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Úvod  

 

V mé absolventské práci s názvem Panax ginseng, historie a současnost 

v prevenci a terapii jsem si dala za úkol blíţe představit rostlinu s mnoha léčivými 

vlastnostmi, která je více známa pod názvem ţenšen. 

Ten mne zaujal jiţ v mládí a mé zaujetí touto výjimečnou rostlinou trvá dodnes. 

Četla jsem mnoho knih, týkajících se pašování přes hranice Číny a převozu karavanami, 

o útocích pirátů na přepravní lodě apod.  

Ačkoli je tato rostlina známa jiţ přes 5 000 let a ve 20. století je bedlivě 

zkoumána, myslím si, ţe ani dnes nejsou všechny její vlastnosti a účinky objeveny. 

Svou práci zaměřím především na popis ţenšenu, jeho vlastností a účinných látek, dále 

na vyuţití této rostliny v medicíně, ať jiţ tradiční či moderní. Poukáţu i na známé mýty 

a legendy, jimiţ je tato rostlina opředena.     

Blíţe přiblíţím současné volně prodejné léky obsahující Panax ginseng. Do své 

práce zařadím dotazník s otázkami pro běţné pacienty a provedu vyhodnocení. 
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Cíl absolventské práce 

 

 

Hlavní cíl: představit ţenšen jako výjimečnou rostlinu. 

Dílčí cíl: zhodnotit jeho adaptogenní účinky na náš organismus.  
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2 Teoretická část 

 

2.1 Pravý ženšen, všehoj ženšenový (Panax ginseng C.A. Meyer), 

čeleď Araliaceae – Aralkovité  

2.1.1 Botanický popis, rozšíření a pěstování 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato vytrvalá bylina má mrkvovitý, duţnatý 

ţlutošedě zbarvený kořen, který svým 

rozvětvením připomíná tvar lidského těla. 

Podzemní část tvoří i kořenová hlava 

nepravidelného tvaru, která se nachází nad 

hlavním kořenem. Nad ní jsou jizvy po 

kaţdoročně na podzim odumřelých lodyhách a 

jeden nebo několik vrcholových pupenů. 

Nadzemní část rostliny tvoří většinou jediná 

lodyha aţ 70 cm vysoká, ukončená dlouze 

řapíkatými, zpravidla pětičetnými listy. Květní 

stopka dosahuje délky 25 cm a je zakončena 

jednoduchým okolíkem sloţeným z  5 – 16 

květů. Ty jsou asi 3 mm velké, pětičetné, 

zelenobílé, většinou oboupohlavné a 

samosprašné. Plodem je šťavnatá, jasně 

červená bobule o velikosti   1 - 1,2 cm s  1 - 3 

semeny, která jsou plochá, tvrdá, světle ţlutá a 

asi 5 mm velká s drsným povrchem.  

                                            [VALÍČEK, 2007] 

 

  

  

 

 

 

      

Morfologický popis ţenšenu: 

1 – hlavní kořen, 2 – kořenový krček,  

3 – vrcholový pupen, 4 – stonek,  

5 – listy, 6 – květní stopka, 7 – plody,  

8 – tenký boční kořínek rostoucí z dolní části 

hlavního kořene, 9 – boční kořen rostoucí 

z hlavního kořene,  

10 – kořenové vlásky, 11 – tenký boční kořen 

rostoucí z kořenového krčku,  

12 – boční kořen rostoucí z kořenového 

krčku, 13 – jizva na stonku, 14 – květ, 15 – 

plod, 16 – semeno.  [REPKA, 1998] 

Obr. 1: Popis ženšenu. 
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Ţenšen je původně teplomilná rostlina. 

V následujících tisíciletích se přizpůsobila drsným 

klimatickým podmínkám změněného klimatu. Planě 

roste jen na jihu dálného východu, a to 

v severovýchodních provinciích Číny a v horských 

oblastech Koreje. Na území Ruska je rozšířen 

v Ussurijské a přímořské oblasti v hlubokých horských 

lesích, nejčastěji smíšených. Ale protoţe dochází k 

stále  dalšímu obdělávání čím dál větších území a k 

vyčerpání přirozených zásob, začal se ţenšen pěstovat 

na farmách v Číně, Koreji, Rusku, Kanadě a Spojených 

státech. Také v našich klimatických podmínkách lze 

ţenšen pěstovat, jen pokud mu vytvoříme obdobné 

mikroklimatické a půdní podmínky, které má na svých 

původních stanovištích. Je citlivý na přímé sluneční  

záření, nesnáší přímý vítr, proto roste pod korunami stromů, křovin a trav nebo 

v umělém zastínění. Také mu nevyhovují mírné a vlhké zimy se střídavým oteplením a 

ochlazením. Při těchto větších výkyvech dochází k hynutí kořenů a vrcholových 

pupenů. Je náročný na půdu, která by měla být propustná, lehčí se slabě kyselou reakcí 

(ph 5,2 – 6,5) a vyšším obsahem humusu (6 – 10 %). Negativně působí přebytek dusíku 

v půdě, který sniţuje klíčivost a růst rostlin. Půdní vlhkost by měla být v rozpětí 50 – 60 

% půdní kapacity. 

Ţenšen se rozmnoţuje semeny, která nemají při dozrání vyvinutý zárodek, a 

proto klíčí velmi pomalu. Musí proto podstoupit speciální tepelnou preparaci - 

stratifikaci za různých teplot a vlhkosti. Je to dlouhodobý proces, při kterém se semena 

prokládají vrstvou písku nebo perlitem a podstupují tepelnou fázi stratifikace, která trvá 

4 měsíce při 18 – 20 ˚C. Potom proběhne chladná fáze při 0 ˚C. Po dvou týdnech se 

vrstva od semen oddělí a dezinfikuje se. Poté se vysadí pouze puklá semena s klíčkem.  

Délka vegetačního období v našich podmínkách je kolem 140 aţ 200 dnů. Vegetace 

začíná na konci dubna, doba květu je v červnu a plody dozrávají na konci srpna. Na 

přelomu září a října odumírá nadzemní část. Neţ kořeny dozrají do určité velikosti a do 

účinného chemického sloţení, trvá to i několik let Aby jejich léčebné účinky byly 

ideální, měly by kořeny zůstat v zemi minimálně 6 – 7 let a teprve poté se dobývají pro 

další zpracování. V Číně se například k jejich dobývání pouţívají kostěné nástroje, 

Obr. 2: Plody ženšenu pravého. 

[VALÍČEK, 2007] 

 

 

Obr. 3: Kořen ženšenu  

pravého. [VALÍČEK, 2007] 
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ţelezné nejsou dovoleny.  Sklizené kořeny se promývají vodou a suší při teplotě 40 – 60 

˚C. Tímto způsobem se získávají kořeny bílé, které jsou méně ceněné. Pokud se kořen 

ponechá po dobu jedné hodiny v páře nad vařící vodou a následně se suší, získají se tak 

červené kořeny. Ty mají daleko vyšší mnoţství biologicky účinných látek, především 

ginsenosidů Rg2, Rg3, Rh1, a Rh2.  Suché kořeny se uchovávají v uzavřené tmavé 

nádobě, kde beze změny kvality vydrţí aţ dva roky. 

                      [VALÍČEK, 2007; REPKA, 1998] 

 

2.1.2 Droga 

          Ginseng Radix – Ţenšenový kořen. Usušený kořen druhu Panax ginseng C.A. 

MEYER – všehoj ţenšenový. 

 

 

2.1.3 Obsahové látky 

Ginseng radix obsahuje 2 – 3 % triterpenoidních saponinových glykosidů, které jsou 

známé jako ginsenosidy nebo panoxidy (Rb1, Rb2, Rb3, Rc, Rg1 aj.). Dále obsahuje 

polysacharidy s imunostimulačními účinky, steroly, stigmasterol, kampesterol, β-

sitosterol a jiné látky. 

          Ginsenosidy jsou nositeli hlavního farmakologického účinku. Patří do skupiny 

saponinů, skládajících se z  nepolárního triterpenového aglykonu a polárních 

sacharidových zbytků. Kyselou hydrolýzou se štěpí na cukerné sloţky a aglykon 

(sapogenin). Sacharidovými zbytky mohou být glukóza, kyselina glukuronová, 

arabinóza, rhamnóza a xylóza. Podle typu aglykonové sloţky se dělí do dvou skupin: na 

damaranové deriváty a deriváty kyseliny oleanolové. Damaranové ginsenosidy jsou 

odvozeny od protopanaxadiolu ( Rb1, Rb2, Rc, Rd ) a protopanaxatriolu (Re, Rg1, Rg2 ). 

Aglykonem ginsenosidu R0 je kyselina oleanolová. 

Za nejdůleţitější jsou povaţovány ginsenosidy Rg1 a Rb1. Rb1 má schopnost klidnit 

lidský organismus v době stresu. Rg1 naopak zvyšuje výkon, rychlost reakcí a má 

pozitivní účinek v případě fyzického vyčerpání a nemoci.                   

                                                                                                             [POTUŢÁK, 2006] 
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Obr. č. 4(20 S) – protopanaxadiol.                  Obr. č. 5 (20 S) – protopanaxatriol. 

[POTUŽÁK, 2006]          [POTUŽÁK, 2006]     

 

Obr. č. 6 ginsenosid R0 (aglykonem je  

kyselina oleanolová). [POTUŽÁK, 2006]     

 

2.1.4 Chemická analýza  

Ginseng radix- drogu tvoří usušený celý nebo řezaný kořen druhu Panax 

ginseng. Český lékopis poţaduje obsah směsi ginsenosidů Rg1 a Rb1 nejméně 0,40 % 

vztaţeno na vysušenou drogu. Stanovení obsahu se provádí kapalinovou chromatografii.    

                                                 [ČESKÝ LÉKOPIS 2005] 

 

2.1.5 Použití ženšenu v moderní medicíně 

         Ţenšen se vyznačuje mnoha farmakologickými účinky. Působí jako stimulans na 

centrální nervovou soustavu a můţe mít blahodárný vliv na celý organismus, kde 

upravuje narušené funkce jednotlivých orgánů a zvyšuje imunitu. Má tedy neobyčejně 

široký záběr terapeutického působení, není toxický, a proto se můţe pouţívat 

dlouhodobě.   

Účinek na centrální nervový systém 

Účinek ţenšenu na nervový systém se předpokládá prostřednictvím jeho vlivu na 

neurotransmisi. Hlavní podíl na tomto efektu mají ginsenosidy, které usnadňují 

uvolňování a vychytávání acetylcholinu v cholinergním nervovém systému. 

Acetylcholin je jedním z neurotransmiterů, které regulují kognitivní (intelektové) 

funkce. Je-li jeho nedostatek chronický, dochází k demenci, která je jedním z příznaků 
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Alzheimerovy nemoci. Podporou jeho uvolňování ginsenosidy zlepšují paměť a učení, a 

proto jsou vhodné pro pacienty s Alzheimerovou nemocí.  

Analgetický účinek 

Bylo prokázáno, ţe ginsenosidy mají inhibiční účinek na vápníkové kanály, 

které se nacházejí na senzitivních neuronech a jsou spojené s přenosem bolesti. 

Antihypertenzivní účinek 

Ginsenosidy můţou mít hypotenzivní i hypertenzivní účinek, který je závislý 

především na dávce, obsahu a typu ginsenosidů. Předpokládá se, ţe mechanismem 

antihypertenzivního účinku je relaxace hladkého cévního svalu a uvolnění oxidu 

dusnatého. 

Antisklerotický účinek 

Ginsenosidy brání agregaci krevních destiček, potlačují tvorbu trombů a jsou 

antagonisty faktorů krevního sráţení. 

Antidiabetický účinek 

Řada studií prokázala, ţe ginsenosidy a jeho sloţky zmírňují hyperglykémii 

dvojím mechanismem: podporou činnosti B-buněk v pankreatu a sníţením insulinové 

rezistence. Proto můţe být uţívání ţenšenu prospěšné pro pacienty s diabetes mellitus I. 

i II. typu. Ţenšenový extrakt má vliv na metabolismus B-buněk – zvyšuje produkci 

insulinu a ATP (adenosintrifosfátu) a redukuje činnost mitochondriálního proteinu, 

který negativně ovlivňuje insulinovou sekreci. Také potlačuje apoptózu (zánik buňky) 

těchto buněk a prodluţuje jejich ţivotnost. Navíc během jeho uţívání dochází ke 

zlepšení diabetických symptomů, které vedou k rozvoji polyneuropatie (nezánětlivé 

onemocnění více nervů s porušením hybnosti, citlivosti a poruchou reflexů). 

Účinek na imunitní systém 

Ginsenosidy působí imunostimulačně, podporují fagocytózu, činnost B a T 

lymfocytů a NK buněk (buňka schopná ničit jiné buňky). Zvyšují produkci cytokinů a 

interferonů. Imunomodulační vliv ginsenosidů byl potvrzen i pokusy na myších. Po 4 

denní aplikaci v dávce 10 mg ginsenosidů/den byl zřejmý nárůst aktivity buňkami 

zprostředkované imunitní odpovědi. 

Protizánětlivý a antialergický účinek 

Ginsenosidy stabilizují buňky zánětu, brání uvolňování histaminu a leukotrienů 

ze ţírných buněk a potlačují genovou expresi COX-2. 
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Detoxikační účinek 

Ţenšenový extrakt zlepšuje funkci a odolnost jater, chrání je před poškozením a 

podporuje jejich regeneraci. Pozitivně působí na aktivitu některých jaterních enzymů, 

které se účastní detoxikačních procesů. Extrakt podporuje i preventivní odolnost vůči 

toxickým látkám. 

 Fytoestrogenní účinek 

Ginsenosidy zmírňují klimakterické obtíţe jako je únava, nespavost a deprese u 

postmenopauzálních ţen. Při podávání ţenám, které trpěly klimakterickými obtíţemi 

v dávce 3 g denně po 2 měsíce se účinek dostavil zhruba u 80 % z nich. 

Zlepšení erektilní dysfunkce 

Ginsenosidy mají pozitivní vliv na pohlavní aktivitu. Klinické studie s nimi prokázaly 

zlepšení sexuálních aktivit ve srovnání s placebem. Účinek na erektilní dysfunkci se ale 

projevil aţ po dlouhodobém pouţívání (8 týdnů) vysokých dávek ginsenosidů ve formě 

prášku (900 mg/den).  

Adaptogenní účinky ginsenosidů 

Adaptogeny zvyšují odolnost organismu proti stresovým situacím. Pomáhají organismu 

udrţovat optimální hemostázu, působí jako prevence proti nemocem a urychlují 

rekonvalescenci. Adaptogenní vlastnosti ginsenosidů mohou být dány jejich vlivem na 

metabolismus, imunitní, endokrinní a kardiovaskulární systém. Endokrinologické studie 

prokázaly účinek na adenohypofýzu, která produkuje ACTH (adrenokortikotropní 

hormon). ACTH stimuluje tvorbu kortikosteroidů v kůře nadledvin, které se podílí na 

adaptačních mechanismech organismu. 

Protirakovinné účinky ginsenosidů 

Ginsenosidy potlačují zhoubné přeměny a inhibují bujení nádorových buněk. Pacienti, 

kteří dlouhodobě uţívali přípravky s obsahem ginsenosidů, měli niţší výskyt karcinomu 

plic, jater, ţaludku a tlustého střeva. 

Účinek na metabolismus tuků 

Ginsenosidy podporují sniţování hladiny cholesterolu a triglyceridů. Zároveň zvyšují 

hladiny HDL cholesterolu pomocí aktivace enzymů, které se podílí na metabolismu 

lipidů. Tento hypolipidemický účinek byl prokázán v klinických experimentech na 

pacientech, kteří dlouhodobě uţívali 6 g ginsenosidů  denně po dobu 8 týdnů. Došlo ke 

sníţení hladiny celkového cholesterolu a triglyceridů a zvýšení hladiny HDL 

cholesterolu. 

         [MEDLINEPLUS, 2009; SELECTED MEDICINAL PLANTS, 1999] 
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2.1.6 Hodnocení ženšenu podle tradiční čínské medicíny 

Ţenšen z hlediska tradiční čínské medicíny je rostlinou teplé povahy, sladké a 

mírně hořké chuti. Obnovuje energii čchi (ţivotní sílu), zvláště sleziny, plic a srdce. 

Jestliţe je slezina oslabená, projeví se to únavou, vyčerpáním a nechutenstvím. Je 

odpovědná za průjmy, nepravidelnou menstruaci, revmatické onemocnění kloubů a 

obezitu. Nedostatek energie plic se projevuje dušností, kašlem, nočním pocením a 

náchylností k nachlazení.  Při nerovnováze srdce dochází k bušení srdce, 

nedostatečnému krevnímu oběhu, nepravidelnému pulsu, nespavosti, zapomnětlivosti, 

úzkosti a celkovému neklidu. Ţenšen podporuje tvorbu tělních tekutin, pouţívá se při 

celkové slabosti, která je způsobená nadměrnou ztrátou krve, intenzivním pocení, 

vysokou horečkou, silným zvracením nebo průjmem. 

                                                                         [VALÍČEK, 2007; HARPEROVÁ, 2001] 

 

2.1.7 Nežádoucí účinky a kontraindikace 

Ţenšen je obvykle dobře snášen, pokud je uţíván v doporučených dávkách. 

Neţádoucí účinky byly pozorovány při uţívání aţ 10 g ţenšenu za den. Tyto vyšší 

dávky mohou způsobit hypertenzi či naopak hypotenzi, nespavost, zvracení, bolest 

hlavy, závratě, nervozitu, GIT potíţe, zvýšení libida, krvácení z nosu, vaginální 

krvácení, psychické a oční poruchy. Konzumací přípravků s obsahem ţenšenu se 

sniţuje hladina cukru v krvi, coţ můţe způsobit hypoglykémii, proto by neměl být 

kombinován s inzulinem. Výjimečně můţe docházet i k astmatickým záchvatům. 

Ţenšen není vhodný pro těhotné ţeny, způsobuje androgenizaci dětí (nadměrný 

vliv muţských pohlavních hormonů), dále je nevhodný pro ţeny kojící a ţeny před 

menopauzou. Není doporučován ani dětem, u kterých zatím nebyla zpracována ţádná 

klinická studie.  

Pouţití ţenšenu je dále kontraindikováno při ţaludeční nevolnosti, průjmu, 

bolesti hlavy, krvácení, při akutní koronární trombóze a u osob s psychickými 

problémy. 

 

2.1.8 Interakce s léčivy a potravními doplňky 

Lékové interakce byly zjištěny při uţívání ţenšenu s warfarinem, heparinem, 

kyselinou acetylsalicylovou, nesteroidních antiflogistik a sedativ. Při kombinaci 

warfarinu s ţenšenem dojde ke sníţenému účinku warfarinu, tím se sníţí antikoagulační 
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účinek. Dojde tedy k větší sráţlivosti s moţným rizikem vzniku trombóz. Dále ţenšen 

nepodáváme současně s přípravky obsahujícími kofein a amfetamin, můţe dojít ke 

zvýšenému účinku těchto látek, jako je zvýšení srdečního tepu a zvýšení krevního tlaku. 

Současné uţívání ţenšenu s antidepresivy, např. fenelzinu, způsobuje bolest hlavy, třes, 

nespavost, podráţděnost a manické příhody. Je tedy vhodné vyvarovat se uţívání 

ţenšenu u pacientů trpících maniodepresivními poruchami a psychózami. 

Také současné uţívání ţenšenu spolu s inzulínem můţe způsobit příliš nízkou hladinu 

cukru v krvi, proto je zde nutná opatrnost u diabetiků.  

                                                                                 [TŮMOVÁ, 2007; VALÍČEK, 2007] 

2.1.9 Způsob použití 

Ţenšen se pouţívá v surové formě v celku či nakrájený na plátky, mírně 

povařený, jako čaj, víno, rozemletý prášek nebo extrakty z kořene. Kořeny pravého 

ţenšenu, které pocházejí z Koreje a Číny mají po oloupání bílou barvu. Jestliţe se 

upravují v páře, zčervenají. Po této úpravě jsou účinnější. Červené kořeny se také 

můţou macerovat ve výtaţcích z bylin, pak jsou křehčí. 

Pro optimální zkvalitnění ţivota jsou nejlepší dlouhodobé nízké dávky 0,4 - 0, 8 

g ţenšenu v podobě čaje nebo ţenšenové tinktury. Po dvou měsících uţívání by se měl 

ţenšen na měsíc vysadit. Pro období mimořádné zátěţe je moţné uţít jednorázovou 

nebo opakovanou velkou dávku ţenšenu 0,5 – 1,0 g.  

Ţenšenový čaj připravíme z listů i kořenů ţenšenu. Listy obsahují triterpenoidní 

saponiny ginsenosidy usnadňující vykašlávání hlenu. Čaj se můţe připravit i s dalšími 

adaptogeny jako jsou například lékořice, plody schizandry nebo anděliky čínské. Na 

jeden litr vody pouţijeme 5 – 10 g sušené drogy. Vaříme na mírném plameni půl 

hodiny. Pije se ráno na lačno. Pouţíváme výhradně smaltované nebo skleněné nádobí. 

Je vhodný při nachlazení nebo břišních potíţích.  

Alkoholový extrakt: do jednoho litru 40% lihu naloţíme 50 – 60 g sušených 

plátků kořene ţenšenu tak, aby byl zcela ponořen. Na tmavém místě necháme stát po 

dobu 2 - 4 měsíců. Občas protřepeme. Poté dvakrát přecedíme přes sítko a potřetí 

přefiltrujeme přes filtrační papír. Tekutina by měla být čirá. Uţívá se 2 – 3 x denně 15 – 

20 kapek.  

Macerace: v Číně se ţenšenový kořen máčí v rýţovém víně. Do jednoho litru 

vína se přidá kromě dalších bylin 90 g nakrájeného kořene ţenšenu. Vše se nechá 

macerovat v chladu a temnu po dobu 5 - 6 týdnů. Po dvou dnech se obsah promíchá. 
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Připraví se tím silné tonikum, jehoţ nadměrná konzumace můţe způsobit předráţdění 

organismu. Pokud se do vína přidají semínka fenyklu či kardamomu, zvýší se tím chuť 

k jídlu a krevní oběh.                [MARCO 1998] 

 

2.1.10  Historie 

Ruský botanik Carl Anton Meyer klasifikoval ţenšen v roce 1843 do nově 

zavedeného rodu Panax v čeledi Araliaceae. Slovo Panax volně přeloţeno znamená 

všehoj nebo všelék (z řeckého pan-vše a axos-léčit), anglicky – Ginseng, čínsky – 

Rénshén, korejsky – Mnicha, japonsky – Gomischi.  

V průběhu staletí byl ţenšen opředen spoustou mýtů, legend a rituálů, týkajících 

se jeho hodnoty, síly a pouţití. Nejrozšířenějším mýtem je jeho pověst afrodiziaka.      

Ţenšen je rostlina vývojově velmi stará. Rostla jiţ v třetihorách, před více neţ milionem 

let. Dokázala přeţít tvrdé klimatické změny aţ do dnešní doby. Kdyţ ho objevil před 

třemi a půl tisíci lety př. n. l. zakladatel přírodní medicíny čínský císař Šeng-Nung, 

nazval ho králem bylin a elixírem ţivota. Další císaři ho označovali kořenem ţivota, 

kořenem muţe, divokým kořenem, kořenem podobným člověku. Ţenšen je uznávanou 

bylinou v tradiční čínské medicíně, kde se pouţívá k prevenci a terapii téměř proti všem 

chorobám.  

Do Evropy byl poprvé dovezen aţ v roce 1610 holandskými kupci z Japonska. 

V té době nevzbudil ţádnou pozornost a ještě dlouho se v Evropě vedly spory o jeho 

významu. 

S rozvojem diplomatických vztahů mezi východem a západem se do Evropy 

ţenšen dováţel stále častěji. Na dvoře francouzského krále Ludvíka XIV. (1638 – 1715) 

byl uţíván ţenšenový extrakt pod názvem ,,Pentao“. První záznam o ţenšenu v Rusku 

je z roku 1675, kdy ruský velvyslanec v Číně se ve své zprávě o této zemi zmínil i o 

ţenšenu. O několik let později, roku 1690, lékař na carském dvoře Lavrentij Blumentrot 

předává informace o této bylině a jejím pouţití německému lékaři Mentzelovi. 

 Prvním Evropanem, který ţenšen popsal, byl francouzský jezuita Jourtoux, a to 

roku 1711. O tři roky později publikoval v časopise Londýnské královské společnosti 

esej, pojednávající o jeho zázračných účincích. 

 V roce 1725 obdrţel papeţ Benedikt XIII. od čínského císaře Jun China hned 

několik kořenů. Od tohoto období aţ do současnosti se s ţenšenem a jeho výrobky 

v Evropě více či méně potkáváme.                              [MARCO 1998; VALÍČEK, 2007] 
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2.2.  Příbuzné rostliny 

 

2.2.1  Eleutherococcus senticosus, Eleuterokok ostnitý, čeleď 

Araliaceae – Aralkovité, Sibiřský ženšen 

2.2.2 Botanický popis, rozšíření a pěstování 

 

 Obrázek č. 7:  A - část rostliny s plody,  B - květ, 

C - plody,  D – zralý plod, E – semeno 

[VALÍČEK, 2007]   

Eleuterokok je 1,5 - 3 m vysoký keř, 

který výjimečně dosahuje výšky aţ 6 m. 

Má bohatě vyvinutý kořenový systém, 

dosahuje délky aţ 30 m. Nadzemní část 

tvoří několik stonků, které se v horní části 

větví. Stonek a větve jsou pokryty ostny, 

které jsou skloněny špičkou dolů. Listy 

jsou řapíkaté, pětičetné, podlouhlé, na 

okrajích zubaté nebo s řídkými ostny. 

Oboupohlavné a samčí květy jsou fialové 

a samičí ţluté. Mají 4 - 6 tyčinek, 

semeník je pětipouzdrý. Plody jsou černé, 

suché bobule, obsahující ţlutavá semena.  

Kvete od poloviny června do července, plody se tvoří koncem srpna a září. Roste divoce 

na Sibiři, ve smíšených, ale i jehličnatých lesích, ve vlhkých půdách s dostatkem světla. 

Je rovnocennou náhradou ţenšenu pravého, který je obtíţně pěstovatelný. Výhodou 

eleuterokoku je naopak snadné mnoţení a pěstování.        [VALÍČEK, 2007] 

 

 

 

 

2.2.3  Droga 

Eleuterococci radix – Kořen eleuterokoku. Usušený kořen druhu 

Eleutherococcus senticosus (RUPR. et MAXIM.) MAXIM.                     
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2.2.4 Obsahové látky 

Nejvýznamnějšími obsahovými látkami jsou glykosidy (eleuterosidy). Na rozdíl 

od ginsenosidů mají jednodušší strukturu fenylpropanových glykosidů, s největším 

podílem eleutherosidu B (=syringin) a z něj vznikajícího lignanového eleutherosidu E. 

Dále polysacharidy, heteroxylan s Mr 30 000 a glukan s Mr 150 000, dále tokoferoly a 

kyselinu chlorogenovou.                                                                    

 

      

Obr. č. 8: eleutherosid E. [POTUŽÁK, 2006]       Obr. č. 9: syringin (= eletherosid B).  

                  [POTUŽÁK, 2006]        

 

 

2.2.5 Použití eleuterokoku moderní medicíně 

Extrakt z eleuterokoku má adaptogenní účinek srovnatelný se ţenšenem. Podílí 

se na něm eleutherosidy a polysacharidy. Polysacharidy stimulují fagocytosu (pohlcení 

a zničení cizorodého materiálu, např. bakterií či vlastních poškozených a odumřelých 

buněk) a syntézu interferonů (látky bílkovinné povahy, které produkují zejména buňky 

imunitního systému).                                                                [POTUŢÁK, 2006; str. 98] 

 Eleutherosidy sniţují hladinu krevního cukru a cholesterolu v krvi, působí proti 

vzniku aterosklerózy, kardiovaskulárních chorob a stimulují CNS. Podporují funkci 

pohlavních orgánů, mají antivirovou a antibakteriální aktivitu. Zlepšují stavy pacientů 

s onkologickým onemocněním, zvyšují odolnost organismu proti záření (rentgenové a 

ultrafialové záření). Dále zvyšují tvorbu bílkovin (proteosyntézu) v organismu, a proto 

bývají přípravky z eleuterokoku pouţívány sportovci všude tam, kde je potřeba zvýšit 

nárůst svalové hmoty.  
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2.2.6 Hodnocení eleuterokoku podle tradiční čínské medicíny 

Eleuterokok má z hlediska tradiční čínské medicíny teplou povahu a palčivou 

chuť. Obnovuje energii plic a ledvin. Nedostatek energie plic se projevuje dušností, 

kašlem, nočním pocení a náchylností k nachlazení. Nerovnováha ledvin značí strach, 

slabost, málo pevnou vůli, předčasné stárnutí, impotenci, neplodnost, otoky, bolesti ve 

spodní části zad, problémy s močením a letargii. Ţenšen rozhání vítr a vlhkost, sniţuje 

otoky, posiluje šlachy a kosti.                         

                                                             

2.2.7 Nežádoucí účinky a kontraindikace 

Při delším uţívání se můţe dostavit nespavost a předráţděnost. Kontraindikací 

jsou akutní stavy jakéhokoliv onemocnění a krvácení všeho typu. Podávání 

eleuterokoku se nedoporučuje při vysokém krevním tlaku, horečnatých onemocněních, 

srdečních arytmií a u stavu po infarktu myokardu do tří měsíců po jeho odeznění. Je 

nevhodné ho uţívat v těhotenství a při kojení.  

         

2.2.8 Způsob použití 

Lihový extrakt: připraví se z kořenů 50 g suchého kořene a 0,5 litru 33% 

alkoholu. Pouţívá se 3x denně 15 - 20 kapek po dobu 4 – 5 týdnů a poté je nutno udělat 

dvoutýdenní přestávku. 

Odvar: se získává pětiminutovým varem jedné lţíce sušených kořenů v 0,5 litru vody. 

Doporučuje se 15 – 30 ml tohoto odvaru 3x denně před jídlem.  

Mast: připraví se 20% mast z mletého sušeného kořene nebo z  20 ml tinktury 

rozmíchané ve100 g masťového základu. Pouţívá se na ekzémy a psoriázu. 

                                                                                            

2.2.9 Historie 

V Číně se pouţíval jiţ před 2000 lety. V 50. letech minulého století se dostal do 

podvědomí, kdyţ se v tehdejším SSSR hledala náhrada za ţenšen pravý. 

            [HARPEROVÁ, 2001; JABLONSKÝ, BAJER, 2007; VALÍČEK, 2007] 
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2.2.10 Panax quinquefolius, Ženšen pětilistý, čeleď Araliaceae – 

Aralkovité  

2.2.11 Botanický popis, rozšíření a pěstování 

 

Ţenšen pětilistý je víceletá bylina. 

Dosahuje výšky 20 – 37 cm. Kořen je 

duţnatý, cylindrický, aromatický, 

ţlutohnědé barvy a 5 – 12 cm dlouhý. 

Lodyha je vzpřímená a má 3 - 4 listy, 

které jsou pětičetné, střední lístky jsou 

větší, podlouhlé, krajní vţdy menší a 

oválné. Jejich okraje jsou nepravidelně 

zubaté, řapíky 4 – 10 cm dlouhé. Květy 

jsou drobné, zelenavě bílé, plody jasně 

červené, asi 1cm velké a semena bílá aţ 5 

mm velká. Kvete od července do srpna. 

Roste většinou ve východní části USA. 

Nyní se pěstuje v Číně, Japonsku a Kanadě převáţně v listnatých lesích. Je méně 

náročný na pěstování.           [VALÍČEK, 2007 str. 69] 

 

2.2.12 Droga 

Quinquefolius radix – Kořen ţenšenu pětilistého. Usušený kořen druhu Panax 

quinquefolius. 

 

2.2.13 Obsahové látky 

Má obdobné sloţení jako ţenšen pravý, ale obsah jednotlivých látek je asi 3 x 

niţší. Obsahuje velké mnoţství ginsenosidů Rb1 a Re a menší mnoţství ginsenosidu 

Rg1.  Poměr sloučenin Rb1 a Rg1 je u něj rozdílný neţ u ţenšenu pravého.  

 

2.2.14 Použití ženšenu pětilistého v moderní medicíně 

Ţenšen pětilistý má podobné účinky jako ţenšen pravý. Je to adaptogen, zvyšuje 

tělesnou sílu a imunitu. Zlepšuje paměť a podporuje schopnost učení. Sniţuje hladinu 

krevního cukru u diabetu I. stupně. Dále normalizuje krevní tlak u pacientů s nízkým a 

vysokým tlakem, zlepšuje krevní oběh a sniţuje hladinu cholesterolu v krvi. Zvyšuje 

Obr. 10: Ženšen pětilistý A – nadzemní část rostliny, 

 B – kořen. [VALÍČEK, 2007] 
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činnost ţláz s vnitřní sekrecí, má afrodiziakální účinky a zvyšuje odolnost proti 

rentgenovému a ultrafialovému záření. 

    

2.2.15 Hodnocení ženšenu pětilistého podle tradiční medicíny 

Ţenšen pětilistý má z hlediska tradiční čínské medicíny chladnou povahu, 

sladkou, mírně hořkou chuť. Obnovuje energii srdce, plic a ledvin. Při nerovnováze 

srdce dochází k bušení srdce, nedostatečnému krevnímu oběhu, nepravidelnému pulsu, 

nespavosti, zapomnětlivosti, úzkosti a celkovému neklidu. Nedostatek energie plic se 

projevuje dušností, kašlem, nočním pocením a náchylností k nachlazení. Nerovnováha 

ledvin značí strach, slabost, málo pevnou vůli, předčasné stárnutí, impotenci, 

neplodnost, otoky, bolesti ve spodní části zad, problémy s močením a letargii. Ţenšen 

vyţivuje krev, doplňuje tekutiny, pročišťuje horko a střeva. Pouţívá se při ztrátě krve, 

uhašení ţízně, při suchu v ústech, horečce, únavě, neklidu a slabosti. 

 

2.2.16 Nežádoucí účinky a kontraindikace 

Nepouţívá se při horečnatých onemocněních, v těhotenství, při nespavosti a 

vysokém krevním tlaku. Nedoporučuje se u nervózních, hysterických a schizofrenních 

pacientů. Nepouţívá se současně se stimulujícími látkami, včetně kávy. Kontraindikací 

jsou akutní stavy a krvácení všeho typu. Větší pozornost je nutná u diabetiků a pacientů 

se srdečním onemocněním.  

 

2.2.17 Způsob použití 

Pouţívá se ve formě odvaru, prášků a tablet. Doporučená denní dávka je 3 – 6 g 

suché drogy. 

 

2.2.18  Historie 

Tento druh ţenšenu byl objeven v roce 1718 v Kanadě poblíţ Montrealu. V 19. 

století se stal cenným vývozním artiklem.  

[MEDLINE PLUS, 2009; HARPEROVÁ, 2001; VALÍČEK, 2007] 
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2.2.19  Ženšen nepravý, Panax pseudoginseng, čeleď Araliaceae, 

Aralkovité 

2.2.20  Botanický popis, rozšíření a pěstování 

 

Ţenšen nepravý je víceletá bylina, 

dosahující výšky 0,5 – 1 m. Kořen je 

vřetenovitý, dřevnatý s krátkým 

kořenovým krčkem. Lodyha je 

vzpřímená, zakončená 3 - 6 listy, které 

jsou pěti aţ osmičetné. Lístky jsou 

podlouhlé, 5 – 15 cm dlouhé, na okrajích 

pilovitě zubaté. Řapíky jsou lysé, tenké a 

dlouhé 7 – 15 cm. Květy má drobné, 

oboupohlavné nebo samičí, ţlutavě 

zelené. Obsahují 5 - 6 tyčinek a mají 2 - 3 

pouzdrý semeník. Plody jsou červené aţ 

červenočerné o velikosti 6 – 7 mm s 2 - 3 

bělavými semeny. Roste v oblasti severní Indie, v Thajsku, Indočíně a v jihozápadní 

Číně. Daří se mu v listnatých lesích, ve výškách 1500 – 3000 m nad mořem. V současné 

době se pěstuje i ve Vietnamu. Pěstuje se podobně jako ţenšen pravý.  

                  [VALÍČEK, 2007 str. 71] 

 

2.2.21  Droga 

Panax pseudoginseng – Kořen ţenšenu nepravého. Usušený kořen druhu Panax 

pseudoginseng. 

 

 

2.2.22 Obsahové látky 

Droga obsahuje saponiny, protopanaxadiol, protopanaxatriol, ginsenosidy Rb1, 

Rb2, Rb3, Rc, Rd, Re, Rg1, Rg2, glukoginsenosid Rf a notoginsenosid R1, R2, R3, R4 A 

R6. Dále polysacharidy, aminokyseliny a jiné látky. 

 

 

 

Obr. 11: Ženšen nepravý A – nadzemní část 

rostliny, B – kořen. [VALÍČEK, 2007] 



- 22 - 

 

2.2.23  Použití ženšenu nepravého v moderní medicíně 

Zvyšuje tělesnou sílu, stimuluje imunitní systém, sniţuje hladinu cukru, tuku a 

cholesterolu v krvi. Má hemostatický účinek, zastavuje povrchové i vnitřní krvácení, 

způsobené následkem úrazů. Vykazuje také antikoagulační účinek, kdy sniţuje riziko 

vzniku trombóz. Příznivě působí i při vykašlávání krve, přítomnosti krve v moči nebo 

stolici, krvácení z nosu a u krevních výronů. Pouţívá se při poúrazových stavech 

k tišení bolesti a sniţování otoků.  

 

2.2.24 Hodnocení ženšenu nepravého podle tradiční medicíny 

Ţenšen nepravý má z hlediska tradiční čínské medicíny teplou povahu, sladkou, 

mírně hořkou chuť. Obnovuje energii čchi jater a ţaludku. Nerovnováha ţaludku 

způsobuje ţaludeční vředy, chronickou gastritidu, sníţenou nebo naopak zvýšenou chuť 

k jídlu. Dále se projevuje se nevolností, zvracením a bolestí trávicího traktu. Při 

nerovnováze jater dochází k nevolnosti, zvracení, nadýmání, zácpě, vzniku hemoroidů. 

Dochází k podráţděnosti, hněvu, agresi, náladovosti a netrpělivosti. Ţenšen rozpouští 

krevní sraţeniny, zastavuje krvácení, oţivuje krev a sniţuje bolest a otoky. 

 

2.2.25 Nežádoucí účinky a kontraindikace 

Nevhodné pouţívat v těhotenství, při nespavosti a vysokém krevním tlaku.   

Nedoporučuje se u nervózních, hysterických a schizofrenních pacientů. Neměl by být 

pouţíván současně s látkami, které stimulují organismus, např. káva. Kontraindikací je 

akutní stav jakéhokoliv onemocnění a krvácení všeho typu. Větší opatrnost je nutná u 

diabetiků a u pacientů se srdečním onemocněním. 

 

2.2.26 Způsob použití  

Pouţívá se ve formě odvaru, tinktury, v tobolkách či tabletách. Doporučená 

denní dávka je 3 – 10 g suché drogy.  

 

2.2.27 Historie 

Tento druh ţenšenu je znám od 16. století a do tehdejší encyklopedie ho uvedl 

čínský lékař Li-Š‘-čen. 

           [AVICENNA. CZ, 2007; HARPEROVÁ, 2001; VALÍČEK, 2007] 
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3 Praktická část 

V praktické části jsem sestavila dotazník (viz příloha č. 1), zaměřený na znalost 

a uţívání přípravků s obsahem ţenšenu. Dotazníky byly k dispozici v lékárně Na 

Školské a prodejně zdravé výţivy v Zábřehu, dále v lékárně Dr. Max v Šumperku. Bylo 

osloveno 100 respondentů, kteří vyplnili dotazník přímo na místě. Výsledky dotazníku 

jsem zpracovala do koláčových grafů (příloha č. 2). 

Z těchto dotazníků vyplývá, ţe známost přípravků a ţenšenu jako takového je 

mezi lidmi všeobecně dobrá (63 %). Co se týče pouţívání přípravků s ţenšenem, byly 

výsledky podprůměrné (25 %). Přípravky více pouţívají muţi (62 %) neţ ţeny (38 %). 

Délka uţívání ţenšenu je udávána do jednoho roku (44 %) a do pěti let (56 %)  

téměř stejně, nad pět let přípravek neuţívá nikdo. Nejvíce je pouţíván u věkové hranice 

30 - 50 let (56 %) a za ním následuje 50 - 99 let (44 %). Naprostá většina respondentů 

(85 %) by doporučila ţenšen i svým známým, coţ svědčí o tom, ţe jeho pouţívání je 

oblíbené. Nakupovat tyto přípravky chodí lidé více nakupovat do lékáren (56 %) a 

prodejen zdravé výţivy (38 %), kde dostanou i odbornou radu, neţ nákupem přes 

internet (6 %). Z mnou vybraných preparátů nejvíce uspěl přípravek Geriavit (31 %), 

který je nejvíce propagován reklamou. Poté následuje Ţenšenový ţivotabudič (25 %) a 

Ginseng Royal Jelly Oral Tonic (13 %). Zbytek respondentů (31 %) dává přednost 

jiným ţenšenovým přípravkům. 

Závěrem bych chtěla shrnout výsledky dotazníku a zhodnotit jej jako celek. 

Oslovení respondenti většinou ţenšen a jeho přípravky znají. A protoţe moderní doba to 

ţádá, pečují lidé o své zdraví ve větší míře, neţ tomu bylo dříve. Kupují a uţívají výše 

uvedené, ale i jiné preparáty, které nebyly v dotazníku uvedeny. Pouţívají je na podporu 

imunity, proti únavě či k řešení jiného problému.  

 

3.1 Volně prodejné léčivé přípravky 

Název přípravku: Pharmaton Geriavit 

Sloţení: Ginseng extractum siccum normatum 40,0 mg, Deanoli hydrogenotartras 26.0 

mg, Retinolum (vitamin A) 1,2 mg, Ergocalciferolum (vitamin D2) 0,01 mg, 

Tocoferolum (vitamin E) 10,0 mg, Thiaminum (vitamin B1) 2,0 mg, Riboflaminum 

(vitamin B2) 2,0 mg, Pyridoxinum (vitamin B6) 1,0 mg, Cyanocobalaminum (vitamin 

B12) 0,001 mg, Calcii pantothenas 10,0 mg, Nicotinamidum 15,0 mg, Acidum 

ascorbicum (vitamin C) 60,0 mg, Rutosidum 20,0 mg, Fluoridum 0,2 mg, Kalium 8,0 
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mg, Cuprum 1,0 mg, Manganum 1,0 mg, Magnesium 10,0 mg, Ferrum 10,0 mg, 

Zincum 1,0 mg, Calcium 90,3 mg, Phosphorus 70,0 mg, Lecithinum 66,0 mg v jedné 

měkké tobolce. 

 

Indikace: při stavech vyčerpání, únavě, pocitech slabosti, sníţené koncentraci a sníţené 

duševní vnímavosti; při nevyváţené nebo nedostatečné výţivě v době rekonvalescence 

po nemoci a pro posílení celkové odolnosti; pro zmírnění obecných příznaků stárnutí a 

prevenci nedostatku vitamínu a minerálních látek u starších osob. Přípravek není 

vhodný pro děti. 

 

Dávkování: 2 tobolky uţívané spolu s jídlem, nejlépe 1 tobolka při snídani a při obědě 

po dobu 2 – 3 týdnů. Dále 1 tobolku při snídani. 

 Neţádoucí účinky: ojediněle jsou zmiňovány neţádoucí gastrointestinální účinky (např. 

nevolnost, bolesti ţaludku, zvracení).  

Kontraindikace: Pharmathon Geriavit je kontraindikován při poruchách metabolismu 

vápníku (např. hyperkalcemie a hyperkalciurie) při hypervitaminóze vitaminem A nebo 

D, při poruchách funkce ledvin, při hypersenzitivitě na některou z látek obsaţených 

v přípravku.  

Interakce: současné uţívání přípravků Pharmathon Geriavit a některých léků, jako jsou 

tetracykliny, cholestyramin a antacida, můţe sniţovat jejich vstřebávání. Mezi podáním 

těchto léčiv a přípravku Pharmathon Geriavit musí být alespoň dvouhodinový odstup. 

Těhotenství a kojení: při uţívání přípravku Pharmathon Geriavit během těhotenství 

v doporučených dávkách nebyly zaznamenány ţádné příznaky, které by svědčily o 

riziku pro plod. Kontrolované studie provedené u těhotných ţen však nejsou doposud 

k dispozici. O podávání tohoto přípravku těhotným a kojícím ţenám by měl rozhodnout 

lékař.  

 

Název přípravku: Pharmaton  Activit 

Sloţení:  Ginseng extactum siccum normatum  40, 00 mg, Betacarotenum  4, 8 mg, 

Colecalciferolum 200 IU, Tocoferolum alfa RRR10 mg, Thiaminum 1,4 mg, 

Riboflavinum 1,6 mg, Pyridoxinum 2 mg, Cyanocobalaminum 1 mikrogram, Acidum 

ascorbicum 60 mg, Nicotinamidum 18 mg, Acidum folicum 200 mikrogramů, Biotinum 

150 mikrogramů, Ferrum 10 mg, Zincum 1 mg, Cuprum 2 mg, Manganum 2,5 mg, 
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Selenium 50 mikrogramů, Magnesium 40 mg, Calcium 100 mg v jedné potahované 

tabletě. 

Indikace: při stavech vyčerpání (např. vyvolaných stresovými situacemi), únavě, 

pocitech slabosti, sníţené koncentraci a sníţené duševní vnímavosti. Při nevyváţené 

nebo nedostatečné výţivě, např. u starších osob nebo z důvodů diet, ztráty chuti k jídlu, 

anorexie, duševní a tělesné vyčerpanosti v důsledku akutního nebo chronického 

onemocnění včetně chirurgického zákroku a v době rekonvalescence. 

Dávkování:  1 tableta denně, nejlépe ráno. 

Neţádoucí účinky: ojediněle nevolnost, bolesti ţaludku, zvracení. 

Kontraindikace: přecitlivělost na sloţky přípravku, poruchy metabolismu vápníku, 

hypervitaminóza A nebo D, renální insuficience, současná léčba retinoly (např. při léčbě 

akné) nebo vitamínem D. Přípravek není určen pro děti do 15 let. 

Těhotenství a kojení: při uţívání přípravku v období těhotenství v doporučených 

dávkách nebyly zaznamenány ţádné příznaky, které by svědčily o riziku pro plod. 

Kontrolované studie provedené u těhotných ţen nejsou doposud k dispozici. O podávání 

přípravku by měl rozhodnout lékař. 

 

Název přípravku: Pharmaton Gincosan  

Sloţení: Ginseng extractum siccum normatum 100 mg, Ginkgo bilobae extractum 

siccum normatum 60 mg v jedné ţelatinové tobolce. 

Indikace: podpůrná léčba při sníţení mentálních schopností, úbytku pozornosti a 

schopnosti koncentrace, ke zlepšení paměti a její kapacity, při závratích, 

zapomnětlivosti, změnách nálad nebo zhoršené sociální přizpůsobivosti, a to především 

na podkladě počínající primární degenerativní demence nebo vaskulární insuficience 

CNS. Přípravek je určen pro dospělé, je vhodný pro diabetiky. 

Dávkování: 2x denně jednu tobolku po snídani a obědě. Léčba má trvat alespoň 4 týdny.  

Neţádoucí účinky: příleţitostně se mohou vyskytnout mírnější gastrointestinální 

poruchy jako pocit plnosti ţaludku, nauzea, nevolnost, průjem, vzácněji alergické koţní 

reakce, bolest hlavy, návaly. 

Kontraindikace: přecitlivělost na sloţky přípravku. 

Interakce s jinými léčivými přípravky: vazodilatancia, salicyláty. Centrální účinky 

sniţují např. barbituráty. 

Těhotenství a kojení: pouţívání přípravku se nedoporučuje. 
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Název přípravku: Ginsana 

Sloţení: Ginseng extractum siccum normatum 100 mg v jedné měkké tobolce. 

Indikace: posílení fyzické zdatnosti při stavech slabosti, vyčerpání a únavy, k podpoře 

mentálních funkcí v případech sníţené koncentrace, k podpoře odolnosti v případech 

zvýšeného napětí a pro posílení imunitního systému, ke zkrácení doby rekonvalescence, 

ke zlepšení imunitního systému. Přípravek je určen pro dospělé a děti od 12 let a je 

vhodný pro diabetiky. 

Dávkování: dospělí 2 tobolky při snídani nebo 1 tobolku při snídani a 1 při obědě. 

V případech těţkých stresových situací lze na počátku léčby zvýšit denní dávku na 4 

tobolky. Děti nad 12 let přibliţně 3 mg léčivé látky/kg tělesné hmotnosti dítěte. Při 

obvyklém dávkování se doporučuje přípravek uţívat po dobu 1 – 2 měsíců. Mezi 2 

aplikacemi se doporučuje přestávka 14 dní. 

Neţádoucí účinky: nevolnost, bolest ţaludku, průjem, nespavost, alergické reakce. 

Kontraindikace: přecitlivělost na sloţky přípravku. 

Interakce: nejsou známy. 

Těhotenství a kojení: kontrolované klinické studie u těhotných a kojících ţen nebyly 

doposud provedeny. O podávání přípravku by měl rozhodnout lékař. 

 

Název přípravku: Bilobil duo 60 mg/100 mg 

Sloţení: Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum 60 mg, ginseng 

extractum siccum quantificatum 100 mg v jedné tvrdé tobolce. 

Indikace: poruchy krátkodobé a dlouhodobé paměti, poruchy koncentrace, únava, 

vertiginózní stavy. Nedoporučuje se dětem mladším 12 let. Diabetici by měli uţívání 

tobolek konzultovat s lékařem, protoţe extrakt ţenšenu mírně sniţuje hladinu glukosy 

v krvi. 

Dávkování: 2 tobolky denně, jednu po snídani a další po obědě. Lék by se měl uţívat 

alespoň po dobu 4 týdnů. Při dlouhodobém pouţívání (déle neţ 2 měsíce) je třeba 

poradit se s lékařem nebo lékárníkem. 

Neţádoucí účinky: bolest ţaludku, nevolnost, průjem, bolest hlavy, reakce na kůţi 

z přecitlivělosti (svědění, červený otok). Dlouhodobé uţívání extraktu ţenšenu můţe 

způsobit nespavost, nervozitu, zvýšení krevního tlaku, koţní vyráţky a ranní průjem. 

Neţádoucí účinky byly pozorovány při dávce 15 g kořenu ţenšenu denně. 

Kontraindikace: Přecitlivělost na léčivé látky nebo kteroukoli pomocnou látku tohoto 

přípravku. 



- 27 - 

 

Interakce: přípravek můţe sniţovat krevní sráţlivost, proto jeho podávání není 

doporučeno u pacientů současně léčených antiagregačními (např. kyselina 

acetylsalicylová) nebo antikoagulačními léčivými přípravky. Uvedená kombinace 

léčivých přípravků zvyšuje riziko krvácení. 

Těhotenství a kojení: neexistují ţádné klinické údaje o bezpečnosti tohoto přípravku 

během těhotenství a kojení. Proto se tento přípravek v průběhu těhotenství a kojení 

nedoporučuje. 

 

Název přípravku: Gerimax 

Sloţení: Retinoli acetas (vitamin A) 3330 IU, Thiamini nitras (vitamin B1) 1,70 mg, 

Riboflavinum (vitamin B2), Pyridoxini hydrochloridum (vitamin B6), 

Cyanocobalamum (vitamin B12), Ginseng extractum siccum 85 mg, Acidum folicum 

100 mikrogramů, Calcii pantothenas (acidum pantothenicum) 6,56 mg, Natrii ascorbas 

(vitamin C), Tocoferoli alfa acetas 50 % (vitamin E) 20,00 mg, Magnesii hydroxidum 

(magnesium) 479,60 mg, Nicotinamidum 19 mg, Ferossi fumaras (ferrum) 54,70 mg, 

Zinci oxidum (zincum) 18,67 mg, Cupri sulfas (cuprum) 9,84 mg, Manganosi sulfas 

(manganum) 7,69 mg, Chromii trichloridum (chromium) 0,64 mg, Natrii molybdenas 

(molybdaneum) 0,63 mg. 

Indikace: prevence proti předčasnému stárnutí, sníţená tělesná a duševní aktivita, 

sníţená funkce paměti, ke zkrácení doby rekonvalescence, nedostatek vitamínů a 

minerálů, celkové zvýšení odolnosti. Nedoporučuje se dětem do 15 let. 

Dávkování: 1 tableta denně po snídani. 

Neţádoucí účinky: při uţívání v předepsaných dávkách nebyly pozorovány ţádné 

neţádoucí účinky. V ojedinělých případech jsou moţné reakce přecitlivělosti na ţelezo 

(gastrointestinální poruchy). Při předávkování se můţe projevit nervozita a nespavost. 

Kontraindikace: Přecitlivělost na léčivé látky nebo kteroukoli pomocnou látku tohoto 

přípravku., léčba akné nebo vitamínem D. 

Interakce: nejsou známy. 

Těhotenství a kojení: neexistují ţádné klinické údaje o bezpečnosti tohoto přípravku 

během těhotenství a kojení. Proto se tento přípravek v průběhu těhotenství a kojení 

nedoporučuje.                       [AISLP 2010.1; cit. 2010-04-19] 
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4 Diskuse 

 

Pouţití ţenšenu je zaloţeno na vědeckých důkazech. Tato pouţití byla testována 

na lidech a zvířatech. Byly prokázány důkazy především při léčbě diabetu, prevenci, 

chřipce, nachlazení a zlepšování paměti. Studie prokázaly, ţe účinky ţenšenu se začínají 

projevovat aţ při dlouhodobém uţívání. Ţenšen je vhodný pro všechny věkové 

kategorie. Výjimkou jsou děti, u kterých zatím nebyla zpracována ţádná klinická studie, 

proto jim ţenšen není doporučován. Opatrnost je na místě i u těhotných a kojících ţen, 

kde je nutná konzultace s lékařem. Doporučuje se pouţívat přípravky standardizované, 

kde je zaručený obsah látek.  

V praktické části na základě dotazníku jsem zjistila, ţe většina lidí ţenšen zná, 

ale velmi málo jich ho uţívá. Na našem trhu je jiţ mnoho kvalitních přípravků 

s obsahem ţenšenu jako například Pharmathon Geriavit, který dle mého dotazníku 

pouţívá nejvíce lidí staršího věku. Z mnoha dalších bych uvedla Pharmathon Activit, 

Ginsana, Bilobil duo či Gerimax.  

 

 

Závěr 

 

Ve své práci jsem psala o léčivé bylině ţenšen, která mě zaujala svým širokým 

spektrem léčivých účinků, blahodárně působících na lidský organismus. Dovede pomoci 

oslabenému organismu, aniţ by způsobovala neţádoucí účinky, jaké vykazují léky. Je to 

adaptogen, napomáhá odstraňovat stres, únavu, zvyšuje vytrvalost a výkonnost. To je 

jen zlomek léčivých účinků, které ţenšen vykazuje, a mnoho dalších, které jsem popsala 

ve své práci.  

Moderní doba přináší stále větší nároky na člověka a jeho výkonnost, takţe lidé 

vyhledávají prostředky klasické i přírodní medicíny k péči o své zdraví a fyzickou 

kondici. Jednou z moţností, jak preventivně i terapeuticky působit na zdraví, je 

pouţívání přípravků s obsahem ţenšenu. 
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Резюме 

 
         В своей  выпускной работе под названием Panax ginseng,  история и 

действительность в превенции и терапии,  я поставила перед собой задачу более 

подробно ознакомиться с благодатными свойствами лечебного растения, которое 

больше всего известно под названием женьшень. 

Это растение меня заинтересовало уже в молодости, и интерес к нему остался до 

сегодняшнего дня. Я прочитала много книг о контрабанде этого растения через 

границы Китая и перевозки его караванами, о нападении пиратов на суда, 

перевозившие эти лекарственные растения. 

Хотя это растение нам знакомо уже более 5 000 лет и в 20 столетии было 

пристально изучаемо, думаю, что даже сейчас еще не объявлены все его лечебные 

свойства. В своей работе я сосредоточилась прежде всего на описании женьшеня, 

его свойствах и целебных действиях, также на использовании этого растения в 

медицине, как традиционной так и современной. Отмечу и известные мифы и 

легенды, которые связаны с этим лекарственным растением. 

Я постаралась подробнее приблизить современные продаваемые лекарства, в 

состав которых входит Panax ginseng, ввела анкету с вопросами для пациентов и 

провела ее оценку. 

Использование женьшеня основано на научных исследованиях. Его 

использование было тестировано на людях и животных.  Доказательства 

благотворного влияния существуют для лечения диабета, профилактики, гриппа, 

простуды и улучшения памяти. Исследования показали, что влияние женьшеня 

проявляется при долговременном его употреблении. Женьшень пригоден для всех 

возрастных категорий. Исключением являются дети, у которых пока не было 

проведено клиническое исследование, поэтому им женьшень не рекомендуется. 

Осторожность уместна и у беременных и кормящих женщин, когда необходима 

консультация врача. Рекомендуется использовать стандартизованные средства, у 

которых гарантировано количество полезного вещества. 
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Příloha č. 1 
 

Dotazník hodnotící ženšenové přípravky                        VOŠ MILLS, s. r. o. 

          Hana Hájková 
1. Znáte bylinu ţenšen?   

a) ano  

b) ne 

 

2. Uţíváte některé přípravky s obsahem ţenšenu? 

a) ano 

b) ne 

 

3. Jste spokojeni s účinky přípravku s ţenšenem?     

a) ano 

b) ne 

 

4. Znáte přípravek Pharmaton Geriavit?     

a) ano 

b) ne 

 

5. Znáte přípravek  Ginseng Royal Jelly Oral Tonic?  

a) ano 

b) ne 

 

6. Znáte přípravek Ţen – šenový ţivotabudič?  

a) ano 

b) ne 

 

7. Který produkt nejčastěji uţíváte? 

a) přípravek  Pharmaton Geriavit  

b) přípravek  Ginseng Royal Jelly Oral Tonic 

c) přípravek  Ţen – šenový ţivotabudič  

d) jiný 

 

8. Jak dlouho produkty s přípravkem ţenšenu uţíváte? 

a) 1 rok a méně 

b)  do 5 let 

c) nad 5 let 

 

9. Doporučujete produkty ţenšenu přátelům? 

a) ano 

b) ne 

 

10. Kde produkty s ţenšenu kupujete? 

a) lékárna 

b) internet               

c) prodejna zdravé výţivy              

d) nekupuji 

 

11. Pohlaví 

a) muţ 

b) ţena 

 

12. V jaké věkové skupině jste? 

a) 15 - 30 let 

b) 30 – 50 let 

c) 50 – 99 let 

 

Za vyplnění dotazníku děkuji! 
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Příloha č. 2 
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