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

Niedotlenienie narządów i tkanek występuje w przebiegu wielu chorób, np. w przewlekłej 
niewydolności krążenia pochodzenia sercowego, w niewydolności krążenia pochodze-
nia obwodowego czy w chorobie wieńcowej. obecnie duży nacisk kładzie się na metody 
prewencji wtórnej i poszukiwanie sposobów zwiększania tolerancji komórek i tkanek na 
zmniejszone dostarczanie tlenu. Autorzy dokonali próby podsumowania zastosowania 
leków roślinnych w prewencji i terapii na tle teorii wyjaśniających zmiany patofizjologi-
czne w hipoksji. omówiono perspektywy zastosowania surowców roślinnych do zapobie-
gania stanom hipoksji.
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Hipoksja jako problem terapeutyczny

zjawisko niedotlenienia narządów i tkanek występuje w przebiegu wielu chorób, 
np. w przewlekłej niewydolności krążenia pochodzenia sercowego, w niewydolno-
ści krążenia pochodzenia obwodowego, w chorobie wieńcowej, a także w takich 
stanach jak ostra choroba wysokogórska i chroniczne zmęczenie [1]. Do leczenia 
stanów związanych z występowaniem hipoksji stosuje się preparaty syntetyczne. 
Prowadzone są też badania nad substancjami pochodzenia roślinnego, które można 
by stosować w tych przypadkach. Rozwijane do tej pory strategie pierwszorzędowe 
zapobiegające zmianom ischemicznym w chorobach serca mają ograniczone zasto-
sowanie [2] i z tego powodu obecnie duży nacisk kładzie się na metody prewencji 
wtórnej oraz poszukiwanie sposobów zwiększania tolerancji komórek na zmniej-
szone dostarczanie tlenu. wykonano wiele obiecujących doświadczeń, które wska-
zują, że możliwa jest adaptacja komórek i tkanek do chronicznej hipoksji poprzez 
zwiększenie tolerancji na ischemię [2, 3]. Kolář i ostadal stwierdzili, że adaptacja 
do stanu hipoksji może zwiększać tolerancję sercową na zjawisko ostrego niedo-
boru tlenu w komórkach serca [2]. jednakże dotychczas nie poznano dobrze czyn-
ników, które odgrywałyby rolę w powstawaniu zjawiska kardioprotekcji. w terapii 
schorzeń związanych z hipoksją, oprócz leków syntetycznych, można stosować leki 
pochodzenia roślinnego, których niewątpliwą zaletą (przy często występującej ko-
nieczności długotrwałego podawania leków w tym typie schorzeń) jest niewielka 
liczba działań niepożądanych, niska toksyczność i dobra tolerancja przez pacjenta.

Przyjmuje się, że udział reaktywnych form tlenu (RFt – ang. reactive oxygen 
species, Ros), tlenku azotu, kanałów potasowych KAtP, różnych kinaz białkowych, 
endogennych opioidów czy erytropoetyny jest ważny w powstawaniu tolerancji 
na objawy hipoksji. wiele z tych czynników uczestniczy też w mechanizmie pre-
kondycjonowania serca, sugerując aktywację wielu wspólnych szlaków [4]. istnie-
je możliwość wpływania związkami, również pochodzenia roślinnego, na objawy 
niedotlenienia mięśnia sercowego na drodze farmakologicznej, co tym samym po-
prawia wydolność serca [5]. jednakże należy też wspomnieć, że przewlekłe poda-
wanie związków o działaniu przeciwutleniającym odgrywa niejednoznaczną rolę 
w adaptacji do hipoksji, co czasem prowadzi do zaskakujących, przeciwstawnych 
wniosków [2]. wiadomo, że stosowanie związków przeciwutleniających nie daje 
jednoznacznych wyników [6], co prawdopodobnie spowodowane jest faktem, że 
udział poszczególnych związków przeciwutleniających w funkcjonowaniu serca, 
włączając w to generowanie wolnych rodników i ekspresję genów za to odpo-
wiedzialnych, nie jest jasny. Biorąc pod uwagę opisane powyżej niejasności i za-
strzeżenia, uznaje się, że zmiany w układzie sercowo-naczyniowym indukowane 
hipoksją wymagają dalszych badań.

jednym z ważnych mechanizmów związanych z powstawaniem hipoksji jest ich 
związek ze wzrostem prawdopodobieństwa wystąpienia stresu oksydacyjnego, 
co dowiedziono przez badanie np. procesów peroksydacji lipidów [4]. wzrost 
wytwarzania reaktywnych form tlenu wydaje się być ważny w patogenezie wielu 
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chorób związanych z zaburzeniami układu krążenia. uważa się, że wzrost ilości 
Ros uczestniczy w powstawaniu uszkodzeń np. kardiocytów, ale wiadomo też, 
że ten mechanizm jest włączony w działanie protekcyjne powstające podczas 
chronicznej hipoksji [6]. ważne miejsce wśród środków o działaniu przeciwutle-
niającym zajmują substancje pochodzenia roślinnego, a zwłaszcza związki polife-
nolowe – flawonoidy i kwasy fenolowe obecne w roślinach leczniczych [7, 8], jak 
również w owocach i warzywach [9, 10].

Podczas intensywnego wysiłku fizycznego dochodzi również do stanów hi-
poksji, co prowadzi do nasilenia glikolizy mleczanowej i rozpadu AmP (adeno-
zynomonofosforanu). Powstający kwas mlekowy zmienia przepuszczalność błon 
komórkowych, co objawia się zaburzeniami funkcjonowania całego organizmu. 
Rozpad AmP powoduje między innymi wzrost stężenia w komórkach i we krwi 
hipoksantyny, ksantyny i kwasu moczowego, zmiany ilości kreatyny i fosfokrea-
tyny. Biorąca udział w przekształcaniu hipoksantyny w ksantynę dehydrogenaza 
ksantynowa w warunkach hipoksji przechodzi w formę oksydazową, czego wy-
nikiem jest produkcja wolnych rodników tlenowych i późniejszy ich negatywny 
wpływ na organizm [11]. Hipoksja występuje również w zespole chronicznego 
zmęczenia, ponieważ we krwi pacjentów z tym zespołem stwierdzono wzrost 
poziomu parametrów kojarzonych z powstawaniem wolnych rodników na drodze 
stresu oksydacyjnego [12]. spadek utlenowania tkanek indukowany przez hipok-
sję może zmieniać również funkcjonowanie mózgu poprzez wpływ na krążenie 
mózgowe i patologiczne uwalnianie się szeregu neurotransmiterów w neuronach. 
udowodniono, że zależnie od stopnia uszkodzenia hipoksemicznego, funkcjono-
wanie mózgu w sytuacjach ekstremalnych może być zaburzone ze względu na 
powstawanie nekrozy kory mózgu [9]. Prowadzi to w konsekwencji do pogorsze-
nia procesów mózgowych, wyrażających się osłabieniem procesów poznawczych 
związanych z przekaźnictwem glutaminianergicznym, cholinergicznym czy dopa-
minergicznym. może to doprowadzić również do obrzęku mózgu, encefalopatii 
hipoksemicznej czy indukowanej hipoksją retinopatii. stąd ważna jest możliwość 
kontrolowania lub osłabienia zmian w ośrodkowym układzie nerwowym induko-
wanych hipoksją [13].

w leczeniu stanów związanych z występowaniem hipoksji stosuje się głównie leki 
syntetyczne: np. w zapobieganiu i leczeniu ostrej choroby wysokogórskiej stosuje 
się acetazolamid i glikokortykosterydy [14]. jednak, przy obecnym wzrastającym za-
interesowaniu lekiem pochodzenia naturalnego, oczywistym wydaje się dążenie do 
znalezienia również preparatów roślinnych, które miałyby zastosowanie w tych sta-
nach. zgodnie ze współczesnymi trendami w nauce o roślinnych środkach leczniczych 
i ich zastosowaniu w lecznictwie badania te muszą wyjaśniać mechanizmy działania 
substancji czynnych i bezpieczeństwo stosowania otrzymanych preparatów. uzyska-
ne perspektywicznie w ramach tych prac preparaty pochodzenia roślinnego ze wzglę-
du na zalety charakterystyczne dla większości preparatów z roślin zielarskich: niską 
toksyczność, małą liczbę działań ubocznych, możliwość długotrwałego podawania 
– będą mogły być stosowane zwłaszcza w stanach prewencji hipoksji.
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Modele badań hipoksji

Badanie hipoksji w warunkach in vivo nastręcza wiele trudności. znacznie ła-
twiejsze jest zastosowanie do tych badań modeli in vitro, co jednak nie zawsze 
odzwierciedla stan in vivo. jednym z ciekawszych modeli eksperymentalnych 
stosowanych w badaniach hipoksji jest obniżenie ciśnienia tlenu i badanie jego 
wpływu na działanie organizmu. wiadomo bowiem, że wpływ tlenu na organizm 
jest uzależniony od ciśnienia cząstkowego tlenu (po2) w powietrzu wdychanym, 
a zmiany tego ciśnienia mają istotny wpływ na przebieg procesów metabolicz-
nych w komórkach. Przy obniżeniu tego stężenia, co prowadzi do stanu hipoksji, 
dochodzi do licznych zaburzeń w przemianach tlenowych organizmu na tle niedo-
tlenienia. ten rodzaj hipoksji występuje, gdy w miarę zwiększania wysokości nad 
poziomem morza obniża się ciśnienie cząstkowe tlenu. są na to szczególnie nara-
żeni ludzie przebywający na dużej wysokości (powyżej 5500 m n.p.m.), którzy nie 
przeszli procesu adaptacyjnego przy wchodzeniu na tę wysokość [15]. Powoduje 
to chwilową ostrą hipoksję i spowodowane tym ryzyko wystąpienia ostrej choro-
by wysokogórskiej (Ams, acute mountain sickness). model choroby wysokogórskiej 
jest często wykorzystywany do badania zjawiska hipoksji. objawy Ams to ból gło-
wy, nudności, brak apetytu, zmęczenie, znużenie [16]. według niektórych bada-
czy zaburzenia te związane są ze zmianą przepuszczalności naczyń krwionośnych 
spowodowaną indukowanym przez hipoksję wytwarzaniem wolnych rodników. 
Powstające wówczas wolne rodniki mogą uczestniczyć m.in. w osłabieniu funk-
cjonowania mięśni, zmniejszeniu przepływu włośniczkowego, a także w wywo-
ływaniu wielu objawów neurologicznych, takich jak obrzęk mózgu, drgawki czy 
obrzęki [16]. jednocześnie w tych warunkach następuje wzrost liczby czerwonych 
krwinek, stężenia hemoglobiny, wzrost krzepliwości krwi. wykładnikami wzrostu 
ilości wolnych rodników mogą być zmiany aktywności dysmutazy ponadtlenko-
wej, peroksydazy glutationowej zależnej od selenu i powstawanie malonylodial-
dehydu [16, 17]. opisany powyżej model badawczy autorzy niniejszej pracy stosu-
ją do badania wpływu wyciągów roślinnych na zwiększenie odporności tkanek na 
stany niedotlenienia narządów i tkanek występujące w przewlekłej niewydolności 
krążenia i chorobie wieńcowej.

Perspektywy zastosowania leków roślinnych w hipoksji

Do leczenia stanów związanych z występowaniem hipoksji w dużej mierze 
stosowane są preparaty syntetyczne, niemniej istnieją też doniesienia nad pro-
wadzeniem badań dotyczących zastosowania wyciągów z żeń-szenia i miłorzębu 
[18] – tak w modelach zwierzęcych w różnych rodzajach hipoksji (np. hipoksji 
związanej z działaniem niskiej temperatury), jak również doniesienia o stosowa-
niu wyciągu z miłorzębu w zapobieganiu Ams u ludzi [19]. zastosowanie to być 
może można wytłumaczyć efektem działania na metabolizm tlenku azotu [21]. 
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istnieją też jednak badania nie potwierdzające tego pozytywnego wpływu miło-
rzębu w profilaktyce Ams [22]. Berg i współpracownicy [20] badali również zasto-
sowanie miłorzębu w wysokościowym obrzęku płuc (HAPe, high altitude pulmonary 
edema) na modelu zwierzęcym, dowodząc, że jego stosowanie może zapobiegać 
rozwojowi wczesnych objawów HAPe na skutek narażenia na przebywanie na du-
żych wysokościach. Badano też na szczurach protekcyjne działanie ekstraktu z 
zielonej herbaty, stwierdzając jego pozytywny wpływ na syndrom chronicznego 
zmęczenia, w którym również występuje zjawisko stresu oksydacyjnego [23]. ist-
nieją też doniesienia o pozytywnym działaniu Radix Astragali (korzeń traganka) 
w doświadczeniach na szczurach poddanych działaniu chronicznej hipoksji [24]. 
Działanie tych wyciągów jest być może związane z właściwościami adaptogenny-
mi zawartych w nich związków czynnych. stąd poszukiwania nowych surowców 
pochodzenia roślinnego, których charakterystyka działania jest podobna. uważa 
też się, że suplementy diety o działaniu antyoksydacyjnym mogą korzystnie wpły-
wać na znoszenie stresu oksydacyjnego [16].

została również opublikowana praca wykonana w modelu zwierzęcym na temat 
zastosowania wyciągów z dalekowschodniej rośliny Rhodiola Kirilowii (Crassulaceae) 
do zwalczania objawów hipoksji [25]. istnieją też doniesienia o używaniu tej ro-
śliny w azjatyckiej medycynie tradycyjnej do redukowania uciążliwości związa-
nych ze zmianą wysokości nad poziomem morza [26], jednak tylko jednoznaczne 
udokumentowanie tych badań i dokładne poznanie składu chemicznego tej rośli-
ny mogłoby w przyszłości stanowić podstawę do zastosowania otrzymywanych 
z niej preparatów w stanach hipoksji.

Dotychczasowe wyniki badań nad zastosowaniem wyciągów z roślin w stanach 
związanych z występowaniem hipoksji są obiecujące, choć obecnie nie są jeszcze 
wystarczająco udokumentowane. istnieje więc pilna potrzeba ich kontynuacji w ce-
lu zaprojektowania w przyszłości suplementu diety lub wspomagającego produktu 
leczniczego stosowanego w zapobieganiu lub zmniejszaniu szkodliwych objawów 
hipoksji towarzyszących przewlekłej niewydolności krążenia i chorobie wieńcowej. 
Pozwoliłoby to na etapie profilaktyki oraz w lżejszych postaciach chorób zmniej-
szyć stosowane dawki leków syntetycznych i ograniczyć ich znaczne skutki ubocz-
ne. Produkt taki mógłby być również stosowany podczas wysiłku fizycznego o dużej 
intensywności w celu zmniejszenia objawów niedotlenienia tkanek oraz przy lecze-
niu pacjentów cierpiących na zespół przewlekłego zmęczenia. 

Praca była finansowana przez ministerstwo Nauki i szkolnictwa wyższego w ramach 
projektu badawczego nr N405 025 32/1687.
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s u m m a r y

the organ and tissue hypoxia appears in course of many diseases: chronic myocardial 
failure/insufficiency, peripheral circulatory and coronary failure. Nowadays the prevention 
methods and searching the ways of increasing the heart tolerant for oxygen deficiency 
become focus of the interest. Authors summarize the theories elucidating/explaining the 
hypoxia phenomenon. the paper contains the aspect of herbal drugs implementation in 
prevention of hypoxia.
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