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Borgis

spodem o uwypuklonym unerwieniu. Liście i łodygi 
pokryte są licznymi białawymi włoskami. Kwiaty 
grzbieciste, zebrane w nibyokółki w kątach górnych 
liści i na szczytach łodyg osadzone są na szypułkach. 
Owłosiony kielich ma lejkowaty kształt i długość do 
1 cm oraz pięć rynienkowatych podłużnych ząbków 
o długości do 4 mm. Korona jest dwuwargowa, bar-
wy jasnoróżowej lub lilioworóżowej o długości 13-
17 mm. Górna warga na zewnętrznej stronie jest 
owłosiona (1, 2). 

Surowcem według FP IX są wysuszone, kwitnące 
szczyty pędów Ballota nigra L. (ziele mierznicy czar-
nej; Ballotae nigrae herba), które powinny zawierać 
nie mniej niż 1,5% sumy pochodnych kwasu orto-di-
hydroksycynamonowego w przeliczeniu na akteozyd 
(C29H36O15) (wysuszona substancja roślinna) (2).

Skład chemiczny
Głównymi związkami czynnymi surowca są fenylo-

propanoidy w ilości około 5,5% (3): glikozydy kwasu 
orto-dihydroksycynamonowego, w tym akteozyd (wer-
baskozyd), forsytozyd B, arenariozyd (4), ballotetro-
zyd (5), alyssonozyd, lawandulifoliozyd, angorozyd 
oraz nieglikozydowa pochodna: kwas (+)-E-kawoilo-
L-jabłkowy (3) (ryc. 1 i 2). 

Ponadto ziele mierznicy czarnej zawiera flawonoidy, 
głównie pochodne apigeniny i luteoliny: 7-glukozyd 
apigeniny, 6,8-diglukozyd apigeniny (wicenina-2), 
a także 7-mleczan luteoliny, 7-glukozylomleczan lu-
teoliny (6), oraz diterpenowe laktony typu labda-
nu: ballotinon, ballonigrynę (7, 8), 7-α- acetoksy-
marubinę (9), ballotenol (10), preleosibirynę (11),  
13-hydroksynigrynolid (10).
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SUMMARY
Ballotae nigrae herba monograph has been included in the 
Polish Pharmacopoeias VIII and IX. The plant is recom-
mended in anxiety, sleep disorders and to relieve gastric 
symptoms. Among chemical constituents of B. nigrae herba 
phenylpropanoids, labdane-type diterpenes and flavonoids 
have been identified. However, the information on bio-
logical activity of the plant are scarce so far. It has already 
been proven that B. nigrae herba exert sedative, antioxidant, 
antimicrobial as well as hypoglycemic activity. There are 
no reports on significant side effects and contraindications 
resulting from the use of the plant.
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W ostatnich latach obserwuje się wzmożone zainte-
resowanie roślinami leczniczymi. Znajduje to odbicie 
we wzrastającej liczbie monografii nowych surowców 
roślinnych zamieszczanych w farmakopeach. Jednym 
z nich jest ziele mierznicy czarnej (Ballotae nigrae 
herba) wprowadzone do Farmakopei Polskiej VIII, 
a także ujęte w FP IX (1, 2). 

Opis rośliny
Mierznica czarna (bezząb czarny) Ballota nigra 

L. syn. Marrubium nigrum Crantz. (ang. Black Hore-
hound) jest byliną z rodziny Jasnotowatych. Wystę-
puje powszechnie niemal w całej Europie, w Afryce 
Północnej, Ameryce Północnej, centralnej Azji i na 
Bliskim Wschodzie. W Polsce jest pospolita na niżu, 
gdzie można ją spotkać w zaroślach, przychaciach 
oraz przydrożach. Roślina po suszeniu czernieje, co 
ma związek z jej nazwą gatunkową. Cechuje ją nie-
przyjemny zapach. 

Mierznica czarna ma czterokanciastą łodygę osią-
gającą wysokość do 1,3 m, wzniesioną, niekiedy słabo 
rozgałęzioną, ciemnozieloną lub czerwonobrunatną. 
Szarawozielone liście umieszczone nakrzyżlegle, są 
ogonkowe, jajowate lub okrągłe, o szerokości 2-4 
cm i grubokarbowanym brzegu oraz pierzastym, Ryc. 1. Kwas (+)-E-kawoilo-L-jabłkowy.
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Środki ostrożności

Preparatów/przetworów z ziela B. nigra nie należy 
stosować dłużej niż 2 tyg. Jeżeli objawy utrzymują się 
dłużej należy skonsultować się z lekarzem. 

Nie jest znany wpływ mierznicy na płód oraz zdol-
ność przenikania zawartych w surowcu związków do 
mleka matki, dlatego zgodnie z ogólną praktyką nie 
stosuje się surowca w ciąży bez zalecenia lekarza. Ze 
względu na to, że B. nigra wykazuje działanie sedatyw-
ne, surowiec może wpływać na zdolność kierowania 
pojazdami i obsługę maszyn (13, 15, 16).

Właściwości biologiczne
Wiązanie się z receptorami

Prowadzone eksperymenty wykazały, że cztery 
glikozydy fenylopropanoidowe: akteozyd (werbasko-
zyd), forsytozyd B, arenariozyd, ballotetrozyd oraz 
fenylopropanoid nieglikozydowy – kwas (+)-E-k-
awoilo-L-jabłkowy wiązały się w sposób kompetytywny 
z izolowanymi z mózgu szczurów receptorami: ben-
zodiazepinowymi, dopaminergicznymi oraz morfino-
wymi. Udowodniona aktywność może mieć związek 
z neurosedatywnymi właściwościami surowca (17).

Aktywność antyoksydacyjna

Wyciąg z B. nigra ssp. Anatolica, przygotowany 
z użyciem 75% etanolu, hamował tworzenie się anionu 
ponadtlenkowego; (IC50 = 0,74 mg/ml) (18).

Aktywność antyoksydacyjną pięciu fenylopropano-
idów: akteozydu, forsytozydu B, arenariozydu, ballote-

Zastosowanie
W medycynie ludowej surowiec wykorzystywany 

był jako środek uspokajający i żółciopędny. Ponadto 
tradycyjnie stosowano go w stanach spastycznych 
przewodu pokarmowego (również na tle nerwo-
wym), w nudnościach i wymiotach oraz w krztuścu, 
a także jako środek łagodzący objawy menopauzy 
(12-14). 

Według zaleceń ESCOP ziele mierznicy stosuje się 
w napięciu, niepokoju, zdenerwowaniu, drażliwości, 
w trudnościach w zasypianiu oraz zaburzeniach snu, 
a także w łagodzeniu nienasilonych spastycznych 
dolegliwości żołądkowych (15).

Dawkowanie i sposób podawania 

Ziele stosowane jest wyłącznie doustnie. ESCOP 
zaleca podawanie osobom dorosłym jednorazowo 
1,5-5 g surowca (np. w postaci naparów) lub rów-
noważną ilość preparatów otrzymywanych przez 
ekstrakcję wodą lub alkoholem (maks. 45%) (15). 
Według PDR zalecane dzienne dawki przetworów 
z surowca wynoszą 1-2 ml nalewki (1:10, 45% etanol) 
lub 1-3 ml wyciągu płynnego (1:1, 25% etanol). Sto-
suje się także napary sporządzane z 2-4 g surowca. 
Dzieciom od 3 do 12 lat surowiec/preparaty można 
podawać wyłącznie pod nadzorem lekarza, w daw-
kach odpowiednich do masy ciała, w formie nieal-
koholowych preparatów. Brak danych o efektach 
toksycznych surowca. Przeciwwskazania i interakcje, 
a także działania niepożądane nie są znane (12).

R1 R2 R3

Akteozyd (werbaskozyd) H H H

Forsytozyd B β-apioza H H

Arenariozyd β-ksyloza H H

Ballotetrozyd β-apioza α-arabinoza H

Alyssonozyd β-apioza β-apioza

Ryc. 2. Fenylopropanoidy w Ballotae nigrae herba.
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w teście wymuszonego pływania. Średni czas trwania 
bezruchu wynosił 570 sekund dla kontrolnej grupy 
oraz 496 sekund dla grupy otrzymującej 240 mg/kg 
ekstraktu. Dla porównania stosowano amitryptylinę 
w dawce 5 mg/kg dootrzewnowo, po podaniu której 
czas bezruchu wynosił 379 sekund. Ekstrakt nie wyka-
zywał znaczącego działania anksjolitycznego w teście 
labiryntu krzyżowego (15).

Wpływ na metabolizm

Ekstrakt etanolowy (70%) suchy w dawce 400 mg/kg,  
podawany doustnie szczurom przez 7 dni, znacząco 
obniżał poziom glukozy, całkowitego cholesterolu oraz 
kinazy kreatynowej w surowicy krwi. Nie odnotowano 
natomiast wpływu tego ekstraktu na poziom triglicery-
dów, aminotransferazy alaninowej, aminotransferazy 
asparaginianowej oraz troponiny. Działanie hipogli-
kemiczne obserwowano w teście tolerancji glukozy 
przeprowadzonym z udziałem zdrowych szczurów. 

Ten sam ekstrakt podany jednorazowo doustnie w 
dawce 400 mg/kg redukował poziom glukozy w osoczu 
o 32% u szczurów z normalnym poziomem glukozy i 
o 22% u szczurów z cukrzycą wywołaną alloksanem 
(oba eksperymenty prowadzono w czasie 6 godz). Po 
podaniu tej dawki nie obserwowano znaczących zmian 
w aktywności motorycznej u zwierząt, nie odnotowano 
także zauważalnych zmian w zachowaniu zwierząt ani 
w pobieraniu przez nie żywności i wody (22).

Badania kliniczne

W otwartym badaniu leczono grupę 28 pacjentów 
z zaburzeniami lękowymi, zdiagnozowanymi zgod-
nie z Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders i z objawami depresji oraz zaburzeniami 
snu. Pacjentom podawano przez 90 dni płynny eks-
trakt z B. nigra (ekstrakcja 14% etanolem). Ekstrakt 
podawano 3 razy dziennie w ilości 5 ml, co odpowia-
dało 0,5 g suchego ziela/dawkę. Badania wykazały, 
że po 60 i 90 dniach terapii nastąpiło złagodzenie 
objawów chorobowych odpowiednio u 65% i 73% 
pacjentów. Szczególnie wyraźną poprawę odczuwali 
pacjenci z zaburzeniami snu. Ponadto na ogólną 
liczbę 10 pacjentów przyjmujących preparaty ben-
zodiazepinowe przed badaniem, trzech przerwało, a 
czterem obniżono dawkę branych dotychczas leków 
o połowę (15).

Bezpieczeństwo stosowania
Toksyczność ostra 

Po podaniu myszom pojedynczej, progowej dawki 
wodnego ekstraktu z B. nigra (2 g/kg masy ciała), nie 
obserwowano śmierci zwierząt doświadczalnych. Nie 
odnotowano również efektów toksycznych u zwierząt, 

trozydu i kwasu (+)-E-kawoilo-L-jabłkowego, opisują 
wyniki badań z użyciem reaktywnych form tlenu: anio-
norodnika ponadtlenkowego, nadtleneku wodoru, kwasu 
podchlorawego oraz rodnika hydroksylowego. Badane 
fenylopropanoidy wykazywały zdolność zmiatania ROS 
z wartością IC50 porównywalną z N-acetylocysteiną. Po-
nadto znacząco i dawkozależnie hamowały one uwalnia-
nie ROS z izolowanych z ludzkiej krwi i stymulowanych 
polimorfojądrowych neutrofili (aktywność malejąca: 
akteozyd >forsytozyd B > kwas (+)-E-kawoilo-L-
jabłkowy > arenariozyd > ballotetrozyd). W mechanizm 
aktywności włączone są szlaki metaboliczne z udziałem 
kinazy białkowej C oraz fosfolipazy (17).

Wymienione fenylopropanoidy badano także pod 
kątem zdolności do hamowania peroksydacji ludzkie-
go LDL, indukowanej Cu2+. Silne hamowanie perok-
sydacji LDL, w sposób zależny od dawki, odnotowano 
dla akteozydu i forsytozydu B (ED50 wynosiło 1 μmol) 
oraz arenariozydu (ED50 = 1,8 μmol), słabsze dla 
ballotetrozydu (ED50 = 7,5 μmol) i dla kwasu (+)-E-
-kawoilo-L-jabłkowego (ED50 =9,5 μmol). Dla porów-
nania ED50 kwercetyny wyniosło 2,3 μmol. Wykazano, 
że mechanizm działania badanych fenylopropanoidów 
wynika ze zdolności zmiatania wolnych rodników i jest 
inny niż w przypadku kwercetyny (19).

Działanie przeciwdrobnoustrojowe

Wodny ekstrakt z ziela B. nigra hamował zależnie od 
dawki tworzenie biofilmu metycylinopornych szczepów 
Staphylococcus aureus; IC50= 8 μg/ml (20).

Spośród badanych fenylopropanoidów: akteozyd, 
forsytozyd B i arenariozyd wykazywały umiarkowaną 
przeciwbakteryjną aktywność przeciwko S. aureus 
(bakterie Gram-dodatnie) oraz Proteus mirabilis (bak-
terie Gram-ujemne) (3).

Właściwości farmakologiczne
Działanie sedatywne i przeciwdepresyjne

Ekstrakt z B. nigra w dawce 200 mg/kg masy ciała, 
podany dootrzewnowo, zmniejszał ruchliwość, powo-
dował uspokojenie oraz hamował lęk u myszy. Nie 
wpływał natomiast na aktywność ruchową szczurów. 
Ponadto wyciąg ten znacząco wydłużał czas snu in-
dukowany barbituranami. W dawce 400 mg/kg masy 
ciała nie odnotowano efektu relaksującego na mięśnie 
u myszy (16).

Efekt sedatywny na OUN badano po dootrzew-
nowym podaniu myszom 0,5 ml 10% ekstraktu wod-
nego. W doświadczeniu obserwowano zmniejszenie 
ruchliwości spontanicznej gryzoni o 60% po 1 godz 
i o 65% po 3 godz (15).

Działanie przeciwdepresyjne, po dootrzewnowym 
podaniu ekstraktu wodnego z B. nigra, obserwowano 
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którym wyciąg w powyższej dawce podawano przez 
okres 15 dni (16).

Kliniczne dane o bezpieczeństwie

Badanie, w którym udział brało 28 pacjentów do-
wiodło, że etanolowy wyciąg z B. nigra, podawany 
w dawce 0,5 g suchego ekstraktu 3 razy dziennie 
przez 90 dni, nie powodował istotnych działań nie-
pożądanych. Osoby zażywające wyciąg z mierznicy 
odczuwały przemijające zmęczenie oraz nudności, 
które ulegały złagodzeniu po podaniu preparatu przed 
jedzeniem (15).

Podsumowanie
Ballotae nigrae herba jest surowcem od dawna wy-

korzystywanym w medycynie ludowej, posiadającym 
monografie w FP VIII i IX. Ziele mierznicy czarnej 
zalecane jest w napięciu, niepokoju i w trudnościach 
z zasypianiem oraz w zaburzeniach snu, a także w celu 
łagodzenia spastycznych dolegliwości gastrycznych. 
Stwierdzono w nim obecność fenylopropanoidów, 
diterpenów typu labdanu oraz flawonoidów. Dotych-
czasowe badania ekstraktów z tej rośliny wskazują na 
działanie sedatywne, antyoksydacyjne, przeciwdrob-
noustrojowe i hipoglikemiczne. Jak dotąd brak jest 
doniesień o istotnych działaniach ubocznych i prze-
ciwwskazaniach przy stosowaniu tego surowca. 
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