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

Choroba Alzheimera (AD) jest związaną z wiekiem, nieodwracalną chorobą 
neurodegeneracyjną, w przebiegu której dochodzi do postępujących zaburzeń funk-
cji poznawczych. Charakteryzuje się głównie obecnością w mózgu blaszek starczych, 
splątków neurofibrylarnych oraz deficytem neurotransmisji cholinergicznej (acety-
locholiny). Zahamowanie aktywności acetylocholinoesterazy (AChE) jest uważane za 
obiecującą strategię w leczeniu chorób neurologicznych, nie tylko AD, lecz także w innych 
typach demencji (otępienie z ciałami Lewy’ego, otępienie w zespole Downa, otępienie  
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naczyniowe, demencja w przebiegu choroby Parkinsona), ataksji oraz miastenii. W lecze-
niu zaburzeń funkcji poznawczych oraz utraty pamięci związanej z AD stosuje się kilka 
leków: takrynę, donepezil, rywastygminę oraz galantaminę, lecz związki te wykazują 
wiele działań niepożądanych. Aktualne badania dowodzą, że w metabolizm acetylocho-
liny w mózgu zaangażowane są zarówno AChE, jak i butyrylocholinoesteraza (BuChE), dla-
tego uważa się, że wpływ na aktywność obu tych enzymów może zwiększać efektywność 
terapii. Wykazano bowiem, że w mózgach pacjentów z chorobą Alzheimera paradoksalnie 
aktywność BuChE może się zwiekszać, w przeciwieństwie do zmniejszonego działania 
AChE. Wzrastające zainteresowanie i zapotrzebowanie na nowe leki przeciwneurode-
generacyjne uzasadnia prowadzenie badań nad poszukiwaniem związków chemicznych 
pochodzących również z roślin leczniczych. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie 
przeglądu badań nad wybranymi roślinami leczniczymi z rodziny Lamiaceae (Rosmarinus 
officinalis, Salvia miltiorrhiza, melissa officinalis) w zakresie ich działania w różnych modelach 
dotyczących choroby Alzheimera in vitro i in vivo  Wiadomo, że ekstrakty z omawianych 
roślin leczniczych z rodziny Lamiaceae nie tylko hamują aktywność AChE i odkładanie 
złogów β-amyloidu, lecz również mogą mieć działanie anty-BuChE. Wykazano, iż te 
wyciągi działały antyoksydacyjnie, cytoprotekcyjnie, antyapoptotycznie i przeciwzapalnie. 
Najbardziej aktywne były kwas rozmarynowy, flawonoidy (np. apigenina) i terpenoidy (np. 
citral, citronelal, tanszinony). 

Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, inhibitory AChE i BuChE, ekstrakty roślinne, Rosmarinus 
officinalis, Salvia miltiorrhiza, melissa officinalis

wpROwADzENIE

Zgodnie z danymi WHO zaburzenia neurologiczne i psychiatryczne są istotny-
mi i dynamicznie narastającymi przyczynami ogólnej zachorowalności [1]. Istot-
nym problemem w opiece zdrowotnej na całym świecie stają się choroby neuro-
degeneracyjne. Największym ryzykiem występowania zaburzeń degeneracyjnych 
w ośrodkowym układzie nerwowym staje się proces starzenia przy udziale czyn-
ników środowiskowych i genetycznych. Dostępne metody leczenia chorób neuro-
degeneracyjnych (w tym choroby Alzheimera, choroby Huntingtona oraz stward-
nienia zanikowego bocznego) mają ciągle niewielką skuteczność, dlatego potrze-
ba poszukiwania nowych strategii terapeutycznych jest sprawą aktualną [2].

Obecne tendencje w badaniach rozwojowych nad nowymi produktami leczni-
czymi oraz postępy w neurobiologii i neurofarmakologii sprawiają, że zwrócenie 
uwagi na potencjał bioaktywnych substancji roślinnych, które w modelach in vitro 
i in vivo wywierają plejotropowy wpływ na metabolizm komórkowy w chorobach 
ośrodkowego układu nerwowego (OUN) jest interesujące. Dlatego istnieje ko-
nieczność prowadzenia szeroko zakrojonych badań biochemicznych, genetycz-
nych i farmakologicznych w celu znalezienia nowych leków pochodzących z su-
rowców naturalnych [3-5], w tym głównie z ekstraktów roślinnych (jako substancji 
wiodących) do stosowania zarówno w prewencji, jak i w farmakoterapii chorób 
neurodegeneracyjnych [6-9]. Opublikowane wyniki badań wskazują, że największą 
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nadzieję pokłada się w roślinach z rodziny Lamiaceae, których ekstrakty w mode-
lu in vitro działają antyoksydacyjnie [10-13]. Ponadto stwierdzono, że ekstrakty 
niektórych roślin z tej rodziny botanicznej wywierają wpływ na aktywność enzy-
mów metabolizujących acetylocholinę w neuronach cholinergicznych ośrodkowe-
go układu nerwowego: acetylocholinoesterazę (AChE, cholinoesteraza I) [14-19], 
a także mogą zmieniać aktywność butyrylocholinoestrazy (BuChE, cholinoestera-
za II) [20, 21]. 

wyBRANE NEuROBIOLOgICzNE ASpEkTy ChOROBy ALzhEIMERA

Choroby neurodegeneracyjne to nieuleczalna grupa schorzeń OUN, które pro-
wadzą do pełnego inwalidztwa, a w miarę postępu procesu neurodegeneracji – 
do utraty podstawowych funkcji organizmu tak na poziomie somatycznym, jak i 
psychicznym. Choroba Alzheimera dotyczy 5–7% populacji po 65. roku życia, co 
oznacza, że w Polsce może na nią cierpieć ponad 200 000 osób [22, 23], ponadto 
choroba ta pojawia się u 30% osób mających więcej niż 80 lat [24]. W Stanach 
Zjednoczonych choroba ta zajmuje 4. miejsce w tabeli przyczyn zgonów osób po-
wyżej 65. roku życia [25]. W ostatnich latach prowadzone są intensywne badania 
nad patogenezą chorób neurodegeneracyjnych, w tym nad chorobą Alzheimera i 
nowymi rozwiązaniami terapeutycznymi łącznie z poszukiwaniem nowych leków 
z surowców roślinnych [7, 26-31]. 

W przebiegu kaskady neurodegeneracyjnej w chorobie Alzheimera dochodzi do 
zmian neurochemicznych (zaburzenia w gospodarce neuroprzekaźników) oraz neu-
ropatologicznych, które wzajemnie ze sobą korelują [32, 33]. W chorobie tej docho-
dzi do odkładania się w mózgu i w móżdżku dwóch patologicznie zmienionych bia-
łek: β-amyloidu zewnątrzkomórkowo pod postacią amyloidowych blaszek starczych 
(tzw. hipoteza amyloidowa [34, 35]) i białka τ-wewnątrzneuronalnego, tworzącego 
alzheimerowskie zwyrodnienie neurofibrylarne [36]. Ponadto dochodzi do zmian 
stężenia wielu innych białek intensywnie badanych jako potencjalne markery (apo-
lipoproteina E, ubikwityna, α-2 makroglobulina, α-1 antychymotrypsyna) [36-38]. 

Do grupy chorób nazwanej amyloidozami mózgowymi wliczane jest więcej 
niż 20 chorób m.in. choroba: Alzheimera, Parkinsona, Huntingtona, otępienie 
z ciałami Lew’ego, otępienie czołowo-skroniowe (dawniej choroba Picka), zanik 
wieloukładowy, Hallevordena – Spatza, czy zespół Downa [39]. Obecnie przyjęto 
szerszą klasyfikację chorób będących proteinopatiamii [40]. 

Cholinergiczne struktury okolic podstawno-czołowych mózgu (hippocampus, 
neocortex) są najwcześniej dotknięte chorobą Alzheimera [41]. Zaburzenia ukła-
du cholinergicznego (tzw. hipoteza cholinergiczna), który jest mocno związany 
z układem limbicznym oraz strukturami kory nowej, ujawniają się klinicznie w po-
staci deficytów uwagi oraz innych funkcji poznawczych. Niedoczynność układu 
cholinergicznego może być również przyczyną zaburzeń zachowania i zdolno-
ści wykonywania codziennych czynności życiowych. Dodatkowo w kaskadzie  
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neurodegeneracyjnej odkładający się neurotoksyczny β-amyloid, oprócz induko-
wania śmierci neuronów, zmniejsza wyrzut acetylocholiny (zależny od jonów po-
tasu) do szczeliny synaptycznej, a także hamuje jej synaptyczny wychwyt zwrotny 
w hipokampie oraz korze mózgowej [41-43]. Uważa się również, że w kaskadzie 
biochemicznych procesów neurodegeneracyjnych zaangażowane są mediatory 
procesu zapalnego ze strony komórek mikrogleju i astrocytów OUN, przez co 
choroba Alzheimera (i inne amyloidozy) wydaje się mieć przebieg chroniczno-za-
palny z włączeniem stresu oksydacyjnego [44-48].

W OUN istnieją dwa rodzaje cholinesteraz: acetylocholinesteraza (AChE) i bu-
tyrylocholinesteraza (BuChE) [49], spośród których w zdrowym mózgu w metabo-
lizowaniu acetylocholiny dominuje AChE [50]. W przebiegu choroby Alzheimera 
aktywność AChE ulega zmniejszeniu o 33–45%, natomiast stężenie BuChE wzrasta 
o 40–90% [51]. Początkowo badania naukowe skupiły się na hamowaniu aktyw-
ności AChE, ale wykazano, że BuChE także odgrywa istotną rolę w metabolizmie 
acetylocholiny (na zasadzie kompensowania przy spadku aktywności AChE), za-
równo w mózgu człowieka zdrowego, jak i chorego na AD, a hamowanie obu 
enzymów może być bardziej efektywne w porównaniu z hamowaniem wyłącznie 
AChE. Stąd nowa koncepcja, aby w terapii AD (oraz innych zespołów otępiennych) 
stosować inhibitory o podwójne funkcji lub selektywnie hamujące BuChE [23, 49, 
50, 52, 53]. Jak dotąd w lecznictwie nie są dostępne inhibitory BuChE o farmako-
logicznym punkcie uchwytu w OUN [53]. Badania przeprowadzone na gryzoniach 
dowiodły, że stosowanie selektywnego inhibitora mózgowej BuChE w sposób sta-
tystycznie znaczący zwiększyło stężenie acetylocholiny w mózgu, doprowadziło 
do zmniejszenia złogów beta-amyloidu i APP (białka prekursorowego amyloidu), 
jak i również poprawiło proces uczenia się i zapamiętywania u zwierząt [54]. 

Mimo intensywnych badań dostępne dziś metody leczenia są jedynie objawo-
we i nie ingerują w przyczynę postępującej neurodegeneracji mózgu. Obecnie 
w leczeniu pacjentów z rozpoznaną chorobą Alzheimera (we wczesnej i średnio 
zaawansowanej fazie) stosowane są w Polsce tylko 3 zarejestrowane leki objawo-
we, będące inhibitorami acetylocholinesterazy (AChEI): donepezil (Aricept), rywa-
stigmina (Exelon) i galantamina (Reminyl). Inhibitory AChE są jak dotąd najważ-
niejszą grupą leków stosowanych w leczeniu zaburzeń czynności poznawczych 
u pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera [55-58].

Spośród preparatów stosowanych w lecznictwie AChEI tylko rywastygmina ha-
muje dwa enzymy (AChE oraz BuChE), jednak jej stosowanie w długiej terapii 
wiąże się z licznymi działaniami niepożądanymi [59]. Ponadto inhibitory AChE 
mogą wchodzić w interakcje z innymi lekami oddziałującymi na OUN. Donepezil, 
galantamina i rywastygmina wchodzą bowiem w interakcje z cholinomimetykami, 
ponadto galantamina i donepezil tworzą interakcje z paroksetyną oraz z fluokse-
tyną jako inhibitorami CYP2D6 (izoenzym ten metabolizuje zarówno donepezil, 
jak i galantaminę) [60], co utrudnia leczenie zaburzeń zachowania (depresja, lęk), 
które mają istotny wpływ na obraz kliniczny choroby Alzheimera. Inhibitory AChE 
mogą wchodzić także w interakcje z inhibitorami izoenzymu CYP3A4 [61]. 
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Substancje pochodzenia roślinnego mogą być cenną alternatywą w prewencji i 
leczeniu zespołów otępiennych. Wobec tego istnieje konieczność przeprowadze-
nia badań nad wyciągami roślinnymi o szerszym spektrum działania farmakolo-
gicznego oraz korzystniejszym profilu bezpieczeństwa, które nie powodowałyby 
niekorzystnych interakcji lekowych jak dotychczas stosowane inhibitory AChE. 
Badania prowadzone w modelu in vitro oraz w zwierzęcym modelu chorób otę-
piennych pozwalają na coraz lepsze naukowe udokumentowanie oraz zrozumie-
nie mechanizmu działania związków czynnych zawartych w wyciągach roślinnych 
na poziomie molekularnym, subkomórkowym oraz behawioralnym podczas ka-
skadowo postępujących chorób neurodegeneracyjnych.

ChARAkTERySTykA wyBRANyCh ROŚLIN z RODzINy LAMIACEAE wykAzu-
jąCyCh AkTywNOŚĆ w BADANIACh MODELOwyCh NAD ChOROBAMI OuN

Rośliny lecznicze z rodziny botanicznej Lamiaceae, liczącej blisko 5600 [62], 
a według innych autorów nawet 7173 gatunków [63], zawierają (oprócz Salvia 
miltiorrhiza Bunge) przede wszystkim dwie główne frakcje związków biologicz-
nie czynnych: frakcję flawonoidową oraz olejku eterycznego, które wpływają na 
funkcjonowanie OUN. Wyniki licznych prac badawczych dowodzą, że biozwiąz-
ki surowców roślinnych z rodziny Lamiaceae mogą wykazywać szersze działanie 
farmakologiczne w terapii chorób neurodegeneracyjnych, bowiem oprócz aktyw-
ności antyoksydacyjnej, przeciwzapalnej i hamowania degradacji acetylocholiny 
w synapsach, mogą również interferować z β-amyloidem, zmniejszając jego agre-
gację w warunkach in vitro, co znajduje odzwierciedlenie w obecnych tenden-
cjach w projektowaniu leków o działaniu plejotropowym w tej grupie chorób. 
Donepezil, galantamina, riwastygmina czy takryna takiego szerokiego działania 
farmakologicznego nie wykazują [64]. 

Rosmarinus officinalis L 

Rozmaryn lekarski jest zimozielonym krzewem uprawianym do celów kulinar-
nych oraz leczniczych. W fitoterapii używa się liścia rozmarynu (Rosmarini folium), 
który tradycyjnie jest stosowany w chorobach przewodu pokarmowego [65-67]. 
Według innych poglądów i zgodnie z wynikami najnowszych badań związki czyn-
ne surowca oddziałują także na układ nerwowy [19, 21, 68-72]. Surowiec roślinny 
zawiera dwie główne grupy związków czynnych: 1,5–2,5% olejku eterycznego: 
1,8-cyneol (44,42%), pinen (12,57%), borneol (8,52%), octan bornylu, kamfen, limo-
nen, myrcen oraz związki fenolowe: flawonoidy (diosmetyna, diosmina, genkwa-
nina, luteolina, hispidulina, apigenina) [70] oraz garbniki [21, 73], a także nowo 
odkryte diterpeny (typ abietanu) [74]. Do związków polifenolowych występują-
cych w ekstraktach Rosmarinus officinalis należą kwas rozmarynowy (ryc. 1), kwas 
ursolowy, karnozol [75]. W licznych badaniach wykazano, że ekstrakty, frakcja 
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olejku eterycznego oraz pojedyncze wyizolowane związki Rosmarinus officinalis 
posiadają aktywność antyoksydacyjną, przeciwzapalną, antymutagenną, anty-
proliferacyjną i antyneowaskularyzacyjną [70, 75-79], a także antyapoptotyczną 
w stosunku do astrocytów oraz hamującą neurotoksyczne działanie β-amyloidu 
in vitro [80], co może wskazywać na korzystny efekt farmakologiczny zarówno 
w chorobach neurodegeneracyjnych jak i podczas fizjologicznego starzenia się 
OUN. 

Rycina 1. Struktura chemiczna kwasu rozmarynowego (ester kwasu kawowego z kwasem 
a-hydroksydihydrokawowym) – wyznacznika chemotaksonomicznego w rodzinie Lamiaceae

Jednym ze związków czynnych, na które zwraca się szczególną uwagę ze wzglę-
du na wpływ przetworów omawianego surowca na OUN jest kwas rozmarynowy 
[21, 68, 69]. Związek ten po raz pierwszy został wyizolowany z Rosmarinus offi-
cinalis, ale jego obecność wykazano w licznych roślinach leczniczych należących 
do różnych rodzin botanicznych, w tym do rodziny Lamiaceae, m.in. w Lavandula 
angustifolia, melissa officinalis, Rosmarinus officinalis, Salvia miltiorrhiza, Salvia offici-
nalis, mentha spicata, Thymus vulgaris [76, 81, 85]. Kilka niżej wymienionych badań, 
które miały na celu wykazanie aktywności anty-AChE i anty-BuChE przetworów 
Rosmarinus officinalis, przeprowadzono metodami analitycznymi z wykorzysta-
niem enzymów dostępnych na rynku (in vitro), jednak nie ma badań w modelu 
chorób neurodegeneracyjnych in vivo, w którym zakłócenia biochemiczne w tkan-
ce nerwowej dotyczące obrotu metabolicznego acetylocholiny mogą być uzależ-
nione od czynników wewnątrz- i zewnątrzśrodowiskowych. 

Badanie in vitro przeprowadzone przez Orhana i wsp. [21] nad aktywnością bio-
logiczną różnych ekstraktów ziela rozmarynu, kwasu rozmarynowego oraz olejku 
eterycznego, po przeprowadzeniu analizy metodą Ellmana wykazało, że olejek 
w stężeniu 1 mg/ml hamował aktywność AChE o 63,7% (p<0,001) oraz BuChE o 
74% (p<0,001), natomiast kwas rozmarynowy hamował aktywność enzymów od-
powiednio o 47,3% oraz 85,8% (p<0,001). Wykazano także, że żaden ekstrakt w 
tym stężeniu nie hamował aktywności AChE. Natomiast stwierdzono, że ekstrakt 
z użyciem eteru naftowego zastosowany w stężeniu 1mg/ml hamował aktywność 
BuChE o 54,2% (p<0,001), z użyciem octanu etylu – 34,2%, a ekstrakt metanolo-
wy – o 83,9% (P<0,001). W innym badaniu [19] in vitro wykazano, że wartość IC50 
(hamowania aktywności AChE) wyniosła dla olejku eterycznego 69,8 µg/ml, dla 
ekstraktu etanolowego 219 µg/ml, natomiast dla ekstraktu wodnego 769 µg/ml. 
Skryningowe badania [16] nad aktywnością wodnych i metanolowych ekstraktów 
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roślin leczniczych stosowanych w duńskiej medycynie tradycyjnej przeprowadzo-
ne metodą spektrofotometryczną oraz z zastosowaniem technik chromatografii 
cienkowarstwowej (TLC) wykazały, że wodny ekstrakt Rosmarinus officinalis hamował 
aktywność syntetycznej AChE (0,1 mg/ml) o 12%, a ekstrakt metanolowy o 17%. 

Kierunek pierwszych badań wpływu kwasu rozmarynowego na behawior zwie-
rząt doświadczalnych zapoczątkował zespół Borkowskiego i współpracowników 
[82] w Instytucie Farmakologii PAN, którzy wykazali, że kwas rozmarynowy po-
dawany podskórnie myszom w dawce 30 mg/kg osłabiał ich aktywność lokomo-
toryczną. Stwierdzono również, że związek ten osłabiał pobudzenie ruchowe in-
dukowane amfetaminą, przedłużał czas trwania narkozy heksobarbitalowej, ale 
bez działania przeciwlękowego. Wyniki nowszych badań neurobehawioralnych 
[69] pozwalają twierdzić, że kwas rozmarynowy w niskich dawkach działa po-
dobnie jak leki przeciwlękowe (działanie anksjolitycznopodobne). Inne wyniki 
badań wykazały, że kwas rozmarynowy działa przeciwdepresyjne bez wpływu na 
gospodarkę monoaminergiczną [68]. Ponadto udowodniono [80], że kwas rozma-
rynowy wykazuje działanie właściwe lekom przeciwdepresyjnych, a mechanizm 
takiej aktywności może polegać na stymulowaniu neurogenezy w zakręcie zę-
batym formacji hipokampa. Zauważono także, że kwas rozmarynowy podawany 
dootrzewnowo myszom w dawkach 0,25; 1; 2 oraz 4 mg/kg, znacząco zapobiegał 
zaburzeniom pamięci indukowanym beta-amyloidem25-35 [72]. 

Melissa officinalis L  

Surowiec stanowią wysuszone bądź świeże liście pozyskiwane z melisy lekar-
skiej, zawierające co najmniej 0,05% (obj/wag) olejku w stosunku do wysuszone-
go surowca zawierającego pochodne monoterpenowe: geranial, geraniol, neral, 
nerol, cytronelol, linalol, eugenol, cytronelal i β-kariofilen. W surowcu oznaczono 
również flawonoidy: glikozydy luteoliny, kwercetynę, izokwercetynę, apigeninę, 
kemferol oraz triterpeny: kwas ursolowy i kwas oleanolowy, a także polifenolo-
kwasy: kwas kawowy i jego pochodne – kwas rozmarynowy i kwasy melitrykowe 
A i B [83-85]. Liść melisy zgodnie z wymaganiami „European Pharmacopoeia” [86] 
i ESCOP [83] powinien zawierać nie mniej niż 4,0% ogólnej zawartości pochod-
nych kwasu hydroksycynamonowego wyrażonych jako kwas rozmarynowy. melis-
sa officinalis jest często wykorzystywana w medycynie tradycyjnej ze względu na 
wykazywaną aktywność uspokajającą, przeciwbakteryjną i przeciwwirusową, spa-
zmolityczną, przeciwzapalną oraz antyoksydacyjną [83]. Badania in vitro pozwoliły 
na stwierdzenie, że to apigenina (flawonoid neuroaktywny) wykazywała powino-
wactwo do receptorów GABA (aktywność modulująca) i dzięki temu warunkowała 
działanie przeciwlękowe oraz uspokajające ekstraktu [87]. Inne badanie in vitro 
przeprowadzone przez Wake i współpracowników [88] wykazało, że ekstrakt 
etanolowy z liści melissa officinalis wykazywał powinowactwo do nikotynowych 
receptorów cholinergicznych. Kierunkowe badania farmakologiczne dowiodły, 
że wyciąg melissa officinalis podawany zwierzętom powodował zależnie od daw-
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ki istotny spadek aktywności ruchowej. Zaobserwowano także, że po podaniu 
pentobarbitalu istotnie wydłużył się czas snu [89]. Badanie kliniczne z podwójnie 
ślepą próbą przeprowadzone przez Akhondzadeh i wsp. [90, 91] w grupie 42 osób 
z chorobą Alzheimera stosujących przez 16 tygodni standaryzowany alkoholowy 
wyciąg z liści melissa officinalis (500 μg citralu/ml; 60 kropli w ciągu dnia) po zasto-
sowaniu skali ADAS (Alzheimer’s Disease Assessment Scale) pozwalającej na diagnozę 
nasilenia zaburzeń poznawczych w chorobie Alzheimera, wykazało, że niepokój 
jako objaw towarzyszący chorobie miał istotny wpływ na wyniki terapii i wystąpił 
sześciokrotnie rzadziej w grupie badanej niż kontrolnej. Stwierdzono więc, że 
wyciąg z melissa officinalis może być stosowany jako kuracja wspomagająca w le-
czeniu choroby Alzheimera.

Nie przeprowadzono do tej pory wielu badań nad mechanizmami działania 
związków czynnych wyciągów melisy w chorobach neurodegeneracyjnych. W ba-
daniu in vitro wykazano [17], że odwar (decoctum, 5mg/ml) hamował aktywność 
syntetycznej AChE o 53,1%, ekstrakt etanolowy (0,5mg/ml) o 17,8%, a uzyskany 
olejek eteryczny o 65,3%. Stwierdzono przy tym działanie hamujące enzym zależ-
ne od stosowanego stężenia olejku eterycznego. We wcześniejszej pracy (badania 
in vitro) stwierdzono [92], że wartość IC50 AChE dla olejku eterycznego wyniosła 
0,1 µg/ml zauważając, iż za tę aktywność odpowiadają citral i citronelal. Dotych-
czas nie przeprowadzono badań na modelu zwierzęcym z zastosowaniem prze-
tworów melisy.

Salvia miltiorrhiza Bunge

Salvia miltiorrhiza Bunge (szałwia czerwonokorzeniowa) jest byliną, która wy-
stępuje naturalnie w krajach azjatyckich (głównie w Chinach i Japonii), a zupełnie 
nieznaną w fitoterapii europejskiej [93, 94]. Surowcem leczniczym są korzenie 
szałwii czerwonokorzeniowej [95], które można by stosować w celu poprawy 
funkcjonowania układu krążenia, w tym mikrokrążenia mózgowego (rCBF) [96], 
zahamowania powstawania wolnych rodników tlenowych w mikrogleju, pod-
czas progresji chorób neurodegeneracyjnych (choroba Parkinsona, choroba Al-
zheimera) i w leczeniu uzależnień wywołanych amfetaminą poprzez wpływ na 
przekaźnictwo dopaminergiczne [97], a także w celu spowolnienia odkładania się 
β-amyloidu w mózgu [98]. Głównymi związkami biologicznie czynnymi surowca 
są: kwasy fenolowe, flawonoidy, di- i triterpeny, steroidy, kumaryny i garbniki, 
a w transformowanej kulturze in vitro oznaczono kwas rozmarynowy oraz kwas 
litospermowy B [99-101]. W ekstrakcie wodnym surowca zidentyfikowano kwas 
salwianolowy B, a także kwas rozmarynowy [102]. Związkami czynnymi, na które 
zwraca się szczególną uwagę w badaniach farmakologicznych, są związki terpe-
noidowe, tanszinony: tanszinon I, tanszinon IIA (ryc. 2), kryptotanszinon i 15, 
16-dihydrotanszinon [103]. W dostępnym piśmiennictwie istnieje tylko kilka ba-
dań nad mechanizmem działania tanszinonów w modelu choroby neurodegene-
racyjnej. 
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               tanszinon I      tanszinon IIA

Rycina 2. Struktura chemiczna głównych związków terpenoidowych Salvia miltiorrhiza Bunge

Kim i wsp. [104] podawali oczyszczone związki otrzymane z ekstraktu etano-
lowego korzeni S  miltiorrhiza a mianowicie: tanszinon I (0,5; 1; 2; 4 mg/kg, p.o.), 
tanszinon IIA (2,5; 5; 10; 20 mg/kg, p.o.), kryptotanszinon (2,5; 5; 10; 20 mg/kg 
p.o.), 15, 16–dihydrotanszinon (0,5; 1; 2; 4 mg/kg p.o.) oraz takrynę jako lek re-
ferencyjny (10 mg/kg, p.o.) myszom z amnezją indukowaną skopolaminą (1 mg/
kg m.c., i.p.). Następnie kolorymetryczną metodą Ellmana dokonano pomiaru ak-
tywności acetylocholinoesterazy w homogenatach mózgu myszy. Wyniki badania 
wykazały, że kryptotanszinon (IC50=82 µM) i 15, 16-dihydrotanszinon (IC50=25 
µM) najefektywniej hamowały aktywność enzymu w porównaniu z tanszinonem 
I i tanszinonem IIA (hamowanie aktywności AChE <20% w stężeniu do 100 µM). 
Wyniki badania biochemicznego dodatnio korelowały z wynikami pamięci w te-
ście biernego unikania. Inne badanie, przeprowadzone przez Ren i wsp. [15], z za-
stosowaniem tanszinonów wyizolowanych z acetonowego ekstraktu z korzeni S  
miltiorrhiza, wykazało podobnie efektywność tych związków w hamowaniu aktyw-
ności AChE (metodą Ellmana): 15, 16-dihydrotanszinonu (IC50=1,0 µM) oraz kryp-
totanszinonu (IC50=7,0 µM). Wyniki te istotnie różniły się od tych otrzymanych 
przez Kim i współpracowników [104]. Ren i wsp. [15] w swoim badaniu wykazali 
również, że tanszinony są transportowane do OUN przez barierę krew-mózg. Ba-
danie in vitro przeprowadzone przez Yin i wsp. [102] wykazało, że wodny ekstrakt 
z korzeni Salvia miltiorrhiza w zależności od stężenia hamował aktywność AChE 
(61,5–64,3%). Głównymi związkami wyciągu wodnego w tych badaniach był kwas 
salwianolowy B oraz kwas rozmarynowy. Dodatkowo badania przeprowadzone 
przez Li i wsp. [105] na szczurach ze zmianami neuropatologicznymi indukowa-
nymi domózgowym podaniem β-amyloidu w okolicę zakrętu zębatego formacji 
hipokampa (gyrus dentatus) wykazały, że tanszinon podawany w dawce 50 mg/
kg w sposób statystycznie istotny obniżał aktywność AChE w hipokampie oraz 
zmniejszał ekspresję enzymu nNOS, podczas gdy iNOS zwiększała się w badanych 
regionach hipokampu (CA1, CA2, CA3) oraz w zakręcie zębatym. W ten sposób 
wskazano na złożony neuroprotekcyjny wpływ tanszinonu w stosowanym modelu 
choroby neurodegeneracyjnej [105]. W innym badaniu, przeprowadzonym przez 
Durairajan i wsp. [106], stwierdzono, że neuroprotekcyjnie działa także kwas sal-
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wianolowy B, który hamował agregację i fibrylację β-amyloidu in vitro. W nowszej 
pracy [98] udowodniono, że kryptotanszinon poprzez wpływ na aktywność alfa-se-
kretazy zmniejszał odkładanie beta-amyloidu zarówno in vitro, jak i in vivo. 

pODSuMOwANIE

Na podstawie zaprezentowanego przeglądu literatury można sądzić, że sub-
stancje pochodzenia roślinnego mogą być cenną alternatywą w prewencji i ewen-
tualnym leczeniu zespołów otępiennych w stosunku do istniejącej farmakoterapii. 
Dotychczasowe badania farmakologiczne nad wybranymi roślinami z rodziny La-
miaceae pozwoliły na stwierdzenie, że większość ekstraktów otrzymanych z tych 
roślin hamowała aktywność acetylocholinesterazy in vitro. Wykazano także, że 
niektóre związki czynne z grupy polifenoli, w tym flawonoidy obecne w rodzinie 
Lamiaceae hamowały agregację β-amyloidu in vitro. Takie działanie stwierdzono 
dla kwasu rozmarynowego, kwercetyny i kemferolu. W innych badaniach wykaza-
no również, że tanszinony czy kwas salwianolowy B z korzeni Salvia miltiorrhiza 
hamowały zmiany neuropatologiczne indukowane β-amyloidem u zwierząt. 

Wydaje się więc, że celowe jest prowadzenie dalszych, poszerzonych badań 
nad wyciągami z omawianych roślin. Planowane przyszłe badania w zwierzęcym 
modelu chorób otępiennych pozwolą na lepsze poznanie mechanizmów działania 
związków czynnych zawartych w omawianych wyciągach roślinnych na poziomie 
subkomórkowym (np. hamowanie aktywności AChE i/lub BuChE) i molekularnym 
(np. wpływ na ekspresję genu kodującego AChE, BuChE), a także na stwierdzenie 
wpływu tych ekstraktów na procesy uczenia się i zapamiętywania u zwierząt. 

Praca finansowana z projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego N405 417836.
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S u m m a r y

Alzheimer’s disease (AD) is an age-related, irreversible neurodegenerative disorder with 
progressive cognitive dysfunction, mainly characterized by presence of senile plaques, 
neurofibrilary tangles and deficit in cholinergic neurotransmission (acetylcholine) in the 
brain. Inhibition of acetylcholinesterase (AChE) activity is considered to be a promising 
strategy for the treatment of neurological disorders, not only for AD, but also for other 
types of dementia (dementia with Lewy Bodies, Down Syndrome, vascular dementia, de-
mentia due to Parkinson’s disease), ataxia and myasthenia gravis. There are few medicinal 
products: tacrine, donepezil, rivastigmine and galantamine for treatment of cognitive dys-
function and memory loss associated with AD but these chemical compounds have been 
reported to have their many adverse effects. New studies show that both enzymes AChE 
and butyrylcholinesterase (BuChE) are involved in the metabolism of acetylcholine in the 
brain and dual inhibition of these enzyme activities may increase the treatment efficacy. 
Moreover, it was paradoxically shown that in the brain of AD patients BuChE activity can be 
increased in contrast to the progressively decreased AChE activity. There is an increasing 
interest and demand in the anti-neurodegenerative medicinal products. Medicinal plant 
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drug discovery continues to provide an important source of new natural biologically ac-
tive compounds for treatment of Alzheimer’s disease. Our review article aims to provide 
a literature survey of selected plants from Lamiaceae family (Rosmarinus officinalis, Salvia 
miltiorrhiza, melissa officinalis) that have been tested in different in vitro and in vivo models 
for Alzheimer’s disease. Several studies showed that extracts from plants of the Lamia-
ceae family are active not only in inhibition of AChE or β-amyloid deposits inhibition in 
vitro but also may have anti-BuChE activity. Moreover Lamiaceae plant extracts expressed 
the antioxidant, cytoprotective, anti-apoptotic and antiinflammatory activities. The most 
important bio-active compounds in these plants are rosmarinic acid (as chemotaxonomic 
marker), flavonoids (e.g. apigenin), terpenoids (e.g. citral, citronellal, tanshinones). 

Key words: Alzheimer’s disease, AChE i BuChE inhibitors, plant extracts, Rosmarinus officinalis, 
Salvia miltiorrhiza, melissa officinalis




