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

Łagodny przerost gruczołu krokowego (benign prostate hyperplasia, BPH) jest częstym, 
postępującym wraz z wiekiem schorzeniem dotykającym mężczyzn. Ze względu na 
częstość występowania stanowi poważny problem medyczny i społeczny. Alternatywę dla 
stosowanych w terapii BPH leków syntetycznych stanowią preparaty na bazie surowców 
roślinnych będące lekami i suplementami diety pochodzenia roślinnego zyskujące 
coraz większe znaczenie w zapobieganiu chorobie oraz we wspomaganiu terapii lekiem 
syntetycznym. Pośród surowców roślinnych, takich jak bocznia piłkowana (serenoa repens) 
i śliwa afrykańska (Pygeum africanum), stosowanych powszechnie w medycynie tradycyjnej 
w zapobieganiu, rzadziej leczeniu i łagodzeniu objawów towarzyszącym BPH coraz większe 
zainteresowanie wzbudzają przedstawiciele z rodzaju wierzbownica (Epilobium sp.). 
W niniejszym artykule autorzy podjęli próbę usystematyzowania aktualnego stanu wiedzy 
świadczącego o istotnym potencjale leczniczym wyciągów otrzymywanych z roślin z rodzaju 
wierzbownica (Epilobium sp.) ze szczególnym uwzględnieniem właściwości uzasadniających 
ich stosowanie w leczeniu symptomatycznym i zapobieganiu wystąpieniu objawów tego 
schorzenia, tj. właściwości antyproliferacyjnych, wpływających na gospodarkę androgenami 
i estrogenami, właściwości przeciwzapalnych i antyoksydacyjnych.

Słowa kluczowe: Epilobium sp , łagodny przerost gruczołu krokowego, bPH, fitoterapia, lek 
roślinny, właściwości antyproliferacyjne, właściwości przeciwzapalne, właściwości antyoksydacyjne 

WpROWADzENIE

Łagodny przerost gruczołu krokowego (benign prostate hyperplasia, BPH) jest 
częstym, postępującym wraz z wiekiem, schorzeniem dotykającym 50% mężczyzn 
między 60. a 90. rokiem życia [1]. Ze względu na częstość występowania stanowi 
poważny problem medyczny i społeczny. Schorzenie powoduje zwężenie światła 
cewki moczowej, a tym samym pojawienie się uciążliwych dolegliwości w dol-
nej części dróg moczowych (lower urinary tract symptoms, LUTS) wpływających ne-
gatywnie na jakość życia [1]. W klasycznej farmakoterapii łagodnego przerostu 
gruczołu krokowego stosowane są środki farmakologiczne należące głównie do 
dwóch grup: inhibitorów aktywności enzymu 5-α-reduktazy (finasteryd, dutaste-
ryd) oraz blokerów receptorów α1-adrenergicznych (alfuzosyna, doksazosyna, 
tamsulozyna, terazosyna). Badania kliniczne wskazują na skuteczność obu grup 
w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego, jednak ich stosowanie wią-
że się z ryzykiem wystąpienia uciążliwych dla pacjenta działań niepożądanych. 
Alternatywę dla leków syntetycznych stosowanych w terapii BPH stanowią pre-
paraty na bazie surowców roślinnych będące lekami i suplementami diety pocho-
dzenia roślinnego zyskujące coraz większe znaczenie w zapobieganiu choroby 
oraz we wspomaganiu terapii lekiem syntetycznym. Pośród surowców roślinnych 
stosowanych powszechnie w medycynie tradycyjnej, takich jak bocznia piłkowana 
(serenoa repens) i śliwa afrykańska (Pygeum africanum), w zapobieganiu (rzadziej 
leczeniu) i łagodzeniu objawów towarzyszącym BPH coraz większe zainteresowa-
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nie wzbudzają przedstawiciele rodzaju wierzbownica (Epilobium sp.) [2]. W niniej-
szym artykule autorzy podjęli próbę usystematyzowania aktualnego stanu wie-
dzy świadczącego o istotnym potencjale leczniczym wyciągów otrzymywanych 
z roślin z rodzaju wierzbownica (Epilobium sp.), ze szczególnym uwzględnieniem 
właściwości uzasadniających, z naukowego punktu widzenia, ich stosowanie w le-
czeniu symptomatycznym i zapobieganiu wystąpieniu objawów tego schorzenia, 
tj. właściwości antyproliferacyjnych, wpływających na gospodarkę androgenami 
i estrogenami, właściwości przeciwzapalnych i antyoksydacyjnych.

przynależność systematyczna

W rodzinie onagraceae (Luss.) (Oenotheraceae) występuje około 656 gatunków 
roślin należących do 22 rodzajów powszechnie występujących na kuli ziemskiej 
od strefy borealnej po lasy tropikalne poza suchymi strefami Australii i Afryki, 
reprezentowanych przede wszystkim przez rośliny zielne, rzadziej przez krze-
wy i drzewa [3, 4]. Wśród przedstawicieli rodziny oenotheraceae wyróżniają się 
gatunki uprawiane jako rośliny ozdobne, choć w ostatnim czasie wzrosło zain-
teresowanie gatunkami mającymi znaczenie w profilaktyce i leczeniu schorzeń 
cywilizacyjnych. W obrębie rodzaju Epilobium stwierdzono ponad 200 gatunków, 
z których 14 występuje na terenie Polski [4, 5]. Opis nazw łacińskich i zwyczajo-
wych gatunków występujących w Polsce z uwzględnieniem przedstawicieli o udo-
wodnionym działaniu farmakologicznym istotnym w profilaktyce i leczeniu BPH 
przedstawiono w tabeli 1. 

Ta b e l a  1   

Zestawienie nazw łacińskich i polskich przedstawicieli rodzaju Epilobium występujących w Polsce 
z uwzględnieniem przedstawicieli o udowodnionym działaniu farmakologicznym istotnym 
w profilaktyce i leczeniu BPH [4, 5]

nazwa łacińska nazwa polska
potwierdzone działanie

farmakologiczne
Epilobium roseum wierzbownica bladoróżowa +
Epilobium palustre wierzbownica błotna +
Epilobium adnatum (syn  tetragonum) wierzbownica czworoboczna +
Epilobium parviflorum wierzbownica drobnokwiatowa +
Epilobium anagallidifolium wierzbownica drobnolistna -
Epilobium adenocaulon wierzbownica gruczołowata -
Epilobium montanum wierzbownica górska +
Epilobium hirsutum wierzbownica kosmata +
Epilobium lamyi (syn. E  tetragonum subsp. Lamyi) wierzbownica Lamy’ego -
Epilobium alsinifolium wierzbownica mokrzycowa -
Epilobium alpestre wierzbownica okółkowa +
Epilobium obscurum wierzbownica rózgowata -
Epilobium collinum wierzbownica wzgórzowa -
Epilobium nutans wierzbownica zwieszona -
Epilobium angustifolium wierzbówka kiprzyca
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Epilobium sp  – znaczenie w medycynie tradycyjnej i współczesnej

Nazwa rodzaju Epilobium wywodzi się od dwóch greckich słów epi (na) i lo-
bos (pod), opisujących usytuowanie kwiatów. Ze względu na fakt, że liście roślin 
z tego rodzaju przypominają wyglądem liście wierzby w nomenklaturze angiel-
skiej przyjęło się określać przedstawicieli tego rodzaju terminem „willow-herb” 
[6]. Surowce roślinne z rodzaju Epilobium mają ugruntowaną pozycję w medycynie 
tradycyjnej, stosowane są od wielu lat przede wszystkim w profilaktyce i łago-
dzeniu symptomów występujących u pacjentów cierpiących na łagodny przerost 
gruczołu krokowego, z zaburzonym funkcjonowaniem układu moczowo-płciowe-
go. Wyciągi z wierzbówki kiprzycy (Epilobium angustifolium) stosowane są także 
w stanach zapalnych błony śluzowej żołądka i jelit [7]. 

Epilobium sp  jako surowiec zielarski i jego badania fitochemiczne

Powszechne stosowanie tego surowca w medycynie naturalnej spowodowa-
ło, iż badacze skierowali uwagę i wysiłki na identyfikację związków biologicznie 
czynnych zawartych w surowcach bądź ekstraktach otrzymywanych z roślin z ro-
dzaju Epilobium oraz wyjaśnienie mechanizmu ich działania. W miarę upływu lat 
wzrosła wiedza na temat biologicznego działania substancji biologicznie czyn-
nych stwierdzonych u poszczególnych gatunków omawianego rodzaju, których 
skład i zawartość procentowa różni się w zależności od tego, jaki gatunek czy su-
rowiec poddano analizie, od rodzaju badanego ekstraktu, użytej metodyki i tech-
niki analitycznej. Jak dotąd surowiec nie posiada monografii ESCOP ani farmako-
pealnej. Według monografii „PDR for Herbal Medicines” surowcem zielarskim jest 
część nadziemna (ziele) oraz korzeń rośliny, a do substancji biologicznie czynnych 
zawartych w surowcach i wyciągach uzyskanych z poszczególnych gatunków ro-
dzaju Epilobium zalicza się: flawonoidy i ich pochodne glikozydowe (np. myryce-
tynę, izokwercetynę, kwercetynę, guajawerynę, kwercetyno-3-O-β-D-glukoronid), 
kwasy tłuszczowe i ich sole (np. palmitynian), fitosterole (m.in. β-sitosterol i jego 
forma sprzężona z kwasem kapronowym (ang. caproate) oraz taniny [8]. 

Jedną z pierwszych tego typu prac w latach 80. xx w. wykonał K.E. Denford, 
który przeprowadził analizę chemotaksonomiczną pod kątem obecności gliko-
zydów flawonolowych u osobników wchodzących w skład 239 populacji 17 ga-
tunków rodzaju Epilobium występujących na terenie Kanady (E  latifolium, E  an-
gustifolium, E  glandulosum, E  paniculatum, E  hirsutum, anagallidifolium, E  platy-
phyllum, E  hornemanii, E  clavatum, E  lactiflorum, E  alpinum, E  luteum, E  davuri-
cum, E  leptophyllum, E  palustre, E  palustre var  Grammadophyllum, E  palustre var  
Monticolor). W obrębie przeanalizowanych przedstawicieli stwierdzono obecność 
myrycetyno-3-O-arabinozydu, 3-O-glukozydu, 3-O-ramnozydu, kwercetyno-3-O-
arabinozydu, 3-O-glukozydu, 3-O-diglukozydu, 3-O-ramnozydu oraz kemfero-
lo-3-O-glukozydu i 3-O-ramnozydu [9]. Obecność flawonoidów, ich pochodnych 
w analizowanych surowcach roślinnych i wyciągach z nich uzyskiwanych wykazali 
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również m.in. Hiermann i wsp. [10-13], Slacanin i wsp. [14], Ivancheva i wsp. [15], 
Lesuisse i wsp. [16], Barakat i wsp. [17], Ducrey i wsp. [18], Rauha i wsp. [19], Vi-
talone i wsp. [20], Kiss i wsp. [21] i Hevesi i wsp. [22]. Na początku lat 90. xx w. 
Hiermann i wsp. wykazali obecność kolejnej glikozydowej pochodnej myrycetyny, 
tj. myrycetyno-3-O-β-glukuronidu, w zielu Epilobium angustifolium [11]. Obszerną 
analizę fitochemiczną 13 gatunków z rodzaju Epilobium (9 gatunków zebranych 
w Szwajcarii, 4 pozostałych w Afryce) wykonał Ducrey wraz z zespołem. W meta-
nolowych ekstraktach z ziela Epilobium angustifolium, E  dodonaei, E  capense, E  hir-
surtum, E  hirsutum, E  montanum, E  parviflorum, E  alpinum, E  roseum, E  salignum, 
E  stereophyllum, E  tetragonum i gatunku mieszańcowego (którego organizmami 
rodzicielskimi są E  roseum i E  parviflorum) dokonano identyfikacji 19 glikozy-
dów flawonolowych zawierających pojedyncze reszty glikozydowe w pozycji C3 
(reszty aglikonowe stanowiły kemferol, kwercetyna i myrycetyna), w tym kwer-
cetyny, izokwercetyny, guajaweryny, hyperozydu, myrycytryny i izomyrycytryny. 
Reszty glikozydowe stanowiły: ramnoza, glukoza, galaktoza, gallolylo-6-galaktoza 
i arabinoza [18]. Kompleksową ocenę fitochemiczną przeprowadziła Hevesi i wsp., 
analizując ekstrakty metanolowe uzyskane z 5 gatunków rodzaju Epilobium wystę-
pujących na terenie Węgier (Epilobium parviflorum, E  angustifolium, E  montanum, E  
tetragonum, E  roseum) oraz dwóch dostępnych na rynku ekstraktów z Epilobium pa-
rviflorum, w wyniku czego stwierdzono zawartość m.in. licznych flawonoidów i ich 
pochodnych, w tym: myrycetyno-3-O-hekso-gallusanu, myrycetyno-3-O-heksozydu, 
kwercetyno-3-O-heksogallusanu, pentozydu kwasu elaginowego, myrycetyno-3-O-
pentozydu, merycetyno-3-O-ramnozydu, kwercetyno-7-O-glukuronidu, heksozydu 
kwasu elaginowego, kwercetyno-3-O-penozydu, kemferolo-3-O-heksozydu, kemfe-
rolo-7-O-glukuronidu, kwercetyno-3-O-ramnozydu i kemferolo-3-O-ramnozydu [22]. 

Niewielką ilość fitosteroli i ich estrów (β-sitosterol, kampesterol, stigmasterol, 
cholesterol, brasikasterol) w zielu i oleju uzyskanego z nasion roślin z rodzaju 
Epilobium (E  tetragonum, E  hirsutum, E  angustifolium) stwierdzono w pracach pro-
wadzonych m.in. przez Hiermann i wsp. [10], Nowaka i wsp. [23], Pelc M. i wsp. 
[24], Mrozikewicza i wsp. [25]. 

Kolejną grupą związków, których obecność stwierdzono w surowcach lub eks-
traktach uzyskiwanych z roślin omawianego rodzaju, stanowią taniny. Ich obec-
ność w wodno-etanolowym wyciągu z ziela Epilobium hirsutum wykazali m.in. 
Ivancheva i wsp. [15] oraz Lesuisse i wsp., którzy stwierdzili obecność makrocy-
klicznej taniny hydrolizującej – oenoteiny B w wodnych i etanolowych wyciągach 
z łodygi i ziela Epilobium angustifolium [16]. Natomiast Vitalone i wsp. wykazali jej 
obecność w etanolowych wyciągach otrzymanych z części nadziemnych kolejnych 
3 gatunków (Epilobium rosmarinifolium, E. spicatum i E  tetragonum) [20]. Również 
w nadziemnych częściach przedstawicieli 7 gatunków roślin z rodzaju Epilobium 
(Epilobium angustifolium, E  hirsutum, E  fleischeri Hochst , E  roseum, E  parviflorum, 
E  montanum i E. lanceolatum) wykazano obecność wspomnianej powyżej makro-
cyklicznej dimerycznej oenoteiny B oraz jej analogu trimerycznego – oenoteiny A 
[18]. Zmienną ilość tanin w zielu z Epilobium angustifolium, w zależności od okresu 
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wegetacji, wykazały badania przeprowadzone przez Mrozikiewicza i wsp., w toku 
których największą koncentrację związków należących do ww. grupy stwierdzono 
w fazie wegetatywnej tej rośliny oraz w okresie owocowania [25]. 

W wyciągach z ziela i w oleju uzyskanego z nasion roślin z rodzaju Epilobium 
znajdują się również kwasy tłuszczowe i ich estry, o czym świadczyć mogą m.in. 
wyniki opublikowane przez Hiermann i wsp., którzy w wodnych i etanolowych wy-
ciągach z ziela Epilobium angustifolium wykazali obecność licznych kwasów, w tym: 
kwasu linolowego, palmitynowego (te dwa kwasy występowały w przeważającej 
ilości) oraz kwasu kaproinowego, kaprylowego, kaprynowego, laurynowego, 
mirystynowego, stearynowego, linolenowego, arachidonowego, behenowego, 
lignocerowego, cerotowego, montanowego i melisynowego [23]. W oleju z na-
sion Epilobium tetragonum i E  hirsutum zidentyfikowano sześć kwasów tłuszczo-
wych (palmitynowy, stearynowy, oleinowy, linolowy, γ-linolenowy i α-linolenowy), 
wśród których również dominowały kwasy linolowy i palmitynowy [24]. 

Działanie farmakologiczne wyciągów na bazie surowców z rodzaju Epilobium

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie substancjami leczniczymi pocho-
dzenia roślinnego uzyskiwanymi z rodzaju Epilobium oraz preparatami otrzymy-
wanymi z tego surowca. Roślinom tym przypisuje się m.in. działanie antyproli-
feracyjne, przeciwandrogenowe, przeciwestrogenowe, przeciwzapalne, działanie 
rozkurczające na mięśnie gładkie pęcherza moczowego oraz cewki moczowej 
powodujące złagodzenie symptomów towarzyszących BPH [2, 8] oraz antyoksy-
dacyjne [29, 30]. Wykazano również właściwości przeciwbólowe [27, 28], prze-
ciwobrzękowe [10] i przeciwbakteryjne [16, 20, 29, 30] ekstraktów uzyskanych 
z poszczególnych gatunków rodzaju Epilobium. 

Właściwości antyproliferacyjne (wpływ na aktywność enzymów metabolizmu 
androgenów, białka kontrolujące proliferację komórek)

Wyniki dotychczasowych badań wskazują na postępujący wraz z wiekiem cha-
rakter tego schorzenia, w toku którego następuje stopniowe zwężenie światła 
cewki moczowej, a tym samym pojawienie się uciążliwych dolegliwości w dolnej 
części dróg moczowych wpływających negatywnie na jakość życia [31], jednak 
jego etiopatogeneza nie została w pełni poznana. Za główny hormon przyczynia-
jący się do rozwoju przerostu gruczołu krokowego uważa się dihydrotestosteron 
(DHT), tj. androgen o najwyższym powinowactwie do receptora androgenów (AR). 
Poprzez aktywację receptorów androgenowych DHT wpływa na transkrypcję licz-
nych genów, miedzy innymi zaangażowanych w regulację cyklu komórkowego 
[32] i produkcję białkowych czynników wzrostu. Czynniki te, na drodze autokryn-
nej, parakrynnej lub intrakrynnej bezpośrednio pobudzają do podziałów komórki 
zrębu i nabłonka wydzielniczego gruczołu krokowego [33]. Kluczowym enzymem 
biorącym udział w patogenezie BPH jest 5α-reduktaza steroidowa występująca 
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u ssaków w dwóch izoformach (Sd5α-R1 i Sd5α-R2) katalizujących reakcję prze-
miany testosteronu w dihydrotestosteron (DHT) [34]. 

Właściwości antyproliferacyjne wyciągów uzyskiwanych z surowców roślinnych 
z rodzaju Epilobium wykazały wyniki eksperymentów przeprowadzonych na mo-
delu zwierzęcym oraz in vitro. W ostatnim czasie stwierdzić można stopniowy 
wzrost liczby prac stawiających sobie za cel próbę wyjaśnienia mechanizmu ich 
działania. Lesuisse i wsp. przeprowadzili pomiar wpływu poszczególnych frakcji 
etanolowych (w ilości 10 μl zawierającego 30 μg rozpuszczalnika) i wodnych (10 μl 
zawierającego 30 μg rozpuszczalnika w postaci samej H2O bądź wraz z 30 μg 
DMSO) ekstraktów uzyskanych z suchych nadziemnych części Epilobium parviflo-
rum na zmiany aktywności 5α-reduktazy steroidowej (Sd5α-R) w homogenatach 
tkanek pobranych z materiału klinicznego poprzez analizę zmian ilościowych 
metabolitów enzymu: DHT, 5α-androstano-3α,17β-diolu i 5α-androstano-3β,17β-
diolu. Otrzymane frakcje organiczne nie wpływały na zmianę aktywności badane-
go enzymu, frakcja wodna natomiast spowodowała spadek aktywności enzymu 
o 90% – współczynnik IC50 dla wyizolowanej i oczyszczonej z tej frakcji oenoteiny 
B wynosił 2,2x10-5 (dla porównania wartość IC50 dla referencyjnego leku syntetycz-
nego – finasterydu – wyniosła 10-8), podczas gdy dla suchego wodnego wyciągu 
E  parviflorum – 0,16 g/L [16]. Ducrey i wsp. wykazali działanie hamujące aktyw-
ność 5α-reduktazy steroidowej (Sd5α-R) i aromatazy (enzymu przekształacające-
go testosteron w 17β-estradiol) w homogenetach prostat ludzkich i szczurzych 
zarówno ekstraktu wodno-metanolowego uzyskanego z części nadziemnych 
Epilobium campeste, pojedynczej frakcji zawierającej taniny (głównie oenoteinę A 
i B) oraz zaaplikowanych osobno zwierzętom ww. dwóch związków. Oenoteina A 
w stężeniu 50 uM, spowodowała zahamowanie aktywności aromatazy o 70%, zaś 
oenoteina B o 33%. Przeciwne działanie obu związków zaobserwowano u dru-
giego enzymu – Sd5α-R, dla którego współczynnik IC50 dla oenoteiny B wynosił 
0,44 uM, a dla oenoteiny A – 1,24 uM [18].

Kolejnym białkiem mogącym odgrywać kluczową rolę w proliferacji komórek 
prostaty w patogenezie BPH i jej formie nowotworowej jest białko zwane neutral-
ną endopeptydazą (NEP) [36]. Umieszczone jest ono po zewnętrznej stronie błony 
komórkowej, w komórkach prostaty katalizuje degradację peptydów sygnałowych 
wpływających na proces regulacji podziałów komórkowych: bombezyny, endotel-
liny-1 i białka CGR (calcitonin-gene related peptide). Z tego powodu zahamowanie jej 
aktywności w komórkach prostaty bądź utrata może skutkować peptydozależną 
indukcją proliferacji komórek w tym gruczole. To założenie potwierdzają wyniki 
eksperymentów, w których odnotowano spadek poziomu ekspresji NEP w wielu 
postaciach nowotworu, m.in. nerek, pęcherza moczowego, endometrium i płuc. 
Wykazano także jej udział w przekształcaniu się komórek nowotworowych z for-
my androgenozależnej do androgenoniezależnej [37]. Wysoki poziom ekspresji 
mRNA oraz białka NEP stwierdzono w komórkach nabłonka w patogenezie BPH, 
nieco niższy w androgenozależnych nowotworowych komórkach prostaty LNCaP 
[36]. Strategię zahamowania aktywności i spadku poziomu metalopeptydaz wy-
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korzystano i przeprowadzono analizę wpływu 70% metanolowego, etylooctowe-
go, butanolowego i chloroformowego ekstraktu z ziela Epilobium angustifolium na 
zmianę w aktywności enzymów: neutralnej endopeptydazy (NEP), enzymu kon-
wertującego angiotensynę (ACE) i aminopeptydazy P (APN) w warunkach in vitro. 
Wszystkie ekstrakty, z wyjątkiem chloroformowego, zahamowały ich aktywność, 
a najbardziej NEP (w tym przypadku wartość współczynnika IC50 dla tego enzymu 
w stężeniu 200 i 25 μg/ml wyniosła 10 μg/ml dla ekstraktu 70% metanolowego 
i etylooctowego, a 18 dla butanolowego); znacznie słabsze było zahamowanie 
aktywności ACE i APN: wartość współczynnika IC50 w przypadku ekstraktu me-
tanolowego wyniosła dla ACE 350 μg/ml (w stężeniu 200 μg/ml), a dla APN 280 
μg/ml (w stężeniu 200 μg/ml) [21]. Wszystkie związki zidentyfikowane w ww. 
frakcjach, a analizowane osobno (oenoteina B we frakcji butanolowej, a także 
inne flawonoidy – hyperozyd, izokwercetyna, kwercetyna, glukuronid kwerce-
tyny, kwercetyno-3-O-(6”-galloilo)-galakotozyd, kemferolo-3-O-(6’-p-kumaroilo)-
glukozyd oraz kwasy fenolowe (m.in. kwas gallusowy, elaginowy we frakcji etylo-
octowej), hamowały aktywność NEP i ACE proporcjonalnie do użytej dawki, żaden 
jednak nie wpływał na aktywność APN. Aktywność ACE najsilniej hamowały: kwer-
cetyno-3-O-glukuronid (IC50=160 μM), hyperozyd (IC50=200 μM), kwercetyna 
(IC50=250 μM) i oenoteina B (IC50=250 μM), która najsilniej hamowała aktywność 
NEP (IC50=20 μM) [21]. Wyniki uzyskane przez Kiss i wsp. potwierdzają rezultaty 
uzyskane przez innych badaczy świadczące o tym, iż na aktywność ACE hamująco 
wpływają flawonoidy i ich pochodne glikozydowe, w szczególności kemferolo- 
i kwercetyno-3-O-glikozydy zależnie od użytej dawki [38]. Mechanizm oddziały-
wania wspomnianych substancji biologicznie czynnych z ww. białkami zawierają-
cymi w centrum aktywnym atom cynku nie został poznany. Sugeruje się, iż obser-
wowane hamowanie ich aktywności może być skutkiem chelatowania tego atomu 
przez grupy funkcyjne flawonoidów i innych polifenoli [39] bądź też powstania 
oddziaływań wodorowych pomiędzy wspomnianymi związkami chemicznymi po-
chodzenia roślinnego a atomami w strukturze poszczególnych aminokwasów w 
centrum aktywnym białek [40]. Na podstawie uzyskanych wyników uważa się, iż 
za obserwowane efekty hamowania aktywności wspomnianych metalopeptydaz 
odpowiedzialna jest oenoteina B oddziałująca samodzielnie lub synergistycznie 
z flawonoidami lub innymi polifenolami [21]. Zbadano także wpływ metanolowe-
go (25, 50, 100 μg/ml) i etanolowego (25, 50, 100 μg/ml) ekstraktu z Epilobium an-
gustifolium na aktywność neutralnej endopeptydazy w komórkach SK-N-SH charak-
teryzujących się wysokim poziomem aktywności NEP oraz w komórkach prostaty 
PC-3 o jej niskiej aktywności. W obu liniach komórkowych odnotowano korelację 
między obserwowanym wzrostem aktywności NEP a spadkiem ich proliferacji. 
Metanolowe i etanolowe ekstrakty z Epilobium angustifolium zwiększyły aktyw-
ność NEP proporcjonalnie od użytej dawki w stosunku do grupy kontrolnej (wraz 
ze wzrostem stężenia metanolowych ekstraktów w komórkach SK-N-SK obser-
wowano następujące zmiany aktywności NEP: 142 – 919%, natomiast dla ekstrak-
tów etanolowych rozkład zmian aktywności przedstawiał się następująco: 139 
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– 2679%). Komórki PC-3 były mniej wrażliwe na obecność obu ekstraktów (wraz 
ze wzrostem stężenia ekstraktów metanolowych obserwowano następujące war-
tości przedstawiające aktywność NEP: 110 – 148%, dla etanolowych natomiast 138 
– 166%). Odwrotnie proporcjonalną zależność obserwowano w przypadku zmian 
w tempie proliferacji komórek SK-N-SK, które spadało wraz ze wzrostem stężenia 
badanych wyciągów w obu liniach komórkowych. Wykazano zatem, iż ekstrakty 
wodne mogą wydajniej hamować proliferację komórek, w których obserwuje się 
względnie wysoką aktywność endopeptydazy neutralnej. Wśród przebadanych 
polifenoli najsilniejszą właściwością indukującą aktywność tego enzymu wykazy-
wała oenoteina B (głównie w niskich stężeniach: 5 – 20μM w komórkach SK-N-SH 
i 10 – 40μM w komórkach PC-3), flawonoidy, takie jak kwercetyno-3-O-glukuronid 
i kwercetyno-3-O-(6’-galloilo)-glukuronid, nie zmieniały istotnie aktywności bada-
nego białka oraz tempa podziałów komórek. Dane uzyskane przez badaczy wska-
zują, iż za obserwowane właściwości wyciągów z Epilobium angustifolium odpo-
wiedzialne mogą być w znacznej mierze taniny, głównie oenotanina B [41]. 

Badano ponadto właściwości antyproliferacyjne i antyandrogenne ekstraktu 
heksanowego i wodnego z ziela Epilobium angustifolium oraz frakcji powstałej na 
drodze ultrafiltracji wodnego ekstraktu badanego surowca zawierającej składniki 
o masie molowej nie przekraczającej 1000 Da (oznaczonej symbolem UF) u szczu-
rów kastrowanych i niepoddanych kastracji, dokonując pomiarów zmian masy ich 
gruczołu krokowego, mięśnia dźwigacza odbytu (ang. musculus laevator ani, LAM) i 
pęcherzyków nasiennych [42]. U niekastrowanych trzydziestodniowych szczurów 
otrzymujących codziennie przez 20 dni ekstrakt wodny i ww. frakcję UF w dawce 
40mg/kg m.c./dobę p.o. nie zaobserwowano istotnych zmian masy gruczołu kro-
kowego i mięśnia dźwigacza odbytu. Stwierdzono natomiast, iż wyraźnie zmniej-
szyła się masa pęcherzyków nasiennych w stosunku do zwierząt kontrolnych 
przyjmujących testosteron. Silniejsze działanie, obniżające masę pęcherzyków 
nasiennych, obserwowano w przypadku ekstraktu wodnego (spadek masy o 43%). 
Ekstrakt heksanowy w powyższej dawce nie zmienił istotnie mas wspomnianych 
organów. U kastratów przyjmujących ekstrakt wodny w ww. dawce stwierdzono 
wzrost masy wszystkich badanych narządów (nieznaczne działanie proandrogen-
ne), pozostałe frakcje nie wykazały istotnego statystycznie wpływu na zmianę mas 
badanych narządów w stosunku do zwierząt kontrolnych. Na podstawie uzyska-
nych wyników badacze uważają, iż kwasy tłuszczowe zidentyfikowane w bada-
nym ekstrakcie z ziela E  angustifolium aplikowane zwierzętom w ww. ilościach 
nie zahamowały aktywności enzymu 5α-reduktazy steroidowej. Obserwowane 
działanie proandrogenne tłumaczone jest raczej obecnością komponentów 
o masie cząsteczkowej przewyższającej 1000 Da. Odmienne działanie wodnego 
wyciągu z ziela Epilobium angustifolium, tzn. antyandrogenne u zwierząt nieka-
strowanych i niewielkie proandrogenne u kastratów w stosunku do zwierząt 
kontrolnych stymulowanych testosteronem, tłumaczy się zawartością kompo-
nentów we frakcji wodnej wzmacniającej biodostępność testosteronu podawa-
nego egzogennie [42].



75

Vol. 56 No. 1 2010

Rośliny lecznicze z rodzaju Epilobium – działanie biologiczne i farmakologiczne

Zmiany w zachowaniu zdolności do proliferacji komórek pod wpływem wycią-
gów z Epilobium prowadzono również w modelu in vitro. Vitalone i wsp. badali 
właściwości antyproliferacyjne dostępnego w sprzedaży 0,65% etanolowego wy-
ciągu z Epilobium angustifolium (Boiron Laboratories) w doświadczeniu na nieno-
wotworowej linii komórkowej nabłonka prostaty – PZ-HPV-7, podawanego w ilo-
ści kolejno: 1900, 190 i 19 μg suchego ekstraktu/ml medium (okres inkubacji 0,1, 
2 doby). Wykazano, iż najsilniejsze właściwości objawiające się obniżeniem liczby 
komórek w stosunku do grupy kontrolnej wykazał ekstrakt w dawce 1900 μg/ml 
zarówno po jedno- jak i dwudniowym okresie inkubacji (zahamowanie proliferacji 
o 68% po 24 h, po 48 h spadek o 67%). Badacze nie podjęli się jednak w tym do-
świadczeniu próby przypisania obserwowanego działania znanym bioaktywnym 
komponentom ekstraktów z Epilobium [35]. W kolejnym doświadczeniu badano 
mechanizm antyproliferacyjnego działania ekstraktów etanolowych uzyskanych 
z kilku przedstawicieli rodzaju Epilobium: Epilobium hirsutum, E  palustre, E. spi-
catum (E  angustifolium), E  rosmarinifolium i E  tetragonum (Boiron Laboratories). 
Wszystkie przebadane wyciągi zawierające etanol w stężeniu 0,05 – 1 mg/ml wy-
kazały właściwości hamujące syntezę DNA komórkowego mierzone metodą MTT 
po 24 h i 48 h inkubacji. Najsilniejsze działanie hamujące proliferację komórek 
wykazały ekstrakty pochodzące z Epilobium tetragonum i E  romarinifolium, jednak 
odznaczały się również niepożądanymi właściwościami cytotoksycznymi. Najsil-
niejszymi właściwościami antyproliferacyjnymi, hamującymi syntezę DNA komór-
kowego, a przy tym niewykazującymi praktycznie właściwości cytotoksycznych, 
charakteryzowały się wyciągi z E  rosmarinifolium (w stężeniach 0,05–1 mg/ml), 
E  tetragonum (w stężeniu 0,25 mg/ml) i E  spicatum (w stężeniu 0,5 mg/ml). Stwier-
dzono, iż ekstrakty te we wspomnianych dawkach zahamowały proliferację komó-
rek na etapie fazy G0/G1 średnio o około 40% [43]. Właściwości hamujące proces 
syntezy DNA komórkowego badanych powyżej wyciągów roślinnych nie objawiają 
się specyficznie jedynie w przypadku nienowotworowej linii komórek prostaty 
(PZ-HPV-7), ale i u ludzkich nowotworowych, androgenozależnych komórek pros-
taty LNCaP, ssaczych komórek nabłonka HMEC i w linii komórkowej gwiaździaka 
1321N1. Wartości współczynnika IC50 dla badanych etanolowych wyciągów z nad-
ziemnych części E  rosmarinifolium, E  tetragonum i E  spicatum (E  angustifolium) 
podawanego do hodowli komórkowych w ilościach kolejno: 0,075; 0,1; 0,25; 0,5 
i 1 mg/ml były bardzo do siebie zbliżone w przypadku komórek prostaty PZ-HPV-7 
i LNCaP (zakres: 0,08–0,1). Najsilniejsze właściwości hamujące syntezę DNA we 
wszystkich przebadanych liniach komórkowych wykazał ekstrakt z Epilobium ro-
smarinifolium. Jednakże wyciągi te w stężeniu maksymalnym wykazywały właści-
wości cytotoksyczne dla każdej z powyższej linii komórkowej, czego nie obser-
wowano w stężeniach mniejszych. Bliższa analiza wykazała, iż frakcja niepolarna 
badanych wyciągów roślinnych (zawierająca flawonoidy i sterole) wykazywała 
owe właściwości w nienowotworowych komórkach prostaty PZ-HPV-7, wzrastają-
ce wraz ze stężeniem frakcji użytej do doświadczenia (stężenia kolejno: 0,1; 0,25; 
0,5; 0,75 i 1 mg/ml). Niecytotoksyczne stężenie frakcji niepolarnej ekstraktów 
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spowodowało spadek liczebności komórek oraz zahamowanie ich proliferacji na 
etapie nowej fazy cyklu komórkowego G0/G1 (do liczby 17%, 33% i 34% w stosunku 
do grupy kontrolnej – kolejno dla wyciągów z E  rosmarinifolium, E  spicatum i E  te-
tragonum). Frakcja polarna E  rosmarinifolium zredukowała odsetek liczby komórek 
znajdujących się w fazie G0/G1 do liczby 27% w stosunku do komórek kontrolnych. 
Wykazano ponadto, że największym stężeniem oenoteiny B charakteryzował się 
ekstrakt z E  rosmarinifolium (zawartość oenoteiny B wyniosła 0,46%, dla E  spica-
tum – 0,03% i E  tetragonum – 0,05%) [44]. 

Właściwości przeciwzapalne
Uważa się, iż jedną z głównych przyczyn predysponujących do wystąpienia 

łagodnego przerostu gruczołu krokowego jest stan zapalny często stwierdzany 
u pacjentów cierpiących na te schorzenie lub na zapalenie gruczołu krokowe-
go [45]. U pacjentów cierpiących na BPH w zrębie gruczołu często stwierdza się 
penetrujące narząd, zaktywowane komórki prozapalne: limfocyty T, makrofagi 
i limfocyty B, które początkowo gromadzą się w tkance śródmiąższowej, potem 
przemieszczają się w kierunku tkanki nabłonkowej okalającej cewkę moczową, 
produkując cytokiny prozapalne (m.in. prostaglandyny, leukotrieny, czynniki 
wzrostu) pośredniczące w stymulacji proliferacji komórek prostaty [46]. Wykaza-
na rola procesów zapalnych w patogenezie BPH zainspirowała badaczy zajmują-
cych się problematyką fitoterapii tego schorzenia do wyjaśnienia, czy preparaty 
na bazie surowców roślinnych stosowanych w medycynie tradycyjnej oraz współ-
czesnej, w tym wyciągi na bazie Epilobium sp., wpływają na aktywność enzymów 
procesu zapalnego. Na uwagę zasługują wyniki badań przeprowadzonych przez 
Hiermann i wsp., którzy w szczurzym modelu stanu zapalnego polegającym na 
indukcji obrzęku karageniną wykazali, iż etanolowe ekstrakty z Epilobium angusti-
folium (w przeciwieństwie do metanolowych) znacznie, bo blisko pięciokrotnie sil-
niej aniżeli te same ekstrakty uzyskane z Epilobium parviflorum, hamowały proces 
zapalny, powodując obniżenie stężenia prostaglandyn I2, E2 i D2. Na podstawie 
uzyskanych wyników badacze wysunęli hipotezę, iż za obserwowane działania 
odpowiedzialne mogą być flawonoidy i fitosterole zawarte w ekstraktach [10], 
w tym myrycetyno-3-O-β-glukuronid, który w innym eksperymencie wykazywał 
blisko dziesięciokrotnie większe właściwości przeciwzapalne niż indometacyna 
syntetyczna [46]. Przebadano również w modelu in vitro wpływ m.in. suchych 
wodnych (o stężeniu 1000 – >1000 μg/ml) i etanolowych (o stężeniu 7,8 – 1000 
μg/ml) ekstraktów z części nadziemnych Epilobium parviflorum na zmiany aktywno-
ści enzymatycznej enzymów pośredniczących w powstawaniu stanu zapalnego - 
cyklooksygenaz (COx-1 i COx-2) [29]. W eksperymencie przeprowadzonym przez 
Steenkamp i wsp. wykazano, iż ekstrakty etanolowe silniej hamowały aktywność 
obu enzymów, powodując spadek biosyntezy prostaglandyn. Aktywność COx-1 
pod wpływem ekstraktów etanolowych spadła o 88–98% w stosunku do począt-
kowej aktywności enzymu, zaś pod wpływem wodnych wyciągów o 23–72% w 
stosunku do jego aktywności wyjściowej. Aktywność COx-2 pod wpływem etano-
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lowych ekstraktów z Epilobium parviflorum spadła o 59% [29]. W komórkach makro-
fagów RAW264.7 stymulowanych liposacharydami LPS, (w stężeniu 1 μg/ml/dołek) 
stwierdzono również obniżenie stężenia prostaglandyny E2 (IC50=1.4 μg/mL) 
w ilości zbliżonej do uzyskanej w komórkach kontrolnych stymulowanych indo-
metacyną (IC50 = 21,3 μg/mL) pod wpływem 80% v/v wodno-acetonowego wyciągu 
z ww. surowca roślinnego [48]. W celu głębszego zrozumienia potencjalnej funk-
cji przeciwzapalnej wyciągów na bazie surowców z rodzaju Epilobium potrzebne 
są jednak dalsze, bardziej kompleksowe i zaawansowane badania.

Właściwości antyoksydacyjne
Procesy starzenia się organizmu w powiązaniu z zaburzoną homeostazą reakcji 

osydoredukcyjnych stanowią uznane czynniki ryzyka wystąpienia łagodnego prze-
rostu gruczołu krokowego oraz formy nowotworowej [49, 50]. Dlatego jednym 
z nurtów badań nad skutecznością fitoterapii w leczeniu lub prewencji objawów 
chorób postępujących wraz z wiekiem, w tym BPH, jest oszacowanie właściwości 
antyoksydacyjnych wyciągów otrzymywanych m.in. z przedstawicieli rodzaju Epi-
lobium. Jak dotąd w tej materii przeanalizowano, w warunkach in vitro, głównie 
ekstrakty otrzymane z Epilobium parviflorum i E  angustifolium, w ostatnim czasie 
również E  tetragonum, E  roseum i E  montanum. W eksperymencie na hodowli linii 
komórek PC12 Arredondo i wsp. wykazali, iż napar z części nadziemnych Epilobium 
parviflorum, o stężeniu 12,5–200 μg surowca/ml, charakteryzował się silnymi wła-
ściwościami antyoksydacyjnymi (zmiatającymi rodnik ABTS•- [kwasu 2,2’-azyno-
bis-(3-etylobenzotiazolino-6-sulfonowego]) bez widocznego efektu cytoprotekcyj-
nego. Zidentyfikowana w naparze myrycetyna oraz glikozydowe postaci kwercety-
ny, kemferolu i myrycetyny, a podawane osobno do komórek w stężeniu 100 μg/ml 
CAE (całkowitą ilość polifenoli w przeliczeniu na zawartość kwasu kofeinowego) 
również wykazały ww. właściwości [51]. Przebadano także właściwości antyoksy-
dacyjne, zmiatające (redukujące) rodnik hydroksylowy (HO·) suchego wodnego 
i etanolowego (o stężeniu 4 mg/ml) wyciągu z części nadziemnych Epilobium pa-
rviflorum. Obie formy wyciągów w 80% zredukowały ilość rodnika hydroksylowego 
(HO·) [29]. W przypadku drugiego z surowców zielarskich – Epilobium angustifolium 
– AN. Shikov i wsp. wykazali w warunkach in vitro, iż dostępne na rynku wodne eks-
trakty z tego surowca również mają właściwości antyoksydacyjne objawiające się 
redukcją liczby jonów żelaza (III), zmiataniem wolnych rodników 1,1-difenylo-2-
pikrylohydrazylowych, hamowaniem degradacji fosfolipidów i 2-deoksy-D-rybozy 
indukowanej obecnością rodników hydroksylowych. Na podstawie uzyskanych wy-
ników badacze założyli, iż za owe właściwości odpowiedzialne są zidentyfikowa-
ne w ww. wyciągach polarne związki fenolowe, m.in. hydroksylowane pochodne 
kwasu benzoesowego i flawonoidy [52]. W znacznie szerszym ujęciu właściwości 
antyoksydacyjne wyciągów z Epilobium sp. opisali Hevesi i wsp., dokonując oceny 
zdolności do zmiatania rodników ABTS•- przez 70% ekstrakty metanolowe (o stę-
żeniach kolejno 10, 20, 30, 40 i 50 μg/ml) otrzymane z pięciu gatunków roślin (Epi-
lobium parviflorum, E  angustifolium, E  roseum, E  tetragonum i E  montanum). Podjęto 
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nawet próbę przypisania ww. właściwości konkretnym zidentyfikowanym związ-
kom. Zestawienie związków o największych właściwościach antyoksydacyjnych 
w analizowanych gatunkach przedstawiono w tabeli 2 [48]. 

Ta b e l a  2  

Zestawienie związków o najsilniejszych właściwościach antyoksydacyjnych zidentyfikowanych 
w metanolowych ekstraktach roślin z rodzaju Epilobium (wg [48])

E. parviflorum E. angustifolium E. roseum E. teragonum E. montanum

oenoteina B kwercetyno-7-O-glukuronid oenoteina B oenoteina B oenoteina B

pentozyd kwasu 
elaginowego

Oenoteina A
myrycetyno-3-O-
ramnozyd

myrycetyno-3-O-
ramnozyd

frakcja różnych 
polifenoli

myrycetyno-3-O-
ramnozyd

frakcja różnych polifenoli
frakcja różnych 
polifenoli

frakcja różnych 
polifenoli

myrycetyno-3-O-
ramnozyd

myrycetyno-3-O-
heksozyd

ester kwasu pentozo-
kofeinowego

myrycetyno-3-O-
heksozyd

ester kwasu pentozo-
kofeinowego

myrycetyno-3-O-
heksozyd

kwercetyno-3-O-
ramnozyd

heksozyd kwasu 
elaginowego

pentozyd kwasu 
elaginowego

kwercetyno-3-O-
ramnozyd

pODSUMOWANIE

Oprócz surowców roślinnych stosowanych powszechnie w profilaktyce i fito-
terapii BPH, takich jak bocznia piłkowana (serenoa repens) i śliwa afrykańska (Py-
geum africanum), ugruntowaną pozycję w medycynie tradycyjnej mają preparaty 
na bazie surowców należących do rodzaju Epilobium. Surowce roślinne należące 
do ww. rodzaju stosowane są od wielu lat głównie w profilaktyce i łagodzeniu 
symptomów występujących u pacjentów cierpiących na łagodny przerost gruczo-
łu krokowego, z zaburzonym funkcjonowaniem układu moczowo-płciowego oraz 
w stanach zapalnych błony śluzowej żołądka i jelit. Powszechność stosowania pre-
paratów otrzymywanych z ww. surowców roślinnych skłoniła badaczy do oceny 
skuteczności i wyjaśnienia mechanizmów ich działania. Z medycznego punktu 
widzenia wśród przedstawicieli Epilobium sp. charakterystycznych dla obszaru 
Polski największą rolę odgrywają: Epilobium angustifolium, E  parviflorum, E  mon-
tanum, E  hirsutum, E  roseum, E  palustre, E  tetragonum i E  alpestre. Jak dotąd naj-
więcej danych pochodzi z badań w modelu in vitro, w hodowlach komórkowych. 
Zauważalny jest również trend do potwierdzenia otrzymanych wyników w bada-
niach przedklinicznych, w eksperymentach w warunkach in vitro. Jakkolwiek stan 
obecnej wiedzy uzasadnić może powszechność stosowania preparatów na bazie 
Epilobium sp. w profilaktyce i leczeniu BPH, to koniecznym jest jednak podjęcie 
bardziej kompleksowych badań przedklinicznych oraz badań klinicznych na du-
żych populacjach pacjentów.
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S u m m a r y

Benign prostatic hyperplasia is a common, progressing with age disease affecting men 
of age higher than 50. Due to the widespread incidence, BPH presents a serious medical 
and social problem. Plant-derived drugs and dietary supplements can be an alternative for 
synthetic drugs in the treatment of BPH. Their importance in the prevention and assistance 
with synthetic BPH therapies also increases. Although commonly used in the prevention 
and phytotherapy, an interest in plant derived drugs and dietary supplements from Sabal 
palm (serenoa repens), African plum (Pygeum africanum) and Willow-herb (Epilobium sp.) is 
arousing. In this article authors tried to summarize current knowledge providing a signifi-
cant therapeutic potential of extracts from Epilobium sp. with particular emphasis on the 
properties of validity, from a scientific point of view, of their use in the symptomatic treat-
ment and prevention of the disease, i.e., antiproliferative properties, properties affecting 
distribution of androgens and estrogens in a male body, antiinflammatory and antioxidant 
properties.

Key words: Epilobium sp., benign prostatic hyperplasia, bPH, phytotherapy, herbal drug, antipro-
liferative, anti-inflammatory, antioxidant properties


