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VERTIGOHEEL 



VERTIGOHEEL 
Wg SPC 1 tabletka zawiera: 

- Anamirta cocculus   D4     210 mg 

- Conium maculatum  D4       30 mg 

- Petroleum rectificatum D8    30 mg 

 

WSKAZANIA: wspomagająco w zawrotach głowy 

 

 

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 tabl. 3 x dziennie. 
Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach. Lek 
zawiera laktozę. 



VERTIGOHEEL 
 Anamirta cocculus  (anamirta) 

 Zawroty głowy z nudnościami i uczuciem kompletnego 
wyczerpania, choroba lokomocyjna 

  

Conium maculatum  (szczwół plamisty) 

 Zawroty głowy przy zmianie pozycji, łzawienie z silnym 
światłowstrętem, miażdżyca 

 

 Petroleum  rectificatum (nafta oczyszczona) 

 Zawroty głowy i nudności, w których ulgę                                                       

przynosi zamknięcie oczu; szumy uszne 

 

Działania niepożądane nie są znane. 



Teraz okazuje się, iż 

Małe dawki złożonego leku Vertigoheel 

aktywują szlak cyklicznych nukleotydów i 

stymulują wazorelaksację. 



      Anamirta cocculus  

      (rybitrutka indyjska) 
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      Conium maculatum  

      (szczwół plamisty) 
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Działa poprzez aktywację szlaku cyklicznych 

nukleotydów 



Anamirta cocculus aktywuje AC 

Anamirta cocculus wiążąc się z receptorem 

β2 - adrenergicznym aktywuje  

Cyklazę Adenylową (AC), która powoduje 

enzymatyczny rozkład ATP 

(adenozynotrójfosforanu) do cyklicznego 

AMP (cAMP).  



Analogicznie….. 

 



Miorelaksacja mięśniówki gładkiej 



Procedury komórkowe 

Badania przeprowadzono na hodowlach 

komórkowych CHO (hodowla komórek nabłonkowych na 

monokrystalicznych płytkach mineralnych)  z ludzkim                           

β2 -adrenergicznym receptorem. 

Natomiast miografie naczyniowe były 

wykonywane na szczurzych tętnicach 

szyjnych. 



Analizowano wpływ Vertigoheelu 

na syntezę oraz na degradację cyklicznych 

nukleotydów, ze szczególnym 

skoncentrowaniem się na powstawaniu 

cAMP poprzez AC oraz na degradacji 

cGMP poprzez fosfodiesterazę 5 (PDE 5). 



Stymuluje oba szlaki cyklazy 

 

cyklazę adenylową  

  

oraz 

 

cyklazę guanylową 



  c AMP  aktywuje reakcje kaskadowe 

 



Poza tym…. 

Anamirta cocculus zawiera przeróżne 

alkaloidy:  

Berberyna – posiada znany efekt   

   adrenergiczny 

palmatyna 

magnofloryna 

kolunibamina 

   NASILA  WAZODYLATACJĘ 

 



Conium maculatum natomiast 

hamuje wazokonstrykcję 

 

poprzez inhibicję  PDE IV  i  PDE V 

 

Podtrzymuje dodatkowo efekt     

 

 wazodylatacyjny, gdyż pozwala utrzymać duże 

stężenia cGMP w komórce mięśniowej 

 



A także……….. 

Conium maculatum zawiera rozliczne alkaloidy 

piperydyny: 

koniina 

N-metylkoniina 

konhydryna 

pseudokonhydryna 

 - koniceina 

które można traktować jako analogi lub anty-

analogi 5-fosfodiesterazy 

 



POPRAWA MIKROKRĄŻENIA 



cGMP i cAMP   

przekaźniki wtórne - 

second messenger 

Inaktywacja fosfodiesterazy 

Anamirta cocculus 

Conium maculatum 



Podwójny mechanizm działania 

Vertigoheelu 

Anamirta cocculus  

wzmaga wazodylatację 

  naczyń  

 

 

 Conium maculatum  

 hamuje wazokonstrykcję 

   naczyń 

 



Poprawia ukrwienie OUN i redukuje zawroty 

głowy, które zwłaszcza dla populacji 

starszej są dolegliwościami częstymi, 

nawrotowymi i obniżającymi jakość życia. 

 

Zawroty głowy są trzecią w kolejności 

przyczyną wizyt u lekarzy wśród osób 

powyżej 65 roku życia. 



 

Pomiędzy atakami zaleca się 

chorym stosowanie  

diety ubogosolnej i 

bogatobiałkowej  

oraz unikanie czynników CATS                 

(kofeina, alkohol, tytoń, stres). 



Wpływ preparatu homeopatycznego Vertigoheel na mikrokrążenie u 

pacjentów z niewielkimi zawrotami głowy: przyżyciowe badanie 

mikroskopowe 

R. Klop,  W. Niemer,  M. Weiser 

• Artykuł dostępny pod adresem www.sciencedirect.com 

• Badanie nierandomizowane, otwarte, N sum. = 32 

pacjentów z przedsionkowymi zawrotami głowy;                    

18 mężczyzn i 12 kobiet; w wieku 60 – 70 lat 

• 16 pacjent. Leczonych Vertigoheel 2 x dz. a’ 2 tabletki 

porównywano z 16 pacjentami nieleczonymi 

• Wszyscy pacjenci byli poddani fizjoterapii 

 

http://www.sciencedirect.com/


Wpływ preparatu homeopatycznego Vertigoheel na mikrokrążenie u 

pacjentów z niewielkimi zawrotami głowy: przyżyciowe badanie 

mikroskopowe 

 

• Pomiary z 2 obszarów: wew. strona przedramienia po 

str. lewej +  obszar 5 mm za płatkiem ucha lewego, 

łącznie 60 punktów węzłowych perfundowanych przez 

krwinki w naczyniach włosowatych o śr. ≥ 40µm 

• t badania = 12 tyg. 

• Pomiar sondą mikroskopową połączoną ze 

skomputeryzowanym systemem KONTRON 

 



Wpływ preparatu homeopatycznego Vertigoheel na mikrokrążenie u 

pacjentów z niewielkimi zawrotami głowy: przyżyciowe badanie 

mikroskopowe 

 

• Analizy skuteczności dokonywano w 

odstępach comiesięcznych 

• Badano stopień nasilenia oczopląsu 

• W 12 tygodniu pacjenci wypełniali ankietę 

odn. oceny skuteczności, poziomu 

zadowolenia oraz tolerancji kuracji 



WYNIKI 
• ↑ liczby punktów węzłowych 

• ↑ szybkości przepływu erytrocytów 

• ↑ działań naczynioruchowych 

• ↑ ciśnienia parcjalnego tlenu 

• Niewielka redukcja hematokrytu 

• ↑ pompy leukocytarnej i ↑ ICAM-1 (intercellular cell 
adhesion molecule-1)  

 

Żadnych tego typu zmian nie zaobserwowano w 
grupie kontrolnej 

Dla obu badanych grup różnice były statystycznie 
istotne 

 



Vertigoheel® poprawia 
mikrokrążenie mózgowe 

← Pasek skali odpowiada długości 75 µm 



Vertigoheel® wykazuje korzystne 

działanie na mikrokrążenie 

mózgowe 

 

Skuteczność   terapeutyczna tego leku 

spowodowana jest zwiększoną perfuzją tlenu i 

substancji odżywczych do komórek oraz 

wzrostem czynności wazomotorycznej  ścian 

naczyń krwionośnych i wzrostem stężenia 

ICAM-1 (intercellular cell adhesion molecule-1 - 

rozpuszczalna forma białka adhezyjnego), co 

skutkuje poprawą adaptacji . 

 



Vertigoheel: naturalna terapia pacjentów z zawrotami głowy 



Vertigoheel: naturalna terapia pacjentów z zawrotami głowy 



Vertigoheel: naturalna terapia pacjentów z zawrotami głowy 



Vertigoheel został wpisany  

do wytycznych terapii zawrotów głowy  

towarzystw lekarskich w Niemczech (DEGAM)                       

i Hiszpanii (SEMERGEN). 

 



 

Dziękuję za uwagę 


