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

Valeriana officinalis l. oraz Panax ginseng c.a. Meyer są jednymi z najbardziej interesujących 
roślin leczniczych oddziałujących na ośrodkowy układ nerwowy (Oun), zwłaszcza w zakre-
sie interakcji z lekami syntetycznymi na poziomie receptorów Oun. w ii części przeglądu 
systematycznego podsumowaliśmy najistotniejsze mechanizmy molekularne leżące 
u podłoża interakcji ekstraktów V. officinalis and P. ginseng oraz ich dobrze poznanych 
biozwiązków. Badania doświadczalne nad kwasem walerenowym wykazały, że związek 
ten może wchodzić w interakcje z receptorem GaBaa (jako specyficzny modulator allo-
steryczny) i wykazał się aktywnością właściwą dla częściowych agonistów receptora 5-
HT5a. spośród innych biozwiązków izowaltrat działał tak jak odwrotni agoniści receptora 
a1, borneol – jak agoniści i pozytywne flumazeniloniewrażliwe modulatory allosteryczne 
receptora GaBaa, 6-metyloapigenina – jak pozytywne modulatory receptora GaBaa, lig-
nan – częściowi agoniści receptorów adenozynowych, a także wykazywał powinowactwo 
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do receptora serotoninergicznego 5HT1a oraz GaBaa. Ginsenozydy różnorodnie działają 
farmakologicznie zarówno w ośrodkowym, jak i w obwodowym układzie nerwowym. 
systematyczny przegląd wykazał, że ginsenozyd Rg3 oraz jego metabolit Rh2, a także 
metabolit ginsenozydu Rd – związek K – hamowały aktywność receptora nMda, ginse-
nozyd Rg3, przez interakcję z miejscem glicynowym na tym receptorze, a Rh2 – z miejs-
cem wiązania poliamin. inne badania wykazały, że Rg3 i Rh2 niekompetycyjnie hamowały 
aktywność receptora 5-HT3a, a związek Rg2 hamował aktywność cholinergicznego recep-
tora nikotynowego (nach) poprzez wpływ na prąd na+ oraz aktywność kanału (aktywność 
właściwa dla antagonistów niekompetycyjnych). inny ginsenozyd, Rc, najbardziej zwiększał 
prąd cl- indukowany przez GaBa, natomiast ginsenozydy Rh2, Rb1, Rb2, Rc, Re, Rf, Rg1 
oraz związek K wykazały powinowactwo do receptora GaBaa (zahamowanie wiązania 
[3H]muscimolu a zwiększenie wiązania [3H]flunitrazepamu). na podstawie wyników badań 
można stwierdzić, że dzięki interakcjom z różnymi układami receptorowymi mózgu me-
tabolity ginsenozydów mogą okazać się istotne w terapii chorób neurodegeneracyjnych.  
Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań neurochemicznych i farmakologicznych 
w celu dokładnego wyjaśnienia natury receptorowych mechanizmów interakcji pomiędzy 
lekami roślinnymi a syntetycznymi.

Słowa kluczowe: receptor, ośrodkowy układ nerwowy, interakcja, lek roślinny, lek syntetyczny

Mechanizmy receptorowe leżące u podłoża interakcji związków biologicz-
nie czynnych Valerianae radix z lekami syntetycznymi in vitro

Kozłek lekarski (Valeriana officinalis l.) znano i stosowano już w starożytnym 
Rzymie i Grecji jako uniwersalny środek o właściwościach sedatywnych. w ii wie-
ku p.n.e. dioskurides i Galen udzielali rekomendacji dla stosowania korzeni kozłka 
lekarskiego w leczeniu dolegliwości przewodu pokarmowego oraz chorób układu 
moczowego. w Xiv wieku arabowie stosowali przetwory z kozłka lekarskiego w 
stanach pobudzenia i agresji [1]. natomiast podczas i i ii wojny światowej Tinctura 
Valerianae była stosowana w leczeniu szoku artyleryjskiego [2]. Obecnie na rynku 
farmaceutycznym przetwory z korzeni kozłka lekarskiego znajdują się zarówno 
w monopreparatach, jak i w wielu preparatach złożonych cieszących się dużą i 
rosnącą popularnością wśród osób z problemami psychoneurowegetatywnymi, 
głównie w stanach lękowych i bezsenności [3, 4]. nowsze badania dowodzą, że 
przetwory Valerianae radix mają działanie cytoprotekcyjne w eksperymentalnym 
modelu choroby Parkinsona in vitro [5], a także w modelu choroby alzheimera [6]. 
zauważalny obecnie dynamiczny rozwój badań naukowych nad molekularnymi 
mechanizmami działania związków czynnych korzeni kozłka lekarskiego pozwala 
na coraz dokładniejsze zrozumienie natury interakcji tych biozwiązków z recep-
torami Oun, dając przy tym pogląd na możliwość zachodzenia interakcji na po-
ziomie receptora z lekami syntetycznymi o takim samym (lub podobnym) farma-
kologicznym punkcie uchwytu działania w ośrodkowym układzie nerwowym.

z przeglądu publikacji naukowych wynika, że pierwsze badania neurofarmako-
logiczne związków czynnych Valeriana officinalis były wykonane już przed rokiem 
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1995. Przeprowadzając systematyczny przegląd bibliografii, dokonano analizy 
większości wyników badań opublikowanych w ostatniej dekadzie, które dotyczy-
ły oddziaływania biozwiązków kozłka lekarskiego z receptorami GaBa-ergiczny-
mi, benzodiazepinowymi, serotoninergicznymi oraz receptorami adenozynowymi 
Oun. Badania skupiały się głównie na rozpoznawaniu mechanizmów interakcji 
receptorowych polarnych i niepolarnych ekstraktów Valerianae radix [7-16] i związ-
ków biologicznie czynnych wyizolowanych z ekstraktów różnych gatunków Vale-
rianae spp., tj.: kwasu walerenowego [16-20], walerenolu [17], izowaltratu [15], 
borneolu [21], hesperydyny [22, 23], 6-metyloapigeniny [23, 24], linaryny [25] czy 
lignanów [26]. Ostatnie opublikowane badania koncentrują się także na mechani-
zmach transportu kwasu walerenowego i jego pochodnych: kwasu acetoksywale-
renowego i kwasu hydroksywalerenowego przez barierę krew-mózg [27].

Interakcje ekstraktów Valerianae radix

Badanie przeprowadzone na modelu in vitro prawie 20 lat temu wykazało za-
chodzenie interakcji wodno-alkoholowego ekstraktu Valerianae radix z receptora-
mi adenozynowymi pośredniczącymi w procesach hamowania aktywności mózgu 
szczurów. Podczas eksperymentu stosowano ekstrakt Valerianae radix zawierający 
1,38% waltratu. natomiast wodny ekstrakt Valerianae radix pozbawiony walepo-
triatów wywoływał jedynie słaby efekt sedatywny w podobnych warunkach [7]. 
nowsze badania w tym zakresie wykazały nieco odmienną zależność.

Badania neurochemiczne przeprowadzone przez Müllera i wsp. [8] wykazały 
synergiczny wpływ na wiązanie radioligandów (agoniści [3H]ccPa, [3H]MsX-2) od-
powiednio do receptorów adenozynowych a1 oraz a2a kory mózgowej szczura i 
szczurzego prążkowia po podaniu ekstraktów z korzeni Valerianae officinalis nie 
zawierających walepotriatów (ekstrakt ve-1 – 0,388% kwasów walerenowych, 
0,173% kwasu walerenowego, 0,215% kwasu acetoksywalerenowego; ekstrakt ve-
2 – 0,370% kwasów walerenowych, 0,198% kwasu walerenowego, 0,172% kwasu 
acetoksywalerenowego; deR 4-6:1, 45% metanol) osobno lub w połączeniu z eks-
traktem z szyszek chmielu (produkt ze91019, producent sigma). Badania porów-
nawcze pozwoliły na stwierdzenie, że ekstrakty ve-1, ve-2 oraz produkt ze91019 
wykazały selektywne powinowactwo do receptorów adenozynowych typu a1 (dla 
ve-1 wartość Ki=0,15 mg/ml, dla ve-2 Ki=0,19 mg/ml, dla ze91019 Ki=0,37 mg/
ml w porównaniu z [3H]ccPa). Ponadto stwierdzono, że badane ekstrakty wywie-
rały niewielki wpływ na receptory a2a (w porównaniu z [3H]MsX-2) i wykazano, że 
ekstrakty ve wykazały 15 razy większe powinowactwo do receptora a1 (Ki=0,15 
mg/ml) niż do receptora a2 (Ki=2,20 mg/ml). działanie ekstraktów określono jako 
właściwe dla częściowych agonistów receptorów adenozynowych. wcześniejsze 
badania Müllera i wsp. [9] wykazały, że za powinowactwo do tego typu recepto-
ra (częściowy agonizm) odpowiadają związki chemiczne o charakterze lignanów, 
które wyizolowano z korzeni Valerianae officinalis. Mechanizm ten może być od-
powiedzialny za zjawisko indukowania snu przez preparat ze 91019, ale także 
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przez ekstrakty Valerianae radix. wyniki badań Müllera i wsp. [8], oprócz wykaza-
nej interakcji ekstraktów roślinnych z receptorami adenozynowymi, pozwalają na 
stwierdzenie zachodzenia synergizmu w działaniu receptorowym pomiędzy dwo-
ma ekstraktami roślinnymi (z korzeni kozłka lekarskiego i szyszek chmielu), który 
często wykorzystywany jest w projektowaniu złożonych produktów roślinnych. 
działanie ekstraktu Valerianae radix (ze 911) aktywujące receptory adenozynowe 
typu a1 zostało potwierdzone w nowszych badaniach przeprowadzonych przez 
vissiennona i wsp. [28] oraz schellenberga i wsp. (dla ekstraktu złożonego ze 
91019) [29].

Kolejne badania, przeprowadzone przez lacher i wsp. [15], miały na celu zba-
danie wpływu ekstraktów o różnej polarności na receptory adenozynowe a1 oraz 
a2a wobec selektywnych radioligandów (odpowiednio [3H]ccPa – agonista rec. a1, 
[3H]MsX-2 – agonista rec. a2a). stwierdzono, że przy zastosowaniu [3H]ccPa eks-
trakty lipofilne miały wartość Ki od 7,16 µg/ml do 516 µg/ml, natomiast ekstrakt 
metanolowy – Ki=139 µg/ml, a ekstrakty wodne nie wykazywały aktywności w 
tym zakresie. wszystkie ekstrakty nie wykazywały lub wykazywały niskie lub śred-
nie powinowactwo do receptora a2a (hamowanie wiązania radioliganda mniejsze 
niż 35% w stężeniach 100 µg/ml). Obliczone wartości ec50 wobec analogu GTP 
ze znacznikiem radioaktywnym ([35s]GTPγs) wykazały, że ekstrakty lipofilne silnie 
hamowały wiązanie, natomiast ekstrakt metanolowy zwiększał wiązanie tego ra-
dioliganda do receptora a1 o 49%. wyniki pozwoliły na stwierdzenie, że ekstrakty 
polarne wykazywały aktywność właściwą dla częściowych agonistów receptora 
a1, natomiast ekstrakty niepolarne wykazywały aktywność antagonistyczną lub 
właściwą dla odwrotnych agonistów receptora a1 [15].

wyniki badań przeprowadzonych przez Ortiza i wsp. [13] na synaptozomach 
komórek kory mózgowej szczura wykazały, że w niskich stężeniach (ec50=4,13 x 
10-10 mg/ml) etanolowy ekstrakt Valerianae radix (1:40 v/v, 95% etanol) powodował 
zwiększenie wiązania [3H]flunitrazepamu, jednakże efekt ten nie był zaobserwo-
wany w bardzo niskich stężeniach (rzędu 10-14 – 10-11 mg/ml). Ponadto wykazano, 
że wiązanie flunitrazepamu było hamowane przy wyższych stężeniach ekstrak-
tu (0,5 – 7,0 mg/ml; ic50 4,82x10-1 mg/ml). wyniki te wskazują na występowanie 
dwóch biologicznie odmiennych interakcji ekstraktu Valerianae radix z miejsca-
mi wiązania dla [3H]flunitrazepamu w zależności od stężenia ekstraktu [13]. na 
podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że ten złożony efekt może być 
odpowiedzialny za działania anksjolityczne i sedatywne ekstraktu in vivo. Barnard 
i współpracownicy [14] wyjaśniają, że w efekcie pobudzania kompleksu GaBaa 
– kanał chlorkowy dochodzi na drodze hiperpolaryzacji do nasilenie procesów 
hamujących w neuronach, osiągając w ten sposób efekt przeciwlękowy (układ 
limbiczny) oraz efekt nasenny (układ siatkowaty) [14].

inny zespół badaczy [10] wykazał, że ekstrakt z Valerianae radix (otrzymany w 
institut für Pharmazeutische Biologie, skład: 100 g ekstraktu – 55 mg kwasów wa-
lerenowych) zwiększał wiązanie [3H]muscimolu do receptora GaBaa. wykazano, 
że wodny oraz wodnoalkoholowy ekstrakt wiązał muscimol odpowiednio przy 
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wartościach ic50 = 4,6x10-3 mg/ml oraz ic50 = 4,7x10-3 mg/ml. w ten sposób wy-
kazano, że związki czynne ekstraktu (głównie kwas walerenowy) posiadają aktyw-
ność właściwą dla agonistów receptora GaBaa.

Kolejne badania Ferreira i współpracowników [11] wykazały w tym zakresie 
efekt zależny od rodzaju ekstraktu. największą aktywność uwalniania [3H]GaBa 
z synaptozomów wykazał wodny ekstrakt (15,38% całkowitej radioaktywności) > 
wodnoalkoholowy ekstrakt (12,65%) > etanolowy ekstrakt (1,11%). aktywność 
ekstraktu uzależniona była od zawartości w nim aminokwasów, szczególnie GaBa, 
kwasu glutaminowego, kwasu asparaginowego, asparaginy, glutaminy oraz alani-
ny i argininy, których największe stężenie obecne było w wodnym ekstrakcie.

Mennini i współpracownicy [12] przeprowadzili kilkuetapowe badania in vitro 
dotyczące wpływu ekstraktu z korzeni Valeriana officinalis (60% etanol, 1 kg suchego 
ekstraktu – 0,8% kwasu walerenowego), jego frakcji i niektórych związków czyn-
nych (dihydrowaltrat) na wiązanie [3H](-)baklofenu do receptorów GaBaB w prepa-
ratach kory mózgowej szczura. zaobserwowano, że wszystkie badane ekstrakty 
oraz dihydrowaltrat wykazały tendencję do zwiększania wiązania baklofenu do 
receptorów GaBaB. największą aktywność wykazał w tym zakresie dihydrowaltrat 
(229%) oraz lipofilny ekstrakt zawierający kwas walerenowy (157%). na podstawie 
otrzymanych wyników autorzy podsumowali, że efekt ten może prowadzić do 
zmian we właściwościach fizyko-chemicznych błon komórkowych np. w lepko-
ści lub do niebezpośredniej allosterycznej modulacji miejsc wiążących receptora  
GaBaB. dzięki temu interakcja ta może zwiększać efekt działania baklofenu.

Interakcje kwasu walerenowego i jego pochodnych

z przeglądu badań fitochemicznych wynika, że surowiec Valerianae radix zawie-
ra szereg związków biologicznie czynnych. jedną z głównych frakcji bio-związków 
tego surowca zielarskiego są składniki olejku eterycznego, w tym kwasy seskwi-
terpenowe, do których należy kwas walerenowy (ryc. 1) i jego pochodne [4].

Rycina 1. struktura chemiczna kwasu walerenowego
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Badania przeprowadzone przez Khoma i wsp. [18] skupiły się na analizie mole-
kularnych podstaw działania kwasu walerenowego, kwasu acetoksywalerenowego 
oraz kwasu hydroksywalerenowego na rekombinowane receptory GaBaa (model 
oocytów Xenopus laevis) z 13 różnymi kombinacjami podjednostek. jak wiadomo, 
jest bardzo wiele możliwych kombinacji budowy tego receptora. wynika to z fak-
tu, iż obecnie znamy 19 sklonowanych izoform podjednostek rec. GaBaa: α1-6, 
β1-3, γ1-3, δ, ε, π, ρ1-3, θ kodowanych przez oddzielne geny [30]. uzyskane wyni-
ki pozwoliły na stwierdzenie, że kwas walerenowy w stężeniu ≥1 μM wykazywał 
pozytywny allosteryczny efekt modulacyjny poprzez zwiększanie wartości iGaBa. 
efekt ten był zależny od stężenia kwasu walerenowego, przy czym największa 
stymulacja receptorów GaBaa (α1β2γ2s) następowała, gdy kwas walerenowy stoso-
wano w stężeniach do 100 μM. Obliczona wartość ec50 dla kwasu walerenowego 
wobec receptora GaBaa złożonego z podjednostek α1β2γ2s wyniosła 13,6 μM. Po-
nadto stwierdzono, że związek ten o 400% zwiększał wartość iGaBa. wpływ kwasu 
walerenowego na wartość iGaBa zależny był od rodzaju kombinacji podjednostek 
receptora GaBa (wyniki podsumowano w tab. 1).

Ta b e l a  1 . 

wpływ kwasu walerenowego na receptory GaBaa w zależności od kombinacji podjednostek 
receptora wg Khoma i wsp. [18]

podjednostki budujące 
receptor GaBa(a)

ec50 [μM]
maksymalne stymulowanie parametru iGaBa 

(ec5-10) [%]

α1β2   5,2±2,4 245,7±53,3

α1β3 16,6±3,8 487,3±78,9

α1β2γ1 18,0±7,1 235,6±46,4

α1β2γ2s 13,6±4,1 400,0±77,6

α2β2   7,2±2,6 187,4±36,8

α2β2γ1 16,8±6,4 280,5±36,1

α2β2γ2s 11,3±1,6 421,4±26,3

α3β2   13,2±10,5 188,5±90,4

α5β2   7,8±6,1 174,2±57,0

α4β2γ2s   2,5±2,0   68,9±14,1

α1β1s290n 10,4±3,8 371,3±69,6

dalsze badania pozwoliły stwierdzić, że stymulacja iGaBa przez kwas walereno-
wy nie była hamowana po zastosowaniu antagonisty miejsca benzodiazepinowe-
go receptora GaBaa – flumazenilu oraz nie była zależna od podjednostki γ tego 
receptora i może wynikać z bezpośredniej aktywacji receptora GaBaa przez kwas 
walerenowy. Ponadto wykazano silną zależność modulacyjnego działania kwasu 
walerenowego od udziału podjednostek β w budowie receptora GaBaa – tylko 
w obecności podjednostki β2 i β3 kwas walerenowy (1-30μM) stymulował receptor. 
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w badaniu nie wykazano modulacyjnego wpływu na receptor GaBaa dla kwasu 
acetoksywalerenowego oraz hydroksywalerenowego, w porównaniu z kwasem 
walerenowym, który kompleksowo modulował iGaBa i bezpośrednio aktywował 
kanał receptora GaBaa. istnieje jednak konieczność przeprowadzenia dalszych 
badań w celu potwierdzenia obserwacji autorów świadczącej o tym, że kwas wa-
lerenowy w wyższych stężeniach (≥100 μM) może  zachowywać się podobnie do 
blokerów otwartego kanału receptora GaBaa [18].

Ostatnio opublikowane badania przeprowadzone przez Benkego i wsp. [17] 
pozwoliły na określenie specyficznych miejsc wiązania na receptorze GaBaa 
dla kwasu walerenowego i walerenolu. w modelu błon komórkowych neu-
ronów mózgu szczura badano kompleksowo szeroki aspekt receptorowego 
działania kwasu walerenowego, który zastosowano łącznie z [3H]muscimolem, 
[3H]flunitrazepamem oraz [3H]flumazenilem. Badano również bezpośrednio inter-
akcję kwasu walerenowego z receptorem GaBaa dzięki zastosowaniu tego związ-
ku czynnego w postaci radioligandu ([3H] kwas walerenowy), a także wpływ pod-
jednostek receptora GaBaa na interakcję z kwasem walerenowym. wykazano, że 
wiązanie modelowych radioligandów (muscimol, flunitrazepam, flumazenil) do 
receptorów GaBaa po podaniu kwasu walerenowego (koinkubacja) zwiększyło 
się w sposób zależny od stężenia (od 200 do 500% z wartością ec50=23±1, 7±1, 
42±6 mM, odpowiednio dla każdego radioliganda). stwierdzono, że im wyższe 
zastosowano stężenie kwasu walerenowego, tym efektywniejsze było wiązanie 
radioligadów do receptorów GaBaa. wykazano, że walerenol również zwiększał 
wiązanie benzodiazepin do receptorów GaBaa (ec50=16±7 mM). w ten sposób 
stwierdzono zachodzenie allosterycznej interakcji kwasu walerenowego i wa-
lerenolu z miejscem wiązania benzodiazepin i kwasu γ-aminomasłowego na re-
ceptorze GaBaa. w kolejnym etapie badań tych samych autorów podjęto próby 
weryfikacji miejsca wiązania kwasu walerenowego na receptorze GaBaa. dzięki 
podaniu [3H]kwasu walerenowego i zastosowaniu metod immunochemicznych 
udało się wykazać, że ligandy charakterystyczne dla receptorowego miejsca wią-
zania GaBa (THiP, sR95531), benzodiazepin (flunitrazepam), barbituranów (fe-
nobarbital), a także blokery kanału jonowego (pikrotoksyna) nie wpływały na 
wiązanie kwasu walerenowego. Przy tym stwierdzono, że wiązanie tego związku 
zwiększyło się w obecności propofolu (680±126%), etomidatu (190±21%), alfak-
solu (200±19%), przy czym każdy związek zastosowano w stężeniu do 100µM. 
wskazało to na zachodzenie allosterycznej interakcji z miejscami wiązania dla 
tych anestetyków na receptorze GaBaa. natomiast lek przeciwzapalny – kwas 
mefenamowy – hamował wiązanie kwasu walerenowego do receptora GaBaa 
(ic50 =7±3mM). Ostatni etap badania przeprowadzono na rekombinowanych 
receptorach GaBaa (linia komórkowa HeK293) w celu potwierdzenia interakcji 
allosterycznej kwasu walerenowego. wykazano, że związek ten statystycznie 
istotnie zwiększał submaksymalną odpowiedź receptora GaBaa (ec10=3 mM), 
przy tym otrzymane wartości ec50 były różne dla poszczególnych kombinacji 
podjednostek tego receptora: α1β2δ2 (ec50=5,6±0,6 mM), α2β2δ2 (11,8±0,9 mM), 
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α3β2δ2 (8,1±1,3 mM) oraz α5β2δ2 (8,6±1,8 mM). Ponadto stwierdzono, że mutacje 
punktowe podjednostek β2 (n265M) oraz β3(n265M) rekombinowanych recepto-
rów hamowały pobudzający efekt działania kwasu walerenowego na receptory 
GaBaa. na tej podstawie stwierdzono, że podjednostki β2 i β3 receptora GaBaa 
determinują aktywność kwasu walerenowego (podobnie jak w badaniach Khoma 
i wsp. [18]). na podstawie wyników wszystkich etapów badań potwierdzono, 
że kwas walerenowy i wykazano, że walerenol wykazują działanie właściwe dla 
pozytywnych modulatorów allosterycznych [17].

z kolei badania przeprowadzone przez dietza i wsp. [19] miały na celu okre-
ślenie innych mechanizmów działania różnych ekstraktów korzeni kozłka le-
karskiego (z zastosowaniem 100% i 50% metanolu, dichlorometanu [dcM] oraz 
eteru naftowego [Pe]) oraz kwasu walerenowego w stosunku do receptorów 
Oun. wyniki badań pozwoliły na stwierdzenie, że żaden ekstrakt nie wykazywał 
powinowactwa do receptorów melatoninergicznych, glutaminianergicznych, 
benzodiazepinowych oraz serotoninergicznych: 5-HT1a, 5-HT1B, 5-HT2c, 5-HT3, 
5-HT6, 5-HT7. wykazano natomiast, że mieszanina dwóch niepolarnych ekstrak-
tów (Pe/dcM, 50 µg/ml) wiązała się z receptorem 5-HT2b (51%), do 5-HT5a (80%) 
oraz transporterem serotoniny (53%). Po zastosowaniu tych ekstraktów oddziel-
nie wobec [3H] lsd stwierdzono, że ekstrakt Pe (50 µg/ml) w 86% hamował wią-
zania dietyloamidu kwasu d-lizergowego do receptora 5-HT5a w porównaniu z 
51-% hamowaniem wiązania tego radiologanda po podaniu ekstraktu dcM (50 
µg/ml). wykazano również, że w obecności 100 μM GTP (agonista receptora 
5-HT5a) wartość ic50 dla ekstraktu Pe wyniosła 11,4 μg/ml, a Ki=6,88 μg/ml, co 
wskazało, że związki czynne zawarte w ekstrakcie Pe działają tak samo jak częś-
ciowi agoniści receptora 5- HT5a. dalsze badania fitochemiczne, po frakcjonowa-
niu ekstraktów Pe oraz dcM, pozwoliły na zidentyfikowanie biozwiązku: kwa-
su walerenowego, odpowiedzialnego za zbadane nowe receptorowe podłoże 
działania ekstraktów. wyizolowany kwas walerenowy wykazywał 80% powino-
wactwo do receptora 5-HT5a, a obliczone wartości wyniosły ic50=17,2 μM oraz 
Ki=10,7 μM. wysoka zawartość kwasu walerenowego w ekstrakcie Pe tłumaczy 
większe powinowactwo tego ekstraktu do badanego receptora. na podstawie 
rozpoznanego serotoninergicznego mechanizmu działania można wyjaśniać se-
datywne działanie ekstraktów z korzeni kozłka lekarskiego zawierających kwas 
walerenowy [19].

Interakcje borneolu

(+)borneol należy do grupy monoterpenów bicyklicznych i znajduje zastoso-
wanie w tradycyjnej medycynie chińskiej i japońskiej jako analgetyk oraz aneste-
tyk (ryc. 2) [21]. związek ten wchodzi w skład olejków eterycznych wielu roślin 
leczniczych, w tym zidentyfikowano go w przetworach korzeni kozłka lekarskiego 
[3, 31]. według American Herbal Pharmacopoeia [3] w olejku eterycznym korzeni 
kozłka lekarskiego zidentyfikowano ponad 150 związków biologicznie czynnych.
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Rycina 2. struktura chemiczna borneolu

Badania nad aktywnością dwóch enancjomerów borneolu wobec rekombinowa-
nego ludzkiego receptora GaBaa z podjednostkami α1β2γ2l (w oocytach Xenopus 
laevis), przeprowadzone przez Grangera i wsp. [21], wykazały, że zarówno (+)bor-
neol (ec50=248µM) jak i (-)borneol (ec50=237µM) zwiększały działanie kwasu γ-
aminomasłowego (GaBa w niskich stężeniach, odpowiednio ec5-14 oraz ec15-24) o 
1251% (po podaniu (+)borneolu) i 903% (po podaniu (-)borneolu). Przy zastosowa-
niu najniższych stężeń GaBa (ec1-4) także wykazano zwiększanie działania GaBa 
o 1095% (po podaniu (+)borneolu, ec50=609,5 µM) i o 884% (po podaniu (-)borne-
olu, ec50=183,6 µM) do oocytów. dla porównania wykazano, że przy niskim stę-
żeniu GaBa (ec5-14) także izoborneol (ec50=360 µM), octan (-)bornylu (ec50=333,5 
µM) oraz kamfora (ec50=836 µM) zwiększały działanie GaBa na rekombinowane 
receptory GaBaa o odpowiednio 986%, 571% oraz 377%. wykazano również, że 
wraz ze zwiększaniem stężeń GaBa aktywność enancjomerów borneolu słabła. w 
dalszych badaniach tych samych autorów z zastosowaniem flumazenilu wykaza-
no, że zarówno (+), jak i (-)borneol nie działały w miejscu wiązania benzodiazepin 
na receptorze GaBaa. Flumazenil nie wpływał na działanie (+)borneolu na re-
kombinowane receptory GaBaa w obecności 10 µM GaBa. Ponadto stwierdzono, 
że po podaniu (+)borneolu maksymalne odpowiedzi na GaBa zwiększyły się o 
19%, natomiast po podaniu (-)borneolu zmniejszyły się o 21% (podobnie po poda-
niu izoborneolu – o 44%). w wyższych stężeniach (>1,5 mM) (+) oraz (-)borneol 
bezpośrednio aktywowały receptory GaBaa indukując odpowiednio 89% oraz 84% 
maksymalnej odpowiedzi receptorów na GaBa (izoborneol – 51%). stwierdzono, 
że enancjomery borneolu działają w sposób charakterystyczny dla częściowych 
agonistów receptora GaBaa. z badań wynika również, że (+) i (-)borneol pozy-
tywnie modulują ten receptor (pozytywny modulator allosteryczny). działanie 
enancjomerów borneolu w niskim stężeniu GaBa jest w tym zakresie statystycz-
nie istotne i takie samo jak aktywność etomidatu, pentobarbitalu i propofolu, a 
wyższe niż działanie diazepamu oraz neurosteroidu (5α-pregnan-3α-ol-20-on). ze 
względu na niską penetrację enancjomerów borneolu przez barierę krew-mózg 
wyjaśniany in vitro receptorowy mechanizm działania monoterpenów bicyklicz-
nych należałoby potwierdzić w modelu zwierzęcym, [21].
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Interakcje izowaltratu

izowaltrat należy do grupy walepotriatów, które mają charakter triestrów o 
szkielecie irydoidowym i zostały odkryte w rodzinie botanicznej Valerianaceae 
przez Thiesa i wsp. w latach sześćdziesiątych [32]. strukturę chemiczną izowal-
tratu przedstawia rycina 3. 

Rycina 3. struktura chemiczna izowaltratu

Badania przeprowadzone przez lachera i wsp. [15] miały na celu zbadanie wpły-
wu wyizolowanego izowaltratu z lipofilnego ekstraktu Valerianae radix (metoda 
opisana w pracy oryginalnej) na wiązanie radioligandów selektywnych ([3H]ccPa, 
[3H]MsX-2) do receptorów adenozynowych odpowiednio podtypu a1 oraz a2a (mo-
del komórek cHO i neuronów kory mózgowej szczura). wyniki badania wykazały, 
że izowaltrat działał jak odwrotni agoniści receptora a1, podobnie jak związek re-
ferencyjny dPcPX (8-cyklopentylo-1,3-dipropyloksantyna). zwrócono także uwa-
gę na podobieństwo struktury chemicznej dwóch związków (strukturę chemiczną 
związku dPcPX przedstawia ryc. 4).

Rycina 4. struktura chemiczna dPcPX (8-cyklopentylo-1,3-dipropyloksantyna)
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wykazano, że izowaltrat działał silniej na receptor a1 niż na a2a, a także miał 
większe powinowactwo do receptora a1 (Ki=0,865 µg/ml = 2,05 µM). w badaniu z 
zastosowaniem analogu GTP ze znacznikiem radioaktywnym ([35s]GTPγs w modelu 
cHO) dla izowaltratu obliczono wartość ec50=1,94 µg/ml. Ponadto stwierdzono, że 
związek ten o 71% hamował wiązanie [3H]ccPa do receptorów a1 w stężeniu 100 
µg/ml. dodatkowo w badaniach elektrofizjologicznych wykazano, że izowaltrat przy-
najmniej częściowo odwracał zredukowanie wartości potencjałów postsynaptycznych 
(PsP, ang. postsynaptic potential) indukowane przez agonistę receptora a1 (cPa; n6 – cy-
klopentyloadenozyna). z tego wywnioskowano, że izowaltrat może antagonizować 
efekty działania selektywnego agonisty receptora a1 oraz że może stymulować Oun 
poprzez blokadę tonicznie aktywowanych receptorów a1 w mózgu [15].

Interakcje 6-metyloapigeniny, hesperydyny i linaryny

następną grupę związków biologicznie czynnych, która została wyodrębniona 
w ekstraktach Valerianae radix (Valeriana officinalis), stanowi frakcja flawonoidów 
złożona głównie z 6-metyloapigeniny (4’,5,7-dihydroksy-6-metyloflawon) (ryc. 5) 
[24], hesperydyny (7-rutozyd hesperetyny) (ryc. 6) [23] oraz linaryny (akacetyno-β-
rutinozyd) (ryc. 7) [4, 25] o wykazanej neuroaktywności zarówno w warunkach in 
vitro, jak i in vivo [24, 25, 33-36]. 6-metyloapigeninę po raz pierwszy wyizolowano 
i zidentyfikowano w kłączach i korzeniach Valeriana wallichii dc [24].

Rycina 5. struktura chemiczna 6-metyloapigeniny

Rycina 6. struktura chemiczna 2s (-) hesperydyny



119

vol. 54 no 4 2008

wpływ związków biologicznie czynnych zawartych w roślinach leczniczych na receptory ośrodkowego układu nerwowego. część ii

Rycina 7. struktura chemiczna linaryny

Badania neurofarmakologiczne nad aktywnością tego flawonu przeprowa-
dzone przez wasowską i wsp. [24] pozwoliły na stwierdzenie, że 6-metyloapi-
genia miała wobec [3H]flunitrazepamu wartość Ki=0,5 µM. wynik ten wskazał, 
że związek ten działał jak pozytywny modulator receptora GaBaa, wiążąc się 
do miejsca benzodiazepinowego tego receptora. inne badania [33] z zastoso-
waniem różnych radioligandów ([3H]Fnz dla receptora GaBaa, [

3H]-8-OH-dPaT 
dla receptorów 5-HT1a, [

3H-ketanseryna dla 5-HT2, [
3H]aMPa dla receptorów glu-

taminianergicznych aMPa, [3H]ccPa dla receptorów adenozynowych a1) wyka-
zały, że hesperydyna wyizolowana z ekstraktów (eter etylowy) korzeni Valeria-
na officinalis i V. wallichi nie wpływała na wiązanie radioligandów do badanych 
receptorów, chociaż w modelu zwierzęcym zmniejszała aktywność ruchową i 
wydłużała czas snu indukowanego tiopentalem, a efekt depresyjny był uzależ-
niony od dawki. wykazano również, że łączne podanie hesperydyny i 6-metylo-
apigeniny powoduje synergizm działania nasennego tych związków. Fernandez 
i wsp. [25] scharakteryzowali aktywność po raz pierwszy wyizolowanego związ-
ku czynnego – linaryny – z niepolarnego ekstraktu Valeriana officinalis (metoda 
opisana w pracy oryginalnej). wykazano, że linaryna nie wpływała na wiązanie 
[3H]flunitrazepamu do miejsca benzodiazepinowego na receptorze GaBaa. Me-
chanizm wydłużania przez linarynę snu indukowanego tiopentalem w modelu 
zwierzęcym pozostaje nadal nie wyjaśniony.

Interakcje lignanów

Kolejną grupą związków czynnych, na które zwrócono uwagę w badaniach me-
chanizmów działania farmakologicznego w ośrodkowym układzie nerwowym, są 
lignany – pochodne pinoresinolu (m.in. 8’-hydroksypinoresinol, 4-O-β-d-glikozyd 
pinoresinolu) (ryc. 8). Osiem z nich zidentyfikowano i oznaczono w metanolowym 
ekstrakcie z korzeni kozłka lekarskiego [26].
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Rycina 8. struktura chemiczna pinoresinolu

schumacher i wsp. [26] podjęli próbę określenia powinowactwa tych związ-
ków do receptorów adenozynowych (typ a1, a2), serotoninergicznych (5-HT1a) i 
GaBa-ergicznych w modelu in vitro. Badania neurochemiczne z zastosowaniem 
selektywnych radioligandów receptorowych (ccPa dla rec. a1, MsX-2 dla rec. a2, 
[3H]flunitrazepam i [3H]BMc dla rec. GaBaa, [

3H] 8-OH-dPaT dla rec. 5-HT1a), wy-
kazały, że tylko jeden lignan (4‘-O-β-d-glucosyl-9-O-(6‘ ‘-deoxysaccharosyl)olivil)) 
wykazywał wyraźne powinowactwo do receptora a1, a w mniejszym stopniu do 
receptora a2. stwierdzono, że aktywność tego związku była właściwa dla częścio-
wych agonistów receptora a1 w niskich stężeniach mikromolarnych i submikro-
molarnych, oraz że struktura tego związku nie była podobna do adenozyny. nie 
stwierdzono interakcji z innymi receptorami Oun dla lignanów [26]. jednak ba-
dania przeprowadzone przez Bodesheima i wsp. [37] pozwoliły na stwierdzenie, 
że hydroksypinoresinol wykazywał (w zależności od stężenia) powinowactwo do 
receptora serotoninergicznego 5-HT1a (ic50=2,5 μmol/l). dalsze badania [37] wy-
kazały słabe powinowactwo pinoresinolu do receptora GaBaa oraz do receptora 
opioidowego µ. według Komisji eMea [4] do tej pory mechanizm tego działania 
(agonizm/antagonizm) nie został zbadany.

w tabeli 2 podsumowano potencjalne mechanizmy interakcji receptorowych 
Oun przetworów i związków biologicznie czynnych Valeriana officinalis opisane 
in vitro.
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Ta b e l a  2 . 

interakcje Valeriana officinalis z receptorami Oun

interakcje receptorowe dotyczące ośrodkowego układu nerwowego – model in vitro

receptory związek czynny/ekstrakt zbadany mechanizm i efekt interakcji piśmiennictwo

adenozynowe

ekstrakty standaryzowane na 
zawartość kwasów walerenowych

→ selektywne powinowactwo do receptorów 
adenozynowych (a1>a2) (15 razy większe do rec. a1 niż 
do receptora a2) (*)

7, 8 (*), 28, 29

ekstrakty polarne i niepolarne

→ ekstrakty polarne – aktywność właściwa dla 
częściowych agonistów receptora a1

→ ekstrakty niepolarne – aktywność antagonistyczna 
lub właściwa dla odwrotnych agonistów receptora a1

→ wszystkie ekstrakty – niskie lub średnie 
powinowactwo do receptora a2a

15

izowaltrat
→ powinowactwo do receptorów (a1>a2)
aktywność właściwa dla odwrotnych agonistów 
receptora a1

15

lignany
→ aktywność właściwa dla częściowych agonistów 
receptora a1

26

receptor GaBa

wodny oraz wodnoalkoholowy 
ekstrakty standaryzowane na 
zawartość kwasów walerenowych

→ ↑ wiązania [3H] muscimolu do receptora GaBaa 10

kwas walerenowy

→ pozytywna allosteryczna modulacja receptora 
GaBaa:
modulacja iGaBa i bezpośrednia aktywacja kanału 
receptora GaBaa(efekt zależny od stężenia kwasu 
walerenowego)

18

kwas walerenowy,
walerenol

→ aktywność właściwa dla pozytywnych modulatorów 
allosterycznych receptora GaBaa

→ działanie związków zdeterminowane obecnością w 
receptorze podjednostek β2 i β3

17

enancjomery borneolu
→ aktywność właściwa dla częściowych agonistów
oraz dla pozytywnych, flumazenilo-niewrażliwych 
modulatorów allosterycznych receptora GaBaa

21

6-metyloapigenina
→ aktywność właściwa dla pozytywnych modulatorów 
receptora GaBaa

24

hydroksypinoresinol → powinowactwo do receptora GaBaa 37

ekstrakt standaryzowany na 
zawartość kwasu walerenowego

→ powinowactwo do receptorów GaBaB (możliwa 
modulacja allosteryczna)

12

dihydrowaltrat
→ powinowactwo do receptorów GaBaB (możliwa 
allosteryczna modulacja)

12

receptory 
serotoninergiczne 
5HT

ekstrakty niepolarne
→ wiązanie do receptora 5-HT2b, do 5-HT5a oraz do 
transportera serotoniny

19

kwas walerenowy
→ aktywność właściwa dla częściowych agonistów 
receptora 5- HT5a

19

hydroksypinoresinol
→ powinowactwo do receptora 5HT1a (zależnie od 
stężenia)

37

receptory 
opioidowe μ

pinoresinol
→ powinowactwo do receptora opioidowego μ 
(zależnie od stężenia)

37

[(*) – oznaczenia zamieszczone przy nazwiskach autorów odnoszą się do wyników ich badań 
cytowanych w tabeli]
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Interakcje receptorowe ekstraktów i związków czynnych Valerianae radix 
z lekami syntetycznymi zbadane w modelu zwierzęcym

efekty farmakologiczne interakcji receptorowych pomiędzy ekstraktem Vale-
riana officinalis oraz lekami syntetycznymi o działaniu ośrodkowym są udokumen-
towane badaniami przeprowadzonymi w modelu zwierzęcym. Badania licznych 
autorów [20, 38-40] wykazały, że związki biologicznie czynne Valerianae radix 
wzmacniały efekt sedatywny po łącznym podaniu z barbituranami.

w badaniu przeprowadzonym na myszach, którym podawano wyizolowany z eks-
traktu kwas walerenowy (50 mg/kg oraz 100 mg/kg, i.p.) Hendriks [20] wykazał, że 
związek ten istotnie wydłużał sen indukowany pentobarbitalem (60 mg/kg, i.p.). za-
obserwowano wydłużenie snu o 50 min (do 145 min), natomiast po dawce 100 mg/kg 
– o 100 min (do 195 min) w porównaniu z grupą kontrolną, której podano sam pen-
tobarbital w tej samej dawce (95 min). w 1985 r. autorzy byli zdania, że efekt ten jest 
wywołany przez różne interakcje, tak farmakokinetyczne, jak i farmakodynamiczne 
[20, 38]. Badania przeprowadzone w późniejszych latach pozwoliły na stwierdzenie, 
że ekstrakt Valerianae radix oddziałuje na receptory GaBa-ergiczne w sposób właściwy 
dla agonistów, w związku z czym interakcja pomiędzy związkami czynnymi ekstraktu 
a pentobarbitalem może mieć charakter synergizmu o charakterze receptorowym.

Badania przeprowadzone przez sakamoto i wsp. [39] miały na celu wykazanie 
wpływu ekstraktu z korzeni japońskiego gatunku waleriany (30% ekstrakt etanolo-
wy) na czas snu indukowanego heksobarbitalem. zwierzętom dożołądkowo poda-
wano ekstrakt etanolowy (2,8–11,2 g/kg), a otrzymane wyniki porównano z grupą 
przyjmującą diazepam (3 mg/kg, p.o.). wykazano, że w zależności od dawki ekstrakt 
wyraźnie wydłużył efekt działania heksobarbitalu. wykazano także, że po podaniu 
ekstraktu z waleriany w dawce 2,8 g/kg (30 min po podaniu 100 mg/kg heksobar-
bitalu, i.p.) czas trwania snu wyniósł 42,6±7,2 min, po dawce ekstraktu 5,6 g/kg 
– 48,3±9,9 min, natomiast po podaniu dawki ekstraktu 11,2 g/kg – 85,8±6,1 min 
(w porównaniu z efektem zaobserwowanym po 3 mg/kg diazepamu – 73,8±8,8 min 
oraz grupą kontrolną (vehicle – 34,3±6,2 min). Ponadto wykazano, że ekstrakt z ko-
rzenia waleriany (11,2 g/kg, p.o.) podobnie jak imipramina (20 mg/kg, p.o.) odwracał 
hipotermię indukowaną rezerpiną (5 mg/kg, i.p.), co może wskazywać na antydepre-
syjne działanie ekstraktu. na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, 
że możliwe są dwie interakcje farmakodynamiczne ekstraktu z korzeni waleriany: z 
heksobarbitalem (efekt synergiczny) oraz z rezerpiną (efekt antagonistyczny).

inni autorzy [40] potwierdzili zachodzenie interakcji pomiędzy ekstraktem z 
Valerianae radix (w produkcie valdispert®, standaryzacja na zawartość kwasu wale-
renowego, deR 5-6:1) (2, 10, 20, 200 mg/kg m.c., p.o.) a tiopentalem (52,5 mg/kg, 
i.v.) w badaniach na myszach. wyniki wykazały wydłużanie czasu narkozy w za-
leżności od dawki: po podaniu 2 mg/kg ekstraktu zaobserwowano efekt 1,6 raza 
większy, natomiast po dawce 200 mg/kg ekstraktu – 7,6 raza większy (efekt sy-
nergiczny) w porównaniu z kontrolą, przy czym chloropromazyna (4 mg/kg, p.o.) 
wydłużała czas narkozy tylko 4,7-krotnie. Ponadto wykazano wpływ ekstraktu 
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Valerianae radix na efekt toksyczny indukowany pentetrazolem (0,2 ml z 5 mg pen-
tetrazolu/ml wody iniekcyjnej, i.v.). Podanie zwierzętom ekstraktu w dawce 500 
mg/kg p.o. spowodowało przedłużenie czasu hamowania drgawek indukowanych 
pentetrazolem o ok. 1 min w porównaniu z kontrolą.

inny zespół badaczy [41] także przeprowadził kilkuetapowe badania wpływu 
etanolowego ekstraktu z korzeni Valeriana officinalis (70% etanol) na działanie tio-
pentalu oraz pikrotoksyny. w pierwszym etapie eksperymentu wykazano, że po-
dawanie myszom etanolowego ekstraktu Valerianae radix śródotrzewnowo (i.p.) w 
pojedynczych dawkach 12,5 mg/kg oraz 100 mg/kg po iniekcji tiopentalu (25 mg/
kg, i.v.) wydłużało czas trwania znieczulenia w porównaniu z grupą kontrolną (lak-
toza 25 mg/kg). statystycznie istotnie działała tylko dawka 100 mg/kg ekstraktu 
(p<0,05). Podłożem tego efektu mogła być interakcja (o charakterze synergizmu) 
związków czynnych ekstraktu z miejscem wiązania barbituranów w kompleksie 
receptora GaBaa – benzodiazepinowego. w drugim etapie, podczas obserwacji 
wpływu ekstraktu Valerianae radix (100, 200, 400 mg/kg i.p.) u myszy z drgawkami 
wywołanymi pikrotoksyną (PTz, 3 mg/kg i.v.), nie wykazano antagonistycznej ak-
tywności ekstraktu w stosunku do tego związku chemicznego. wyniki uzyskane 
przez leuschnera [40] pokazały jednak, że ekstrakt standaryzowany na zawartość 
kwasu walerenowego słabo działał przeciwdrgawkowo. Ponadto inne badania 
[42] potwierdziły, że ekstrakt Valerianae radix działał antypentetrazolowo. Różnice 
w wynikach próbowano uzasadnić brakiem walepotriatów w ekstrakcie badanym 
przez Hillera i wsp. [41]. z tego mogłoby wynikać, że ekstrakt zawierający walepo-
triaty działa przeciwdrgawkowo. jednak nie potwierdziło się to w badaniach, tym 
bardziej że wykazano nietrwałość frakcji walepotriatów i małą prawdopodobność 
ich występowania w końcowym produkcie zielarskim [43, 44]. działanie przeciw-
drgawkowe ekstraktów na bazie Valeriana officinalis oraz antagonizm w stosunku 
do pentetrazolu nie został więc do końca wyjaśniony. interakcje farmakodyna-
miczne Valeriana officinalis w modelu zwierzęcym podsumowano w tabeli 3.

Mechanizmy receptorowe leżące u podłoża interakcji Panax ginseng z lekami 
syntetycznymi

Panax ginseng radix jest stosowany jako środek tonizujący, wzmacniający w sta-
nach zmęczenia i osłabienia, zmniejszonej wydajności i osłabienia funkcji móz-
gowych oraz w rekonwalescencji. Oprócz wpływu na wydolność fizjologiczną 
organizmu surowiec zawiera związki, które działają kierunkowo immunomodu-
lująco, obniżają zwiększony poziom cukru we krwi (działanie antydiabetyczne), 
poprawiają funkcje wątroby, regulują ciśnienie krwi, zmniejszają nasilenie obja-
wów klimakterium, przywracają osłabione funkcje seksualne, a także zapobiegają 
chorobom nowotworowym, o czym świadczą liczne badania farmakologiczne in 
vitro i in vivo, jak i również wyniki badań klinicznych [45-51]. w ostatnim czasie 
pojawia się coraz więcej dowodów na neuroprotekcyjne działanie biozwiązków 
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korzeni Panax ginseng w różnych modelach doświadczalnych [52-59]. Obserwacje 
te zostały potwierdzone już w pierwszych badaniach klinicznych, obejmujących 
pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą alzheimera [60, 61].

Ta b e l a  3 . 

interakcje farmakodynamiczne Valeriana officinalis in vitro i w modelu zwierzęcym dotyczące 
ośrodkowego układu nerwowego

interakcje farmakodynamiczne dotyczące ośrodkowego układu nerwowego

związek chemiczny związek czynny/ekstrakt zbadany efekt interakcji bibliografia

pentobarbital
(60 mg/kg, i.p.)

kwas walerenowy
(50 mg/kg oraz 100 mg/kg, i.p.)

→ po podaniu 50 mg/kg – wydłużenie czasu snu 
o 50 minut, po dawce 100 mg/kg – o 100 minut

20

heksobarbital
(100 mg/kg, i.p.)

wodnoetanolowy ekstrakt (gatunek 
japoński waleriany
(2,8; 5,6; 11,2 g/kg, p.o.)

→ wydłużenie efektu działania heksobarbitalu
(po dawce ekstraktu 11,2 g/kg większy efekt w 
porównaniu z diazepamem w dawce 3 mg/kg)

39

tiopental
(52.5 mg/kg, i.v.).

wodny ekstrakt
(valdispert®)
(2, 10, 20, 200 mg/kg, p.o.)

→ wydłużanie czasu narkozy w zależności od 
dawki, po 2 mg/kg ekstraktu - efekt o 1,6 razy 
większy, po dawce 200 mg/kg ekstraktu – o 7,6 
razy większy w porównaniu z kontrolą

41

pentetrazol
(0.02 ml; roztwór 5 
mg/1 ml wody, i.v.)

wodny ekstrakt (valdispert®)
(500 mg/kg, p.o.)

→ opóźnienie czasu pojawienia się drgawek 
indukowanych pentetrazolem o ok. 1 minutę w 
porównaniu z kontrolą

41

pikrotoksyna (3 mg/kg 
i.v.)

etanolowy ekstrakt (100, 200, 400 
mg/kg, i.p.)

→ brak działania przeciwdrgawkowego 40

tiopental
(25 mg/kg, i.v.)

etanolowy ekstrakt (12,5 mg/kg, 
100 mg/kg, i.p.)

→ wydłużenie czasu trwania znieczulenia 40

za działanie ekstraktów korzeni żeń-szenia odpowiedzialna jest głównie frak-
cja ginsenozydów (pochodne protopanaksodiolu i protopanaksatriolu; od 0,7% 
do 3% [62]), w obrębie której zidentyfikowano 38 saponin triterpenowych [47]. 
natomiast głównymi niesaponinowymi związkami korzeni Panax ginseng są poli-
sacharydy, związki fenolowe i pochodne polietylenu [47].

z przeglądu badań wynika, że coraz więcej uwagi poświęca się wyjaśnianiu re-
ceptorowych mechanizmów działania ginsenozydów i ich metabolitów na ośrod-
kowy układ nerwowy [63]. wykazano, że związki te oddziałują na receptory glu-
taminianergiczne nMda [64-68], glicynowe [69, 70], GaBa-ergiczne [71], seroto-
ninergiczne [72-75], cholinergiczne receptory nikotynowe [76, 77] oraz receptory 
dopaminergiczne (da) [78-81].

w doświadczeniu przeprowadzonym przez Kim i wsp. [64] badano wpływ gin-
senozydów na ekspresję mRna dla podtypów receptora nMda (nR1, nR2a, nR2B, 
nR2c) po ich infuzyjnym podaniu do komory mózgu szczura. wykazano, że po-
ziom mRna dla podtypu nR1 receptora nMda zwiększył się znacznie w korze 
mózgowej płata skroniowego, w skorupie jądra ogoniastego (caudate putamen) 
oraz w warstwie ziarnistej móżdżku szczurów poddanych infuzji ginsenozydu Rg1 
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(10 µg/h przez 7 dni) w porównaniu z grupą kontrolną. nie zaobserwowano zmian 
w ekspresji mRna dla podtypu nR1 oraz nR2a po infuzyjnym podaniu ginsenozy-
du Rc. natomiast zwiększoną ekspresję mRna dla nR2B zaobserwowano w korze 
mózgowej płata skroniowego, w skorupie jądra ogoniastego oraz w komórkach 
wzgórza po infuzji Rc, a także Rg1. zaobserwowano również, że po podaniu Rg1 
obniżyła się ekspresja dla podtypu nR2B w rejonie ca3 hipokampu. Poziom mRna 
dla nR2c zwiększył się w warstwie ziarnistej móżdżku tylko po podaniu Rg1. wy-
niki te wskazują, że ginsenozydy o odmiennej strukturze chemicznej różnią się 
pod względem działania modulującego ekspresję mRna dla podtypów receptora 
nMda po ich podaniu infuzyjnym do komory mózgowej szczura. Ten sam zespół 
badaczy [65] przeprowadził badania modulacyjnego wpływu ginsenozydów Rc 
oraz Rg1 na wiązanie ligandu do receptora nMda w mózgu szczura. wykazano, 
że infuzyjne podanie badanych związków szczurom (10 µg/10µl/h, i.c.v.) istotnie 
zmniejszało wiązanie znakowanego radioaktywnie [(3)H]MK-801 antagonisty re-
ceptora nMda w płacie ciemieniowym kory mózgowej szczura.

Kolejne badania Kim i wsp. [66] dowiodły, że frakcja ginsenozydów Panax gin-
seng hamowała indukcję receptora nMda w kulturze neuronów hipokampu oraz 
wykazała hamujący (70,2%) wpływ na zwiększony poziomu wapnia w komórce po 
indukcji glutaminianem. Ponadto Kim i współpracownicy [67] wykazali, że łączne 
podawanie ginsenozydu Rg3 wraz z nMda do kultury neuronów hipokampa nie 
zmieniało powinowactwa nMda do receptora (wartość ec50 bez zmiany), z czego 
wynika, że ginsenozyd Rg3 hamował aktywność receptora nMda bez kompetycyj-
nego wiązania do miejsca wiążącego nMda. wykazano natomiast, że ginsenozyd 
Rg3 wchodził w interakcje z miejscem wiązania glicyny w receptorze nMda oraz 
że związek ten działał na neurony, chroniąc je przed uszkodzeniami spowodo-
wanymi pobudzeniem nMda. nowsze badania [69] wykazały, że ginsenozyd Rg3 
działał tak jak niekompetycyjni antagoniści receptorów glicynowych i hamował 
strychnino-wrażliwy prąd glicynowy (igly) w obecności glicyny. Przy czym inne do-
świadczenie wykazało, że 7 ginsenozydów (Rb1, Rb2, Rg3, Rc, Rf, Rg1, Re) zwiększa-
ło wewnętrzny prąd receptorów glicynowych α1 [70].

z ostatnich badań wynika [68], że ginsenozydy i ich metabolity mogą oddzia-
ływać na aktywność neuronów w mózgu szczura poprzez różne miejsca w recep-
torze nMda. w badaniach in vitro przy użyciu kultur komórek hipokampu stwier-
dzono bowiem, iż ginsenozyd Rg3 działał hamująco poprzez miejsce glicynowe 
receptora nMda, podczas gdy metabolit ginsenozydu Rg3 – ginsenozyd Rh2 – 
działał jako kompetycyjny inhibitor miejsca poliaminego tego receptora. autorzy 
tej pracy sugerują, że szczególnie ten ostatni związek może znaleźć zastosowanie 
w prewencji chorób neurodegeneracyjnych.

inne badanie, przeprowadzone przez choi i wsp. [72], miało na celu wykaza-
nie wpływu ginsenozydu Rg2 na aktywność receptora serotoninergicznego 5-HT3a 
(model oocytów Xenopus). wykazano, że Rg2 hamował wartość i5-HT i efekt ten był 
zależny od stężenia ginsenozydu, odwracalny, niekompetycyjny i niezależny od 
napięcia (ic50=22,3±4,6 µM). Późniejsze badania [74] wykazały, że także ginse-
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nozyd Rg3 hamował prąd indukowany serotoniną (5-HT) w stosunku do receptora 
5-HT3a (ic50=27,6±4,3µM, niepompetycyjnie, zależnie od stężenia Rg3), ale słabiej 
w porównaniu z ginsenozydem Rg2. Ponadto wykazano, że mutacje transmemb-
ranowej domeny 2 receptora (TM2) zmieniały aktywność ginsenozydu Rg3, przy 
czym mutacja v291a powodowała zwiększenie wartości ic50 (72,4±23,1µM). na 
podstawie wyników stwierdzono, że ginsenozyd Rg3 hamował aktywność kanału 
receptora 5-HT3a na drodze interakcji z resztami v291, F292 oraz i295 regionu 
TM2 na receptorze. Kolejne badanie tego zespołu [75] pozwoliło na stwierdzenie, 
że efekt hamowania aktywności receptora 5-HT3a zależny jest od struktury steroi-
zomerycznej ginsenozydów. stwierdzono, że 20(s)-Rg3 w porównaniu z 20(R)-Rg3 
silniej hamował i5-HT. Kolejni badacze [73] zwrócili uwagę na aktywność recepto-
rową metabolitów ginsenozydowych: związku K (pochodna protopanaksadiolu) 
oraz M4 (pochodna protopanaksatriolu). stwierdzono, że podanie związku K oraz 
M4 do kultury oocytów Xenopus prowadziło do hamowania prądu indukowanego 
5-HT, a wartość ic50 dla związku K oraz M4 wyniosła odpowiednio 36,9±9,6 µM 
oraz 7,3±9,6 µM. aktywność M4 w tym zakresie była niekompetycyjna i niezależ-
na od napięcia. Tak więc zarówno ginsenozydy, jak i ich metabolity mogą wpływać 
na aktywność kanału receptora 5-HT3a.

sala i wsp. [76] przeprowadzili badania wpływu ginsenozydu Rg2 na ludzkie ni-
kotynowe receptory cholinergiczne typu neuronalnego (nachR). Badaniami neu-
rochemicznymi objęto kilka podjednostek receptora nachR (α7, α3, α4, β2, β4) ze 
względu na to, że receptor ten może być zbudowany z różnych kombinacji pod-
jednostek (w mózgu najliczniej występują heteromery o składzie 2α4, 3β2 oraz 
homomery α7). w wyniku przeprowadzenia doświadczeń elektrofizologicznych 
wykazano, że łączne podawanie 100 µM ginsenozydu Rg2 i 1 mM acetylocholiny 
redukowało maksymalne natężenie prądu we wszystkich receptorach heterome-
rycznych z wyjątkiem receptora homomerycznego α7 (efekt podobny do ϖ-kono-
toksyny, diltiazemu, brak zależności efektu od stężenia). Ponadto zaobserwowa-
no efekt desensytyzacji heteromerycznych receptorów nach po podaniu ginseno-
zydu Rg2 w zależności od stężenia. na podstawie tych obserwacji (zmniejszenie 
maksymalnego natężenia prądu, zwiększenie desensytyzacji) wywnioskowano, że 
przy dużym stężeniu acetylocholiny ginsenozyd Rg2 działał podobnie do niekom-
petycyjnych antagonistów receptora nach.

inne badanie przeprowadzone przez choi i wsp. [77] na modelu rekombinowa-
nych nikotynowych receptorów cholinergicznych typu neuronalnego (nachR) wy-
kazało, że łączne podawanie do kultury oocytów Xenopus acetylocholiny i ginseno-
zydu Rg2 hamowało wartość iach w populacji receptorów z podjednostkami α3β4 lub 
αβδε, natomiast nie wykazano wpływu na receptory z podjednostkami α7. wpływ 
ginsenozydu Rg2 na iach był odwracalny, zależny od stężenia ginsenozydu oraz 
niezależny od napięcia i niekompetycyjny. wartość ic50=60,2±14,1 i 15,7±3,5 
µM odpowiednio dla receptorów z podjednostkami α3β4 i αβδε. na podstawie 
wyników uporządkowano również inne ginsenozydy ze względu na siłę hamowa-
nia iach receptorów nach z podjednostkami α3β4: Rg2>Rf>Re>Rg1>Rc>Rb2>Rb1 
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oraz receptorów nach z podjednostkami αβδε: Rg2>Rf>Rg1>Re>Rb1>Rc>Rb2.
Praca innego zespołu badaczy [71] skupiła się na badaniu interakcji całkowitej 

frakcji saponin triterpenowych oraz pojedynczych ginsenozydów (Re, Rf) Panax 
ginseng z receptorami GaBa-ergicznymi. Badania przeprowadzone na synaptozo-
mach kory mózgowej szczura (z płata czołowego) wykazały, że całkowita frakcja 
saponin (10 µg/ml) istotnie zmniejszała powinowactwo i specyficzne wiązanie 
kompetycyjnego agonisty [3H]muscimolu ze znacznikiem radioaktywnym do re-
ceptora GaBaa (bez zmiany Bmax) oraz że pojedyncze ginsenozydy (2,5 nM) hamo-
wały wysokie powinowactwo tego związku. wykazano przy tym, że ginsenozyd 
Rb2 (100 µM) zmniejszał wysokie specyficzne wiązanie [3H]muscimolu do 38%. 
Hamowanie wiązania muscimolu do receptora GaBaa wykazały również ginseno-
zydy Rb1, Rc, Re, Rf, Rg1 (100 µM). wykazano także, że całkowita frakcja saponin 
zwiększała powinowactwo benzodiazepinowego agonisty [3H]flunitrazepamu do 
receptora GaBaa, natomiast zmniejszała powinowactwo niekompetycyjnego an-
tagonisty [35s]TBPs (t-butylobicyklofosforotionat) do tego receptora (bez zmiany 
Bmax). dalsze badania wykazały, że spośród ginsenozydów Re oraz Rf najsilniej 
zwiększały powinowactwo [3H]flunitrazepamu, przy czym wszystkie badane gin-
senozydy nie wpływały na wiązanie [35s]TBPs. udało się również wykazać, że cał-
kowita frakcja saponin zmniejszała powinowactwo [3H]baklofenu do receptora 
GaBaB (bez zmiany Bmax) podobnie jak ginsenozyd Rc.

inny zespół badaczy [65] również przeprowadził złożone badania nad interakcją 
pomiędzy oczyszczonymi ginsenozydami Rc oraz Rg1 (w postaci infuzji 10 µg/ 10 µl/
h przez 7 dni) a [3H]flunitrazepamem. Po odczytaniu autoradiogramów stwierdzo-
no, że podawanie ginsenozydu Rc spowodowało istotne zwiększenie (9%, p<0,05) 
wiązania [3H]flunitrazepamu do receptorów GaBaa na obszarze kory czołowej (war-
stwa iv). w innych obszarach mózgu (hipokamp, skorupa jądra ogoniastego i inne) 
nie zaobserwowano zmian w wiązaniu flunitrazepamu do receptorów GaBaa. wyni-
ki tych badań potwierdzają wcześniejsze obserwacje Kimury i wsp. [71].

nowsze badania [82] dotyczące wpływu ginsenozydów Rb1, Rb2, Rc, Rd, Re, Rf, 
Rg1 i Rg2 na rekombinowany receptor GaBaa (α1β1γ2s) wykazały, że tylko ginse-
nozyd Rc zwiększał prąd cl- indukowany GaBa (iGaBa), a efekt ten był odwracalny 
i zależny od stężenia Rc. wartość ec50 dla tego ginsenozydu wyniosła 53,2±12,3 
µM. zaobserwowano również, że stymulujący efekt działania ginsenozydu Rc był 
znoszony przez bikukulinę oraz pikrotoksynę (odpowiednio kompetycyjny i nie-
kompetycyjny antagonista receptora GaBaa). natomiast blokery kanału jonowego 
nFa (ang. niflumic acid, kwas niflumowy) oraz dids (ang. 4,4’-diisothiocyanostilbene-
2,2’-disulfonic acid) osłabiały działanie Rc.

Badanie janga i wsp. [83] in vivo wykazało aktywność metabolitów ginsenozy-
dowych Rh2 oraz związku K wobec receptorów GaBaa oraz nMda. związki czyn-
ne (Rg3, Rh2, K) podawano infuzyjnie (10 µg/10 µg/h) do bocznej komory mózgu 
szczurów przez 7 dni. następnie po autoradiograficznej analizie ilościowej wy-
kazano, że ginsenozyd Rh2 oraz związek K zwiększały wiązanie [3H]muscimolu w 
części kory czołowej (7–40%) oraz w warstwie ziarnistej kory móżdżku (18–20%), 
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przy czym nie wykazano aktywności ginsenozydu Rg3. Ponadto stwierdzono, że 
wszystkie badane związki czynne nie wpływały na wiązanie [3H]flunitrazepamu 
do receptora GaBaa. w badaniu z zastosowaniem niekopetycyjnego antagonisty 
receptora nMda – [3H]MK-801 wykazano, że zarówno w korze czołowej, jak i w 
hipokampie ginsenozyd Rh2 oraz związek K istotnie zmniejszały wiązanie tego 
radioliganda do receptora nMda (20–40%). na tej podstawie stwierdzono, że me-
tabolity ginsenozydów (Rh2 oraz związek K) mogą odgrywać ważną rolę w terapii 
ischemicznego uszkodzenia mózgu oraz chorób neurodegeneracyjnych.

inne badanie, przeprowadzone przez Tsang i wsp. [78] na preparatach synap-
tozomalnych z mózgu szczura, wykazało, że frakcja ginsenozydów Panax ginseng 
hamowała obrót metaboliczny dopaminy. natomiast istnienie prawdopodobnych 
interakcji ginsenozydów z receptorami dopaminergicznymi wywnioskowano na 
podstawie wyników kilku badań przeprowadzonych w modelu zwierzęcym. Pod-
czas testów behawioralnych Kim i wsp. [79, 80, 81] zaobserwowali, że ginsenozy-
dy oraz ekstrakt G115 antagonizowały nadwrażliwość dopaminergicznych recep-
torów postsynaptycznych.

wyniki omówionych badań podsumowano w tabeli 4.

Ta b e l a  4 . 

interakcje receptorowe i lekowe związków czynnych Panax ginseng dotyczące ośrodkowego układu 
nerwowego

receptor
związek czynny/ 
ekstrakt

zbadany efekt piśmiennictwo

nMda

ginsenozyd Rg1

↑ poziomu mRna podtypu nR1 receptora
↓ poziomu mRna podtypu nR1, nR2B receptora

64

ginsenozydy Rc, Rg1 ↓ wiązania radioaktywnego [(3)H]MK-801 65

Ginsenozyd Rg3

interakcja z miejscem wiązania glicyny w receptorze
↓ aktywności receptora

66, 67

(a) ginsenozyd Rg3

(b) ginsenozyd Rh2

(metabolit Rg3)

(a) ↓ aktywności receptora poprzez miejsce glicynowe na 
receptorze
(b) aktywność właściwa dla kompetycyjnego inhibitora 
miejsca poliaminego receptora

68

metabolity 
ginsenozydowe: 
Rh2 oraz związek K

↑ wiązania [3H]MK-801 do receptora -
w korze czołowej i w hipokampie (20–40%)

83

glicynowy ginsenozyd Rg3

aktywność właściwa dla niekompetycyjnych antagonistów 
receptorów glicynowych,
↓ strychnino-wrażliwego prądu glicynowego (igly)

69

glicynowy
ginsenozydy Rb1, 
Rb2, Rg3, Rc, Rf, 
Rg1, Re

↑ wewnętrznego prądu receptorów glicynowych α1 70



129

vol. 54 no 4 2008

wpływ związków biologicznie czynnych zawartych w roślinach leczniczych na receptory ośrodkowego układu nerwowego. część ii

serotoninergiczny
5-HT3a

ginsenozyd Rg2

↓ i5-HT (efekt, odwracalny, niekompetycyjny i niezależny od 
napięcia a zależny od stężenia ginsenozydu)

72

ginsenozyd Rg3 ↓ i5-HT (efekt niepompetycyjny, zależny od stężenia Rg3) 74

steroizomeryczne 
odmiany 
ginsenozydu
20(s)-Rg3 oraz 
20(R)-Rg3

↓ aktywności receptora zależny od struktury 
steroizomerycznej ginsenozydów:
silniejsze hamowanie i5-HT przez 20(s)-Rg3 w porównaniu z 
20(R)-Rg3

75

metabolity 
ginsenozydowe: 
związek K oraz M4

↓ i5-HT, silniejsze hamowanie i5-HT przez M4 w porównaniu 
ze związkiem K
– efekt aktywności M4 – niekompetycyjny i niezależny od 
napięcia

73

nachR nikotynowe 
receptory 
cholinergiczne 
typu neuronalnego

ginsenozyd Rg2

↓ aktywności elektrofizjologicznej wszystkich 
receptorów heteromerycznych z wyjątkiem receptora 
homomerycznego α7

– efekt desensytyzacji heteromerycznych receptorów nach
– aktywność właściwa dla niekompetycyjnych antagonistów

76

↓ iach receptorów z podjednostkami α3β4 lub αβδε, z 
wyjątkiem receptora z podjednostkami α7

– efekt niekompetycyjny, odwracalny, zależny od stężenia 
ginsenozydu, niezależny od napięcie

77

ginsenozydy Rg2, 
Rf, Rg1, Re, Rb1, 
Rc, Rb2

pod względem siły hamowania iach receptorów nach z 
podjednostkami α3β4: Rg2>Rf>Re>Rg1>Rc>Rb2>Rb1 
oraz receptorów nach z podjednostkami αβδε: 
Rg2>Rf>Rg1>Re>Rb1>Rc>Rb2

77

kompleks receptor 
GaBaa - Bdz - 
kanał chlorkowy

GTs (Rb1, Rb2, Rc, 
Re, Rf, Rg1)

↓ powinowactwa i specyficznego wiązania [3H]muscimolu 
do receptora

71
↑ powinowactwa i specyficznego wiązania 
[3H]flunitrazepamu do receptora (najsilniejsza aktywność 
Re oraz Rf)

↓ powinowactwa i specyficznego wiązania [35s]TBPs do 
receptora

ginsenozyd Rc 
oraz Rg1

↑ wiązania [3H]flunitrazepamu do receptora 65

ginsenozyd Rc
↑ prądu cl- (iGaBa)
– efekt odwracalny i zależny od stężenia Rc

82

metabolity 
ginsenozydowe: 
Rh2 oraz związek K

↑ wiązania [3H]muscimolu do receptora GaBaa - w 
części kory czołowej (7–40%), w warstwie ziarnistej kory 
móżdżku (18–20%),
(brak wpływu na wiązanie [3H]flunitrazepamu do receptora 
GaBaa)

83

GaBaB GTs ↓ specyficznego wiązania leku do receptora GaBaB 71

Interakcje receptorowe związków czynnych Panax ginseng z lekami synte-
tycznymi zbadane na zwierzętach

Badania przeprowadzone przez lee i wsp. [84] miały na celu wykazanie ko-
rzystnego efektu farmakodynamicznego całkowitej frakcji saponin z Panax ginseng 
u zwierząt, którym podawano etanol w dawce indukującej amnezję (osłabianie 
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fazy powstawania pamięci, ang. impaired the acquisition of memory). Podczas prze-
prowadzania testów behawioralnych (test biernego unikania, ang. passive avoidan-
ce performance test; step through test) grupie zwierząt podano pojedynczą dawkę 
frakcji saponin Panax ginseng [Rb1 (18,26%), Rb2 (9,07%), Rc (9,65%), Rd (8,24%), 
Re (9,28%), Rf (3,48%), Rg1 (6,42%), Rg2 (3,62%), Rg3 (4,70%), Ro (3,92%), Ra (2,91%)] 
(100, 200 mg/kg m.c., p.o.) 30 min przed podaniem etanolu (3,0 g/kg m.c., p.o.). 
w celu porównania efektów innej grupie zwierząt podano piracetam (500 mg/kg, 
p.o.) lub n-metylo-d-glukaminę (500 mg/kg, p.o.) również 30 min przed poda-
niem takiej samej dawki etanolu. wykazano, że pojedyncza dawka frakcji sapo-
nin Panax ginseng wydłużała okres latencji w fazie nabywania informacji (latencją 
określano czas wchodzenia szczura do ciemnego kompartymentu) w stosunku do 
zwierząt otrzymujących etanol. efekt zaobserwowany po podaniu pojedynczej 
dawki frakcji saponin był porównywalny z efektem po piracetamie oraz większy 
niż po n-metylo-d-glukaminie. natomiast przy powtarzanym dawkowaniu efekt 
wydłużania latencji był większy po n-metylo-d-glukaminie. Ponadto wykazano, że 
lepsze efekty w odwracaniu amnezji indukowanej etanolem obecne były po sied-
miodniowym okresie podawania frakcji saponin Panax ginseng (200 mg/kg, p.o.). 
wykazano przy tym, że poprawianie fazy nabywania informacji po podaniu frakcji 
saponin Panax ginseng (u szczurów z amnezją indukowaną etanolem) jest proce-
sem zależnym od aktywności neuronów katecholaminergicznych. na podstawie 
tych wyników wydaje się, że frakcja saponin Panax ginseng wchodzi w interakcję 
antagonistyczną z etanolem.

jedną z dokładniej zbadanych interakcji jest wpływ całkowitej frakcji saponin 
na działania niepożądane indukowane podawaniem morfiny lub apomorfiny [79, 
80, 81, 85]. Badania przeprowadzone zostały w modelu zwierzęcym (testy beha-
wioralne), a następnie, na podstawie dostępnej już wiedzy o mechanizmie działa-
nia leków z grupy opioidów, próbowano wyjaśnić podłoże zachodzących interak-
cji saponin Panax ginseng z tymi lekami.

Kim i wsp. [79] badali wpływ całkowitej frakcji saponin (GTs) otrzymanej z ko-
rzeni Panax ginseng [Rb1 (18,26%), Rb2 (9,07%), Rc (9,65%), Rd (8,24%), Re (9,28%), Rf 
(3,48), Rg1 (6,42%), Rg2 (3,62%), Rg3 (4,70%), Ro (3,92%), Ra (2,91%)], którą podawa-
no w iniekcji myszom (100 lub 200 mg/kg, i.p.) 3 godziny przed podaniem morfiny 
(10 mg/kg, s.c.). Po wykonaniu badań nad hiperaktywnością zwierząt indukowaną 
morfiną wykazano, że podawanie frakcji GTs (100 mg/kg, i.p.) istotnie hamowa-
ło ten efekt. Mniejszy efekt zaobserwowano po wyższej dawce GTs. wykazano 
również, że frakcja GTs (50 mg/kg, i.p.) istotnie hamowała warunkową preferencję 
miejsca (test cPP, ang. conditioned place preference) indukowaną podaniem morfiny 
(5 mg/kg, i.p. przez 8 dni). wyniki tych doświadczeń wskazały, że podczas poja-
wiania się warunkowej preferencji miejsca rozwija się nadmierne uwrażliwienie 
receptorów dopaminergicznych (da), które stanowi podłoże rozwoju zjawiska 
odwrotnej tolerancji (zwanej również sensytyzacją – stan, w którym reakcja na 
działanie środka farmakologicznego nasila się pod wpływem wielokrotnego sto-
sowania) oraz że frakcja GTs blokuje rozwój tej nadwrażliwości.
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w kolejnym doświadczeniu tych samych autorów [79] wykazano, że frakcja 
GTs (100 i 200 mg/kg i.p.) zmniejszała wyniki testu behawioranego – wspinania 
się zwierząt (ang. climbing test) indukowanego apomorfiną (2 mg/kg, i.p.). wyniki 
tego doświadczenia pokazały, że pojedyncze podanie frakcji GTs miało działanie 
antydopaminergiczne (podobnie jak haloperidol) [79]. autorzy badania sugero-
wali, że frakcja ginsenozydów podawana przed lub podczas podawania morfiny 
miała zdolność modulowania nadaktywności układu dopaminergicznego. Przy-
puszcza się, że w mechanizm tej aktywności GTs zaangażowane jest działanie an-
tydopaminergiczne skierowane na postsynaptyczne receptory dopaminergiczne. 
Ponadto wysunięto przypuszczenie, że GTs może wpływać korzystnie na zapobie-
ganie działaniom niepożądanym morfiny. działanie ginsenozydów można zatem 
traktować jako interakcję antagonistyczną w stosunku do receptorów da. inne 
doświadczenia, dotyczące tych samych modeli badawczych, przeprowadzone 
przez Kima i wsp. [86], potwierdziły statystycznie istotne działanie (hamowanie 
hiperaktywności) ginsenozydów Rg1 (50, 100, 200 mg/kg, i.p.) oraz Rb1 (50, 100, 
200 mg/kg, i.p.) podawanych 3 godziny przed podaniem morfiny (10 mg/kg, s.c.) 
myszom. Podobny efekt działania ginsenozydów dotyczący hamowania odwrot-
nej tolerancji oraz zmniejszania hiperaktywności zaobserwowano po kokainie 
oraz metamfetaminie [80, 81, 88].

Badania Guo i wsp. [85] wykazały w tym zakresie efekt zależny od struktury 
chemicznej ginsenozydów. zaobserwowano, że ginsenozyd Re (podany dożołąd-
kowo 1 godzinę przed iniekcją morfiny) zwiększał u myszy hiperaktywność indu-
kowaną podaniem morfiny (10 mg/kg s.c), natomiast ginsenozydy Rb2 oraz Rg1 
(0,5x10-5, 1,0x10-5 mol/kg i.p.) zachowywały się antagonistycznie w stosunku do 
hiperaktywności. Badania nad mieszaniną ginsenozydów Rd, Rb2, Rg1, Re (stosu-
nek 1:1:1:1, dwie dawki 0,5x10-5, 1,0x10-5 mol/kg i.p.) wykazały dużą zdolność do 
hamowania hiperaktywności, podczas gdy mieszanina ze zwiększoną zawartością 
ginsenozydu Re (stosunek 1:1:1:2) nie wykazała statystycznie istotnego zmniej-
szenia niepożądanego działania morfiny.

wcześniejsze badania Kim i wsp. [89] również wykazały, że całkowita frakcja 
saponin Panax ginseng (skład frakcji jak powyżej) hamowała rozwój odwrotnej to-
lerancji w wyniku podawania morfiny (10 mg/kg, s.c. przez 7 dni). efekt taki zaob-
serwowano przy podawaniu frakcji saponin w dawce 100 mg/kg oraz 200 mg/kg 
i.p. 3 godziny przed podawaniem morfiny. autorzy wysunęli wniosek, że saponi-
ny Panax ginseng zapobiegają rozwojowi nadmiernego uwrażliwienia receptorów 
dopaminergicznych (da), zjawiska będącego podłożem rozwoju tolerancji przy 
wielokrotnym podawaniu morfiny [73]. Kolejne badania nie potwierdziły jednak 
aktywności antydopaminergicznej ginsenozydów Rg1 i Rb1 w stosunku do post-
synaptycznych receptorów da (test z apomorfiną, 2 mg/kg, s.c.) [86]. Być może 
wynikało to z faktu, iż aktywność ginsenozydów wydaje się być związana z modu-
lowaniem aktywności receptorów dopaminergicznych położonych presynaptycz-
nie, co skutkuje również hamowaniem postsynaptycznej aktywności dopaminer-
gicznej [80].
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wcześniejsze badania [87] wykazały, że na mechanizm działania ekstraktu stan-
daryzowanego Panax ginseng G115 o tendencji do hamowania rozwoju tolerancji 
na morfinę ma zachodzić poprzez zwiększanie przez G115 poziomu wątrobo-
wego glutationu, który bierze udział w metabolizmie morfiny (morfinon tworzy 
połączenie z glutationem) i detoksykacji. inne badania potwierdziły tę obserwację 
[91-93]. wynika z tego, że interakcja związków czynnych ekstraktów korzeni Pa-
nax ginseng (w tym G115) może mieć podłoże nie tylko farmakodynamiczne, ale i 
farmakokinetyczne.

Takahashi i wsp. [88] przeprowadzili badania nad działaniem standaryzo-
wanego ekstraktu z korzeni Panax ginseng (G115) na efekt antynocyceptywny 
morfiny (osłabienie wrażliwości na bodźce bólowe po aktywacji receptorów 
opioidowych) u myszy poddanych stresowi. zwierzęta poddano różnym sytu-
acjom stresowym, takim jak stres wynikający z wymuszonego pływania (sws), 
stres związany z drażnieniem łap prądem (Fs) oraz sytuacji stresowej nazywanej 
przez autorów stresem psychologicznym (Ps). Badanie wykazało, że podawanie 
ekstraktu G115 (100 mg/kg, p.o.) 1 godzinę przed podaniem morfiny (10 mg/kg, 
s.c.) przez 5 dni nie wpływało negatywnie na efekt antynocyceptywny morfiny. 
wcześniejsze badania również nie wykazały istotnego wpływu ekstraktu G115 
na analgetyczne działanie morfiny [90]. Ponadto zaobserwowano [88], że po-
dawanie ekstraktu G115 całkowicie znosiło hamujące działanie stresu (Fs) na 
rozwój antynocyceptywnej tolerancji na morfinę. autorzy są zdania, że anta-
gonistyczny efekt ekstraktu G115 skierowany na indukowaną stresem supresję 
rozwoju tolerancji na morfinę może wynikać z właściwości antystresowych eks-
traktu z korzeni Panax ginseng.

analizując wykazany w licznych badaniach wpływ związków czynnych eks-
traktu z korzeni Panax ginseng na układ opioidowy, należy wymienić składowe 
tego działania (jako wynik interakcji farmakodynamicznych i farmakokinetycz-
nych): hamowanie powstawania odwrotnej tolerancji (sensytyzacji) na opioidy 
oraz hamowanie hiperaktywności indukowanej morfiną poprzez antydopami-
nergiczne działanie skierowane na postsynaptyczne receptory dopaminergiczne 
(antagonizm w stosunku do opioidów); hamowanie rozwoju tolerancji morfiny, 
zwiększanie poziomu wątrobowego glutationu, który bierze udział w metabo-
lizmie morfiny (zmiany w farmakokinetyce morfiny), prawdopodobny brak bez-
pośredniego oddziaływania na receptory opioidowe z uwagi na brak wpływu 
na efekty przeciwbólowe opioidów. należy również stwierdzić, podobnie jak 
uważa większość autorów, że dzięki wykazaniu takiego profilu interakcji związ-
ków czynnych Panax ginseng z lekami opioidowymi ekstrakty na bazie korzeni 
żeń-szenia mogą stanowić opcję w leczeniu uzależnienia od morfiny. wydaje 
się jednak, że przydatność takiego oddziaływania będzie można jednoznacznie 
ocenić dopiero po przeprowadzeniu badań klinicznych nad tym aspektem inter-
akcji lekowych. interakcje Panax ginseng w modelu zwierzęcym podsumowano 
w tabeli 5.
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Ta b e l a  5 . 

interakcje o złożonych mechanizmach związków czynnych Panax ginseng z lekami syntetycznymi 
wynikające z badań w modelu zwierzęcym

lek związek czynny/ekstrakt zbadany mechanizm i efekt interakcji piśmiennictwo

morfina
10 mg/kg s.c.

całkowita frakcja saponin (GTs)
dawka: 100 lub 200 mg/kg 
iniekcyjnie i.p. myszom 3 
godziny przed podaniem
morfiny

ekstrakt G115 dawka: 100 
mg/kg p.o.
(podanie 1 godzinę przed 
podaniem morfiny przez 5 
dni) (**)

mechanizm farmakodynamiczny:
- antydopaminergiczne działanie 
skierowane na postsynaptyczne receptory 
dopaminergiczne,
- ↓ nadmiernego uwrażliwienia 
(supersensitivity) receptorów 
dopaminergicznych (da)

mechanizm farmakokinetyczny:
↑ poziomu wątrobowego glutationu (*), 
który bierze udział w metabolizmie morfiny 
i detoksykacji

efekt farmakodynamiczny w testach 
behawioralnych:
↓ nadaktywności (działanie niepożądane 
morfiny)
↓ rozwoju tolerancji na morfinę,
↓ rozwoju odwrotnej tolerancji,
↓ warunkowej preferencję miejsca,
↓ wspinania się zwierząt indukowanego 
apomorfiną

87 (*), 90 (*), 91 (*), 92 (*),
93 (*),79, 80, 81, 85, 
88 (**)

etanol
3,0 g/kg, p.o.

frakcja saponin Panax ginseng

dawka: 100, 200 mg/kg m.c., 
p.o. 30 min przed podaniem 
etanolu

efekt farmakodynamiczy:
odwracanie amnezji indukowanej etanolem

możliwe zachodzenie interakcji 
antagonistycznej saponin Panax ginseng z 
etanolem

84

[(*), (**) – oznaczenia zamieszczone przy autorach odnoszą się do wyników ich badań cytowanych w tabeli]

w podsumowaniu, na postawie przeprowadzonego przeglądu piśmiennictwa, 
należy pokreślić, że w celu weryfikacji efektów interakcji substancji roślinnych z 
lekami syntetycznymi na poziomie receptorów Oun istnieje konieczność przepro-
wadzenia dalszych badań farmakologicznych z zastosowaniem nowszych metod 
badawczych.
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s u m m a r y

Valeriana officinalis l. and Panax ginseng c.a. Meyer are ones of the most interesting medici-
nal plants affecting the central nervous system (cns), especially in interactions with syn-
thetic drugs on the cns receptor level. in the part ii of systematic review we summarized 
the most important molecular mechanisms of interactions of V. officinalis and P. ginseng 
extracts as well as bio-compounds of well documented plant origin. experimental studies 
of valerenic acid demonstrated that this compound may interact with GaBaa receptor (as 
a specific allosteric modulator) and showed activity as partial agonist of 5- HT5a recep-
tors. among other bio-compounds, the isovaltrate exhibited activity as inverse agonist of 
adenosine a1 receptor, borneol – as a partial agonist and flumazenil – insensitive positive 
modulator of GaBaa receptor, and 6-methylapigenin – as a positive modulator of GaBaa 
receptor, lignan – as a partial agonist of adenosine receptors. also, this bio-compound 
showed affinity to 5HT1a, GaBaa receptor. Ginsenosides, the active components of Panax 
ginseng, exhibit diverse pharmacological effects on the central and peripheral nervous 
system. systematic review has shown that ginsenoside Rg3 and its metabolite Rh2 as well 
as K compound (metabolit of ginsenoside Rd) also inhibited the nMda receptor, Rg3 via 
interaction with the glycine-site of this receptor, and Rh2 via interaction with polyamine-
binding sites. Other studies demonstrated that ginsenoside Rg3 and Rg2 non-competitively 
inhibited the 5-HT3a receptor, and also showed that ginsenoside Rg2 inhibits nicotinic ace-
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tylcholine receptor (nach)-mediated na+ influx and channel activity (as noncompetitive 
antagonist). another ginsenoside Rc most potently enhanced the GaBa-induced inward 
peak current, whereas ginsenosides Rh2, Rb1, Rb2, Rc, Re, Rf, Rg1 and compound K exhibit-
ed affinity to GaBaa receptor (inhibition of [3H]muscimol and increase of [3H]flunitrazepam 
bond to receptor). in summary, a lot of studies showed that metabolites of ginsenosides 
may be a more effective candidate for neurodegenerative diseases therapy via interactions 
with different receptors in the brain. in conclusion, it seems that more detailed neuro-
chemical and pharmacological studies are needed in order to explain the mechanisms 
responsible for interaction between herbal and synthetic drugs in cns.

Key words: receptor, central nervous system, interaction, herbal drug, synthetic drug


