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Oman wierzbolistny – Inula salicina Linne, z rodziny Asteraceae (=Compositae). Gatunek 
ten występuje na Podkarpaciu. Jest spokrewniony z omanem wielkim – Inula helenium L., 
którego korzeń można kupić w sklepie zielarskim. Ma podobne właściwości lecznicze.  
Wyciąg z omanu (Extractum Inulae = Enulae = Helenii) wchodzi w skład kropli Pectosol (w 
aptekach), które są moimi ulubionymi przy przeziębieniu, grypie, kaszlu i zapaleniu oskrzeli. 
Po dodaniu do kropli Pectosol miodu lub soku malinowego uzyskamy doskonały syrop. 
Korzeń omanu wielkiego jest surowcem farmakopealnym. W Farmakopei Polskiej I = 
Pharmacopoeia Regni Poloniae z 1817 r. występuje pod nazwą Radix Helenii (Enulae). W 
Farmakopei Polskiej IV jest pod nazwą Radix Inulae i Helenii. Zgodnie z Farmakopeą Polską 
III korzeń omanu powinien zawierać nie mniej niż 2% olejku eterycznego; popiołu nie więcej 
niż 5%, wilgoci nie więcej niż 13%. Korzenie omanu wielkiego, wierzbolistnego, łąkowego 
(Inula britannica L.), wąskolistnego (Inula ensifolia L.) lub szorstkiego (inula hirta L.) 
powinny być zbierane jesienią i suszone w temperaturze nie wyższej niż 40 stopni C. 
Inula salicina L., oman wierzbolistny; Krosno-Rajsy, lipiec 2009 r. 
Ważnym czynnym składnikiem surowca jest alantolakton (lakton seskwiterpenowy; dawna 
nazwa helenina) o działaniu antybakteryjnym, przeciwnowotworowym i przeciwzapalnym. 
Przeciętna zawartość olejku eterycznego w korzeniu wynosi od 2,5-2,8%. W korzeniu 
znajduje się również inulina ok. 40%), poliacetyleny, fitosterole i trójterpeny. 
Korzeń i kwiat omanu łąkowego Inula britannica L.mają podobne właściwości lecznicze jak 
arnika (kwiat i korzeń) i podobnie były używane (działanie przeciwzapalne, gojące, 
antyseptyczne, przeciwobrzękowe). 
Wyciągi z korzenia omanów działają nie tylko rozluźniająco na gęstą i zalegająca wydzielinę 
śluzową w drogach oddechowych, ale również hamują rozwój grzybów, bakterii, wirusów i 
pierwotniaków. Nalewka, wyciąg eterowy z korzenia i olejek eteryczny omanowy działają 
zabójczo na pasożyty przewodu pokarmowego (zażywać na czczo) i skóry (wcieranie). Także 
ocet na korzeniu omanu odstrasza pchły, roztocze, zabija wszy i odpędza komary oraz 
gryzące meszki. Ocet omanowy (na spożywczym 5-8%) 1:3 wcierany w miejsca ukąszenia 
działa przeciwobrzękowo i gojąco. Okłady z octu omanowego dobre są na obrzęki wywołane 
urazem mechanicznym (rozcieńczyć wodą 1:1, dodać można nalewkę nostrzykową lub 
arnikową, albo nagietkową). 
Napar z korzenia omanu – Infusum Inulae (1 łyżka na szklankę wrzącego mleka lub wody) 
hamuje rozwój Candida w jamie ustnej i jelitach, pić najlepiej na czczo. Ma wpływ 
żółciopędny i moczopędny. Świeżo zmielony korzeń omanu przyjmować doustnie jako 
prebiotyk (źródło inuliny), po 1 łyżeczce lub po wymieszaniu z miodem jako środek 
wzmacniający, żółciopędny, poprawiający trawienie i pomagający przy nieżycie gardła, 
tchawicy i oskrzeli. 
Napar z kwiatów omanu działa silnie moczopędnie, przeciwzapalnie i rozkurczowo na 
miocyty gładkie przewodu pokarmowego. Zauważyłem działanie uspokajające i poprawiające 
pracę serca (zapobiega dusznicy). Kwiat omanu zawiera flawonoidy uszczelniające naczynia 
krwionośne. Nalewka na kwiatach omanu 1:3 na alkoholu 40-60% usprawnia procesy 
intelektualne (dawka 10 ml). 
 



 
 
Mniszek lekarski (ang. Dandelion root; niem. Löwenzahn) – Taraxacum officinale - patrz 
materiały Fitoterapia chorób wątroby i pęcherzyka żółciowego 
 
 
Kłącze ostryżu (kurkumy) – Rhizoma Curcumae - patrz materiały Fitoterapia chorób wątroby i 
pęcherzyka żółciowego 
 
 
Cholagoga - żółciopędne 
 
Stigma Maydis– znamiona kukurydzy 
Folium Menthae - liść mięty - patrz materiały Aromatica 

Herba Chelidoni - ziele glistnika - patrz materiały Fitoterapia chorób wątroby i pęcherzyka 
żółciowego 
 
Macleaya cordata – bokkonia sercowata 
 
Escholtzia californica  – maczek kalifornijski 
Maczek kalifornijski, czyli pozłotka należy do rodziny makowatych – Papaveraceae. Jest to 
roślina uprawiana w ogrodach, pochodząca z Ameryki Północnej. Wszyscy cieszą się jej 
wyglądem, podczas gdy jest to również roślina lecznicza. Jest bogata w alkaloidy: 
chelidonina, homochelidonina, sangwinaryna, chelerytryna, protopina, kryptopina, 
escholzyna. Zawiera również glikozydy flawonoidowe. Działanie tej rośliny podobne jest do 
działania glistnika Chelidonium majus oraz Sanguinaria canadensis, czyli krwiowca. Inne 
proporcje alkaloidów powodują jednak, że maczek kalifornijski działa szczególnie na 
ośrodkowy układ nerwowy, uspokajająco i nasennie. W medycynie była stosowana w 
leczeniu niepokoju, lęku, bezsenności, histerii, ponadto nerwic wegetatywnych. W dużych 
dawkach działa narkotycznie (podobnie jak opium). Wyciąg alkoholowy z Eschscholtzia 
działa silnie rozkurczowo i przeciwbólowo. Z ziela można sporządzić nalewkę – Tinctura 
Eschscholtziae zalewając 1 część rozdrobnionego ziela suchego lub świeżego 5 częściami 
ciepłego (gorącego – Intrakt) alkoholu 40-60%. Po 7-14 dniach nalewkę (intrakt) należy 
przefiltrować. Zażywać w dawce 4-5 ml 2-3 razy dziennie. 
 
 
 
Sanguinaria canadensis L. – krwiowiec kanadyjski  
(krwica kanadyjska) 
Do celów leczniczych zbierane jst kłącze krwiowca - Rhizoma Sanguinariae, sporadycznie 
ziele - Herba Sanguinariae. Preparaty galenowe sporządzane są z suchego lub świeżego 
surowca: Intrakt (alkoholatura stabilizowana) - Intractum Sanguinariae (1 część surowca na 5 
części gorącego alkoholu), nalewka - Tinctura Sanguinariae (1:5 alkohol do ekstrakcji 
zimny), ekstrakt - Extractum Sanguinariae (1:3), ocet - Acetum Sanguinariae (1:5, ocet 5%), 
napar - Infusum Sanguinariae (5%), odwar - Decoctum Sangunariae (5%), maść 20% - 
Unguentum Sanguinariae 20%. Kłącze można również sproszkować i zażywać doustnie - 
Pulvis Sanguinariae. 
Jest stosowana w medycynie ludowej jako środek żółciopędny, rozkurczowy, uspokajający, 
przeciwbólowy nasenny, nasercowy i przy nieżytach oraz infekcjach układu pokarmowego. 
Wykorzystywana również w leczeniu infekcji błon śluzowych narządów płciowych i jamy 



ustnej. Jest to typowy cholagoga, antiseptica i antibacterica. Posiada również właściwości 
przeciwnowotworowe i pierwotniakobójcze. W homeopatii stosowana w leczeniu migreny i 
alergicznej astmy. Pobudza wydzielanie soków trawiennych, kwasu solnego i poszczególnych 
enzymów, wydatnie poprawiając trawienie i przyswajanie składników pokarmowych. Znosi 
palpitacje serca.  
W dużych dawkach działa wymiotnie, w mniejszych – wykrztuśnie. Indianie amerykańscy 
stosowali krwiowca (krwicę) do malowania skóry oraz leczenia reumatyzmu, zapalenia 
oskrzeli, suchego kaszlu, astmy, dyzenterii i chorób gorączkowych. 
Obecnie preparaty sporządzone z krwiowca są stosowane w laryngologii (stany zapalne 
gardła), stomatologii (profilaktyka i leczenie zapalenia dziąseł, zapobieganie rozwojowi płytki 
nazębnej), onkologii (działanie onkostatyczne), dermatologii ( w leczeniu infekcji i zapalenia 
skóry, wypryski – Eczema, opryszczka – Herpes simplex) oraz do leczenia chorób 
wirusowych (np. AIDS, leukoplakia).  
Alkaloidy zawarte w krwiowcu, czy w glistniku jaskółczym zielu poprawiają samopoczucie i 
pobudzają psychicznie, znoszą przykurcze mięśniowe i bóle różnego pochodzenia. W 
większych dawkach wpływają halucynogennie. Jak wykazały moje badania, wyciągi z 
krwiowca - Sanguinaria oraz glistnika  wybitnie potęgują działanie narkotycznych leków 
przeciwbólowych na OUN i opioidowe receptory oraz działanie przeciwbólowe i 
przeciwzapalne salicylanów, aminofenazonu, propyfenazonu oraz ibuprofenu. Nasilają 
również działania neurologiczne nie wchłaniających się związków pochodnych petydyny, 
przez co mogą wywołać ciężki wstrząs i zgon. 
Sangwinaryna należy do inhibitorów acetylocholinoesterazy. Hamuje również 5-
lipooksygenazę. Berberyna hamuje monoaminoksydazę (jest inhibitorem MAO). 
Zewnętrznie: napar, odwar, roztwory wyciągów alkoholowych (1 łyżka na 100-200 ml wody) 
– do płukania jamy ustnej, gardła, narządów płciowych przy stanach zapalnych, infekcjach 
bakteriami, grzybami i pierwotniakami; do okładów na bolące stawy i mięśnie. Sanguinaria 
jest przydatna w leczeniu łuszczycy - Psoriasis.  
Wewnętrznie: napar, nalewka, ekstrakt, sproszkowane kłącze: dyskinezy dróg żółciowych, 
kamica żółciowa, dyspepsja, choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego (pierwotniaki), 
kandydioza (kandydoza) przewodu pokarmowego kaszel, zapalenie gardła, jamy ustnej, 
przełyku i oskrzeli, zapalenie krtani, dyfteryt, dyzenteria, grypa, przeziębienie, gorączka, bóle 
mięśni, nerwobóle, bóle stawów, reumatyzm, artretyzm, nerwica żołądka, nerwica jelit, 
nerwica serca, kołatanie serca, choroba wieńcowa, zaburzenia miesiączkowania, 
niedoczyność gonad, choroby wirusowe, nowotwory, zapalenie dziąseł, trądzik. 
Dawki i preparaty: podobnie jak w przypadku glistnika -  patrz glistnik jaskółcze ziele 
Sangwinaryna, chelerytryna, chelidonina, berberyna oraz pokrewne alkaloidy znalazły 
szerokie zastosowanie w medycynie. Wchodzą w skład preparatów stosowanych w leczeniu 
AIDS, nowotworów, schorzeń wątroby i układu żółciowego, zapalenia dziąseł, infekcji 
wirusowych skóry i błon śluzowych oraz jako silne spazmolityki. 
 
Właściwości antybakteryjne i pobudzające czynności sekrecyjne układu pokarmowego 
wykazywane przez alkaloidy izochinolinowe wykorzystano również przy opracowywaniu 
niektórych naturalnych alternatyw dla antybiotykowych stymulatorów wzrostu, np. Sangrovit 
(Phytobiotics), Herbiplant (LNB Poland), Meridol, (LNB Poland). Produkty te są 
skoncentrowane i dodaje się je do paszy w dawce 50-400 g/tonę (zależnie od grupy zwierząt). 
Preparat Sangrovit zawiera głównie 2 alkaloidy: sangwinarynę i chelerytrynę, pozyskiwane z 
Sanguinaria. Natomiast naturalne alternatywy antybiotykowych stymulatorów wzrostu 
(Herbiplant, niektóre Meridole), opracowane przeze mnie w OBR LNB Poland, oparte są na 
stabilizowanych ekstraktach roślinnych (rodzaje Macleaya, Chelidonium) zawierających 22 
alkaloidy izochinolinowe, w tym alkaloidy benzofenantrydynowe. 



Fumaria officinalis L. - dymnica lekarska w fitoterapii 
Ziele dymnicy – Herba Fumariae jest pozyskiwane z gatunku dymnica lekarska – Fumaria 
officinalis L., z rodziny dymnicowatych – Fumariaceae. Surowiec jest dostępny w sklepach 
zielarskich. Świeże ziele możliwe do pozyskania ze stanu naturalnego. Można go uczyć do 
przygotowania intraktu: 1 część zmielonego ziela na 3-5 części gorącego alkoholu 40-60%; 
po 7 dniach przefiltrować, zażywać 1-2 razy dziennie po 5-10 ml.  
Ziele dymnicy zawiera około 1% alkaloidów izochinolinowych (protopina = fumaryna, 
fumarycynafumarofina, protoberberyna), ponadto alkaloidy indenobenzazepinowe 
(fumarytryna, fumarofina), kwasy organiczne (kawowy, ferulowy, chlorogenowy, fumarowy), 
flawonoidy (rytozyd), cholina, garbniki, żywice, sole potasu (ok. 8%). Fumaryna została 
wykryta w roślinie w 1829 roku (Peschier), natomiast kwas fumarowy w 1833 roku 
(Winckler). Składniki czynne ziela dymnicy działają przede wszystkim rozkurczowo i 
żółciopędnie. Zapobiegają kolkom żółciowym, obrzękom wątroby na tle dyskinez dróg 
żółciowych. Alkaloidy działają również antyarytmicznie i antybakteryjnie. Działanie 
spazmolityczne dotyczy mięśniówki gładkiej układu żółciowego, przewodu pokarmowego i 
układu moczowego. Zalecane dawki sproszkowanego ziela: 2 g 3 razy dziennie, napar 5% – 
wypić w ciągu dnia małymi porcjami, nalewka dymnicowa – Tinctura Fumariae 1:5 – 
doustnie 3 razy dziennie po 5-10 ml w niewielkiej ilości wody. Wyciąg alkoholowy i wodny z 
ziela dymnicy działa skuteczniej niż sproszkowane ziele.  
W II połowie XIX wieku i na początku XX wieku przypisywano dymnicy właściwości 
poprawiające czynności żołądka oraz ogólnie orzeźwiające. Podawano ją przy gorączce, 
puchlinie wodnej (w początkach), żółtaczce. Skórę cierpiącą na liszaje, choroby pasożytnicze 
(np. świerzb) smarowano sokiem z ziela lub okładano pognieconym zielem. Sokiem 
smarowano dziasła przy szkorbucie. Przedawkowany wywoływał biegunkę. Du kuracji 
wiosennych polecano 20 g ziela świeżego na 1 l wrzącej wody; napar taki pito w ilości 3 
filiżanek dziennie.  
Dymnica działa rozkurczająco na mięśnie narządów płciowych. Pomaga przy bolesnych 
miesiączkach połączonych ze skurczami i wzdęciami.  
 
Kwaśnica pospolita =  
berberys zwyczajny - Berberis vulgaris Linne 
Ościał pospolity - Mahonia aquifolium L. 
 
Surowcem jest korzeń, kora, gałązki z liściami oraz owoc - Radix, Cortex, Turio et Fructus 
Berberidis. Oczywiście wydobycie korzenia związane jest ze zniszczeniem rośliny, dlatego w 
obecnych czasach niemożliwe jest pozyskiwanie tego surowca ze stanu naturalnego. 
Alkaloidy zawarte w korzeniu są także w pędach, liściach i korze. 
Surowce należy suszyć w temperaturze do 60 stopni, zatem w warunkach domowych w 
piekarniku nastawionym na 50-60 stopni z termoobiegiem. Owoce zbierać jesienią; z 
berberysu owoce można również oberwać po pierwszych przymrozkach, po których 
zawartość witaminy C i cukrów wzrasta o ok. 50%. 
Ze świeżych owoców warto przygotować wyborny sok, syrop, marmoladkę. Cenne źródło 
witaminy C, antocyjanóww, bioflawonoidów i kwasu jabłkowego (prebiotyk). Polecam z 
owoców berberysu przygotować nalewkę (na alkoholu 30-40%, z cukrem) i wino. 
Ze świeżych pędów mielonych i kory można przygotować intrakt - Intractum Berberidis. Dla 
własnych celów warto uprawiać ościał i berberys w ogrodzie. 
Korzeń, kora i pędy: alkaloidy (do 16%) - berberyna C20H19O5N (1,5-2%), berbamina 
C37H40O6N2, oksykantyna C37H40O6N2, narkotyna, palmatyna, protopina, kryptopina; 
polifenole, fenole, żywice. Liście zasobne w alkaloidy i fenolokwasy. 



Owoce: antocyjany, bioflawonoidy = witamina P, kwas askorbinowy = witamina C 1,5%, 
kwas jabłkowy 6%, kwas cytrynowy 2-4%, kwas winowy, kwas bursztynowy, pektyny, 
karotenoidy = prowitamina A (beta-karoten, luteina), małe ilości alkaloidów i fenoli 
(garbniki). 
Właściwości lecznicze berberysu są cenione od dawna. 
Mahonia (ościał) był stosowany w dawnej medycynie amerykańskiej do leczenia kiły, kamicy 
żółciowej, skrofulozy, gorączki w przebiegu chorób zakaźnych (tyfus). W małych dawkach 
przetwory z ościału działają ściągająco, przeciwbiegunkowo, żółciotwórczo, żółciopędnie, 
przeciwartretycznie, wzmacniająco, pobudzająco i przeciwbólowo. W większych dawkach i 
dłużej stosowane działają przeczyszczająco i przeciwpasożytniczo. Przedawkowane ościału 
wywołuje zatrucie objawiające się biegunka, nudnościami i złym samopoczuciem. Ościał 
(mahonia) jest cenionym środkiem w leczeniu przewlekłych i opornych chorób skórnych, np. 
łuszczycy (psoriasis), trądzików (acne), wyprysków (eczema), herpes (opryszczki). 
Berberys zwyczajny również ma bogate dzieje w medycynie. Używany był przez Lonicerus'a 
i Bock'a w XVI wieku jako środek orzeźwiający i wzmacniający. W wiekach późniejszych 
znany był jako lek przeciwszkorbutowy, pobudzający trawienie, usuwający biegunkę 
(zwłaszcza przy zakażeniach bakteriami i pierwotniakami), znoszący bolesne skurcze 
przewodu pokarmowego, przeciwgorączkowy i zmniejszający intensywność krwawień 
miesiączkowych. Wiedziano, że może przyczyniać się do wydalenia drobnych kamieni 
żółciowych. 
Przetwory z kory, pędu i korzenia berberysu zwiększają diurezę, odkażają drogi moczowe i 
działają nasercowo. Przyśpieszają ustępowanie obrzęków na tle niewydolności krążenia. 
Obniżają podwyższone ciśnienie krwi. 
W medycynie ludowej preparaty berberysowe wykorzystywano w leczeniu obrzęku śledziony 
i wątroby, bólu nerek, chorób reumatycznych, zaburzeń trawiennych oraz chorób 
przebiegających z objawami gorączki i uczucia ogólnego rozbicia oraz osłabienia. 
Przetwory z owoców regulują przemiane materii i dostarczają łatwo przyswajalne witaminy. 
XIX i XX-wieczne badania potwierdziły właściwości lecznicze berberysu i ościału opisywane 
w wiekach minionych. 
Berberyna działa bakteriostatycznie i bakteriobójczo, pierwotniakobójczo, żółciotwórczo, 
żółciopędnie, przeciwbiegunkowo, rozkurczowo, przeciwartretycznie, przeciwzapalnie, 
przeciwbólowo, hipotensyjnie (obniża ciśnienie krwi). Pobudza ośrodek oddechowy. Zabija 
liczne roztocza (np. demodex). W niektórych krajach jest stosowana w leczeniu chorób 
pasożytniczych (lamblioza, malaria, leishmanioza). Berberyna jest skuteczna w leczeniu 
nużycy ocznej (krople, maść). 
Narkotyna pobudza ośrodek oddechowy i nasila działanie przeciwbólowe, 
przeciwbiegunkowe i przeciwkaszlowe kodeiny oraz morfiny. 
Palmatyna hamuje rozwój bakterii, znosi niemiarowość serca, działa inotropowo dodatnio i 
przeciwbólowo. 
Protopina i kryptopina mają działanie antyarytmiczne, przeciwbólowe oraz 
przeciwbakteryjne. 
Barbamina obniża ciśnienie tętnicze krwi. 
Wskazania: schorzenia skórne, infekcje bakteryjne, wirusowe, pasożytnicze, zaburzenia pracy 
serca (arytmia), nadciśnienie, nadmierne i osłabiające krwawienia miesiączkowe, połaczone z 
bolesnymi skurczami, zaburzenia metaboliczne, kuracje odtruwające, infekcje i stany zapalne 
układu moczowego, kamica żółciowa, dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego po 
usunięciu pecherzyka żółciowego, kaszel, nieżyty układu oddechowego, reumatyzm, 
artretyzm. 
 
Synergizm farmakologiczny: berberys i ościał nasilają działanie przeciwzapalne i 



przeciwbólowe salicylanów, ibuprofenu, naproksenu, paracetamolu, aminofenazonu, 
fenacetyny, benzydaminy; nasilają działanie glistnika jaskółczego ziela i dymnicy 
(zmniejszyć dawki o 50%); nasilają działanie przeciwbólowe leków narkotycznych. Pod 
kontrolą lekarza w przypadku arytmii warto kojarzyć z żarnowcem - Cytisus scoparus L. 
(Sarothamnus), janowcem Genista, szczodrzeńcem - Cytisus. 
 
Interakcje: na podstawie własnych doświadczeń odradzam łączenie berberysu i ościału z 
przetworami z kruszyny, szakłaku, trzmieliny i kaliny. Nie łączyć z loperamidem. Nie 
podawać wraz z preparatami lepiężnika - Petasites oraz gatunkami z rodzaju starzec - 
Senecio. Nie łączyć z kokoryczką - Polygonatum, naparstnicą - Digitalis i konwalią 
Convallaria. 
Nalewka berberysowa i ościałowa - Tinctura Berberidis (Mahoniae - mahoniówka) z pędów, 
kory lub korzenia: 100 g rozdrobnionego surowca zalać 500 ml alkoholu 30-40%, odstawić na 
7 dni w ciemne miejsce. Przefiltrować. Stosować zewnętrznie do przemywania schorzałych 
miejsc (łuszczyca, opryszczka, trądzik, atopowe zapalenie skóry, liszaje, owrzodzenia, trudno 
gojące się rany), do płukania jamy ustnej i gardła (1 łyżka na 1 szklankę wody przegotowanej 
ciepłej z łyżeczką octu winnego) przy zakażeniu, krwawieniu z dziąseł, nadwrażliwości 
zębów, aftach, zapaleniu gardła; do okładów na skórę (chore miejsca, rany) po rozcieńczeniu 
wodą z octem winnym lub winem wytrawnym czerwonym: 1 łyżeczka nalewki berberysowej, 
100 ml wody przegotowanej, 1 łyżeczka wina czerwonego, wymieszać; okłady 45 minutowe, 
2-3 razy dziennie. W przypadku leczenia trudno gojących się ran można dodać do tej 
mieszanki 3 ml propolisu. Doustnie: 5-10 ml nalewki 2-3 razy dziennie w 100 ml wody z 
miodem. Nalewką można sporządzać również na winie, zachowując podane proporcje. Ilość 
kuracji nie powinna być większa niż 2 na kwartał. 1 kuracja trawa 1-2 tygodnie, następnie 
przerwa, minimum 3-4-tygodniowa. 
Nalewka z owoców (kwaśnicówka, ościałówka): dojrzałe owoce berberysu lub ościału umyć, 
pognieść trochę. Nasypać do 3/4 wysokości butelki i zalać do pełna 30-40% wódką czystą lub 
karmelową; dodać cukier (najlepiej trzcinowy, karmel lub buraczany brązowy). Na 1-litrową 
butelkę dać 70-100 g (7-10 dkg) cukru. Pozostawić na 1-2 miesiące. Następnie przefiltrować. 
Nalewka berberysowa i ościałową należy do nalewek dojrzewających, czyli im starsza - tym 
lepsza smakowo. Można dodać nieco miodu, jednakże wymagać to będzie zlania znad osadu, 
jaki wytrąci się z miodu. Działa wzmacniająco. 
Intrakt berberysowy i mahoniowy - Intractum Berberidis et Mahoniae: 100 g świeżych 
zmielonych pędów, samych liści lub kory zalać 500 g gorącego alkoholu 40-60%, odstawić na 
7 dni, przefiltrować. Zażywać 2-3 razy dziennie po 5 ml przez 1-2 tygodnie. Nie stosować 
częściej kuracji niż 2 razy na kwartał. Uzywać zewnętrznie, podbnie jak nalewkę. 
Herbatka z owoców Mahonia lub Berberis: 1 łyżkę wysuszonych i rozdrobnionych owoców 
zalać 1 szklanką wrzącej wody; odstawić na 45 minut, przecedzić, osłodzić miodem. Pić kilka 
razy dziennie po 1 szklance. 
 
Cichorium intybus - cykoria podróżnik - patrz materiały Fitoterapia chorób wątroby i 
pęcherzyka żółciowego 
 
Inflorescentia Helichrysi (Flos Stoechados) - Kwiatostan kocanki - patrz materiały 
Fitoterapia chorób wątroby i pęcherzyka żółciowego 
 
• Melissae officinalis - Melisa lekarska 
Olejek eteryczny znajduje się we włoskach gruczołowych melisy. Włoski z olejkiem szybko 
obłamują się, a po otwarciu uwalniają olejek, dlatego surowiec nie może być zbytnio 



ocierany, mielony, przeładowywany, a już na pewno nie suszony w temperaturze wyższej niż 
35 stopni Celsjusza. 
Postarałem się i poświęciłem czas na określenie zawartości olejku w suszu fix melisa. 
Tradycyjną metodą Deringa nie udało mi się olejku odmierzyć. Musiałem ją nieco 
zmodyfikować. I teraz ile wyszło olejku? Uwaga! 0,006%. Co się stało? Hmm… Nasi 
cudowni producenci przerobili surowiec olejkowy w surowiec nie olejkowy, proste. 
Normalnie melisa może zawierać nawet 0,5% olejku, spotkałem takie. Przeciętnie jest tego 
olejku 0,1-0,3%. Farmakopea Polska wymaga, aby surowiec miał przynajmniej 0,05% olejku 
eterycznego. 
Melisa krojona kupiona w sklepie zielarskim też nie odpowiadała normom farmakopealnym. 
Miała tego olejku 0,01%. Smutny fakt. 
Składnikami czynnymi melisy są przede wszystkim: olejek eteryczny bogaty w geranial, 
cytral, geraniol, linalol, cytronelal; flawonoidy (apigenina, lutelina, kwercetyna, kemferol), 
fenolokwasy (kwas chlorogenowy, kawowy, rozmarynowy, ferulowy) oraz triterpeny (kwas 
ursolowy i oleanolowy). 
Uspokajająco działa olejek eteryczny. Zatem jeśli tego olejku jest mało, melisa nie będzie 
działała sedatywnie. 
Suma wszystkich składników nadaje melisie działanie rozkurczowe, wiatropędne 
(przeciwwzdęciowe), mlekopędne, żółciopędne, żółciotwórcze i antyseptyczne. Olejek 
eteryczny z melisy hamuje rozwój wirusów, grzybów, pierwotniaków i bakterii. Obecnie 
można spotkać w obrocie handlowym preparaty zawierające olejek melisowy przeznaczone 
do leczenia opryszczki. 
Osobiście polecam po prostu smarowanie olejkiem melisowym opryszczki, zmian ospowych 
oraz pleśniawek na błonach śluzowych. 
Dzieciom można melisę świeżą lub suchą naparzać w mleku i osłodzić miodem. 
Melisę trudno jest spożyć w dawkach które wywołają skutki uboczne. 2-4 szklanki naparu z 
melisy dziennie z pewnością nie zaszkodzą. Olejek melisowy można spożywać w ilości 5-6 
kropli na łyżce miodu lub cukrze. 
W celu sporządzenia naparu, na szklankę wrzątku trzeba wziąć 1 łyżkę suchego 
rozdrobnionego ziela lub samych liści (na świeżo rozdrobnionych), albo też 2 łyżki świeżych 
poszarpanych listków lub ziela melisy. Parzenie powinno trwać 20 minut, pod przykryciem. 
Dobra też jest nalewka na świeżym rozdrobnionym zielu lub liściach: 1 część surowca zalać 5 
częściami gorącego alkoholu 40-60%, od razu zamknąć i pozostawić na co najmniej 7 dni, po 
czym przefiltrować. Taką nalewkę, a właściwie intrakt można zażywać 1-3 razy dziennie po 
5-10 ml w połowie szklanki wody. Intraktem można także pędzlować wirusowe schorzenia 
skórne (opryszczka) oraz pleśniawki. 
Polecam również miodek melisowy, który można sporządzić z drobno poszarpanych listków 
melisy. Listki zwilżyć wódką, poszarpać, zalać miodem. Miód taki można spożywać 2 razy 
dziennie po 1 łyżce. 
 
 
Herba Agrimoniae - ziele rzepiku - patrz materiały Fitoterapia chorób wątroby i 
pęcherzyka żółciowego 
 
Origanum vulgare - Lebiodka pospolita- patrz materiały Fitoterapia chorób wątroby i 
pęcherzyka żółciowego 
 
Marrubium vulgare - Szanta zwyczajna - patrz materiały Fitoterapia chorób wątroby i 
pęcherzyka żółciowego 
 



Nitrylozydy siemienia lnianego i jeszcze parę faktów o lnie – Semen Lini 
 
Len zawiera w nasionach i zielu linamarynę (nie mylić z linaryną, która jest flawonoidem), 
czyli związek cyjanogenny uwalniający w określonych warunkach cyjanowodór. Linamaryna 
ma charakter glikozydu nitrylowego o wzorze C10H17NO6 (masa cząsteczkowa 247,24508 
g/mol). W wyniku hydrolizy enzymatycznej i (lub) kwasowej (np. w żołądku) uwalnia 
glukozę, aceton i kwas pruski (cyjanowodór). Tak naprawdę w nasionach lnu są dwa 
glikozydy cyjanogenne: linustatyna przekształcająca się w produkt pośredni – linamarynę 
oraz drugi glikozyd – neolinustatyna, dająca po rozpadzie pośrednią substancję -lotaustralinę. 
Gorąca woda unieczynnia enzymy: linustatynazę, która uwalnia produkty pośrednie, a także 
linamarazę i alfa-hydroksynitrylazę dopełniające rozpad związku. Jeżeli więc zalejemy 
nasiona zmielone letnią lub chłodną wodą – reakcja zachodzi juz w czasie maceracji z 
uwolnieniem cyjanowodoru. Jeżeli nasiona zalejemy wrzącą wodą unieczynniamy enzymy 
(gorąca wodą powoduje denaturację enzymów o charakterze białkowym). Jednakże, aby 
rozłożyć nitrylozydy nie potrzeba aktywności tych enzymów, naturalnie zawartych w 
nasionach. Wystarczą niektóre glikozydazy, esterazy, kwasy obecne w pożywieniu oraz kwas 
solny z żołądka, a także inne reaktywne związki. Uwalnianie cyjanowodoru z nitrylozydów w 
jelitach przeprowadzają także mikroorganizmy naturalnie tam występujące. Zatem u 
przeżuwaczy i zwierząt monogastrycznych (w tym człowieka) obecność enzymów nie jest 
konieczna dla wyzwolenia cyjanowodoru z nitrylozydów. Hydrolityczny rozpad glikozydów 
cyjanogennych następuje pod wpływem kwasu solnego.Glikozydy cyjanogenne poza 
komórką roślinną stają się bardzo labilne; mają kilka punktów, które mogą zaatakować 
enzymy i kwasy (punkty reaktywne). Zawartość związków cyjanogennych, wg prof. R. 
Hänsel’a (Instytut Farmakognozji i Fitochemii Uniw. w Berlinie) i prof. O. Sticher’a (Zakład 
Farmakognozji i Fitochemii ETH w Zürichu) (2007 r.) w nasionach lnu wynosi 0,1-1,5%. 
Gdy zajmowałem się glikozydami cyjanogennymi przy badaniu stresu u różnych roślin (stres 
wywołany węglowodorami naftowymi) zawartość glikozydów cyjanogennych w nasionach 
lnu wynosiła 0,5-0,9%, podczas gdy w grupie kontrolnej (nie poddanej stresowi) – 0,2-0,3%. 
Szwajcarscy autorzy ostrzegają przed spożywaniem mielonych, nie poddanych obróbce 
termicznej nasion z uwagi na owe nitrylozydy. Jednogłośnie twierdzą, że nie wolno 
doprowadzić do spożycia w ciągu dnia nasion uszkodzonych na zimno, tak aby mogły 
wyzwolić 1 mg cyjanowodoru na każdy kg masy ciała, bowiem to grozi zatruciem, a nawet 
zgonem. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci i osób starszych. Nie dotyczy to 
nasion prażonych, parzonych, gotowanych, pieczonych, które już nie zawierają nitrylozydów. 
W medycynie sądowej znane są przypadki zatrucia dzieci, a nawet dorosłych, które spożyły 
rozgniecione pestki różnych owoców. Te przypadki zatruć są przytaczane w specjalistycznych 
książkach od lat przedwojennych. Także w niemal każdym podręczniku toksykologii są te 
przypadki omawiane.  
50 mg linamaryny (doustnie) zabija szczura. Metionina zmniejsza toksyczność nitrylozydów. 
Szczury, którym podano 500 mg linamaryny/kg masy ciała miały objawy zatrucia takie, jakie 
występują po podaniu 6 mg cyjanku/kg masy ciała. Wartość LD50 dla myszy per os wynosi 
300 mg/kg. 
Jak we wszystkim, także i tutaj obowiązuje ludzi rozsądek i umiar. Nikt nie powinien 
namawiać drugiej osoby (a tym bardziej w internecie) do spożywania czegoś, czego nie zna 
do końca. Nikt z nas nie jest Bogiem, aby decydować o cudzym zdrowiu i życiu, lekceważąc 
ogólnie przyjęte prawdy w nauce. Nie należy jednocześnie wpadać w skrajność i mówić, że 
łyżka zmielonych w domu nasion lnu zabije nas niczym cyjanek z fiolki, to bzdura. Ponadto 
zawartość glikozydów, jako związków złożonych nie odpowiada zawartości cyjanowodoru 
lub jego soli. Jeżeli wykorzystujemy właściwości lecznicze niewielkiego stężenia 
nitrylozydów, wówczas na świeżo mielimy nasiona i spożywamy po 1 łyżce lub poddajemy 



maceracji w chłodnej wodzie. Jeśli chodzi nam tylko o śluzy – nie ma potrzeby rozdrabniania 
nasion. Spożyte nasiona w całości również nie wyzwolą związków cyjanogennych w jelitach i 
są wydalane z kałem, o czym można się osobiście przekonać. Także namoczone całe nasiona 
w kleikach nie wyzwalają nitrylozydów w jelitach, bowiem łupina nasienna nie jest trawiona.  
Cyjanowodór wyzwolony w ustroju szybo jest metabolizowany w tiocyjaniany (rodanki). W 
przemianach tych uczestniczy siarkotransferaza tiosiarczanowa. Rodanki są 200 razy mniej 
toksyczne od cyjanków. Warunkiem odtruwania jest jednak dostateczna podaż związków 
siarkowych, najlepiej w postaci aminokwasów siarkowych. Część związków cyjanowych jest 
utleniana di CO2 i mrówczanu. Cyjanowodór przyłączany jest także do cystyny, dając kwas 
2-iminotiazolidyno-4-karboksylowy. Jest także wiązany przez witaminę B12 aktywną 
metabolicznie. Siarkotransferaza jest zlokalizowana w mitochondriach wielu tkanek. 
W sprzedaży jest mąka lniana (powstaje z wytłoków nasion lnu), którą sam używam do 
wypieków i sporządzania niektórych leków. Zawiera 8-10% tłuszczów, cukry ok. 25%, 
pektyny ok. 10%, białka ok. 30% oraz śluzy (do 10%). Jest ona odpowiednio przygotowana i 
sprzedawana i nie zawiera toksycznych związków. Taką mąkę można śmiało spożywać. 
Istnieje wiele odmian lnu o różnej zawartości nitrylozydów. Do celów spożywczych z 
pewnością są używane odmiany o niskiej zwartości linamaryny. 
1 łyżka mąki lnianej waży średnio ok. 9 g.  
1 łyżka nasion lnu waży ok. 8-9 g.  
1 g linamaryny uwalnia 109,3 mg cyjanowodoru (~105,2 mg –CN–). Jeśli przyjmiemy, że 
100 g nasion o zawartości 1-1,5% nitrylozydów dostarczy nam 1-1,5 g nitrylozydów, to w 
takiej dawce dostaniemy ponad 100 mg cyjanowodoru, jeśli ten zostanie uwolniony z 
glikozydu. Są to poziomy maksymalne. Dla bezpieczeństwa nie należy spożywać mielonych 
nasion lnu (na zimno) w większych dawkach niż 1-2 łyżki dziennie.  
Takie mielone nasiona w dawce 1-2 łyżki dziennie działają powlekająco, odżywczo, 
żółciopędnie i regulująco na wypróżnienia. Nasiona lnu są w Farmakopei Europejskiej 5 (Lini 
semen; niem. Leinsamen). Pochodzą z gatunku – len zwyczajny – Linum usitatissimum Linne, 
z rodziny Linaceae.  
Nasiona lnu (ang. Linseed, flaxseed) zawierają 3-10% śluzu, 30-40% tłustego oleju, 25% 
protein i 0,7% fosfatydów. Zgodnie z  najnowszą British Pharmacopoeia (2009) wymogi dla 
Semen Lini są następujące: Swelling index – indeks pęcznienia powinien wynosić minimum 
4. Nasion z brakiem połysku maksymalnie 1,5%, nasion obcych max 10%. Kadm – max 0,5 
ppm. Popiół max 5%. Strata masy po suszeniu max 8% (105 stopni C, 2 h, surowiec 
sproszkowany, 1 g). 
Lini Semen, zgodnie z Farmakopeą Polską VI z 2002 r. powinien wykazywać wskaźnik 
pęcznienia nie mniejszy niż 3,5. Strata masy po suszeniu nie większa niż 9%. Popiołu nie 
więcej niż 5%. Zanieczyszczeń organicznych nie więcej niż 0,5%. Zanieczyszczeń 
mineralnych nie więcej niż 0,3%. Zawartość kadmu nie większa niż 0,3 ug/g. Działanie 
osłaniające, łagodnie przeczyszczające. Doustnie w maceratach 8-10 g, dobowo 24-30. 
Zewnętrznie – maceraty, kataplazmy 30-50 g. 
Problem cyjanogennych związków w pokarmie jest na tyle ważny, że EFSA wydała na ten 
temat specjalny raport: The EFSA Journal (2004) 105 
begin_of_the_skype_highlighting              (2004) 105      end_of_the_skype_highlighting, 1-
28 (Opinion of the Scie 
ntific Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with 
Food (AFC) on hydrocyanic acid in flavourings and other food ingredients with flavouring 
properties). 
Komisja E wydała monografię nr 228 z 5 XII 1984 r. na temat Semen Lini. Oceniła 
pozytywnie surowiec. Wewnętrznie nasiona lnu są polecane  przy nawykowych zaparciach, 
uszkodzeniach okrężnicy, zespole nadpobudliwego jelita grubego, zapalenia uchyłków; w 



postaci przetworów śluzowych w zapaleniu żołądka i jelit. Zewnętrznie: w postaci 
kataplazmów w miejscowych zapaleniach. Len jest przeciwwskazany przy niedrożności jelit 
każdego pochodzenia. Podczas stosowania suchych preparatów siemienia lnianego konieczne 
jest podawanie dostatecznej ilości płynów (1:10!). Śluzy lnu mogą upośledzać wchłanianie 
niektórych leków, witamin i soli mineralnych, działają przecież powlekająco. Komisja E 
zaleca następujące dawkowanie: wewnętrznie stosować 2-3 razy dziennie 1 łyżkę stołową 
nierozdrobnionego lub gniecionego (nie śrutowanego) nasienia lnu, zawsze z około 150 ml 
płynu. 2-3 łyżki śrutowanego lub rozdrobnionego nasienia lnu do sporządzania kleiku 
lnianego. Zewnętrznie: 30-50 g mączki lnianej w postaci wilgotnego gorącego kataplazmu lub 
gorącego wilgotnego kompresu. Komisja E poleca wewnętrznie: w postaci nasion całych, 
śrutowanych, grubo rozdrobnionych (łamanych) lub ewentualnie gniecionych nasion, w 
których zmiażdżone są tylko naskórek i ześluzowaciała skórka, w postaci kleiku i innych 
doustnych form galenowych. Działanie rozwalniające lnu związane jest z pęcznieniem, 
zwiększaniem objętości kału, pobudzaniem perystaltyki jelit, wskutek odruchu rozciągania.  
Szwajcarskie źródła podają dawki dzienne nasion lnu na poziomie 30-50 g. Codzienne 
spożycie nasion lnu w takiej dawce przez wiele tygodni daje obniżenie cholesterolu 
całkowitego o 9% i obniżenie poziomu LDL (Low Density Lipoproteins) o 18%. 
Okłady z maceratów i naparów z siemienia lnianego są idealne do pielęgnowania skóry 
suchej, łojotokowej i wrażliwej. Poprzez nawilżanie zmniejszają nadmierne wydzielanie łoju. 
Wodne wyciągi z lnu przyspieszają gojenie krostek, ustępowanie przebarwień po trądziku. 
Śluzy lnu można podzielić na frakcje:  
- frakcję obojętną pentozową, 20% kompleksu, zbudowaną z arabinoksylanów, po hydrolzie 
daje 70% ksylozy i 25% arabinozy;  
- frakcję kwaśną I, 15% kompleksu śluzowego, zbudowaną z ramnogalakturonianów; po 
hydrolziie daje ramnozę, kwas galakturonowy i galaktozę;  
- frakcję kwaśną II, 65% kompleksu, zbudowany z wielkocząsteczkowych łańcuchów, 
zawiera ramnozę, kwas galakturonowy, galaktozę i fukozę. 
Nasiona lnu oleistego zawierają 38-44% tłuszczu, nasiona lnu przejściowego 38-43%, a lnu 
włóknistego 30-40% tłuszczu. Olej lniany to tłuszcz schnący, składnik pokostu, farb olejnych, 
lakierów. Olej lniany jest wytłaczany z nasion lnu na zimno, na gorąco lub przez ekstrakcję. 
Nie muszę mówić, że  do celów spożywczych i leczniczych najlepsze są oleje uzyskiwane 
mechanicznie, na zimno. Olej lniany, zależnie od metody uzyskiwania i składu ma barwę 
żółta lub brunatną, smak gorzkawy, zapach specyficzny. Im bardziej gorzki tym bardziej 
cenny leczniczo. Brunatny olej powstaje przy wytłaczaniu na gorąco, jasnożółty przy 
ekstrakcji. Najlepszy żółty i ciemnożółty. Temperatura krzepnięcia –16 do –27 stopni C.; 
liczba kwasowa 1-3, liczba zmydlania 187-195, liczba jodowa 170-200. Zawiera: kwas 
oleinowy 10-13,1%, rzadziej do 18%, kwas linolowy 27-30%, kwas palmitynowy i 
stearynowy 7,5-8%, kwas linolenowy 42,5-45,2%, rzadziej do 50%. Olej lniany jest bogaty w 
niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, zwane witaminą F. Olej lniany surowy posiada 
około 0,5-1,5% składników niezmydlających się, wodę, białka, śluzy (szlam roślinny) i 
fosfatydy. Ważnym składnikiem są fitosterole ok. 0,4-0,5% (kampesterol, sitosterol) i 
karotenoidy (beta-karoten 638-702 ug/ml). 
Olej lniany po podaniu doustnym działa ochronnie, żółciopędnie i rozwalniająco. Zmniejsza 
oddziaływanie androgenów na włosy, przez co poprawia ich stan i zapobiega łysieniu. 
Pobudza wzrost włosów i paznokci, zmniejsza równocześnie wydzielanie łoju i powstawanie 
zaskórników. Przeciwdziała nadmiernemu rogowaceniu naskórka, dlatego korzystnie wpływa 
na skórę trądzikową. Zwiększa strumień żółci. Działa przeciwkamiczo w pęcherzyku 
żółciowym. Wzbudza regenerację nabłonków przewodu pokarmowego. Zastosowany na 
skórę przyśpiesza gojenie ran i działa przeciwzapalnie.Olej lniany jest przydatny w leczeniu 
oparzeń, odmrożeń, odleżyn, szczególnie po zmieszaniu z olejem rokitnikowym i (lub) 



tranem. Podawany doustnie w dawce 1-2 łyżek dziennie obniża poziom cholesterolu we krwi 
i hamuje postęp miażdżycy. Pomocny w leczeniu zapalenia przydatków, zatruć polekowych i 
upławów. Olej lniany łagodzi objawy przerostu gruczołu krokowego. Najlepiej kupować olej 
lniany nieodgoryczony, taki jednak jest trudno dostępny (targowiska, małe olejarnie 
przydomowe), bowiem ten ma największą wartość leczniczą. Do leczenia wyprysków i trudno 
gojących sie ran mieszać z tranem w proporcji 1:1. Oleje bogate w nienasycone kwasy 
tłuszczowe są nietrwałe. Trzeba je przechowywać w ciemnym i zimnym miejscu.  
 
 
 
 


