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Magnolia w historii
Magnolia jest krzewem ozdobnym, zdobiacym wiele naszych par-
kow oraz ogrodow. Wystepuje na naszej planecie juz od ponad 100
milionow lat. Zdobiia okolice swiatyri juz w czasach dynastii Tang
(618-908). Cesarz obdarowywai magnoliami swoich podwladnych.
Dla mieszkancow Chin byia symbolem kobiecego piekna i czysto-
sci. Nazwa magnolia pochodzi od nazwiska francuskiego botanika
Pierra Magnola (1638-1715). Znanych jest okolo 120 gatunkow
tych krzewow, ktore rosna glownie w Azji Pohidniowo-Wschodniej
i Ameryce Polnocnej. Dla Europejczykow i Amerykanow znana jest
przede wszystkim dzieM swoim walorom dekoracyjnym. Mieszkari-
cy Dalekiego Wschodu od wiekow cenili ja sobie jako nadzwyczaj
cenny skladnik wielu tradycyjnych medykamentow. Magnolia sto-
sowana jest tarn przede wszystkim jako naturalny srodek uspokaja-
jacy oraz w leczeniu astmy. Rowniez w tradycyjnej medycynie mek-
sykariskiej od stuleci wykorzystywana jest jako naturalny srodek
lagodzacy napi^cie psychiczne, stany napi^cia nerwowego i skurcze.
W Japonii herbat? z kwiatow magnolii stosuje sie. w stanach nerwi-
cowych i stanach l^kowych. W ostatnich 10-15 latach, ukazalo si?
wiele publikacji naukowych poswi^conych substancjoni wyizolowa-
nym z magnolii. W lisciach, i w korze magnolii, odkryto caly szereg
substancji o strukturze fenolowej, z ktorych najwieksze znaczenie
farmakologiczne maja zwiazki - honokiol i magnolol.

Magnolia - dzialanie przeciwlekowe
Honokiol i magnolol dziala przeciwl^kowo i jest porownywalne
z dzialaniem benzodiazepiny. Benzodiazepiny jednak w odroznie-
niu od tych pierwszych maj^ szereg dzialari niepozadanych, takich
jak sennosc, zawroty, bole glowy zaburzenia wzroku, dezorientacja,
zaburzenia ukladu krwiotworczego, zaburzenia wydalania moczu.
Przy dlugotrwaiym stosowaniu moga^ przyczynic si£ do powstania
uzaleznienia lekowego. O ich dziafoniu uzalezniajacym swiadczy
takze fakt, ze po diuzszyrn stosowaniu gdy zostana^ nagle odsta-
wione, istnieje ryzyko wystapienia objawow abstynenckich, takich
jak niepokoj, skurcze, delirium i ataki epileptyczne (obowiazuje to
takze dla pozostalej grupy anksjolitykow, tj. barbituranow). Ponad-
to benzodiazepiny s^ toksyczne, przedawkowanie lub pol^czenie
z innymi lekami b^.dz alkoholem moze spowodowac obnizenie ci-
snienia krwi, zaburzenia ukladu oddechowego, a nast^pnie zapasc,
a w skrajnych przypadkach nawet smierc. Dlatego nie zaleca si^ ich
stosowania przez okres dluzszy niz 4-5 tygodni (z wyj^tkiem epi-
lepsji).

Magnolia - dzialanie przeciwdepresyjne
Tnnym, korzystnym wplywem magnolii na C.U.N. (centralny uld:ad
nerwowy) jest dzialanie antydepresyjne, zwlaszcza w przypadkach
Izejszych i srednich stanow depresyjnych, sniutku, frustracji, braku
wiary w siebie i braku radosci z zycia, czy utraty energii. Oprocz
klasycznych antydepresantow, z powodzeniem stosuje si§ takze
produkty naturalne, w formie suplementow diety, oraz produktow
leczniczych, z zawartoscia dziurawca zwyczajnego (Hypericum
perforatum). Jako efekt uboczny ich stosowania wskazuje si§ jed-
nak uczulenie na swiatlo (przy kontakcie ze stoiicem, ale takze przy
pobycie w solarium powstaje ryzyko podraznienia skory, zaburzeh
pigmentacji, zaczerwienienia, a u osob szczegolnie wrazliwych takze
miejscowe obumarcie tkanek), oraz liczne interakcje z dziesiatkami
lekow, w przypadku ktorych zwiekszaja, obnizaj^ lub nawet blokuja_
dzialanie farmakologiczne. Wyciag z dziurawca wplywa bowiem na
wlasciwosci fannakokinetyczne wielu lekow, np. takich jak: irnipra-
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mina, amitryptylina, digoxin, nifedypina, beta-blokery, carbama-
zepina, fennytoina, fenobarbital, cytostatyki, immunosupresanty,
doustne leki antykoncepcyjne, zawierajace etynyloestradiol oraz
w dziesiatkach innych lekow, w przypadku ktorych polaczenie z
dziurawcem powoduje zaburzenia terapeutyczne!

Magnolia w badaniach nad terapia^ nowotworowa
Interesuj^ce sa takze badania z dziedziny onkologii. Zespol ba-
dawczy pracownikow WYD2IALU LEKARSKIEGO W EMORY
(USA) w owocach magnolii odkryl substancj^ dzialajac^ jako in-
hibitor angiogenezy (proces rozwoju komorek ukladu krwionosne-
go i limfatycznego), ograniczaj^ca wzrost guzow nowotworowych.
W badaniach uczestniczyli takze specjalisci z innych instytucji,
takich jak Uniwersytet w Karolinie Polnocnej, Instytut Badari nad
Rakiem Dany Ferbera i Uniwersytet Humbolta w Berlinie. Obiecu-
j^.ce wyniki uzyskano zwfaszcza w przypadku raka jelita grubego.
Udowodniono, ze substancj^ aktywn^, hamujac^ wzrost komo-
rek tworzacych wysciolk? drog kapilarnych guzow, jest honokiol.
U myszy w badaniach z grupa kontroln^ honokiol zahamowal
wzrost komorek guza o 50%. Potwierdza to takze opublikowana
chinska praca naukowa, w ktorej udowodniono dzialanie in vivo
i in vitro honokiolu na komorki guza raka jelita grubego u czlo-
wieka.

Magnolia - inne pozytywne dzialania.
Honokiol i magnolol wykazuja znaczace dzialanie przeciwutlenia-
jace. Niektore zrodla wskazuj^ nawet na 1000-krotnie mocniejsze
dzialanie niz witaniina E. Inne badania wskazuj^ na mozliwosc sto-
sowania preparatow z Magnolii u diabetykow (zapobieganie nefro-
patii cukrzycowej), pacjentow z guzami nowotworowymi, astmaty-
kow, alergikow, pacjentow ze stanami zapalnymi i bolowymi.
Zalet^. preparat6w z magnolii jest praktycznie ich zerowa toksycz-
nosc, a takze brak dzialari niepozadanych. Dlatego tez mozliwe jest
dlugotrwale podawanie preparatow ktore w skladzie maj^ wyciag
z magnolii bez ryzyka powstania uzaleznienia lub jakichkolwiek ne-
gatywnych dzialah ubocznych.
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