mobilizacja organizmu 
przeciwstawia się osłabieniu. Jednak dłuższe stosowanie takich preparatów może 
spowodować nadmiar kortyzolu we krwi i, jak wspomniano wyżej, może nasilać 
fizjologiczne objawy stresu i depresji.

Korzeń żeń-szenia (Giseng radix)
Żeń-szeń prawdziwy (Panax ginseng)

Charakterystyczne związki występujące w żeń-szeniu to trójterpenowe sapo-
nozydy (rb1, rg1, ryc. 1). Żeń-szeń jest byliną rosnącą w korei Północnej, Nepalu 
i we wschodnich Chinach.

rycina 1. Trójterpenowe saponozydy (rb1, rg1)

Jak dotąd z korzenia tej rośliny wyizolowano ok. 30 saponozydów trójterpe-
nowych. Niektóre z nich mają działanie przeciwstawne do siebie nawzajem, np. 
dwa najważniejsze związki mają działanie antagonistyczne na ośrodkowy układ 
nerwowy CoUN): depresyjne (rb1) i stymulujące (rg1) [3]. 
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Napisano wiele prac farmakologicznych określających szerokie możliwości 
lecznicze tego surowca in vivo. właściwości ekstraktów z korzenia żeń-szenia 
standaryzowanych na stężenie saponozydów nazywane są często adaptogen-
nymi. Podstawą takiego określenia były badania in vivo. w testach z korzeniem 
żeń-szenia na różnych modelach indukowanego stresu stwierdzono zwiększenie 
odporności zwierząt na stresory zastosowane w próbach, a także efekt przeciw-
depresyjny [4, 5]. wykazano też działanie stymulujące tego surowca na ośrod-
kowy układ nerwowy objawiające się zwiększonym wydzielaniem noradrenaliny, 
serotoniny i kortykoliberyny [6]. w badaniach farmakologicznych z udziałem ludzi 
przy stosowaniu 200 mg standaryzowanego ekstraktu z korzenia żeń-szenia na 
dobę przez 10 tygodni wykazano, że statystycznie znamienny efekt odporności 
na stres fizyczny stwierdzono dopiero w drugiej fazie próby [7]. Można zatem 
wnioskować, że preparaty z tego surowca mogą być efektywne przy odpowiednio 
długim czasie stosowania. 

Powołując się na wyniki badań klinicznych oraz monografie eSCoP [8] i wHo 
[9] można sugerować, że efekt leczniczy korzenia żeń-szenia polega na działaniu 
anabolicznym, wzmacniającym przy wyczerpaniu, osłabieniu i zmęczeniu. Suro-
wiec ten może poprawiać koncentrację, wydolność fizyczną i psychiczną, pamięć, 
oraz pomagać w rekonwalescencji. 

korzeń żeń-szenia dawkowany jest w standaryzowanych ekstraktach przelicza-
nych na 0,5 do maksymalnie 2 g na dobę [8]. Czas trwania kuracji powinien trwać 
nie krócej niż 8 tygodni i nie dłużej niż 3 miesiące bez przerwy.

Stosowanie zbyt dużych dawek dobowych może działać nasennie, dłuższe sto-
sowanie preparatów z korzenia żeń-szenia (nawet w dawkach leczniczych) może 
zwiększyć ciśnienie krwi, powodować zaburzenia snu, bóle głowy i hiperkorty-
zolemię [10]. Stosowanie preparatów z korzenia żeń-szenia powinno być konsul-
towane z lekarzem w przypadku jednoczesnego stosowania leków obniżających 
poziom cukru we krwi [8].

Przeciwwskazaniem do leczeni preparatami z żeń-szenia jest nadciśnienie, hi-
perkortyzolemia i łączenie z innymi substancjami działającymi na oUN.

obserwowano interakcje preparatów z korzenia żeń-szenia z preparatami hor-
monalnymi (ich metabolizm jest przyspieszany). Łączenie kofeiny z żeń-szeniem 
może wywołać stan nadmiernego pobudzenia [11].

Korzeń eleuterokoka (Eletherococci radix)
Eleuterokok kolczasty (Eleutherococcus senticosus, Acanthopanax senticosus)

Charakterystyczne związki występujące w eleuterokoku to glukozydy fenylo-
propanowe (głównie syryngina, ryc. 2) i lignany (połączenia fenylopropanowe).

roślina występuje we wschodniej Syberii, korei i dwóch chińskich prowincjach 
– Shanxi i Hopei. w USa znana pod nazwą żeń-szeń syberyjski. 
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rycina 2. Syryngina

ekstrakty z korzenia eleuterokoka działały uodparniająco na stres indukowany 
promieniami gamma: w badaniach in vivo korzeń eleuterokoka zwiększał poziom 
leukocytów i kwasów nukleinowych [12], zmniejszał stres oksydacyjny indukowany 
menadionem [13]. Podobne właściwości miała syryngina [14]. Związek ten hamował 
też proliferację limfocytów T-Cd8, nie wpływał na limfocyty T-Cd4 i hamował czyn-
nik TNF-α [15]. w badaniach in vivo wykazano, że syryngina wpływa na uwalnianie 
acetylocholiny i prawdopodobnie hamuje acetylocholinoesterazę [16].

również badania farmakologiczne omawianego surowca z udziałem ludzi wy-
kazały zwiększenie odporności na czynniki stresowe (np. ekstremalna tempera-
tura w pomieszczeniu, stymulacja akustyczna i inne). Zastosowany do prób eks-
trakt z korzenia eleuterokoka zwiększał wytrzymałość, koncentrację, wydolność i 
sprawność fizyczną [17, 18]. Badania korzeni eleuterokoka u osób z zaburzeniami 
psychicznymi wykazały efekt stymulujący [19]. 

wskazania do stosowania korzenia eleuterokoka to obniżenie wydolności fi-
zycznej i psychicznej, obniżenie koncentracji i rekonwalescencja [20].

ekstrakty z surowca mają duży wpływ na układ odpornościowy, a także praw-
dopodobnie mogą powodować podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi [20].

Preparaty z korzenia eleuterokoka kolczastego mogą stosować tylko dorośli w 
dawce 1–2 ml płynnego wyciągu (1:1, 40% etanolu), 1–3 x dziennie [20]. 

Preparaty lecznicze opatrzone nazwą „żeń-szeń syberyjski” mogą zawierać 
surowce pochodzące z 6 różnych roślin, mniej lub bardziej podobnych morfolo-
gicznie do eleuterokoka kolczastego, a na pewno różniące się od niego składem 
chemicznym i właściwościami farmakologicznymi [21].

Liść mate (Mate folium)
Ostrokrzew paragwajski (Ilex paraguariensis)

Charakterystyczne związki zawarte w ostrokrzewie to alkaloidy (głównie kofe-
ina, ryc. 3). 

ostrokrzew paragwajski to wiecznie zielony krzew rosnący w ameryce Połu-
dniowej. Liście są surowcem do produkcji herbaty, zarówno zielonej, jak i fermen-
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towanej. Liście ostrokrzewu zawierają 1–2% kofeiny i mniejsze ilości teobrominy 
(0,6%) oraz teofiliny (0,05%). 

rycina 3. kofeina

Surowiec zalecany jest w fizycznym i psychicznym wyczerpaniu i związanym 
z tym bólach migrenowych w dawce 3 g pociętych liści na dzień [22].

 

Zarodek kola (Colae embryo)
Kola zaostrzona (Cola acuminata) i kola błyszcząca (Cola nitida)

Charakterystyczne związki występujące w koli to alkaloidy (kofeina).
Gatunki koli pochodzą z zachodniej afryki, a naturalizowane zostały w Połu-

dniowej ameryce i południowej azji. Nasiona zawierają od 1,5% do 2,5% kofeiny. 
Stosowane są w wyczerpaniu fizycznym i psychicznym, a także wspomagają le-
czenie stanów depresyjnych. wykazano również ich właściwości przeciwbiegun-
kowe. Przeciętna dawka wynosi 1–3 g proszku 2–3 x dziennie [23]. 

kofeina i surowce zawierające ten alkaloid przeciwdziałają stanom apatii, 
zwiększają mobilizację i wydolność organizmu. kofeina odpowiedzialna jest za 
efekt:
•	 pobudzający ośrodek oddechowy,
• zwiększający siłę skurczu mięśnia sercowego (inotropowo + ),
•	 skracający czas między kolejnymi skurczami mięśnia sercowego (chronotropo-

wo +),
• moczopędny.

alkohol może niebezpiecznie zwiększyć siłę działania kofeiny na serce i oUN. 
kofeina jest na liście substancji zabronionych do stosowania w sporcie wyczyno-
wym. Związek ten w ilości 3–10 g może być dawką śmiertelną dla osób cierpią-
cych na astmę [24]. 
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SUROWCE ROŚLINNE NIE pOSIADAJĄCE REKOMENDACJI 
W MIęDZYNARODOWYCH MONOGRAFIACH

Istnieje wiele roślin rosnących głównie w azji i tam szeroko wykorzystywanych 
w leczeniu stanów osłabienia organizmu. Pojawiają się one też co raz częściej 
na europejskim rynku farmaceutycznym, w preparatach zarówno złożonych jak i 
monoskładnikowych. 

 

Korzeń szczodraka [Leuzeae (Rhapontici) radix]
Szczodrak krokoszowaty (Leuzea carthamoides, Rhaponticum carthamoides)

Charakterystyczne związki zawarte w korzeniu szczodraka to eksydony (20-
hydroksyekdyson, ryc. 4).

rycina 4. 20-Hydroksyekdyson

Gatunki z rodzaju Leuzea i Rhaponticum rozprzestrzenione są na terenach euro-
py i azji. Części nadziemne tych roślin są bogate w laktony seskwiterpenowe [25], 
a podziemne w ekdysony [26]. Ta druga grupa związków to pochodne steroidowe 
o dosyć szerokim działaniu. ekdysteroidy posiadają w budowie układ cyklopen-
tanoperhydrofenantrenu, przeważnie z podstawowym, 27–29-węglowym szkiele-
tem oraz z bocznym łańcuchem węglowym przy C-17 w położeniu β. Położenie 
pierścieni jest typowe dla steroidów. 

Najlepiej poznano efektywność 20-hydroksyekdysonu. rozważany jest błonowy 
albo genomowy mechanizm działania, zidentyfikowane zostały receptory ekdyso-
nowe u ssaków [27]. Liczne badania ekdysonów i ekstraktu z Leuzea carthamoides 
in vivo [28-34] wykazały:
• działanie anaboliczne – poprzez zwiększoną syntezę rNa,
• wzrost wydolności fizycznej – zwiększenie stężenia aTP w mięśniach badanych 

zwierząt,
• działanie przyspieszające gojenie – przez stymulowanie różnicowania keraty-

nocytów w ranach i wzrost aktywności transglutaminazy,
• podniesienie poziomu erytropoezy,
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• działanie neuroprotekcyjne – zmniejsza apoptozę komórek kory mózgowej 
wywołaną przez glutaminian,

• działanie hepatoprotekcyjne,
• poprawę funkcji seksualnych u mężczyzn,
• efekt antyarytmiczny.

Badania farmakologiczne z udziałem ludzi wykazały zwiększenie sprawności i 
wydolności fizycznej po zastosowaniu ekstraktów z korzenia szczodraka [28].

Jak dotąd nie wykazano działania mutagennego, androgennego, antygonado-
tropowego i tymolitycznego ekdysonów.

Nalewka z korzenia szczodraka stosowana jest 3 x dziennie po 30–40 kropli [35].

Korzeń aralii mandżurskiej (Araliae mandshuiricae radix)
Aralia mandżurska (Aralia mandshurica)

Charakterystyczne związki zawarte w aralii to saponozydy – araliozydy.
aralia mandżurska jest krzewem lub drzewem występującym we wschodniej ro-

sji, Chinach i Północnej korei. Izolowane z korzeni araliozydy działają stymulująco 
na oUN, zwiększając poziom niektórych neuromediatorów. dlatego preparaty na 
bazie tego surowca (nalewki) działają przeciwdepresyjne, tonizująco, poprawiają 
samopoczucie. w niektórych badaniach farmakologicznych tinctura Araliae wyka-
zywała efekt immunostymulujący. Preparaty z korzenia aralii były przedmiotem 
wielu badań farmakologicznych wykonanych na kontynencie azjatyckim [36].

Owoc cytryńca chińskiego (Schisandrae fructus)
Cytryniec chiński (Schisandra chinensis)

Charakterystyczne związki zawarte w cytryńcu to lignany (schizandyna, ryc. 5) 
oraz witaminy C i e.

rycina 5. Schizandryna



95

Vol. 55 No 2 2009

Surowce roślinne stosowane w wyczerpaniu psychofizycznym i stresie

roślina ta występuje we wschodniej azji, zarówno na terenach górzystych, jak 
i nizinnych.

Gatunek, zwany rośliną pięciu smaków zmieniających się w trakcie wegetacji, 
znany jest od czasów prehistorycznych. Jego świeże lub suszone owoce wykorzy-
stywane były przez chińskich myśliwych jako jedyny pokarm podczas męczących 
i długotrwałych wypraw. Nieliczne badania in vivo potwierdzają możliwość zasto-
sowanie surowca jako leku o działaniu wzmacniającym [37].

wykazano także istnienie działania kardioprotekcyjnego, rozkurczającego 
mięśnie gładkie naczyń krwionośnych i słabo fitoestrogenowego [38]. Silnie anty-
oksydacyjnie działała schizandryna – dwubenzylocyklooktadieno lignan wyizolo-
wany z owoców cytryńca chińskiego [39]. Surowiec jest składnikiem kilku złożo-
nych preparatów o działaniu wzmacniającym.

Korzeń różeńca (Rhodiolae radix)
Różeniec górski (Rhodiola rosea)

Charakterystyczne związki występujące w różeńcu to glukozydy fenylopropa-
nowe (salidrozyd – glukozyd p-tyrozolu, ryc. 6) i fenyloetanoidy.

rycina 6. Salidrozyd

roślina ta występuje w ameryce Północnej, azji, europie. w Polsce spotykana 
jest w Sudetach i karpatach. 

Badania in vivo ekstraktów z surowca wykazały zwiększone wydzielanie nora-
drenaliny, serotoniny, dopaminy, acetylocholiny i aCTH w oUN. Badania farmako-
logiczne z udziałem ludzi wykazały aktywność surowca w zakresie zwiększenia 
koncentracji i mobilizacji organizmu do większego wysiłku fizycznego [40]. ko-
rzeń różeńca jest składnikiem kilku preparatów roślinnych obecnych również na 
polskim rynku farmaceutycznym. 
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Korzeń dzwonkowca (Codonopsidis radix)
Dzwonkowiec wschodni (Codonopsis pilosula)

Charakterystyczne związki występujące w dzwonkowcu to glukozyy fenylopro-
panowe (syryngina, tangenozyd, ryc. 7).

rycina 7. Tangenozyd

Badania in vitro ekstraktu korzenia dzwonkowca wykazały zwiększenie wydzie-
lania aCTH, a badania in vivo zwiększenie wydzielania kortyzolu po podaniu do-
ustnym i parenteralnie [41].

Korzeń witani (Vitaniae radix)
Witania (Vithania somnifera)

Charakterystyczne związki występujące w witanii to laktony steroidowe (wita-
feryna a z grupy witanolidów, ryc. 8).

rycina 8. witaferyna a

korzeń witanii, rośliny zwanej korzeniem indyjskim, w badaniach in vivo zwięk-
szał wytrzymałość fizyczną i wykazywał efekt anaboliczny i immunostymulujący. 
działanie antydepresyjne przejawiało się w zwiększonym stężeniu neuromediato-
rów w oUN. doustne stosowanie witanolidów istotnie zwiększało pamięć krótko- 
i długotrwałą [42,43]. w badaniach in vivo wykazano aktywność cytotoksyczną 
i immunostymulującą ekstraktu z korzenia witani [44].
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pODSUMOWANIE

Przedstawionemu w pracy zestawowi surowców roślinnych przypisywane jest 
działanie stymulujące. dlatego w opisie ich działania pojawia się często efekt 
przeciwdepresyjny i przeciwstresowy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku 
stresu od leku często oczekuje się działania przeciwnego – wyciszającego i prze-
ciwlękowego. analizując skład złożonych niektórych leków roślinnych deklarowa-
nych jakoby działających przeciwstresowo, można ze zdziwieniem spostrzec, że 
część surowców ma działanie depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy, a część 
w tym samym zestawie odwrotne – przeciwdepresyjne. Jednokierunkowe działa-
nie złożonych leków roślinnych to nie tylko warunek nowoczesnej fitoterapii, ale 
przede wszystkim niezbędny element skutecznego leczenia, zwłaszcza surowca-
mi roślinnymi działającymi na ośrodkowy układ nerwowy.
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S u m m a r y 

Herbal medicines of strenghtening activity are widely used. everyday problems demand 
our organisms to be ready to deal with them, especially in 21th century. The list of medi-
caments presented here comprises both medicines of proven efficacy and some obscure 
materials not recommended in monographs.
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