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Rozdział 3 

Medyczne wykorzystanie roślin leczniczych: wskazania, udowodnione działanie 

farmakologiczne znanych składników. 

Podsumowanie 

Prezentowane treści: cenna wiedza fachowa na temat głównych zagadnień 

medycznych w zastosowaniu roślin terapeutycznych, takich jak wskazania, 

aktywność biologiczna i udowodnione działanie farmakologiczne znanych 

składników, roślin leczniczych, ich struktury i właściwości terapeutyczne oraz części 

roślin, które mogą być wykorzystane. 

Opis efektów uczenia się 

Po ukończeniu kursu, uczestnicy zdobędą: 

Wiedzę, zrozumienie i umiejętności zawodowe w zakresie: 

1.   Definicji pojęć, roślin leczniczych i medycznego zastosowania ziół 

2. Dyskusji na temat głównych zagadnień dotyczących medycznego 

wykorzystania roślin terapeutycznych, takich jak wskazania i skutki uboczne. 

3. Omówienia głównych kwestii dotyczących udowodnionego działania 

farmakologicznego znanych składników ziołowych. 

Umiejętności ogólne i uniwersalne: 

1. Poprawnie komunikuje się ustnie i pisemnie.  

2. Wykazuje ogólną umiejętność obsługi komputera 

3. Wyszukuje informacje z różnych źródeł za pomocą komputera. 

4. Wykorzystuje uzyskane informacje w celu poprawy statusu zawodowego. 

5. Planuje zadania i pracuje niezależnie. 

6.  Pracuje w zespole pod minimalnym kierownictwem. 

 

 

 

 

 

 



 

Rozdział 3 

Medyczne wykorzystanie roślin leczniczych: wskazania, udowodnione działanie 

farmakologiczne znanych składników 

Zgodnie z definicją zawartą w wytycznych badawczych dotyczących oceny bezpieczeństwa 

i skuteczności leków ziołowych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), wydanych w 1994 r., 

ziołowe produkty lecznicze są materiałem pochodzenia roślinnego lub preparatem 

o charakterze terapeutycznym lub innym korzystnym dla zdrowia ludzkiego, który zawiera 

surowe lub przetworzone składniki pochodzące z jednej lub więcej roślin. Chociaż materiały 

nieorganiczne i zwierzęce są również stosowane w leczeniu chorób w niektórych krajach, 

w tradycyjnych lekach zawsze dominują zioła. 

Liczbę różnych gatunków roślin na powierzchni ziemi szacuje się na co najmniej 250.000 

gatunków (Pimm SL, Nauka 1995, Lewis NG, 1994), ale jak dotąd tylko 5-10% z nich zostało 

przebadanych dla ich naturalnych produktów składowych (Kinghorn AD. 2001). Wraz 

z rozwojem biotechnologicznych technik chemicznych, a także biologicznych 

i molekularnych, które stały się dostępne dla badań nad produktami przyrodniczymi, rośnie 

zapotrzebowanie na ekstrakcję i izolację związków chemicznych z ziół, w celu badania 

bioaktywnych cząsteczek chemicznych w procesie opracowywania nowych leków, badania 

działania terapeutycznego i zapobiegawczego ziół, a także ustanowienia kontroli jakości 

i standaryzacji ziół i produktów ziołowych (Bohlin, L., Bruhn, J. G.). (Eds.), 1999). 

Prowadzenie badań farmakologicznych w zakresie tradycyjnych leków ziołowych ma wiele 

celów i znaczeń: 

1. Naukowe zapewnienie bezpieczeństwa i ujawnienie skuteczności tradycyjnych ziół oraz 

wyjaśnienie ich mechanizmów za pomocą nowoczesnego systemu badawczego medycyny. 

2. Zatwierdzenie skuteczności nowej kombinacji leków ziołowych lub nowego produktu 

ziołowego oraz ustalenie ich dawek terapeutycznych lub ocena nowych wskazań lub nowego 

sposobu podawania istniejących produktów ziołowych. 

3. Ocena skutków farmakologicznych oczyszczonych lub półoczyszczonych związków 

wyizolowanych lub pochodzących z leków ziołowych. 

4. Odkrywanie nowych aktywnych farmakologicznie materiałów roślinnych. 

Badania farmakologiczne odgrywają ważną rolę w modernizacji tradycyjnych leków 

ziołowych, ponieważ metoda eksperymentalna jest najbardziej fundamentalną metodą 

współczesnej nauki. Informacje, których nie można uzyskać od ludzi, można uzyskać 

w drodze doświadczeń na zwierzętach. 

Wszystkie substancje wszechświata, w tym rośliny, składają się ze związków chemicznych. 

Przede wszystkim, aby badać leki ziołowe, należy izolować główne bioaktywne składniki 

chemiczne. Przed izolacją leku ziołowego, materiał powinien być najpierw zidentyfikowany 

przy użyciu aktualnych metod i technik, takich jak wszelkiego rodzaju chromatografia 

i spektrometria, aby zapewnić, że jest to właściwy gatunek, został poprawnie pobrany i jest 

odpowiednio przechowywany. Dopiero po tym, jak biologiczne związki ziół zostaną 

prawidłowo wyekstrahowane, wyizolowane i zidentyfikowane, badania biochemiczne, 



 

biologiczne lub farmakologiczne mogą być przeprowadzone naukowo. Izolacja związków 

chemicznych z ziół jest ważnym krokiem w systematycznym badaniu leków ziołowych. 

Dostarcza ona związków nie tylko do celów strukturalnej identyfikacji lub wyjaśnienia 

strukturalnego oraz norm analizy ilościowej i jakościowej w celu kontroli jakości ekstraktów 

lub produktów roślinnych, ale także do badań biologicznych in vitro oraz badań 

farmakologicznych i toksykologicznych in vivo, a także badań klinicznych.  

Badania chemiczne nad lekami ziołowymi stanowią podstawowe substancje do dalszych 

badań aktywności biologicznej i farmakologicznej. Badania chemiczne na roślinach, we 

wcześniejszych dekadach XIX w., mogły być prowadzone jedynie na substancjach aktywnych, 

które były silnie skoncentrowane i wyizolowane w stosunkowo czystej postaci za pomocą 

technik takich jak destylacja lub ekstrakcja wodą, kwasem, zasadą lub alkoholem. Ekstrakcję 

i izolację należy przeprowadzać na podstawie wiedzy o próbce.  

W dalszym ciągu obserwuje się zainteresowanie wykorzystaniem przyrody jako źródła 

potencjalnych chemioterapii. Produkty naturalne i ich pochodne stanowią ponad 50% 

wszystkich leków stosowanych klinicznie na świecie. Dane WHO pokazują, że 25% 

nowoczesnych leków pochodzi z roślin, które po raz pierwszy były tradycyjnie stosowane. 

W ciągu ostatnich 40 lat, co najmniej kilkanaście skutecznych leków wywodzi się z roślin 

takich jak: morfina-analgeza z maku opium (Papaver somniferum), chinina-antymalaria 

z kory cynchonowej (Cinchona succirubra i inne), diosgenina pochodząca z Dioscorea spp. 

antykoncepcyjny środek owadobójczy, rezerpina i inne antyhipertensyjne i uspokajające 

alkaloidy z gatunku Rauwolfia; pilokarpina do leczenia jaskry i "suchych ust" pochodzących 

z grupy drzew południowoamerykańskich (Pilocarpus spp.) z rodziny Citrus; dwa silne środki 

antynowotworowe z różanego Periwinkle (Catharanthus Roseus); środki przeczyszczające 

z Cassia sp. oraz jako czynnik kardiotoniczny w leczeniu niewydolności serca z gatunku 

Digitalis. Inne przykłady to: atropina, efedryna, efedryna, warfaryna, aspiryna, digoksyna, 

winblastyna, cynrystyna, taksol, hiozyna i huperzina A.  

 

Dziki jamnik willosa 

 



 

Drugorzędne metabolity roślinne w wykrywaniu leków  

Chemikalia w roślinach można podzielić na podstawowe metabolity i wtórne metabolity 

w oparciu o zakres masy cząsteczkowej, rozkład gatunkowy i ich rolę biologiczną w roślinach. 

Wszechobecne makrocząsteczki metabolizmu pierwotnego roślin, na przykład polisacharydy, 

białka, lipidy i kwasy nukleinowe, nazywane są głównymi metabolitami. Dostarczają one 

składników odżywczych, a tym samym są niezbędne dla wzrostu i przetrwania. 

W przeciwieństwie do pierwotnych metabolitów, małe związki organiczne są często 

wytwarzane przez określony gatunek, zazwyczaj posiadający ważną aktywność biologiczną. 

Nie są one niezbędne do wzrostu i przetrwania i nazywane są wtórnymi metabolitami. 

Role wtórnych metabolitów w roślinach są różne. Służą one jako przekaźniki chemiczne 

i chemikalia obronne oraz odgrywają ważną rolę biologiczną i ekologiczną. Badania te cieszą 

się coraz większym zainteresowaniem, ponieważ stanowią ogromną bibliotekę potencjalnie 

przydatnych wiodących związków chemicznych w opracowywaniu nowych leków. metabolity 

wtórne zawierają szereg różnorodnych chemicznie związków chemicznych. Na podstawie 

cech budowy chemicznej są one klasyfikowane jako: alkaloidy, flawonoidy, kumaryny, 

lignany, chinony, chinony, terpenoidy itd. (Rahman, A.U. 1995) (Rahman, A.U.1998). 

 

ZWIĄZKI W ROŚLINACH ORAZ ICH STRUKTURY I WŁAŚCIWOŚCI 

Alkaloidy 

Alkaloidy są jedną z głównych grup składników roślin stosowanych w medycynie. Stanowi 

dużą klasę zawierających azot wtórnych metabolitów wtórnych roślin, mikroorganizmów lub 

ssaków. Alkaloidy słyną z różnorodnych działań farmakologicznych. Od momentu odkrycia 

morfiny z maku opium, Papaver somniferum, w 1806 r. oczyszczono i zidentyfikowano 

z zasobów naturalnych ponad 10 000 alkaloidów. Wiele nowoczesnych leków 

produkowanych jest przy użyciu naturalnie występujących alkaloidów lub ich syntetycznych 

odpowiedników.  

                   

Mak lekarski 



 

 

Biologiczne działania alkaloidów 

Alkaloidy to grupa substancji o zróżnicowanych strukturach i szerokim zakresie aktywności 

biologicznych, takich jak antybakteryjne (np. berberynowe), anty-malaryczne (np. chinina), 

przeciwbólowe (np. morfina), znieczulające (np. kokaina), antynikotopowe (np. chinina), 

przeciwgrzybicze (np. morfina, wincrinstina), działanie przeciwzapalne (np. resepina), 

działanie cholinomimeryczne (np. galatamina), łagodzące kaszel (np, kodyna), spazmoliza 

(np. atropina), wazodilatacja (np. incynkamina), antyarytmia (np. chinidyna) 

i przeciwdziałające astmie (np. efedryna). Do chwili obecnej zgłoszono ponad 12 000 

alkaloidów pochodzenia roślinnego. Na przykład, alkaloidy morfiny są silnymi środkami 

łagodzącymi ból i narkotykami, a cynrystyna, wyizolowana z Vinca rosea (obecnie 

kataranthus roseus), jest obecnie jednym z najskuteczniejszych leków przeciwleukemicznych 

stosowanych obecnie. (Hostettmann, K., Lea, P.J. 1987). 

                      

Wilcza jagoda                     Barwinek różowy 

Flawanoidy 

Flawonoidy są związkami polifenolowymi. Są jedną z najważniejszych grup wtórnych 

metabolitów roślinnych. Do chwili obecnej oczyszczono i zidentyfikowano ponad 6.000 

związków flawonoidowych, z których wiele występuje w owocach, warzywach i napojach. 

Flawonoidy są odpowiedzialne za wiele kolorów roślin, które oślepiają nas swoimi 

błyskotliwymi odcieniami żółci, pomarańczy lub czerwieni i mają duże znaczenie ekologiczne 

w przyrodzie jako atraktanty barwne dla owadów i ptaków oraz pomoc w zapylaniu roślin. 

(Rahman, A.U. 1995-1998).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Catharanthus_roseus


 

                           

Borówki są źródłem antocyjanidyn w diecie.                                           Kalafior biały ma barwniki antraksantyny 

Biologiczna działalność flawonoidów 

Flawonoidy cieszą się ostatnio dużym zainteresowaniem ze względu na ich potencjalnie 

korzystny wpływ na zdrowie ludzi. Flawonoidy są najczęściej znane z działania 

przeciwutleniającego. Pojemność flawonoidów działających jako przeciwutleniacze zależy od 

ich struktury molekularnej. W związku z tym żywność bogata w flawonoidy, takie jak 

kwercetyna - najobfitszy smak dietetyczny, została zaproponowana jako ważny czynnik dla 

łagodzenia chorób takich jak nowotwory i choroby serca. Składnikami osetów mlecznych 

(Silybum marianum), w szczególności silibiny i silymaryny, są antyhepatotoksyny i są one 

stosowane do ograniczania skutków zatrucia przez grzyby z rodzaju Amanita. Odkryto, że 

flawonoidy zapewniają również inne ważne działania biologiczne, takie jak antybakteryjne, 

antywirusowe, antyalergiczne, przeciwpłytkowe, przeciwzapalne i przeciwzapalne. Funkcję 

antywirusową flawonoidów wykazano wirusem HIV, a także wirusem HSV-1, herpes simplex. 

Kumaryny  

Kumaryny są grupą, która występuje głównie w wyższych zakładach. Kumaryny służą jako 

inhibitory wzrostu (anty-auksyny) oraz związki obronne w roślinach.  Kumaryny są bardziej 

skoncentrowane w rodzinach Apiaceae, pietruszka - koper włoski, Leguminoseae (rodzina 

fasoli), Rutaceae (rodzina cytrusów) i Umbelliferae. 

                                        

          Fasolka tonka lub kumaran, jedno ze źródeł, z którego kumaryny zostały po raz pierwszy wyizolowane 

jako product naturalny w 1820 roku.  

https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=kumaryny


 

Biologiczna działalność kumaryn 

Zgodnie z badaniami kumaryny charakteryzują się wielokrotnymi działaniami biologicznymi, 

takimi jak przeciwwirusowe zapalenie wątroby, anty-HIV, nadciśnienie tętnicze, antyarytmia, 

przeciwzapalne zapalenie, antyosteoporoza, łagodzenie bólu oraz zapobieganie astmie 

i antysepzie. Pochodne kumaryny są szeroko stosowane jako antykoagulanty w leczeniu 

nadmiernego lub niepożądanego krzepnięcia krwi. Związek macierzysty kumaryny (M1) 

występuje w koniczynie słodkiej (Melilotus alba, Leguminosae). Kumaryny stosowane są 

również w kosmetykach z filtrem przeciwsłonecznym do absorpcji promieniowania 

ultrafioletowego (UV) oraz w syntezie leków przeciwnowotworowych. 

 

Lignany 

Lignany są szeroko występującymi związkami roślin i są blisko spokrewnione z ligniną. Ta 

klasa związków jest powszechna w królestwie roślin, zwłaszcza w elementach stwardniałych i 

liściach, oraz jako główne składniki żywicznych wydzielin z korzeni i kory. 

Biologiczna działalność lignanów 

Okazuje się, że lignany wykazują silną aktywność antybakteryjną. Lignany należą do klasy 

substancji znanych jako fitostrogeny niesteroidowe. Są one strukturalnie i funkcjonalnie 

podobne do estradiolu i pokrewnych hormonów płciowych. Lignany są zdolne do wiązania 

się z receptorami estrogenowymi i zakłócania nowotworowego działania estrogenów na 

tkankę piersiową, dzięki czemu mogą hamować wzrost raka piersi, prostaty i jelita grubego 

oraz poprawiać gęstość kości. Znana podofylotoksyna lignanowa jest mitotycznym 

inhibitorem, który został po raz pierwszy wyizolowany z Podophyllum Peltatum, o silnej 

aktywności antynowotoksycznej. Etopozyd jest pochodną podofilylotoksyny stosowaną 

obecnie w leczeniu raka płuc, raka jąder jąder oraz ostrej białaczki limfocytowej. Lignany 

znane są również jako dobre przeciwutleniacze. Lignany występują w nasionach lnu, 

pestkach dyni, życie, soi, brokułach, niektórych jagodach i wielu tradycyjnych ziół chińskich, 

takich jak Magnolia Officinalis, Schizandra Chinensis i Podophyllum Peltatum. 

 

Stopkowiec Tarczowaty 

https://en.wikipedia.org/wiki/Podophyllum_peltatum


 

Chinony 

Chinony występują jako pigmenty w bakteriach, grzybach i niektórych wyższych roślinach. 

Wiele pochodnych chinonu (antrakinonów, fenantrachinonów, antrachinonów, 

antrochinonów i diantronów) występuje w wielu gatunkach reum (q. v. v.).), Rumex 

i Polygonum juglone w postaci niedojrzałych orzechów włoskich, spinulozyny z pleśni 

Penicillium Spinuhsum, arnebinonu i arnebifuranonu z Arnebia Euchroma, pochodnych 

tanshinonu z Salvii Miltiorrhiza i sennosidu A - D z Rheum palmatum) (Rahman, A.U. 1995-

1998). 

 

Biologiczna działalność chinonów 

Chinony zawierające fenolowe grupy hydroksylowe zwykle prezentują piękne kolory, takie 

jak żółty, pomarańczowy i czerwony. Anthrachinony są ważną grupą chinonów o działaniu 

oczyszczającym (np. senonozoidy), przeciwbakteryjnym (np. reniferyna i safrortochinon). 

Posiadają one również inne działania biologiczne, takie jak przeciwumory (np. emodynę 

i juglon), hamowanie biosyntezy PGE 2 (np. arnebinon i arnebifuranon) oraz choroby układu 

krążenia (np. tanshinon II A). Koenzym Q10 jest pochodną benazochinonu stosowaną 

w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienia tętniczego i raka. Związki 

witaminy K takie jak K1 i K2 należą do naftochinonów. Mogą one sprzyjać krzepnięciu krwi, 

a tym samym są stosowane w leczeniu krwawienia naturalnego. 

                                                            

Senna Aleksandra 

Terpenoidy 

Terpenoidy są to oligomery izoprenowe (C5H8)n i ich pochodne. Terpenoidy są szeroko 

rozpowszechnione w przyrodzie, głównie w roślinach. Całkowita liczba wykrytych 

terpenoidów wyniosła ponad 22 000, a wiele z nich stało się ważnymi lekami klinicznymi lub 

zostało użytych jako wiodące związki w procesie opracowywania nowych leków. 

Monoterpeny są klasą terpenów, które składają się z dwóch jednostek izoprenowych i mają 

wzór cząsteczkowy C10HH16. Przykłady z tej klasy obejmują kamforę, mentol, thujone, 

tymol, nerol, linalool, limonen, geraniol i alkohol perylowy, występujący w skórkach owoców 

cytrusowych, liściach mięty, lawendzie i tymianku. Wśród nich, mentol jest użytecznym 

środkiem łagodzącym bóle miejscowe; tujon jest toksycznym środkiem występującym 

w drewnie robakowym (Artemisia absinthium), z którego wytwarzany jest likier i absynt; 

borneol pochodzi z oleju sosnowego i jest stosowany jako środek dezynfekujący 



 

i dezodorant; kamfora stosowana jest m. in. jako przeciwwirusant, środek znieczulający, 

anestetyczny i wykrztuśny. 

                          

                          Kwiat lawendy                                                           Bylica boże drzewko 

Jednym z najbardziej znanych medycznie wartościowych diterpenów jest paclitaxel (Taxol ®). 

Innym przykładem ważnych medycznie diterpenoidów są ginkgolidy odkryte z Ginkgo biloby, 

które wykazują silną bioaktywność wobec agregacji płytek krwi. Inne przykłady to nerolidol, 

farnesol i jlangen w neroli, mięty, drzewa sandałowe, imbir i rumianek niemiecki. Te 

substancje fitochemiczne mają zwykle właściwości przeciwzapalne i antyalergenowe. 

Artemizyna jest najcenniejszą leczniczą seskwiterpenoidami leczniczymi, które po raz 

pierwszy wyizolowano z tradycyjnego chińskiego zioła Artemisia annua, o silnej aktywności 

przeciw malarii. 

 

 

Drzewo iglaste z rodzaju Taxaceae 

Riterpenoidy znane są jako rakotwórcze środki prewencji chemicznej, antybiotyki, 

antybiotyki, inhibitory angiogenezy i polimerazy DNA eukariotyczne itd. Są to biologiczne 

składniki aktywne, takie jak kwas glicyrenowy występujący w lukrecji i limonoidach (np. 

limonina), które są silnie utlenionymi substancjami gorzkimi występującymi w rodzinie roślin 

cytrusowych (Rutaceae). Arbruside E, względnie nietoksyczny triterpen, jako potencjalny 

https://en.wikipedia.org/wiki/Artemisia_abrotanum


 

substytut cukru został wyizolowany z bardzo toksycznej rośliny (Arbrus precatorius), 

ponieważ jest 30-100 razy słodszy od sacharozy (Fullas F. et al. 1990). Triterpeny są również 

składnikami żywic i wysięków żywicznych roślin (np. frankincense i mirra); mirra pochodzi 

z arabskiego słowa ‘gorzki’, które jest cechą charakterystyczną wielu triterpenów.  

Triterpeny zawierają niektóre bardzo ważne cząsteczki, takie jak steroidy, które są 

zdegradowanymi triterpenami pełniącytch wiele ważnych funkcji u ssaków, szczególnie 

hormonów płciowych. Ostatnie badania chemiczne i farmakologiczne ujawniają różne 

biologiczne role, takie jak przeciwzapalne, anty-nowotworowe, przeciwzapalne, anty-

kardiologiczne, hipoglikemiczne i przeciwgrzybicze działanie związków steroidalnych 

w roślinach. Do tej grupy substancji chemicznych należą szeroko rozpowszechnione 

pigmenty rozpuszczalne w lipidach oraz niezbędne karotenoidy. Likopen jest kolejnym 

bioaktywnym karotenoidem występującym w pomidorach i innych czerwonych owocach, 

uważanym za potencjalny czynnik profilaktyki niektórych rodzajów nowotworów. 

Glikozydy nasercowe 

Glikozydy nasercowe swoją nazwę zawdzięczają wpływowi tej grupy związków na serce 

(zwane są również substancjami stałymi). Wiele roślin zawiera glikozydy kardioaktywne lub 

sercowo-naczyniowe, które mają glikozydy o dużym wpływie na rytm serca. Najczęściej 

badaną rośliną, która zawiera te związki jest rakieta naparstnicowa (Digitalis purpurea) 

z rodziny roślin Scrophulariaceae, która była stosowana już w XVIII wieku w leczeniu choroby 

serca określanej jako "upustowa". Podstawa tego zastosowania została dobrze 

ugruntowana, ponieważ roślina ta zawiera digoksynę i digitoksynę. Glikozydy sercowe są 

stosowane w leczeniu niewydolności serca. 

Zwiększanie bezpieczeństwa leków poprzez izolowanie i modyfikowanie składników roślin.  

Dobrze znanym przykładem jest historia aspiryny. Według doniesień o liściach wierzby jako 

leku antypiretycznego w Ebers papyrus i po takim samym zastosowaniu herbaty z kory 

wierzby jak angielskie zioło, chemicy i farmaceuci skutecznie wyizolowali salicynę z kory 

białej wierzby Salix Alba w latach 1825-1826. Związek odpowiedzialny za środek zaradczy 

został następnie przez hydrolizę i utlenianie przekształcony w kwas salicylowy i jako taki 

udowodnił skuteczność antypiretyku (reduktora gorączkowego) i jest on aktywnie 

produkowany i stosowany na całym świecie. Ze względu na ciężką toksyczność żołądkowo-

jelitową kwas salicylowy został przekształcony przez naukowców z Bayer w kwas 

acetylosalicylowy poprzez acetylację. W 1899 r. nadano jej nazwę handlową aspiryna. 

Obecnie aspiryna jest nadal najpowszechniej stosowanym lekiem przeciwbólowym 

i przeciwpiretycznym na świecie. 

 



 

                                  

Liście Salix Alba                                                                            Salicin 

Proces poszukiwania nowych kandydatów na narkotyki z ziół nie jest już jednak tak prosty 

jak historia aspiryny. Historia taksolu jest opowieścią o trudnej podróży śladowego związku 

z rośliną, która stała się potężnym nowym lekiem. Taksol jest jednym z najbardziej znanych 

diterpenów o bardzo skomplikowanej strukturze steroidowej i aktywności 

przeciwnowotworowej. Ekstrakt z kory cisu pacyficznego (Taxus Brevifolia) po raz pierwszy 

okazał się cytotoksyczny w badaniu komórkowym w 1964 roku. Składnik aktywny został 

wyizolowany w 1966 r. z bardzo niską zawartością, a jego struktura została opublikowana 

w roku 197 (Goodman, J. i Walsh, V. 2001). Do 1969 r. wyodrębniono 28 kg ekstraktu 

surowego z prawie 1200 kg kory, ale uzyskano tylko 10 g czystego materiału. Pod koniec lat 

80. jego wartość jako leku przeciwnowotworowego była określana na podstawie różnych 

badań klinicznych. Paclitaxel i jego analogowy docetaxel (Taxotere ®) zostały zatwierdzone 

przez amerykańską FDA do leczenia różnych nowotworów, w tym raka płuc, raka małych 

komórek, nowotworu jajnika, raka piersi oraz raka głowy i szyi. Wyniki badań wykazały, że 

działa on stabilizująco na aparat mitotyczny komórek, powodując, że działają one jak 

komórki normalne, a nie ulegają szybkiemu rozmnażaniu, jak to ma miejsce w raku.  

Wielu ludzi błędnie uważa, że produkty ziołowe są bezpieczne. Chociaż większość leków 

ziołowych jest stosunkowo bezpieczna w porównaniu z nowoczesnymi lekami, wyniki badań 

toksykologicznych pokazują, że nie zawsze jest to prawdą. Bezpieczeństwo stosowania ziół 

zależy w dużej mierze od dawkowania i czasu podawania. Należy wspomnieć, że 

oczyszczanie niektórych ekstraktów ziołowych może zwiększyć ich toksyczność. Stężenie 

związków toksycznych może być zwiększone, ponieważ podczas zagęszczania składników 

aktywnych mogą być również zwiększone. Czasami składniki aktywne są również toksyczne. 

W tym przypadku, podczas gdy efekt terapeutyczny jest wzmocniony, zwiększa się również 

toksyczność. Przykładem może być ekstrakt z ehedry i ekstrakty z ziół z rodziny Aristolochia. 

Badania dotyczące kwasu arystolochinowego znalezionego w kilku ziołach z rodziny 

Aristolochia wykazały jego istotne działanie rakotwórcze i mutagenne oraz zatrucie nerek 

(Arlt, V. M., et al. 2002) (Debelle, F. D., et al. 2008) (Schmeiser, H. H., et al. 2009). W TCM, 

przetwarzanie surowych ziołowych materiałów przy użyciu różnych metod, takich jak 

przedłużone ogrzewanie parą lub gotowanie w celu rozkładu wiązań chemicznych 

toksycznych estrów lub związków glikozydowych w ziołach, jest od dawna stosowane w celu 

zmniejszenia toksyczności chińskich ziół. Przykładem może być np. akonityna w radix Aconiti 

i sennozydy w rabarbarze. 



 

Glikozydy sercowe typu digitalis (z liścia loksglove, Digitalis Purpurea i D. lanata) mają bardzo 

wąski zakres dawek terapeutycznych. Przekroczenie pełnej dawki o około 50 % może 

wywołać skutki toksyczne. Problem dozowania potęgują duże różnice jakościowe i ilościowe 

występujące w surowym materiale roślinnym. W zależności od pochodzenia, surowy lek 

może zawierać dominację gitoksyny, która nie jest bardzo aktywna podczas przyjmowania 

doustnego lub może mieć wysokie stężenie bardzo aktywnej, złożonej digitoksyny.  

 

Naparstnica purpurowa 

Tak więc odizolowanie składników aktywnych od ziół o wąskim zakresie terapeutycznym 

i podanie czystych związków nie jest celem samym w sobie. Jest to naukowa metoda badań 

leczniczych roślin, dzięki której bardzo silne składniki mogą być przetwarzane na bezpieczne 

produkty lecznicze (Withering W., 1885). Celem nie jest skoncentrowanie kluczowego 

składnika aktywnego, lecz uzyskanie produktu farmaceutycznego o stałym, jednolitym 

składzie. Następnie przetwarzanie izolowanego składnika na tabletki lub kapsułki prowadzi 

do wytworzenia produktu, w którym składnik jest rozcieńczany przez farmaceutyczne 

substancje pomocnicze. Na przykład stężenie digitoksyny w tabletce digitoksyny jest około 

10 razy niższe niż w oryginalnym liściu naparstnicy.                       



 

                

Tabla 1. Przykłady składników roślinnych wyizolowanych do celów medycznych. Naturalnie składniki te nie 

występują same w roślinach, ale jako frakcje z towarzyszącymi im związkami chemicznymi. Wyodrębnione 

substancje, które na ogół mają silne, natychmiastowe działanie, nie są uważane za fitomedycyny w ścisłym 

znaczeniu tego słowa. (Volker Schulz, Rudolf Hansel, Mark Blumenthal, Varro Tyler Rational Phytotherapy 

wydanie 5, 2004). 

Wraz z rozwojem nauk przyrodniczych i wykorzystaniem metod naukowych w medycynie, na 

początku XIX wieku ziołowe środki zaradcze stały się przedmiotem analizy naukowej. Izolacja 

morfiny z opium (1803-1806) po raz pierwszy ukazała, że zastosowano stosunkowo 

nowoczesne metody chemiczne i analityczne, które wykorzystywano do ekstrakcji substancji 

czynnej z ziół. Stało się wówczas możliwe przeprowadzenie badań farmakologicznych 

i toksykologicznych nad wpływem morfiny na zwierzęta i ludzi. Różne substancje 

wyizolowane z opium, w tym morfina, kodyna i papaweryna, są nadal stosowane 

terapeutycznie. W innych przypadkach podjęto starania mające na celu poprawę naturalnej 

substancji poprzez zwiększenie jej pożądanych właściwości i zminimalizowanie 

niepożądanych skutków ubocznych. Modyfikacja cząsteczki reserpiny (z tradycyjnej 

ajurwedydyjskiej rośliny sedatywnej Indian Snakeroot, Rauvolfia Serpentina) doprowadziła 

do powstania mebeveriny, natomiast modyfikacja cząsteczki atropiny (z belladonny, Atropa 

Aelladonna) doprowadziła do powstania bromku ipratropium i silnej grupy przeciwbólowej 

meperydynowej. Zioła lecznicze z Nowego Świata były kolejnym źródłem ważnych substancji 

farmaceutycznych. Liście krzewu kokainy (Erythoxylum Coca) dawały kokainę, prototyp 

nowoczesnej anestetyki miejscowej, podczas gdy kora z gatunku Cinchona dała chininę, 

narkotyk nadal ważny w leczeniu malarii. Odporność na ten związek rozwija się znacznie 

wolniej niż na syntetyczne leki antymalaryczne. Znaczna część wszystkich obecnie 

stosowanych leków pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z substancji czynnych 

wyizolowanych z roślin. Większość z tych substancji nie występuje w roślinach pojedynczo, 

ale w grupach związków, takich jak kofeina w grupie metyloksantyn, digoksyna w grupie 

glikozydów sercowych oraz morfina w grupie alkaloidów opium. Te wyodrębnione związki 

i grupy związków wytwarzają zazwyczaj silne, natychmiastowe efekty i w ścisłym znaczeniu 



 

nie są klasyfikowane jako fitomedycyny, lecz w bardziej odpowiedni sposób jako leki 

pochodzenia roślinnego. Naukowcy w żaden sposób nie wyczerpali potencjału tych wtórnych 

składników. Samą liczbę alkaloidów roślinnych, które mogłyby stanowić podstawę do 

opracowania przyszłych środków zaradczych, szacuje się na ponad 20 000 (Cordell i in., 

2002).  

Celem badań nad tradycyjną medycyną ziołową jest nie tylko opracowanie nowych leków, 

ale również kontrola jakości i analiza mechanizmów ziół. W przeciwieństwie do badań 

przesiewowych dla nowych kandydatów na nowe leki, wykorzystujących po prostu jeden lub 

dwa testy biologiczne, badanie mechanizmów tradycyjnych leków ziołowych jest znacznie 

bardziej złożone. Badania przeprowadzone w ciągu ostatnich 40 lat wykazały, że zioła 

działają w sposób, który różni się od nowoczesnych leków: efekt nie pochodzi z jednego 

związku zioła, ale jest synergetycznym wynikiem wielu składników pracujących na wielu 

celach. Naukowcy nie powinni być rozczarowani, jeśli ich wyniki wykażą, że najbardziej 

bioaktywne związki przesiewane z ekstraktu ziołowego w teście biologicznym są 

popularnymi drugim metabolitami roślin. Przykładem mogą być flawonoidy, kwasy 

tłuszczowe lub aminy. 

                

Aloes                                                                            Arnica górska  

 

Wykorzystywane części roślinne 

W kontekście aptecznym lekiem botanicznym jest produkt, który jest albo otrzymywany 

z rośliny lub przekształcany w lek (poprzez suszenie niektórych części roślin, lub czasami całej 

rośliny), lub otrzymywany z rośliny, ale nie zachowuje już struktury rośliny.   

Najważniejsze są następujące organy roślinne: (w nawiasach używana nazwa łacińska). 

 Część naziemna (herba): Znaczna większość obecnie stosowanych leków 

botanicznych pochodzi z części naziemnej. Wszystkie części znajdujące się nad 

ziemią określane są jako części naziemne. Jednym z przykładów jest dziurawiec 

zwyczajny (Hypericum Perforatum). 



 

 Liść (folia): Liście wyłaniają się z łodygi. Liście mogą być czasem używane oddzielnie 

lub w połączeniu z ogonkiem. Przykładem rośliny, w której przypadku stosuje się 

tylko liście, jest Gingko (Gingko Biloba Common balsam, Melissa officinalis L. 

(Melissae folium) 

 Kwiat (flos): Kwiaty mają wprawdzie duże znaczenie botaniczne, ale są tylko 

niewielkim źródłem leków stosowanych w fitoterapii lub aptece. Powszechnie 

stosowane w medycynie to Camomille flower (Chamaemelum Nobile), Roselle 

(Hibiscus Sabdiriffa) i Marigold (Calendula O? cinalis).  

 Owoc (fruktus): Owoce i nasiona owocowe dosstarczają ważne produkty 

fitoterapeutyczne, w tym: nasiona pimpinella Anisum (Pimpinella Anisum), owoce 

kopru włoskiego (Foeniculum Vulgare), Serenoa repens (Sabal fructus) oraz skórkę 

owoców cytrusowych (Citrus sp). 

 Kora (cortex): Kora jest zewnętrzną, najbardziej ochronną warstwą pnia drzewa i jest 

tworzona przez warstwy żywych komórek tuż nad samym drzewem. W korze 

występują zazwyczaj wysokie stężenia składników aktywnych, np. wierzba, Salix alba 

L. i Salix spp., kora chininowska (Cinchona sp., cynamon i Camphor (Cinnamomum 

camphora i C. camphora). Ważnymi przykładami drewna użytecznego są: Rosewood, 

Sandalwood (album Santalum). 

 Korzeń (radix): Rdzenne lub zdrewniałe części wielu gatunków roślin są używane 

medycznie. Mogą być całe lub krojone w plastry, obrane lub nieobrane. Korzenie 

mogą być włókniste (Urtica Dioica pokrzywa), solidne (Glycyrrhiza Glabra z rodziny 

Leguminosae, Liquorice) lub mięsiste (Devil's claw, Harpagohytum procumbens). 

Korzenie mogą mieć kształt rurkowy lub stożkowaty, cylindryczny, itd. 

 Kłącze (rhizoma): Kłącze jest drzewiastą lub wydłużoną łodygą, która zazwyczaj 

rośnie poziomo pod ziemią, formując liście nad ziemią i korzenie w ziemi. Do kłączy 

o znaczeniu leczniczym należą kłącza Kava kava (Piper Methysticum) i Ginger 

(Zingiber Officinalis). 

 Bulwa (bulbus): Bulwa (zawana też cebulą) jest mięsistą strukturą, która składa się   

wielu warstw łusek, które są podstawą liści. Cebulki popularne w medycynie to 

cebula i czosnek (odpowiednio Allium Cepa i A. Sativum). 

 Nasiona: Nasiona zawarte są w owocach, np. w białej musztardzie Sinapis alba 

L. nasienie Sinapi) oraz w nasionach kopru włoskiego (Foeniculum Vulgare, 

Apiaceae). 

 Gumy-Żywice: Gumy są ciałami stałymi składającymi się z mieszanin polisacharydów. 

Gumy przepływają przez uszkodzone łodygi jako mechanizm obronny lub czasami 

jako system ochronny przed inwazją bakterii i grzybów. Przykłady to guma arabska 

(Acacia Senegal), Benjoin (Terminalia bentzoe) i żel Aloe (Aloe Vera gum z Liliaceae). 

Żywice są wydalane z wyspecjalizowanych komórek lub przewodów w roślinach. Na 

przykład są to Pistachia Lentiscus (mastiha medicinalis of Chios) czy dobrze znane od 

czasów biblijnych Frankincense (Boswellia Sacra) i Mirra (Commiphora Myrrha) 

z rodziny Burseraceae.    



 

 Oleje tłuszczowe: Olej migdałowy pochodzi z nasion lub owoców roślin, np. olej 

migdałowy jest stosowany w kosmetykach, a oliwa z oliwek jest przykładem 

wykorzystywania jej własnego potencjału terapeutycznego jak i stosowana 

w preparatach płynnych i maściach. 

 Oleje eteryczne: Są to lotne oleje pozyskiwane z roślin w procesie destylacji parowej 

lub ekstrakcji. Mają one duże znaczenie jako aktywne składniki roślin leczniczych, 

m. in.: Rosemary oil (Rosmarinus officinalis), olejek z mięty pieprzowej (Mentha 

Piperita), olejek origanum (Origanum Vulgare), olejek Ylang Ylang (Canga Odorata). 
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