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SUMMARY

The European Pharmacopoeia, Supplement 9.4, one of the newest published pharmacopoeial documents, besides new saponin- 
-bearing raw materials (Bupleuri radix and Platycodi radix) characterized in part 1 and 2 of the series of articles, lists also other new 
plant raw materials, long known in traditional Chinese medicine (TCM) but earlier unknown in official European medicine. 
Part 3 of the series of articles presents botanical, ecological and chemical characterization of Ligusticum chuanxiong – Sechuan 
lovage. Rhizome of this species – Ligustici chuanxiong rhizoma is an essential oil-bearing raw material that has long been used in 
TCM to treat most of all different gynecological ailments and pain of different etiologies. Professional scientific studies documented 
a wide range of its possible therapeutic applications, e.g. improvement of the cardiovascular system function, and its antioxidant and 
anticancer properties. A review of pharmacological studies of this raw material was subject to most attention in the article. 
The aim of the article is to present basic knowledge on Sechuan lovage, which appears indispensable in professional contacts of 
pharmacists, medical doctors and phytotherapists with patients.

Keywords: Sechuan lovage, new essential oil-bearing raw material, botanical and ecological characterization, chemical 
components, medicinal properties

STRESZCZENIE

W Suplemencie 9.4 do Farmakopei Europejskiej, jednym z najnowszych opublikowanych dokumentów farmakopealnych, obok 
scharakteryzowanych w częściach 1 i 2 serii artykułów nowych surowców saponinowych (Bupleuri radix i Platycodi radix), figurują 
inne, nowe surowce roślinne od dawna znane w tradycyjnej chińskiej medycynie (TCM), a równocześnie dotychczas nieznane 
w oficjalnym lecznictwie europejskim.
W części 3 serii publikacji przedstawiono charakterystykę botaniczno-ekologiczno-chemiczną Ligusticum chuanxiong – Podagrycz-
nika chińskiego. Kłącze tego gatunku – Ligustici chuanxiong rhizoma, to surowiec olejkowy, od dawna wykorzystywany w TCM 
w leczeniu głównie dolegliwości ginekologicznych i bólowych o różnej etiologii. Profesjonalne badania naukowe dokumentują szeroki 
wachlarz możliwych innych istotnych zastosowań terapeutycznych tego surowca, m.in. w usprawnianiu funkcji układu sercowo- 
-naczyniowego, oraz jego właściwości przeciwutleniające i przeciwnowotworowe. Przeglądowi badań farmakologicznych surowca 
poświęcono w artykule najwięcej uwagi.
Celem artykułu jest prezentacja podstawowej wiedzy na temat podagrycznika chińskiego, która wydaje się być niezbędną w profe-
sjonalnych kontaktach farmaceutów, lekarzy i fitoterapeutów z pacjentami.

Słowa kluczowe: Podagrycznik chiński, nowy surowiec olejkowy, charakterystyka botaniczno-ekologiczna, składniki chemiczne, 
właściwości lecznicze
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z usuniętymi korzonkami, kłącza Podagrycznika chiń-
skiego – Ligustici chuanxiong rhizoma. Suplement 
dopuszcza do wykorzystania tylko jeden gatunek – 
Ligusticum chuanxiong Hort, często nazywany także 
Ligusticum sinense Oliv. Według wytycznych farmako-
pealnych kłącza podagrycznika należy zbierać latem, 
kiedy ich węzły stają się wyraźnie pogrubione i fioleto-
wawe. Surowiec w 1 kg suchej masy powinien zawierać 
minimum 3,5 ml olejku eterycznego (1, 6).

Występowanie i charakterystyka 
botaniczno-ekologiczna gatunku

Rodzaj Ligusticum liczy około 30 gatunków wystę-
pujących na terenie Azji. Niektóre z nich są gatunkami 
endemicznymi, typowymi dla flory Chin. 

L. chuanxiong ma naturalne stanowiska występowa-
nia w Japonii i Chinach. Gatunek ten rośnie w lasach, 
górskich zaroślach, na trawiastych zboczach oraz przy 
brzegach strumieni (4, 5). Roślina w Chinach jest 
również uprawiana w celach komercyjnych, głównie 
w miastach: Dujiangyan, Pengzhou, Chongzhou oraz 
w dzielnicy Xindu w prowincji Sechuan. Roczna pro-
dukcja surowca wynosi nawet 18 000-20 000 ton i jest 
skierowana głównie na rynek chiński. Surowiec jest 
także eksportowany do Japonii, Korei Południowej, 
Singapuru, Malezji i kilkunastu innych krajów na 
terenie Azji (5).

L. chuanxiong jest rośliną wieloletnią, osiągającą 
wysokość od 40 do 70 cm. Gatunek ten ma grube, 
nieregularne kłącza, widocznie pogrubione w wę-
złach, o krótkich międzywęźlach. Pędy L. chuanxiong 
są pojedyncze, proste i rozgałęzione, na przekroju 
cylindryczne. Ogonki liściowe mają długość 3-10 cm; 
blaszka jest trójkątnie-jajowata o długości 12-15 cm 
i szerokości 10-15 cm. Płatki korony kwiatów są białe, 
odwrotnie jajowate z klinowatą podstawą. Owoce 
mają kształt podłużnie jajowaty. Kwiaty oraz owo-
ce pojawiają się na roślinie bardzo rzadko, nawet 
w obszarach naturalnego jej występowania. Roślina 
kwitnie od lipca do sierpnia, a owocuje od września 
do października (4).

Kłącze L. chuanxiong oraz liście i łodygi są stoso-
wane jako produkty żywnościowe w Chinach i innych 
krajach azjatyckich, m.in. w Japonii, Korei oraz na 
Tajwanie (5).

Skład chemiczny gatunku
Jak podają różne źródła, z L. chuanxiong wyizolo-

wano i zidentyfikowano około 170 związków należą-
cych do takich grup metabolitów, jak: ftalidy, alka-
loidy, terpenoidy, polisacharydy, kwasy organiczne 
i inne (tab. 1). Głównymi metabolitami biologicznie 

Wstęp

W jednym z najnowszych dokumentów farma-
kopealnych obowiązujących państwa członkowskie 
Unii Europejskiej, w tym Polskę, w Suplemencie 9.4 
do Farmakopei Europejskiej (European Pharmaco-
poeia 9.4) (1) figurują monografie 6 nowych surow-
ców roślinnych pochodzenia wschodnio-azjatyckiego. 
Od dawna surowce te są znane i wykorzystywane 
w tradycyjnej chińskiej medycynie (TCM).

W częściach 1 i 2 serii artykułów (2, 3) zaprezen-
towano podstawowe informacje dotyczące morfo-
logii, ekologii, chemizmu i znaczenia leczniczego 
gatunków roślin dostarczających nowych surow-
ców saponinowych – dwóch gatunków z rodzaju 
Przewiercień (Bupleurum chinense i Bupleurum 
scorzonerifolium) oraz Rozwaru wielkokwiatowe-
go (Platycodon grandiflorus).

W części 3 zgromadzono podstawowe informacje 
na temat Ligusticum chuanxiong Hort – Podagrycznika 
chińskiego (Apiaceae), gatunku będącego źródłem 
nieznanego i niewykorzystanego wcześniej w Europie 
surowca olejkowego – Ligustici chuanxiong rhizoma. 
Najwięcej uwagi poświęcono możliwym wskazaniom 
terapeutycznym tego surowca, potwierdzonym profe-
sjonalnymi badaniami naukowymi. Przegląd możliwych 
licznych zastosowań leczniczych tego surowca, m.in. 
korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy, jego 
działanie przeciwutleniające i przeciwnowotworowe, 
dokumentuje i uzasadnia celowość wprowadzenia tego 
surowca do oficjalnego lecznictwa europejskiego.

Znaczenie lecznicze Podagrycznika 
chińskiego w TCM i pozycja w oficjalnym 

lecznictwie europejskim

W TCM surowiec wykorzystuje się w leczeniu 
dolegliwości ginekologicznych, m.in. w przypadku 
nieregularnych miesiączek, ich braku czy też bo-
lesnego miesiączkowania. W terapiach tych kłącze 
Podagrycznika chińskiego (Ligustici chuanxiong rhi-
zoma) może stanowić składnik preparatów złożonych, 
które dodatkowo zawierają np. Angelicae sinensis 
radix, Paeoniae lactiflorae radix czy Borneolum synthe-
ticum. Innymi zastosowaniami surowca, według TCM, 
jest leczenie różnego rodzaju bólu, w tym migreny, 
a także gorączki i przeziębienia. W przypadku bólu 
głowy, kłącze L. chuanxiong używane jest samodzielne 
lub wraz z Gastrodiae rhizoma lub Angelicae dahuricae 
radix (4, 5).

Surowcem farmaceutycznym, według Suplementu 9.4 
Farmakopei Europejskiej (European Pharmacopoeia 
9.4) (1), są wysuszone, całe lub rozdrobnione, 
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aktywnymi surowca są związki ftalidowe, m.in.: bu-
tylidenoftalid, ligustilid, senkyunolid A (ryc. 1), oraz 
alkaloid – tetrametylopirazyna (TMP, ligustaryzyna, 
chuanksiongzyna) (ryc. 2). 

Do tej pory w L. chuanxiong zidentyfikowano 
57 związków ftalidowych. To swoista grupa metabolitów 
wtórnych. Wykazano, że ftalidy alkilowe są niestabilne 
pod wpływem światła i ogrzewania oraz mogą łatwo 
przekształcać się w formy dimeryczne. Przykładowo, 
Z-ligustilid pod wpływem ogrzewania może przecho-
dzić w senkyunolidy H i L, a pod wpływem naświetla-
nia w lewistolid A i riligustilid. W Chinach i w Azji 
Południowo-Wschodniej, TMP jest popularnym związ-
kiem stosowanym w profilaktyce oraz leczeniu chorób 
układu sercowo-naczyniowego (5, 6).

Skład chemiczny olejku eterycznego
Obecność olejku eterycznego pozyskiwanego z kłą-

cza L. chuanxiong jest niezwykle istotna. Z podanych 
źródeł z olejku wyizolowano i zidentyfikowano związki 
należące do grupy ftalidów, a mianowicie: ligustilid, 
butylidenoftalid, knilid, neoknilid, senkyunolidy A, F, 
H, I, J i P, 3-butylidenoftalid, 3-butyloftalid, tokino-
lid B oraz lewistolid A (7, 8).

Działanie terapeutyczne i zastosowanie 
surowca i wyizolowanych związków

Aktywność w chorobie niedokrwiennej serca

Przeprowadzono badania na psim modelu ostrego 
niedokrwienia serca. Wykazano, że związki obecne 

Tab. 1. Skład chemiczny kłącza L. chuanxiong

Grupa metabolitów Związki Piśmiennictwo

Ftalidy (Z)-ligustilid, riligustilid, senkyunolid A, neoknidilid, chaksiongnolid A, 
chaksiongnolid B, chuanksionginy A, B, C, D, E, F; lewistolid A, Z-3 butylideno-7- 
-hydroksyftalid, senkyunolid B, 3-butyloftalid, cis- i trans-6,7-dihydroksyligustilidy

(10-13)

Alkaloidy tetrametylopirazyna (TMP, ligustaryzyna, chuanksiongzyna), acetylo-β-karbolina (14-17)

Kwasy fenolowe kwas ferulowy, kwas galusowy, kwas protokatechowy (7, 9)

Terpenoidy γ-terpinen, δ-terpinen, α-felandren, α-tujen, β-tujen (21)

Polisacharydy LCA – zbudowany z arabinozy, galaktozy i mannozy
LCB – zbudowany z arabinozy, glukozy i galaktozy
LCC – zbudowany z arabinozy, glukozy i galaktozy 
LCXP-1, LCXP-2 – zbudowany z mannozy, glukozy, galaktozy i arabinozy
LCXP-3 – zbudowany z mannozy, glukozy, galaktozy, arabinozy, ramnozy  
i kwasu galaturonowego

(19, 20)

Nukleozydy  
i ich składniki adenina, adenozyna, uracyl (14-17)

Związki azotowe trimetyloamina, cholina (15-18)

Kumaryny skopoletyna (14-17)

Sterole β-sitosterol (18)

w ekstrakcie z kłącza L. chuanxiong, tj. TMP, ligusty-
lid, knidilid i kwas ferulowy, mają działanie ochronne 
przed uszkodzeniem mięśnia sercowego. TMP i kwas 
ferulowy znacząco obniżały poziom kwasu mlekowe-
go w surowicy, a ligustylid hamował wzrost poziomu 
wolnych kwasów tłuszczowych (22). Inne badania 
przeprowadzono na komórkach śródbłonka naczyń 
włosowatych serca szczura, które inkubowano z sen-
kyunolidem A przez 55 minut, a następnie poddawano 
hipoksji przez 4 godziny i reoksygenacji przez 2 godzi-
ny. Wykazano, że senkyunolid A powodował zwięk-
szenie liczby komórek, które przeżywały podwyższenie 
poziomu aktywności NO i NOS (syntazy tlenku azotu) 
w pożywce do hodowli komórkowej oraz obniżenie ak-
tywności endoteliny. Ponadto w badaniu stwierdzono 
wzrost poziomu ekspresji mRNA, NOS i obniżenie 
poziomu ekspresji endoteliny mRNA (23).

W innym eksperymencie badano wpływ wodnego 
ekstraktu z dwóch surowców – Salviae miltiorrhizae 
i Rhizoma chuanxiong – na uszkodzenie mięśnia ser-
cowego wywołane przez niedokrwienie i reperfuzję. 
Wykazano, że zastosowanie ekstraktów może znacz-
nie zmniejszyć rozległość zawału mięśnia sercowego, 
obniżyć stężenie izoenzymu MB kinazy kreatynowej 
we krwi i cTnT troponin sercowych oraz zwiększyć 
stosunek 6-keto-PGF (1α) do TXB (24).

Aktywność przeciwagregacyjna

Zbadano mechanizm odpowiedzialny za aktywność 
przeciwagregacyjną TMP na ludzkich trombocytach. 
Wyniki wykazały, że aktywność przeciwagregacyjna 
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nadtlenkiem wodoru. Głównym mechanizmem dzia-
łania było zwiększenie zawartości fosfatydylocholiny 
i fosfatydyloinozytolu, zmniejszenie uwalniania kwasów 
arachidonowych i obniżenie fosforylacji cytozolowej 
fosfolipazy A, fosfolipazy C i ERK1/2 (30).

Aktywność angiogenna

Przeprowadzono badania, których celem była ocena 
wpływu korzenia Angelica sinensis i kłącza L. chu-
anxiong na ekspresję VEGF (czynnik wzrostu śród-
błonka naczyniowego) w wywołanym doświadczalnie 
zawale mięśnia sercowego szczura, na proliferację 
komórek śródbłonka oraz na liczbę naczyń na cho-
rioallantois (unaczynionej błonie biologicznej, która 
występuje w jajach niektórych zwierząt). Wykazano, 
że oba surowce mogą wpływać na ekspresję VEGF 
w zawale mięśnia sercowego szczura, wzmagać prolife-
rację komórek śródbłonka i stymulować powstawanie 
naczyń w modelu chorioallantois. Wyniki sugerują, że 
surowce mają działanie angiogenne i mogą stanowić 
pewną propozycję w leczeniu zawału mięśnia serco-
wego i niedokrwienia obwodowego (31).

Efekt rozszerzania naczyń

W badaniach na fragmentach szczurzych aort 
brzusznych wykazano, że ligustylid i butylidenofta-
lid mogą oddziaływać na błonę komórkową tętnicy 
szczura, podobnie jak werapamil. Związki te znacząco 
hamowały zwężenie naczyń wywołane przez diwinian 
norepinefryny i chlorek wapnia, przy czym efekt wy-
woływany przez ligustylid był silniejszy (32).

W innych badaniach przeprowadzonych na szczu-
rzej tkance aorty wykazano, że ligustylid i senkyuno-
lid A mają podobną siłę rozszerzania naczyń wobec 
substancji wywołujących ich skurcz, tj. 9,11-dideoksy- 
-9,11-metanoepoksyprostaglandyny F2α, fenylefryny, 
5-hydroksytryptaminy i KCl (33). W innym badaniu 
stwierdzono, że mechanizm działania butylideno-
ftalidu obejmuje komponenty zarówno zależne od 

TMP może obejmować dwa szlaki: w niższym stę-
żeniu (0,5 mmol) substancja ta hamowała rozpad 
fosfatylocholiny i powstawanie tromboksanu A2, na-
tomiast w wyższym stężeniu (1,0 mmol) – agregację 
płytek przez wiązanie z kompleksem glikoproteiny 
IIb/IIIa (25).

Wykazano, że TMP (w zakresie stężeń 50-200 μmol) 
znacznie zwiększa wytwarzanie azotanu i cGMP 
w ludzkich płytkach krwi w czasie 15-minutowej inku-
bacji. Co więcej, TMP hamowała wewnątrzkomórkową 
aktywację Ca2+ w ludzkich trombocytach pobudzanych 
kolagenem, w sposób zależny od stężenia. Ponadto 
TMP zwiększała aktywność iNOS (26).

W badaniach wykazano także, że TMP ma zdolność 
do hamowania powstawania skrzepu poprzez wpływ 
na czynnik von Willebranda (27, 28).

Aktywność naczynioochronna

Przeprowadzono badania, w których wykazano, że 
Z-ligustylid i 3-butyloftalid wykazują powinowactwo 
do komórek mięśni gładkich aorty i wyraźnie hamują 
nieprawidłową proliferację komórek mięśni gładkich 
naczyń (VSMC) wywołaną przez podstawowy czynnik 
wzrostu fibroblastów, ale nie mają wpływu na normal-
ny wzrost VSMC (29).

W badaniach na linii komórkowej EA.hy926 wykaza-
no, że butyloftalid i TMP mogą chronić komórki śród-
błonka naczyń przed stresem oksydacyjnym wywołanym 

Ryc. 1. Budowa chemiczna ftalidów typowych dla L. chuanxiong 
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Ryc. 2. Budowa chemiczna charakterystycznego dla L. chu-
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wzmaga ochronę przed uszkodzeniem tkanek za 
pośrednictwem szlaków sygnałowych Nrf2 i HSP70 
oraz może mieć działanie zapobiegawcze w grupach 
wysokiego ryzyka (42). 

W innym badaniu wykazano, że alkaloid TMP wy-
izolowany z L. chuanxiong może pobudzać neuronalne 
komórki macierzyste w mózgu do przenoszenia się 
do uszkodzonego obszaru, poprzez aktywację szlaku 
kinazy fosfatydyloinozytolowej-3. Może to być jeden 
z mechanizmów TMP przeciwdziałający niedokrwie-
niu mózgu (43).

Aktywność hepatoochronna

Wykazano, że TMP znacząco zmniejsza ekspresję 
cykliny D1, cykliny E1 i CDK2 oraz zmienia cykl 
komórek gwieździstych wątroby poprzez hamowanie 
ich proliferacji. Ponadto TMP zmniejsza ekspresję 
czynnika Bcl-2, zwiększa ekspresję czynnika Bax w ko-
mórkach gwieździstych wątroby i hamuje ekspresję 
czynnika wzrostu tkanki łącznej, zapobiegając w ten 
sposób zwłóknieniu wątroby (44).

W innych badaniach wykazano, że TMP może 
łagodzić stłuszczenie wątroby za pośrednictwem me-
chanizmu zależnego od szlaku Nrf2/HIF-1α (45).

Wykazano również, że ekstrakt z kłącza L. chu-
anxiong może łagodzić uszkodzenie wątroby i nerek 
wywołane D-galaktozą u myszy, poprzez zmniejszenie 
stresu oksydacyjnego i reakcji zapalnej (46). 

Aktywność progestogenna 

Wykazano, że riligustilid wykazuje słabą aktywność 
progestogenną, podczas gdy inny dimeryczny związek 
ftalowy – 3,8-diligustilid – jest silnym i swoistym ak-
tywatorem receptora dla progesteronu. Aktywność 
progestogenna ekstraktu z L. chuanxiong wykaza-
na w testach in vivo na samcach szczurów Sprague- 
-Dawley może być użyteczna w zastępczej terapii 
progesteronowej (47).

W innym badaniu również wykazano, że ftalidy 
wyizolowane z L. chuanxiong wykazują działanie pro-
gestagenne i mogą być użyteczne w leczeniu stanów 
wymagających działania progesteronowego (48).

Aktywność chondroochronna

Przeprowadzono badania na tkance chrzęstnej pozy-
skanej od królików, w których wykazano, że TMP łagodzi 
zniszczenie chrząstki i chondrocytów wywołane poda-
niem IL-1β oraz rozkład glikozaminoglikanu. Ponadto 
TMP hamowała ekspresję genów MMP-3 indukowaną 
IL-1β oraz wzmagała wytwarzanie TIMP-1 (inhibitora 
metylopeptydazy 1), hamowała wytwarzanie ROS (re-
aktywnych form tlenu), przywracała potencjał błonowy 
mitochondrium i hamowała aktywację kaspazy-3 (49). 

śródbłonka (NO), jak i niezależne od niego. Sugeruje 
się, że substancja ta działa poprzez wpływ na ka-
nały wapniowe typu L i receptory prostanoidowe 
TP (34).

Ponadto wykazano, że TMP również ma właści-
wości rozszerzające naczynia. Mechanizm działania 
tego związku może być związany z otwarciem kanałów 
potasowych zależnych od wapnia oraz z otwarciem 
kanałów potasowych zależnych od ATP (35). 

Aktywność przeciwmiażdżycowa

Wang i wsp. (36) przeprowadzili eksperymenty na 
królikach, w których zbadali wpływ ekstraktów z kłą-
cza L. chuanxiong na powstawanie i terapię miażdżycy. 
Wykazano, że surowiec może znacznie zmniejszać 
stężenie cholesterolu i lipoprotein o niskiej gęstości 
w surowicy oraz łagodzić stopień zmian miażdżyco-
wych tętnic. Stwierdzono, że ekstrakty z kłącza L. 
chuanxiong mogą również hamować odkształcalność 
krwinek czerwonych. W innych badaniach udowod-
niono, że TMP może hamować proliferację komórek 
mięśni gładkich naczyń (VSMC) (37). Ponadto w ba-
daniach na komórkach VSMC wykazano, że TMP 
wykazuje zdolność hamowania efektów wywoływanych 
przez angiotensynę II (38).

Z kolei w badaniach przeprowadzonych na komór-
kach VSMC, które najpierw preinkubowano z TMP, 
a następnie stymulowano angiotensyną II, wykazano, 
że TMP hamuje wzrost aktywności oksydazy NADPH 
związanej z angiotensyną II, a także proliferację ko-
mórek mięśni gładkich aorty (39).

Aktywność przeciwzapalna

Wykazano, że Z-ligustilid i senkyunolid A hamo-
wały wytwarzanie TNF-α w monocytach poddanych 
działaniu LPS. Efekt ten prawdopodobnie był zwią-
zany z hamowaniem transkrypcji mRNA do TNF-α. 
Ponadto ftalidy wpływały supresyjnie na aktywację 
NF-κB zależną od TNF-α (40).

TMP jest stosowana klinicznie w leczeniu astmy 
w terapii prowadzonej glikokortykoidami. Wykazano, 
że TMP może obniżyć poziom czynnika IL-4 w po-
płuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych i ekspresję 
białka GATA-3 w płucach, a także zwiększać poziom 
IFN-γ, powodując zmniejszenie odsetka eozynofilów 
w popłuczynach i łagodzenie nacieku komórek za-
palnych (41).

Aktywność w chorobie niedokrwiennej mózgu

Przeprowadzono badania na szczurach, którym po-
dawano donosowo Z-ligustilid wyizolowany z L. chu-
anxiong przez 3 dni, a następnie wywołano niedokrwie-
nie mózgu. Wykazano, że podawanie Z-ligustilidu 
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Stwierdzono również, że ekstrakty z kłącza L. chu-
anxiong odznaczają się aktywnością przeciwpróchniczą, 
dzięki hamowaniu przylegania bakterii Streptococcus 
mutans do tkanki nabłonkowej (57).

W badaniach nad TMP i butylidenoftalidem udo-
wodniono, że związki te mogą nasilać działanie leków 
przeciwgrzybiczych – ketokonazolu i itrakonazolu, wo-
bec dermatofitów z rodzaju Trichophyton, co wskazuje 
na efekt synergistyczny bądź addycyjny (58). 

Aktywność neuroochronna

Przeprowadzono badania na hodowlach komór-
kowych szczurzego hipokampu. Wykazano, że le-
czenie wstępne TMP zmniejszało efekt neurotok-
syczny komórek tego narządu, wywołany kainianem. 
Mechanizm działania TMP polegał na zmniejszaniu 
spadku potencjału błony mitochondrialnej oraz hamo-
waniu nadmiernego wytwarzania ROS (59).

Przeprowadzono badania na szczurach, którym 
podawano TMP i rotenon. Stwierdzono, że TMP 
może przynajmniej częściowo zapobiegać deficytom 
neurobiologicznym i behawioralnym poprzez aktyw-
ność przeciwapoptyczną, przeciwutleniającą i prze-
ciwzapalną (60).

Przeprowadzono także badania na komórkach 
mikrogleju stymulowanych β-amyloidem w obecno-
ści IFN-γ. Wykazano w nich, że TMP może łagodzić 
rozwój choroby Alzheimera (61).

Aktywność przeciwutleniająca

Przeprowadzono badania, w których wykazano, 
że polisacharydy: LCA, LCB i LCC, uzyskane z L. 
chuanxiong, wykazują aktywność przeciwutleniającą 
i cytotoksyczną, przy czym LCB cechował się najwięk-
szą siłą działania (62).

W badaniach na ludzkich liniach komórkowych 
HepG2 wykazano, że senkyunolid H oraz jego stereo-
izomer – senkyunolid I, zmniejszały uszkodzenia oksy-
dacyjne. Oba związki hamowały tworzenie się ROS 
i peroksydację lipidów oraz zwiększały odporność 
komórek na uszkodzenia oksydacyjne wywoływane 
nadtlenkiem wodoru (63).

Aktywność antyapoptyczna

Przeprowadzono badania na komórkach nerkowych 
szczura, w których wykazano, że TMP charakteryzuje 
się efektem ochronnym, zależnym od dawki, wobec 
apoptozy wywołanej gentamycyną (64).

Aktywność przeciwnowotworowa

Przeprowadzono badania na receptorach che-
mokinowych-4 (CXCR4), które ulegały ekspresji 
w komórkach WERI-Rb1 oraz w retinoblastoma.  

W badaniach na modelu szczurzym wykazano po-
nadto, że wstępne leczenie za pomocą TMP przez 
miesiąc pomagało odtworzyć strukturę zniekształco-
nego dysku międzykręgowego, hamowało ekspresję 
kolagenu typu X oraz metaloproteinaz macierzy mi-
tochondrialnej (50).

Aktywność przeciwbólowa 

Stwierdzono, że olejek eteryczny z L. chuanxiong 
wykazuje ośrodkowe działanie przeciwbólowe, dzia-
łanie uspokajające oraz efekt synergiczny z pen-
tobarbitalem sodu, wydłużając czas snu u myszy. 
W badaniu na królikach stwierdzono podniesienie 
progu bólu wywołanego promieniowaniem ciepl-
nym (51).

Przeprowadzono także eksperyment na mysim 
modelu bolesnego miesiączkowania, w którym zba-
dano wpływ olejku eterycznego z L. chuanxiong na 
przezskórne wchłanianie ibuprofenu. Wykazano, że 
olejek eteryczny znacznie zwiększa przenikalność 
ibuprofenu podanego drogą przezskórną i wzmacnia 
jego efekt przeciwbólowy (52). 

W innym eksperymencie na mysim modelu bole-
snego miesiączkowania zbadano efekt wywoływany 
przez ekstrakt z kłączy L. chuanxiong. Stwierdzono, 
że powodował on zwiększenie stężenia NO i obniżenie 
stężenia jonów wapnia w tkance macicy (53). 

Wykazano również, że olejek eteryczny z L. chu-
anxiong po podaniu donosowym, w porównaniu 
z podaniem doustnym, charakteryzuje się szybszym 
działaniem oraz lepszym efektem przeciwbólowym 
i uspokajającym (52).

Aktywność przeciwgorączkowa

Przeprowadzono badania na szczurach z gorączką 
wywołaną drożdżami piwnymi. Wykazano, że olejek 
eteryczny z L. chuanxiong hamował ekspresję czynnika 
prozapalnego COX-2 w podwzgórzu u szczurów, co 
skutkowało zmniejszeniem zawartości czynnika pro-
zapalnego PGE-2 (54).

W badaniach na królikach z gorączką wywoła-
ną endotoksyną bakteryjną wykazano, że działanie 
przeciwgorączkowe olejku eterycznego może być 
związane ze zmianą zawartości neurotransmiterów 
monoaminowych, tj. dopaminy i serotoniny w pod-
wzgórzu (55).

Aktywność przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza

W badaniach in vitro wykazano, że ekstrakty eta-
nolowy i wodny z kłącza L. chuanxiong wykazują 
aktywność przeciwko szczepom Helicobacter pylori. 
Minimalne stężenie hamujące wzrost tej pałeczki 
wynosiło odpowiednio 60 i 100 μg/ml (56).
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żywotność Caenorhabditis elegans (niepasożytniczy 
nicień, który jest wykorzystywany jako organizm mo-
delowy do badań biologicznych) (69). Wykazano, 
że ekstrakt ten przedłuża żywotność C. elegans, co 
prawdopodobnie jest spowodowane hamowaniem 
ekspresji genów odpowiedzialnych za starzenie, pro-
mowaniem genów długowieczności oraz wpływem 
na szlak sygnałowy insulina/IGF-1 (insulinopodobny 
czynnik wzrostu) (70, 71).

Podsumowanie
Scharakteryzowany w artykule nowy farmako-

pealny gatunek – L. chuanxiong od dawna znany 
jest i wykorzystywany z powodzeniem w leczeniu 
różnych dolegliwości w TCM. Chińczycy stosu-
ją kłącze L. chuanxiong w leczeniu dolegliwości 
związanych z zaburzeniami cykli hormonalnych 
u kobiet. Surowiec jest skuteczny w leczeniu dole-
gliwości bólowych i przeziębienia. Ponadto obniża 
temperaturę ciała.

Profesjonalne badania naukowe udowadniają, że 
oprócz aktywności progestagennej, przeciwzapalnej, 
przeciwbólowej i przeciwgorączkowej, występuje 
szeroki wachlarz innych cennych możliwych zastoso-
wań surowca. Badaniami naukowymi potwierdzono 
bowiem korzystny wpływ na funkcjonowanie układu 
sercowo-naczyniowego, ponadto aktywność przeciw-
miażdżycową, hepatoochronną, chondroochronną, 
neuroochronną oraz przeciwutleniającą i przeciw-
nowotworową. Wymienione liczne zastosowania 
terapeutyczne w pełni uzasadniają wprowadzenie 
tego surowca na listę farmakopealnych surowców 
w Europie.

TMP znacząco obniżał ekspresję CXCR4 w komór-
kach WERI-Rb1 w hodowli o wysokiej gęstości, na-
tomiast miał niewielki wpływ na komórki WERI-
Rb1 w hodowli o niskiej gęstości. Ponadto w wyniku 
leczenia TMP w pierwotnych neurocytach siatkówki 
szczura ekspresja CXCR4 była znacząco obniżona 
oraz uzyskiwano efekt ochronny przed uszkodzeniem 
wywołanym nadtlenkiem wodoru. Wyniki tych badań 
wykazały, że TMP może mieć zastosowanie w leczeniu 
retinoblastoma (65).

Przeprowadzono również badania, w których wy-
kazano, że TMP może hamować proliferację ko-
mórek HepG2 oraz wywoływać zatrzymanie cyklu 
komórkowego. Ponadto stwierdzono, że TMP może 
również bezpośrednio zmniejszać potencjał błony 
mitochondrialnej, zwiększać uwalnianie cytochromu C 
i usprawniać aktywację kaspaz (66). 

Wykazano też, że ekspresja genu Nur77 wywo-
ływana przez pochodne n-butylidenoftalidu sprzyja 
apoptozie i hamuje wzrost komórek raka płaskona-
błonkowego jamy ustnej (67). 

W innych badaniach wykazano, że polisacharydy 
zawarte w kłączu L. chuanxiong również wykazują 
działanie przeciwnowotworowe. Trzy frakcje polisa-
charydów: LXC0, LXC1, LXC2, wyekstrahowane z L. 
chuanxiong, wykazywały aktywność przeciwutleniającą 
i przeciwnowotworową w odniesieniu do raka wątro-
by (HepG2, SMMC7721), raka płuc (A549) i raka 
jelita grubego (HCT-116) (68). 

Aktywność przeciwstarzeniowa

Przeprowadzono badania, w których przeanalizo-
wano wpływ ekstraktów z kłącza L. chuanxiong na 
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