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СКРАЋЕНИЦЕ 

GMP - гуанозин моно фосфат 

eNOS - ендотелна азот оксид синтетаза 

ACAT - ацил CoA:холестерол ацилтран-

сфераза 

HMG - CoA - хидрокси-метил-глутарил-

коензим А редуктазе 

iNOS - индуктибилна азот оксид синтетаза 

COX - циклооксигеназа 

 

САЖЕТАК 
 

Глог (Crataegus monogyna,  Crataegus oxya-

cantha L.; sin. Crataegus laevigata, Rosaceae) 

се дуго времена користи у традиционалној 
медицини многих народа као лек или помоћ-

но лековито средство. Распрострањен је у 

Европи, источној Азији и источној Северној 
Америци. Лишће, цветови и плодови се кори-

сте у лечењу хроничне срчане инсуфицијен-

ције, високог крвног притиска, као и различи-

тих дигестивних проблема. У новије време су 

изведене и студије које су показале антиокси-

дативно, антиинфламаторно, гастропротекти-

вно и антимикробно дејство екстракта глога. 

У екстрактима лишћа, цветова и плода глога 
идентификовани су флавоноиди, олигомерни 

проциjанидини, тритерпенске киселине, ор-

ганске киселине, стероли и кардиоактивни 

амини у траговима. Међутим, флавоноиди и 

олигомерни процијанидини, од свих хемиј-
ских једињења присутних у глогу, имају нај-
већу улогу у биолошкој активности препарата 

глога. Сходно томе, екстракти глога се стан-

дардизују према присуству ових једињења 

(2,2% флавоноида и 18,75% олигомерних 

процијанидина). Нису примећени озбиљнији 

нежељени ефекти. На пацовима је показано 

да није тератоген.           
 

Кључне речи: Crataegus, кардиотонични, 

хипотензивни, антиоксидативни ефекат 

 

ABSTRACT 
 

Hawthorn (Crataegus monogyna, Crataegus 

oxyacantha L.; sin. Crataegus laevigata, Rosa-

ceae) has been used as a drug or additional me-

dicinal product in traditional medicine of many 

nations for a long time. It is widespread in Euro-

pe, East Asia and eastern North America. Hawt-

horn leaves, flowers and fruits are used in trea-

ting chronic heart insufficiency, high blood pres-

sure and various digestive disorders. In recent ti-

mes, many studies suggest that hawthorn extract 

has antioxidative, anti-inflammatory, gastropro-

tective and antimicrobial effect. Hawthorn lea-

ves, flowers and fruits contain flavonoids, oligo-

meric proanthocyanidins, triterpene acids, orga-

nic acids, sterols and trace amounts of cardioac-

tive amines. Among these chemical substances, 

flavonoids and oligomeric proanthocyani-dins 

are the two major groups of bioactive compo-

nents. According to this, hawthorn extra-cts are 

standardized based on  flavonoid and OPC con-

tents (2,2% flavonoids and 18,75% oligo-meric 

proant-hocyanidins). Serious adverse reactions 
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are not recognized. In the study on rats no terato-

genic effects were noted.           
 

Key Words: Crataegus, cardiotonic, hypot-

sineve, antioxidative effect 

 

УВОД 
 

Глог је листопадни трновит жбун или ни-

ско дрво, са наизменичним, режњевитим 

лиш-ћем. Спада у царство Plantae, разред 

Magnoliopsida, ред Rosales, фамилија Rosace-

ae, род Crataegus.  

Глог је распрострањен у источној Азији, 

Европи и источној Северној Америци. И бели 

и црвени глог су веома распрострањени у на-
шој земљи, највише по рубовима шума, крај 
путева и у живим оградама (слика 1).  

 
Слика 1. Crataegus monogyna L., Rosaceae 

Врсте рода Crataegus могу имати беле или 

ружичасте цветове и ситне црвене или црне 

плодове (глогиње) са 1 до 5 коштица. Лишће 

црвеног глога има 3 до 5 плитко одвојених 

режњева затупастог врха,  а белог глога има 3 

до 7 дубоко одвојених режњева зупчастог 
врха.  

Као биљна дрога користе се цвасти, ли-

шће и плодови. Цвасти се беру рано у пролеће 

пре него што се потпуно развију. Суше се у 

танком слоју, у хладовини. Лишће се бере 

лети, када је сасвим развијено, а плодови кад 

сазре, касно у јесен. Плодови се суше цели у 

танком слоју на сунцу или у загрејаној суш-

ници1.  

Глог се вековима користи у традиционал-

ној медицини многих народа. Користе се пло-

дови, лишће, цветови или њихова комбинаци-

ја. Нарочито је познат у лечењу срчаних тего-

ба: слабости срца, NYHA I-II стања, ангине 

пекторис, хипертензије са срчаном инсуфици-

јенцијом, умереног поремећаја срчаног ритма 

и атеросклерозе. Такође, глогу се приписују и 

успешно диуретично, адстригентно и анти-

микробно деловање2.  

И у Кини и у Европи се плодови глога не 

користе само као лековито средство, већ и као 

сировина за израду намирница (конзервирано 

воће, џем, желе, пиће...). 

Неке врсте рода Crataegus су официналне 

у фармакопејама многих земаља као што су 

Кина, Немачка, Француска, Енглеска... (табе-

ла 1).  

 

Табела 1.  Неке врсте глога официналне у различитим фармакопејама и делови биљке  

                  који се користе као лековити материјал. 

 

Фармакопеје Врсте Делови који се користе 

Chinese Pharmacopoeia (English 

ed. 2000) 

Crataegus pinnatifida 

Crataegus pinnatifida var. major 

Плодови 

European Pharmacopoeia 6.0 

2008. 

Crataegus oxyacantha L. 

Crataegus monogyna L. 

Плодови и лишће 

British Pharmacopoeia 2009 Crataegus oxyacantha L. 

Crataegus monogyna L. 

Лист са цветом и плод 

Хрватска фармакопеја 2007 Crataegus oxyacantha L. 

Crataegus monogyna L. 

Лист са цветом и плод 

 

ХЕМИЈСКИ САСТАВ 
 

Плодови, лишће и цветови глога садрже 

бројна хемијска једињења. За поједина од 

њих је доказано фармаколошко деловање, а за 

поједина се претпоставља да имају извесна 

лековита својства. Од хемијских једињења су 

присутни: флавоноиди (0,1-1% у плодовима, 

1-2% у лишћу и цветовима)1-3, олигомерни 

процијанидини (1-3% у плодовима или лишћу 

са цветовима)1-3
, тритерпенске киселине (0,5-

1,4% у плодовима)
2
, органске киселине (2-

6%)2, стероли, кардиоактивни амини (у траго-

вима), неки шећери, каротеноиди, витамин 

Ц... Сматра се да флавоноиди и олигомерни 

процијанидини имају највећу улогу у биоло-

шкој активности препарата глога. Ово је и 
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разлог зашто је већина препарата на бази гло-

га стандардизована управо на флавоноиде и 

олигомерне процијанидине. Oд флавоноида у 

екстракту глога најзаступљенији су: хиперо-

зид, гликозиди витексина, кверцетин и рутин 

(слика 2); од олигомерних процијанидина 
најзаступљенији су: епикатехин (слика 3), 

процијанидин B2; од тритерпенских киселина: 

кратеголна, урсолна (слика 4), олеанолна ки-

селина; а од органских киселина имамо: ка-
фену (слика 5) и хлорогенску киселину. 

 

O

OOH

OH

OH

OH

OR

 
 

 

флавоноид R 

хиперозид галактоза 

кверцетин H 

рутин глукоза-рамноза 

 

Слика 2. Хемијски структура неких  

флавоноида присутних у глогу 
 

OOH

OH

OH

OH

OH

 
 

Слика 3. Хемијска структура процијанидина - 

епикатехина 
 

CH3 CH3

CH3 CH3
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Слика 4.  Хемијска структура тритерпенске –  

урсолне киселине 

 

OH

OH

O

OH

 
 

Слика 5. Хемијска структура органске –  

кафене киселине 

 

ФАРМАКОЛОШКА АКТИВНОСТ 
 

Највише испитивано фармаколошко дејс-

тво глога је  кардиоваскуларно деловање. То 

подразумева кардиотонично, антиаритмичко, 

хипотензивно, хиполипидемијско и антиок-

сидативно деловање. Поред овога, препара-

тима глога се приписују и антиинфламаторно, 

антиулцерогено и антимикробно деловање. 

 

КАРДИОТОНИЧНА АКТИВНОСТ 
 

Деценијама уназад се испитује дејство ра-

зних врста рода Crataegus на кардиоваску-

ларни систем. Постоји велики број in vivo и in 

vitro студија где је испитивано дејство екс-

тракта (лишћа, цветова и плодова) глога. Та-

кође су испитивана и дејства појединих фрак-

ција састојака глога (флавоноида, тритерпена, 
процијанидина). У овим студијама је утврђе-

но да екстракт глога показује: позитивно ино-

тропно и негативно хронотропно деловање, 
да повећава коронарни проток крви, а такође 

смањује потрошњу кисеоника4-6
. Због ових  

кардиотоничних особина, данас се глог често 

користи као допуна стандардној терапији 

срчане инсуфицијенције. У новије време ис-

питивано је неколико стандардизованих пре-

парата глога и такође је  утврђен њихов пози-

тивни инотропни и негативни хронотропни 

ефекат. Тачан механизам његовог деловања 

није познат, али се зна да не узрокује блокаду  

β-адренергичних рецептора7
. 

Поставља се питање како препарати глога 

утичу на морталитет пацијената са срчаном 

инсуфицијенцијом и да ли смањују прогреси-

ју срчане инсуфицијенције. 

Овај утицај је испитиван на 120 пацијена-

та са благом и умереном срчаном инсуфици-

јенцијом. Подељени су у две групе које су то-

ом 6 месеци примале таблете плацеба или 

стандардног препарата глога. Примарна вари-

јабла која се мерила било је време до прогре-

сије срчане инсуфицијенције (смрт, хоспита-

лизација или неопхпдно повећање диурети-

ка). Резултат студије је био да испитивани 

препарат глога не смањује прогресију срчане 
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инсуфицијенције код пацијената који већ бо-

лују од ње. Такође су резултати показали да је 
ризик од ране прогресије срчане инсуфици-

јенције већи у групи која је примала препарат, 

међутим ова разлика ипак није статистички 

значајна. Смртност у групи која је примала 

глог је била занемарљиво већа, као и број хо-

спитализација. Са друге стране, потреба за 
повећањем диуретика је била мања него у 

плацебо групи. И сами аутори ове студије 

напомињу да није јасно зашто су пацијенти 

који примају овај препарат глога у већем ри-

зику од плацебо групе. Такође се не зна да ли 

су ови резултати јединствени, или су ово само 

уобичајене појаве у овој популацији, сходно 

томе да друге студије које су се бавиле срча-

ном инсуфицијенцијом, нису испитивале ова-
кву појаву. Аутори наводе, као једно од могу-

ћих објашњења, интеракцију лекова и препа-

рата глога8
. Већина пацијената са срчаном 

инсуфицијенцијом прима још прегршт других 

лекова, па је интеракција теоријски могућа. 

 Само једна студија9 је испитивала могућу 

интеракцију између C. oxyacantha и дигокси-

на, као често коришћеног лека у срчаној ин-

суфицијенцији. Флавоноиди, из глога, могу 

да утичу на функцију П-гликопротеина и на 

тај начин интерагују са другим лековима који 

су супстрати за П-гликoпротеин, као што је 

дигоксин. Једна група пацијената је примала 

само дигоксин, а друга дигоксин и препарат 

глога. Потом су извршена фармакокинетичка 
испитивања. Утврђено је да нема статистички 

значајне разлике у било ком измереном фар-

макокинетском параметру. На основу овога се 
закључује да се овај препарат глога и дигок-

син могу истовремено примењивати у дозама 
коришћеним у овој студији. 

У сваком случају требало би обратити 

пажњу приликом прописивања препарата C. 

oxyacantha код пацијената са срчаном инсу-

фицијенцијом. 

 

ХИПОТЕНЗИВНА АКТИВНОСТ 
 

Хипотензивни ефекат екстракта глога на-

стаје као последица периферне вазодилатаци-

је. Сматра се да проциjанидини узрокују по-

већање цикличног GMP и тако доводе до ен-

дотелиум зависне релаксације крвних судо-

ва10. Међутим, у новије време је утврђен још 

један механизам којим екстракт глога доводи 

до периферне вазодилатације. Наиме, екс-
тракт глога индукује активацију eNOS ензи-

ма, чиме се повећава ослобађање NO из ендо-

тела и долази до вазодилатације11
. 

 

АНТИОКСИДАТИВНА АКТИВНОСТ 
 

Ова активност екстракта глога се припи-

сује олигомерним процијанидима и флавоно-

идима, а у оквиру њих, пре свега, епикатехи-

ну, хиперозиду, рутину. У in-vitro експери-

менту испитивана је антиоксидативна актив-

ност водено-етанолног екстракта лишћа и не-

зралих плодова Crataegus aronia. Посматрана 

је способност екстракта да инхибира оксида-

цију β-каротена, пероксидацију липида у хо-

могенизату јетре пацова индуковану гвожђем 

као и способност уклањања супероксид (O2
−
) 

радикала. Резултати су показали да је приме-

на екстракта довела до инхибиције оксидаци-

је β-каротена, као и до инхибиције пероксида-
ције липида у јетри пацова. Такође је био ефи-

касан и у уклањању слободних радикала12.  

Реактивне кисеоничне врсте се нормално 

стварају у току редокс процеса у метаболизму 

аеробних ћелија. Уколико се не елиминишу, 

ове групе могу значајно да оштете молекуле 

као што су протеини, ДНК и липиди. Њихов 

вишак у организму се повезује са развојем 

бројних хроничних болести, као што су тумо-

ри, атеросклероза, болести срца и реумати-

зам. Због овога постоји значајан интерес за 

природне антиоксидансе, присутне у биљкама 

(које се користе за исхрану или у медицинске 

сврхе), како би помогли у превенцији оксида-

тивне деградације ћелија. Посебно је од важ-

ности у стањима повећане продукције слобо-

дних радикала, где унос антиоксиданаса ис-

храном заједно са ендогеним антиоксиданси-

ма, може значајно ублажити оксидативно 

оштећење молекула. 

 

ХИПОЛИПЕМИЈСКА АКТИВНОСТ 
 

Утврђено је да екстракт  глога снижава ни-

во серумског укупног холестерола, LDL-холе-

стерола и триглицерида. Ово га чини благот-

ворним за кардиоваскуларни систем13. 

У једној студији14 узете су три групе 

зечева. Прва група је добијала одговарајућу 

исхрану без холестерола, друга исхрану са 

повећаном количином холестерола, а трећа 

исхрану са повећаном количином холестерола 

и екстракт плода глога. Након 12 недеља ме-

рени су укупни холестерол и триглицериди. У 

групи која је примала екстракт глога дошло је 

до статистички значајног смањења и холесте-
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рола и триглицерида у односу на другу групу, 

која није примала екстракт глога. Такође, у 

групи која је примала екстракт, уочено је и 

значајно смањење акумулације холестерола у 

аорти, као и смањење активности интести-

налне ACAT. Из ових резултата се закључује 
да екстракт глога не доводи до инхибиције 
HMG-CoA редуктазе, већ да се механизам ко-

јим екстракт плода глога смањује ниво серум-

ског холестерола заснива на инхибицији ап-

сорпције холестерола. Ово се постиже сма-

њењем активности интестиналне ACAT.  

У другој студији15
 је утврђено да су три-

терпенске киселине (олеанолна и урсолна 

киселина) одговорне за инхибицију интести-

налне ACAT. Такође је утврђено да се ефекат 

екстракта глога у смањењу нивоа холестерола 

значајно повећава у комбинацији са биљним 

стероидним естрима. 
 

АНТИИНФЛАМАТОРНА АКТИВНОСТ 
 

Антиинфламаторне особине екстракта гло-

га су релативно слабо испитане, иако је овај 
ефекат веома битан за патофизиологију срча-

них обољења.  

Испитиван је антиинфламаторни ефекат 

екстракта плода глога на едем шапа пацова 
изазван корагеном. Испитивано је неколико 

група животиња. Једна је била контролна. 

Животињама у другим групама је изазван 

едем на десној шапи, а лева је ињекционо 

примала физиолошки раствор као контролу. 

Једна група са едемом је примала орално екс-
тракт глога (у различитим дозама), а друга је 

примала индометацин као референтну суп-

станцу. Након 3 сата су жртвоване и присту-

пило се мерењу. Показало се да етанолни 

екстракт плода глога доводи до дозно завис-

ног смањења едема шапе пацова. Највећа 
коришћена доза (200 mg/kg) изазвала је сма-

њење едема 72,4% од постигнутог смањења 

индометацином (што се сматра статистички 

значајним смањењем). Сматра се да су за овај 
антиинфламаторни ефекат етанолног екстрак-

та глога одговорни пре свега флавоноиди16
. 

Оваквом закључку иде у прилог истраживање 

антиинфламаторног ефекта флавоноидне фрак-

ције екстракта плода C. pinnatifida. 

Флавоноидна фракција екстракта плода C. 

pinnatifida има јако антиимфламаторно дејс-
тво. C. pinnatifida смањује продукцију NO 

инхибицијом iNOS, као и продукцију проста-
гландина инхибицијом ензима циклооксиге-
назе COX-2. Такође је утврђено да се у екс-

тракту плода у флавоноидној фракцији C. 

pinnatifida у највећој мери налази хиперозид, 

као и да постоји његова дозна зависност у 

смислу инхибиције ензима циклооксигеназе 

COX-217. 

 

АНТИУЛЦЕРОГЕНА АКТИВНОСТ 
 

С обзиром да је највећи акценат стављен 

на испитивање кардиотоничног ефекта глога, 
антиулцерогена активност је слабо испитивана. 

Испитивано је гастропротективно дело-

вање екстракта плода глога на улцер код па-

цова, изазван апсолутним етанолом. Испити-

вани екстракт је у различитим дозама даван 

групама пацова 60 минута пре давања апсо-

лутног етанола. Другој експерименталној гру-

пи је даван ранитидин као референтна суп-

станца. Контролна група је примила само 

вехикулум 60 минута пре апсолутног етанола. 
Након 1 сата, животиње су жртвоване и прис-

тупило се испитивању лезија на стомаку.  

Етанолни екстракт плодова глога показао 

је дозно зависни гастропротективни ефекат у 

поређењу са референтном групом која је 

примала ранитидин. Чак је и утврђено да нај-
већа дата доза екстракта (200 mg/kg) показује 

већи протективни ефекат него ранитидин у 

дози од 20 mg/kg, мада ова разлика није ста-

тистички значајна16. Овај ефекат се приписује 

флавоноидима, који уклањају слободне ради-

кале и тако омогућују излечење лезија наста-

лих дејством апсолутног етанола.  

 

АНТИМИКРОБНА АКТИВНОСТ 
 

Антимикробна активност етанолног екс-

тракта плодова  Crataegus monogyna и Crata-

egus oxyacantha испитивана је на неколико 

врста грам – позитивних и грам - негативних 

бактерија и гљивица. Мерена је зона инхиби-

ције раста грам – позитивних и грам - негати-

вних бактерија и хуманих патогених гљивица 

коју је изазвао екстракт глога. Као стандар-

дни антибиотици коришћени су стрептоми-

цин и нистатин, у циљу контроле осетљивос-

ти тестираних бактерија и гљивица. Утврђено 

је да екстракт показује умерену бактериоцид-

ну ефикасност у поређењу са стандардним 

антибиотиком (стрептомицином). Екстракт је 

показао ефекат посебно на грам - позитивне 

бактерије Micrococcus flavus, Bacillus subtilis и 

Lysteria monocytogenes. Међутим, није пока-

зао никакву ефикасност на Candida albicans
16.  
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ДОЗИРАЊЕ 
 

Сматра се да је потребно 4 до 8 недеља за 

пуни ефекат препарата глога. Доза зависи од 

врсте препарата и порекла биљке. Дозе које 

су испитиване у европским клиничким студи-

јама су у опсегу од 160 – 900 mg екстракта 

глога, који је стандардизован на 2,2% флаво-

ноида и 18,75% олигомерних проциjанидина. 

Најчешће коришћене дозе и начин дози-

рања су: 

У Европи: 

Стандардизовани екстракт: 120-240 mg, 

три пута дневно 

Тинктура (1:5): 2-4 ml, три пута дневно 

Чај: 1-2 кафене кашике плода се потопе у 

шољи воде 15 минута. 

У Кини: 

9-12 g осушеног плода, два до три пута 

дневно. Може се користити и у облику екс-

тракта, тинктуре или таблета2
. 

 

НЕЖЕЉЕНА ДЕЈСТВА, ТОКСИЧНОСТ 

ПРЕПАРАТА ГЛОГА И ИНТЕРАКЦИЈЕ 

СА ДРУГИМ ЛЕКОВИМА 
 

У бројним студијама које су извођене ра-

ди потврђивања кардиотоничног и хипотен-

зивног ефекта глога, посматрана су и његова 
нежељена дејства. Утврђено је да нису честа, 

а када се јаве, онда су блага и пролазна. Уоче-
не су мучнина, вртоглавица и благе срчане и 

гастроинтестиналне тегобе18
. Акутна ток-

сичност (LD50) је 18,5 ml/kg код мишева и 

33,8 ml/kg код пацова код оралне апликације 

10% алкохолног екстракта лишћа и плодова 
глога. LD50 фракције проциајнидина је 130 

mg/kg интраперитонеално и 300 mg/kg субку-

тано код мишева. Могуће интеракције између 

препарата глога и других лекова и лековитих 

средстава су испитиване у веома малом броју 

студија. Рађена је само једна студија9
 у којој 

је показано да нема интеракције између диго-

ксина и препарата глога, тако да се могу ис-

товремено користити. Што се тиче употребе 

ових препарата у току трудноће, на пацовима 
је утврђено да нема нежељених ефеката на 

развој ембриона19
. 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

Глог (Crataegus species), је широко ко-

ришћен у различитим деловима света као по-

моћно лековито средство. Главни састојци 

глога су флавоноиди, тритерпени, процијани-

дини и неке органске киселине. Бројне студи-

је на животињама су показале да екстракти 

глога имају широки опсег фармаколошких 

дејстава, посебно изражених на кардиоваску-

ларни систем. У оквиру овог деловања је нај-
више испитиван кардиотонични, хипотензив-

ни, хиполипидемијски и антиоксидантни ефе-

кат. Ова повољна фармаколошка активност 

глога се повезује са присуством флавоноида и 

процијанидина. Такође се у студијама показа-

ло и антиинфламаторно, антиулцерогено и 

антибактеријско дејство глога. Међутим, да-

нас се препарати глога највише користе у 

циљу лечења срчане инсуфицијенције, хипер-

тензије, атеросклерозе и ангине пекторис. 
Иако је у појединим студијама потврђено да 

нема значајних токсичних нити нежељених 

ефеката везаних за глог, као и одсуство тера-

тогених ефеката на плод током трудноће, 
ипак се сматра да је потребно користити ове 

препарате са опрезношћу код срчане инсуфи-

цијенције као и при истовременој употреби 

других лекова. Такође се сматра да су потре-

бне додатне клиничке студије које би потвр-

диле безбедност препарата глога. 
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