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Zio ło we ma ści na skórę są sto so wa ne do le cze nia ran, opa rzeń, sta -
nów za pal nych, in fek cji bak te ryj nych i grzy bi czych. W Azji te go ty pu
pre pa ra ty są uży wa ne od ty się cy lat[2]. Obe cnie na wet do brze zna ne
su row ce są in ten syw nie ba da ne w la bo ra to riach na ca łym świe cie,
z za sto so wa niem no wo cze snych me tod ana li tycz nych.
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Skła dni ki su ple men tów die ty

wspo ma ga ją ce  te ra pię: po li fe no le 

z ma gno lii, kwas �-li po no wy i �-li no le no wy

Eks trakt z ko ry ma gno lii

Eks traktu z ko ry ma gno lii używa się w
tra dy cyj nej me dy cy nie Chin, Ko rei i Ja po nii
ja ko środ ka prze ciw bólo we go, przy za bu -
rze niach na stro ju, w przy pad kach nie po ko ju.
W me dy cy nie Azji sto su je się Ma gno lia offi ci -
na lis, M. bion dii, M. obo va ta, ale drze wa ma -
gno lii ro sną w róż nych re gio nach świa ta.
W la tach 90. za czę to ba dać skład i wła ści wo -
ści eks trak tu. Z ko ry i li ści drzew ma gno lii
wy i zo lo wa no sze reg związ ków, ale naj bar -
dziej zna ne sta ły się bi sfe no le: ho no kiol i ma -
gno lol. Ma ją podob ną struk tu rę, a ho no kiol
róż ni się od ma gno lo lu je dy nie po ło że niem
jed nej gru py OH. Więk sze za in te re so wa nie
wzbu dził ho no kiol, a ba da nia na u ko we po ka -
za ły, że ma wie lo kie run ko we dzia ła nie: na
cen tral ny układ ner wo wy, układ krą że nia,
układ po kar mo wy i im mu no lo gicz ny. Zwią -
zek ten ła two prze kra cza ba rie rę krew/mózg
i prze cho dzi do pły nu mózgo wo-rdze nio we -

go[3]. Dzia ła neu ro pro tek cyj nie na neu ro ny
ko ry mózgo wej (szczu ra) oraz  pro mu je
wzrost neu ro nów. Dzia ła na re cep to ry GA -
BAA, podob nie jak ben zo dia ze pi ny. Jest sła -
bym li gan dem re cep to ra kan na bi no i do we go
CB2. Ho no kiol po ma ga w przy pad ku lę ków,
nie po ko ju, de pre sji.

Udo wo dnio no, że me ta no lo wy eks trakt
z ma gno lii oraz je go bio ak tyw ne skła dni ki
ho no kiol i ma gno lol, ma ją wła ści wo ści an ty -
o ksy da cyj ne i prze ciw za pal ne. Wy da je się,
że głów ny me cha nizm dzia ła nia po le ga na 
wy mia ta niu ro dni ków nad tlen ko wych[4].
W skórze pod wpły wem pro mie nio wa nia
ultra fio le to we go są ge ne ro wa ne wol ne ro dni -
ki . W ce lu ochro ny przed pro mie nio wa niem
UV pro du ko wa ne są kre my z fil trem UV.
W wie lu pra cach wska za no fo to pro tek cyj ne
dzia ła nie na tu ral nych związ ków po li fe no lo -
wych. Rów nież ho no kiol i ma gno lol efek tyw -
nie re du ku ją wol ne ro dni ki po wsta ją ce po na -
pro mie nio wa niu UV (ba da nia in vi tro)[5]. 
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Stres oksy da cyj ny, sta ny za pal ne i in fek cje
wi ru so we sprzy ja ją roz wo jo wi no wo two rów
skóry, stąd za in te re so wa nie wy ko rzy sta niem
obu związ ków z ma gno lii w che mo pre wen -
cji. W jed nym z pierw szych ba dań[6] uży cie
ho no kio lu i ma gno lo lu do ha mo wa nia kar cy -
no ge ne zy prze te sto wa no w te stach in vi vo (na
my szach). Ho no kiol re du ku je pro ce sy za pal -
ne przez li kwi da cję stre su oksy da cyj ne go, ale
me cha nizm bio che micz ny obej mu je też dzia -
ła nie po przez blo ko wa nie pro-za pal nych en -
zy mów, ki naz PKC  oraz NF-�B[7]. Co waż -
ne: ho no kiol i ma gno lol wy ka zu ją dzia ła nie
prze ciw za pal ne w stę że niach moż li wych do
osią gnię cia w ba da niach kli nicz nych[8]. Ho no -
kiol dzia ła an ty hi sta mi no wo, pod czas ba dań
wpły wał na wy dzie la nie hi sta mi ny z ko mórek
tucz nych (ma sto cy tów) szczu rów[9]. Mo że
po ma gać w le cze niu ato po we go za pa le nia
skóry[10], ła go dzić re ak cję ana fi lak tycz ną
w skórze (my szy) i dra pa nie się[11].

Ho no kiol jest po ten cjal nym le kiem prze -
ciw no wo two ro wym. Udo  wo dnio no w ba -
da niach in vi tro, że sty mu lu je apop to zę 
w no wo two ro wych ko mór kach trzu st ki,
ko mór kach czer nia ka zło śli we go i wie lo po -
sta cio we go gle ja ka oraz ha mu je an gio ge ne -
zę[12]. Dzia ła sy ner gi stycz nie z le ka mi prze -
ciw no wo two ro wy mi (ci spla ty na, gem ta cy bi -
na, do kso ru bi cy na, ima ty nib) zmniej sza jąc
opor ność na che mio te ra pię. Je go wła ści wo -
ści prze ciw bak te ryj ne i prze ciw za pal ne
moż na wy ko rzy stać w pre pa ra tach wspo -
ma ga ją cych le cze nie pa ra don to zy. Ja poń czy -
cy i Ame ry ka nie uży wa ją na pa ru z ko ry ma -
gno lii, np. w przy pad ku bólu gar dła

Obe cnie, ho no kiol ma za sto so wa nie ja ko
po li fe no lo wy skła dnik die ty o dzia ła niu: neu -
ro pro tek cyj nym uspo ka ja ją cym, prze ciw lę -
ko wym, prze ciw de pre syj nym. Moż na go
okre ślić ja ko wie lo funk cyj ny an ty o ksy dant,
przy dat ny do die te tycz ne go wspar cia te ra pii
sto so wa nych w der ma to lo gii[13].

Ho no kiol jest naj czę ściej przyj mo wa ny
do u st nie. Ja ko die te tycz ny an ty o ksy dant sto -

so wa ny jest w daw kach 50-500 mg dzien nie,
naj le piej pod czas po sił ku. Jed nak sto so wa nie
czy ste go ho no kio lu w po sta ci su ple men tów
die ty wy ma ga opra co wa nia me to dy po da -
wa nia, po nie waż jest on do brze roz pu szczal -
ny w tłu szczach. Tę wła ści wość wy ko rzy sta -
no przy for mu la cji in no wa cyj nych su ple men -
tów die ty – łą cząc w jed nej ka psuł ce
po li fe nol ma gno lii z ole jem z wie sioł ka.

Ole je: kwas gam ma-li no le no wy 
i al fa-li po no wy

W ty po wej die cie Po la ków bra ku je nie -
na sy co nych kwa sów tłu szczo wych (NKT),
a szcze gól nie ta kich jak kwas do ko za he ksa e -
no wy (DHA), ei ko za pen ta e no wy (EPA) oraz
�-li no le no wy (GLA). Cen nym źródłem ole ju
za wie ra ją ce go nie zbęd ne NKT są na sio na
wie sioł ka. Pro zdro wot ne wła ści wo ści ole ju
z wie sioł ka za wdzię cza my wy so kiej za war to -
ści kwa su li no lo we go (73%) i kwa su �–li no -
le no we go, GLA (9%). 

Na pod sta wie ba dań kli nicz nych i epi de -
mio lo gicz nych na oso bach do ro słych i dzie -
ciach stwier dzo no, że nie do bór NKT po wo -
du je m. in.: za ha mo wa nie wzro stu, zmia ny
skór ne (za pa le nie, łu szcze nie się, odbar wie nie
skóry, zwięk szo ną prze pu szczal ność), po gor -
sze nie pro ce su go je nia się ran, zwięk szo ną
wraż li wość na in fek cje, re ak cje aler gicz ne, kru -
chość na czyń wło so wa tych, osła bie nie mię śnia
ser co we go, ogra ni cze nie syn te zy ei ko za no i -
dów, aw na stęp stwie za bu rze nia czyn no ści
wie lu tka nek i na rzą dów[14]. Orga nizm ma
zdol ność do syn te zy dłu go łań cu cho wych nie -
na sy co nych kwa sów, ale za le ży ona od ak tyw -
no ści en zy mu �-6-de sa tu ra zy. Je go ak tyw ność
ma le je przy nie do bo rze skła dni ków odżyw -
czych (np. wi ta mi ny C, cyn ku), na ra że niu na
sub stan cje to ksycz ne (pa le nie pa pie ro sów, al -
ko hol, nie które le ki), a tak że w wy ni ku stre su,
in fek cji oraz sta rze nia się orga ni zmu. 

Kwas �–li no le no wy wcho dzi w skład fo sfo -
li pi dów błon ko mór ko wych, ma więc wpływ
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na trans port sub stan cji odżyw czych do wnę -
trza ko mór ki. Jest ele men tem bu dul co wym
ce ra mi dów, je go obe cność wzmac nia ochron -
ną ba rie rę li pi do wą skóry. Przy nie do bo rze
GLA skóra sta je się su cha, szor st ka, tra ci ela -
stycz ność, a tak że po ja wia ją się zmar szcz ki. 

GLA bie rze udział w syn te zie pro sta glan -
dyn, które ob ni ża ją ci śnie nie krwi, zmniej sza ją
ry zy ko po wsta wa nia za krze pów oraz wzmac -
nia ją sy stem im mu no lo gicz ny. Nic więc dziw -
ne go, że olej z wie sioł ka wy wo łu je ko rzy st ne
efek ty w po zor nie nie zwią za nych ze so bą
scho rze niach. Je go kon sump cja zmniej sza ry -
zy ko miaż dży cy i cho rób ukła du krą że nia, wy -
stę po wa nie po wi kłań w cu krzy cy, ła go dzi sta -
ny reu ma tycz ne, po ma ga pa cjen tom z ato po -
wy mi cho ro ba mi skóry. Nie do bo ry GLA
moż na uzu peł nić przez su ple men ta cję die ty
i skóry kwa sem z ole jów ro ślin nych.

Kwas �-li po no wy jest na sy co nym kwa -
sem tłu szczo wym za wie ra ją cym dwa ato my
siar ki (kwas 6,8-di tio ok ta no wy). W pro ce -
sach prze mia ny ma te rii peł ni on ro lę ko en -
zy mu prze no szą ce go wo dę, ma wpływ na
zu ży cie glu ko zy oraz na syn te zę neu ro prze -
ka źni ków, dzia ła an ty o ksy da cyj nie i prze ciw -
za pal nie. Nie zna my ob ja wów je go nie do -
bo ru. Źródła mi te go kwa su są: szpi nak, bro -
ku ły, bru ksel ka i gro szek, a tak że podro by.
Jed nak die ta i syn te za en do gen na nie są
w sta nie do star czyć od po wie dniej ilo ści
kwa su, aby za ob ser wo wać je go te ra peu -
tycz ne dzia ła nie w pro fi lak ty ce cho rób.

Pod czas po da wa nia te go kwa su w te ra pii
do le gli wo ści neu ro pa tycz nych (np. po li neu ro -
pa tia cu krzy co wa), wy ka za no zła go dze nie do -
le gli wo ści, ta kich jak bóle i za bu rze nia czu cia,
ale do zmniej sze nia ob ja wów po trze ba kil ku
ty go dni le cze nia[15,16]. Sto so wa nie pro duk tów
za wie ra ją cych kwas �-li po no wy, wi ta mi ny
C i E, kwa sy nie na sy co ne przez 8 mie się cy
zmniej sza prze bar wie nia na skórze u osób
z bie lac twem[17]. Daw ko wa nie kwa su �-li po -
no we go w su ple men tach die ty: zwy kle za le ca
się ma ksy mal nie 300 mg pre pa ra tu w cią gu

dnia. Spo rtow cy mo gą przyj mo wać  600 do
1200 mg, po kon sul ta cji z die te ty kiem.

W skła dzie su ple men tów die ty po wi nien
też się zna leźć se len. Pol skie gle by są ubo gie
w se len, a ilość po bie ra ne go se le nu przez mie -
szkań ców na sze go kra ju (30 – 40 �g) na le ży
do naj niż szych w Eu ro pie. Dzien ne za po trze -
bo wa nie na ten pier wia stek okre ślo no na 55-
70 �g. Za tem wska za nia do su ple men ta cji ma
więc pra wie każ dy mie szka niec Pol ski. Aby
zba dać wpływ nie do bo rów se le nu oraz skut ki
su ple men ta cji, prze pro wa dzo no kil ka set ba dań
epi de mio lo gicz nych. Oka za ło się, że po da wa -
nie se le nu zmniej sza ry zy ko za wa łu ser ca oraz
ry zy ko nie których ro dza jów ra ka, wpły wa na
dzia ła nie sy ste mu im mu no lo gicz ne go, zmniej -
sza bóle reu ma tycz ne i zwięk sza ru chli wość
sta wów ob ję tych sta nem za pal nym, po pra wia
kom fort ży cia męż czyzn z po więk szo nym gru -
czo łem kro ko wym (pro sta tą), po lep sza ja kość
sper my, dzia ła prze ciw wi ru so wo (m. in. ha -
mu je pro gre sję wi ru sa HIV). U osób z nie do -
bo rem se le nu czę sto stwier dza no nie do czyn -
ność tar czy cy, po gor sze nie spraw no ści umy -
sło wej i de pre syj ne na stro je. Se len wcho dzi
w skład en zy mów two rzą cych obro nę an ty o -
ksy da cyj ną, ta kich jak pe ro ksy da za glu ta tio no -
wa. Izo for my se le no we GSH Px ma ją se le no -
cy ste i nę w cen trum ak tyw nym. Bo ga tym
źródłem se le nu są orze chy bra zy lij skie[18],
w orze chach znaj du je się se le no cy sta tio ni na
(a nie se le no wa ne ami no kwa sy). Do brym
źródłem se le nu w po sta ci se le no me tio ni ny
i se le no cy ste i ny są se le no wa ne droż dże.

Pod su mo wu jąc

Ry zy ko roz wo ju cho rób o etio lo gii wol no -
ro dni ko wej zwięk sza się u osób przyj mu ją cych
zbyt ma łe ilo ści wi ta min an ty o ksy da cyj nych: A,
C, E oraz skła dni ków po cho dze nia ro ślin ne go
bę dą cych prze ciw u tle nia cza mi (po li fe no le, ka -
ro te no i dy). Te ra pia wspo ma ga na an ty o ksy -
dan ta mi, kwa sem �-li po no wym i GLA mo że
spo wol nić roz wój cho rób de ge ne ra cyj nych.
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