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Charakterystyka dawnych i współczesnych środków roślinnych 
stosowanych w schorzeniach serca i układu krążenia 

Dr Henryk Różański 
 

 Większość współczesnych leków kardiologicznych oparta jest na substancjach 
pochodzenia roślinnego. Pierwotnie stosowane były proste leki galenowe z ziół, potem, 
począwszy od XIX wieku zaczęto wprowadzać związki wyizolowane z roślin. Wraz ze 
wzrostem zapotrzebowania na leki nasercowe i krążeniowe konieczne było stopniowe 
uniezależnienie się od zasobów naturalnych i kosztownych metod izolacji składników 
czynnych z surowców zielarskich. Dlatego począwszy od XX wieku, dzięki rozwojowi 
chemii, przemysł farmaceutyczny dąży do syntezy składników leków kardiologicznych. 
Niestety obecnie coraz mniej mówi się, że powszechnie stosowane leki w medycynie, 
pierwotnie wywodzą się z natury. 

Leki roślinne przydatne w terapii chorób układu krążenia i serca określane są wspólną 
nazwą Cardiovascularia. W tej dużej grupie można wyróżnić trzy klasyczne grupy 
fitofarmakologiczne: 

1. Cardiaca – środki nasercowe 
2. Hypotonica – środki obniżające ciśnienie krwi 
3. Antisclerotropica – zioła stosowane przy arteriosklerozie 

 
Bardziej szczegółowy podział ziół Cardiovascularia, uwzględniający współczesne 

osiągnięcia fitofarmakologii i aktualnie rozpowszechniony indeks terapeutyczny - 
przedstawia tabela: 
Grupa Nazwa surowca 
Cardiotonica Folium Digitalis – liść naparstnicy 

Semen Strophanthi – nasienie skrętnika 
Herba Adonidis – ziele miłka 
Herba Convallariae – ziele konwalii 
Bulbus Scillae – ostrawka morska 
Herba Erysimi – ziele pszonaka 
Folium Oleandri – liść oleandra 
Radix Hellebori – korzeń ciemiernika 

Hypotonica Herba Visci – ziele jemioły 
Bulbus Allii sativi – cebulka czosnku 
Herba Leonuri cardiacae – ziele serdecznika 
Radix Rauwolfiae – korzeń zgrzynu 

Hypertonica Herba Ephedrae – ziele przęśli 
Secale cornutum – sporysz 
Herba Bursae pastoris – ziele tasznika 
 

Antiarrhythmica Herba Cytisi – ziele żarnowca 
Herba et Radix Chelidonii – ziele i korzeń glistnika 
Herba Macleayae – ziele obrzanu 
Radix Sanguinariae – korzeń krwicy kanadyjskiej 
Folium cum flore Crataegi – liść z kwiatem głogu 
Cortex Chinae – kora chinowa 

Antianginalia Fructus Ammi visnagae – owoc aminka egipskiego 
Camphora – kamfora 
Coffeinum 
Teophyllinum 
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Theobrominum 
 

Anticoagulantia Herba Meliloti – ziele nostrzyka 
Flos Spiraeaeae – kwiat wiązówki 
Herba Anthoxanthi odorati – ziele tomki wonnej 
Oleum Gaultheriae - olejek starzęślowy 

Haemostatica Herba Salicariae – ziele krwawnicy 
Radix et Herba Sanguisorbae – korzeń i ziele krwiściągu 
Herba Bursae-pastoris – ziele tasznika 
Rhizoma Hydrastis canadensis – kłącze gorzknika 
kanadyjskiego 

Antisclerotropica Herba Rutae – ziele ruty 
Herba Sedi acris – ziele rozchodnika 
Thallus Fuci – plecha morszczynu 
 

Vasoprotectiva Herba Rutae – ziele ruty 
Cortex, Semen et Flos Hippocastani – kora, nasienie i 
kwiat kasztanowca 
Rhizoma Rusci – kłącze myszopłochu 
Fructus Myrtilli – owoc borówki 
Folium Ginko – liść miłorzębu 

 
 

Cardiotonica 
 

Środki roślinne o charakterze Cardiotonica (=Cardiaca) działają na mięsień sercowy, 
układ bodźcowo-przewodzący serca oraz na metabolizm mięśnia sercowego. Mają 
zastosowanie w leczeniu niewydolności krążenia pochodzenia sercowego, zaburzeń rytmu 
serca i choroby niedokrwiennej serca.  

Najbardziej znanymi substancjami roślinnymi z podgrupy Cardiotonica są glikozydy 
nasercowe. Glikozydy nasercowe to metabolity wtórne roślin należących do rodziny 
trojeściowatych – Asclepiadaceae, kaktusowatych - Cactaceae, toinowatych – Apocynaceae, 
krzyżowych – Cruciferae (=Brassicaceae), jaskrowatych – Ranunculaceae, morwowatych – 
Moraceae, wilczomleczowatych – Euphorbiaceae, zatwarowatych – Sterculiaceae, 
liliowatych – Liliaceae i trędownikowatych – Scrophulariaceae. Bufadienolidy występują 
również w wydzielinie skórnej ropuch z rodzaju Bufo. 

Glikozydy nasercowe zostały podzielone na dwie grupy: 
1. Glikozydy kardenolidowe - typu Digitalis-Strofantus, posiadają w strukturze alfa-, 

beta-nienasycony pięcioboczny pierścień laktonowy. Aglikon zawiera 23 atomy węgla. 
2. Glikozydy bufadienolidowe – typu Scilla-Bufo, zawierają w strukturze 

sześcioboczny pierścień laktonowy z dwoma podwójnymi wiązaniami. Aglikon zbudowany 
jest z 24 atomów węgla. 

Liść naparstnicy purpurowej – Folium Digitalis purpureae został wprowadzony do 
Pharmacopoeia Londinensis w 1650 r., natomiast w 1732 r. trafił do Farmakopei Paryskiej. 
Był punktem wyjścia dla współcześnie stosowanych leków nasercowych: acetylodigoksyny 
(acetyldigoxin), deslanozydów (deslanoside), digitoksyny (digitoxin), digoksyny (digoxin) i 
metylodigoksyny (metildigoxin). 

Nazwę łacińską Digitalis użył niemiecki lekarz i botanik Leonhart Fuchs (1501-1566) 
w dziele De historia stirpium commentarii insignes z 1542 r. Liść naparstnicy jako lek opisał 
angielski botanik i aptekarz John Parkinson (1567-1650) w 1640 r. w wielkim opracowaniu 
Theatrum Botanicum.  
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Szczególna rolę w badaniach nad działaniem i zastosowaniem Folium Digitalis 
odegrał William Withering (1741-1799), angielski lekarz i botanik. Zalecał liść naparstnicy 
między innymi w leczeniu puchliny wodnej, jednakże nie łączył tego wpływu z 
oddziaływaniem naparstnicy na serce. Wyniki swoich badań nad działaniem naparstnicy 
zawarł w dziele pt. „An account of the Foxglove and some of its medical uses with practical 
remarks on dropsy and other diseases” z 1785 r. W XVIII wieku polecano naparstnicę jako 
środek przeczyszczający, wykrztuśny i wymiotny, zresztą takie dodatkowe zastosowania 
Digitalis, przetrwały w medycynie do II połowy XIX wieku. Zresztą już w średniowieczu w 
Irlandii i Anglii polecano Digitalis w leczeniu, m.in. padaczki. Bambergers w pracy pt. 
„Lehrbuch der Herzkrankheiten" z 1858 r. tak naprawdę opisał naparstnicę i leki z niej 
uzyskane oraz znaczenie w terapii chorób serca. 

W 1861 r. dr Fr. Oesterlen polecał naparstnicę w leczeniu palpitacji serca, Carditis, 
Endo- i Pericarditis, obrzęków pochodzenia sercowego i in. schorzeń sercowych, ale 
równocześnie w terapii tyfusu, zapalenia płuc, reumatyzmu, zapalenia opon mózgowych, 
manii, delirium tremens, migreny, astmy, epilepsji, nimfomanii, a nawet zimnicy. Ówczesne 
dawki sproszkowanego liścia naparstnicy wynosiły od ½ do 3 granów (grany!, nie gramy) 2-3 
razy dziennie, co odpowiada ~ 0,032-0,1875 g. Farmakopea Polska I – Pharmacopoeia Regni 
Poloniae z 1817 r. nie uwzględniała Folium Digitalis. Folium Digitalis jest w Pharmacopoea 
Borussica (Farmakopea Pruska) VI z 1846 r. oraz w Farmakopei Germańskiej (Pharmacopoea 
Germanica) z 1882 r., 1890 r. i dalszych. Farmakopea Germańska III podaje maksymalne 
jednorazowe dawki sproszkowanych liści naparstnicy purpurowej (0,2 g) i maksymalne dawki 
dobowe (1 g). Zgodnie z Pharmacopoea Germanica z 1890 r. Tinctura Digitalis (5 części liści 
naparstnicy a 6 części spirytusu) może być podawana w maksymalnej dawce jednorazowej 
1,5 g, dziennej 5 g.  

W miarę pojawiania się kolejnych wyników badań, dawki naparstnicy ulegały 
modyfikacjom. Farmakopee z XX wieku podają odmienne dawki. Farmakopea Szwajcarska 
VI (Pharmacopoea Helvetica editio sexta) wymaga, aby Folium Digitalis pochodzący z 
Digitalis purpurea L. (rodzina Scrophulariaceae) zawierała przynajmniej 0,3% glikozydów 
kardenolidowych. Dawka jednorazowa Fol. Digitalis ustalona została na 50-200 mg, dawka 
dobowa na 100-200 mg. 

Farmakopea Brytyjska – British Pharmacopoeia z 1932 r. oddzielnie opisuje liście 
naparstnicy Digitalis Folium oraz sproszkowany surowiec pod nazwą Digitalis pulverata. 
Dawki jednorazowe podaje dla Digitalis pulverata: 0,03-0,1 g (~1/2-10 grains = granów). 
Farmakopea Brytyjska z 1963 r. opisuje metodę standaryzacji surowca i wymaga, aby 
składnik Prepared Digitalis (=Digitalis Pulverata) zawierał w 1 g nie mniej niż 10 jednostek 
aktywności biologicznej. Dawki inicjujące  Prepared Digitalis określiła na poziomie 1-1,5 g, 
a dawki podtrzymujące rzędu 100-200 mg dziennie. 

Nasza Farmakopea Polska III wymaga, aby Folium Digitalis do receptury zawierał 10 
jednostek gołębich, a do przetworów galenowych nie mniej niż 8 jednostek gołębich. 
Najwyższa dawka jednorazowa 0,2 g, najwyższa dawka dzienna 1 g. 

Początkowo zwracano główną uwagę na naparstnicę purpurową – Digitalis purpurea 
Linne. To ona trafiła do wszystkich ważniejszych farmakopei narodowych, w tym 
Farmakopei Polskiej II i nowszych.  

Wzrost popytu na surowiec spowodował konieczność uprawy naparstnicy. W XX 
wieku stwierdzono, że łatwiejszy do uprawy jest gatunek: naparstnica wełnista – Digitalis 
lanata Ehrhart. Naparstnica wełnista została objęta również przez Farmakopeę Polską III: 
Folium Digitalis lanatae. Zgodnie z wymogami FP III 1 g liści naparstnicy wełnistej do 
receptury powinien zawierać 25 jednostek gołębich, do przetworów galenowych nie mniej niż 
20 jednostek gołębich. Najwyższa dawka jednorazowa Folium Digitalis lanatae 0,1 g; 
najwyższa dawka dzienna 0,5 g. 
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Digitalis purpureae folium są w Farmakopei Europejskiej 5, która wymaga, aby liście 
zawierały przynajmniej 0,3% glikozydów kardenolidowych, w przeliczeniu na digitoksynę. 
W naparstnicy purpurowej wykryto około 30 różnych glikozydów, przy czym dominują: 
purpureaglikozyd A 0,02-0,12% (aglikon digitoksygenina), purpureaglikozyd B 0,02-0,08% 
(aglikon gitoksygenina) i glukogitaloksyna 0,01-0,1% (aglikon gitaloksygenina). W surowcu 
zawarte są również pregnanoglikozydy, saponiny sterydowe, flawonoidy i glikozydy 
fenolowe. 

Digitalis lanatae folium jest ujęty przez Deutsches Arzneibuch (DAB 10). Zawartość 
glikozydów nasercowych w naparstnicy wełnistej wynosi od 0,5 do 1,5%. Stwierdzono, że ten 
surowiec zawiera aż 70 różnych glikozydów kardenolidowych, najważniejsze to: lanatozyd A 
0,05-0,25% (aglikon digitoksygenina), lanatozyd B 0,01-0,05% (aglikon gitoksygenina), 
lanatozyd C 0,1-0,3% (aglikon digoksygenina), lanatozyd D (aglikon diginatingenina), 
lanatozyd E (aglikon digitoksygenina). A. Stoll w latach 1933-1938 wyjaśnił budowę i 
właściwości chemiczne purpureaglikozydu A i B. 

Naparstnica może być podana chorym w formie proszku (po zmieleniu), naparu, 
wyciągu płynnego (krople), iniekcji (dożylnie, domięśniowo), w postaci czopka 
doodbytniczego. Współczesna medycyna standardowa praktycznie nie używa już dawnych 
form leków galenowych. Obecnie stosowane są czyste, wyodrębnione glikozydy w postaci 
tabletek, kropli i roztworów pozajelitowych: 

- Acetyldigoxin: doustnie 0,15-0,2 mg dziennie. 
- Deslanoside: dożylnie lub domięśniowo 0,2-0,4 mg/24 h. 
- Digitoxin: doustnie 0,05-0,1 mg/24 h. 
- Digoxin: doustnie, dożylnie 0,125-0,375 mg/24 h. 
- Metildigoxin: doustnie, dożylnie 0,1 mg/24 h. 

 W fitoterapii klasycznej stosowane były i nadal są używane następujące preparaty z 
naparstnicy purpurowej: 
1. Pulvis Fol. Digitalis (sproszkowany liść naparstnicy): dawki początkowe, inicjujące 0,3-0,6 
g/dziennie, np. 2 razy dziennie po 0,2-0,3 mg przez 3-4 dni, potem dawka podtrzymująca 0,1-
0,2 g dziennie, np. 0,05-0,1 g 2 razy dziennie. 
2. Infusum Fol. Digitalis (napar naparstnicowy) 1,2 g rozdrobnionych liści/180 ml wrzącej 
wody, odstawić na 15-20 minut pod przykryciem, przecedzić. 1 łyżka 3-6 razy dziennie, 
początkowo przez 3-4 dni do 5-6 łyżek dziennie, potem w dawce podtrzymującej 1 łyżka 3 
razy dziennie. Dodatek do naparu alkoholu 70% (5-10 ml) lepiej wyciąga glikozydy z 
surowca (odpowiednio wtedy mniej wody, aby utrzymać objętość). 
3. Tinctura Digitalis (nalewka naparstnicowa) 1:10 - dawki inicjujące przez 3-4 dni 40 kropli 
3 razy dziennie; dawki podtrzymujące 20 kropli 3 razy dziennie. Do sporządzenia nalewki 
najlepszy jest alkohol 60-70%, inne słabiej ekstrahują. 
 Glikozydy naparstnicy uzyskują większe stężenie w mięśniu sercowym niż w innych 
organach. Przenikają do płynu mózgowo-rdzeniowego. Przechodzą również do mleka w 
okresie laktacji. Wzmagają napięcie i kurczliwość mięśnia sercowego, zwiększają siłę, 
szybkość i dokładność skurczu mięśnia sercowego (działanie tonotropowo dodatnie, 
inotropowo dodatnie). Zmniejszają ilość krwi zalegającej w komorach po skurczu. 
Zwiększają pojemność wyrzutową serca. Wyjaśniono biochemiczny mechanizm 
oddziaływania glikozydów na serce. Polega on na hamowaniu aktywności pompy sodowo-
potasowej. Glikozydy są przyłączane w miejscu wiązania potasu. Efektem tego jest wzrost 
wewnątrzkomórkowego stężenia jonów sodu, co aktywuje dyfuzję ułatwioną dla układu 
wymiany sód-wapń. Dochodzi do napływu wapnia do komórek serca z przestrzeni 
śródkomórkowej, przy równoczesnym usunięciu 3 jonów sodu. W cytoplazmie komórek 
mięśniowych stężenie wapnia wzrasta, co aktywuje układy kurczliwe. Rezultatem tego jest 
wspomniany wzrost napięcia i siły skurczu mięśnia sercowego. O roli wapnia w tym procesie 
wiedziano już w latach 30 XX wieku. Glikozydy naparstnicy przedłużają pauzę rozkurczową, 
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zwalniając przy tym czynność serca. Rozszerzają naczynia wieńcowe, co stwierdził w 1912 r. 
F.W. Meyer. Pod wpływem preparatów naparstnicowych komory serca lepiej wypełniają się 
krwią i energiczniej oraz silniej tłoczą krew do tętnic. Serce efektywniej ssie i tłoczy krew, 
dzięki czemu krążenie ulega znacznej poprawie. Składniki czynne naparstnicy zwiększają 
diurezę i rozszerzają tętniczki nerkowe. Zwężają tętnice jelitowe, śledzionowe i wątrobowe. 
Zmniejszają ilość skurczów przedsionków i zwalniają akcję przedsionków. W dużych 
dawkach naparstnica powoduje wzmożenie ruchów perystaltycznych przewodu pokarmowego 
i skurcze ciężarnej macicy. Większość glikozydów nasercowych nie podaje się domięśniowo i 
podskórnie, bowiem przy iniekcji silnie podrażniają tkanki i mogą wywołać martwicę.  
Zastosowanie preparatów lub samych glikozydów naparstnicy jest szerokie: niewyrównane 
wady zastawkowe, zwłaszcza wady zastawki dwudzielnej, zwyrodnienie mięśnia sercowego 
małego i umiarkowanego stopnia; migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, 
częstoskurcz napadowy ponadkomorowy. Dawniej naparstnica był polecana w leczeniu 
całkowitego bloku serca, czego obecnie się nie praktykuje. Przy podaniu naparstnicy przy 
bloku częściowym istnieje niebezpieczeństwo przejścia w blok całkowity. 
Przeciwwskazaniem do stosowania naparstnicy jest niedomykalność zastawek 
półksiężycowatych aorty, duże zmiany miażdżycowe i kiłowe aorty, znaczny stan zapalny 
mięśnia sercowego. 
Preparaty naparstnicy mogą powodować nudności i wymioty, brak łaknienia, czasem 
biegunki, rzadziej wysypkę skórną (przy nadwrażliwości). Stwierdzono interakcje (stosunki 
antagonistyczne) z preparatami wapnia i witaminą D, lekami przeciwkrzepliwymi, rezerpiną, 
kortykosteroidami, insuliną, lekami wywołującymi hipokaliemię, lekami przeczyszczającymi, 
lekami przeciwbiegunkowymi absorbującymi, barbituranami, teofiliną. Do objawów 
przedawkowania należą: nudności, zaburzenia widzenia, zawroty głowy, ból głowy.  
 Kolejną ważną rośliną dostarczającą współcześnie stosowane glikozydy nasercowe 
jest skrętnik – Strophantus gratus Wallich et Hooker i pokrewny Acocanthera ouabaio, z 
rodziny Apocynaceae. Skrętnik został prowadzony do leczenia chorób serca w 1885 r. Jest to 
pnącze występujące w strefach zwrotnikowych Afryki. Surowcem jest nasienie – Semen 
Strophanthi. Plemiona murzyńskie stosowały wyciągi ze skrętnika i drzewa Acocanthera 
ouabaio do zatruwania strzał. Obecnie w medycynie największe znaczenie mają: strofantyna 
G (g-strophanthin) = ouabaina = uabaina (ouabain), będąca w Farmakopei Europejskiej 5; 
strofantyna K (k-strophanthin = kombetyna) i cymaryna (cimarin). 
Glikozydy były i nadal są pozyskiwane z różnych gatunków skrętnika: wspomnianego 
Strophanthus gratus, ponadto Strophanthus hispidus i Strophanthus Kombe. Źródłem 
prawdziwej uabainy jest afrykańskie drzewo Acocanthera ouabaio. 
Strofantyna G wstrzyknięta dożylnie działa na serce po 5-10 minutach. 
Cymaryna występuje w Strophanthus hispidus i w miłku – Adonis. Pod wpływem hydrolizy 
rozpada się na cymarozę i strofantydynę. K-strofantyna występująca w Strophanthus Kombe 
w wyniku hydrolizy uwalnia strofantydynę i strofantobiozę. 
Glikozydy te są mało stabilne, wrażliwe na kwasy i enzymy, dlatego drogą doustną trudno je 
efektywnie dawkować, a przyniesione rezultaty nie są zawsze zadowalające. 

Albert Fraenkel (1848-1916), lekarz niemiecki w latach 1905-1906 rozpoczął badania 
nad dożylnym podawaniem glikozydu strofantyny. Badał również właściwości leków 
naparstnicowych, kodeinowych i morfinowych. Dzięki jego badaniom opracowano program 
leczenia glikozydami Strophanthus, który był w użyciu do połowy XX wieku. 

Strofantyna G pozyskiwana z Strophanthus gratus i  Acocanthera ouabaio jest w 
Farmakopei Polskiej III. Maksymalna jednorazowa dawka doustna strofantyny G: 0,001 g, 
najwyższa doustna dawka dzienna 0,01 g; najwyższa dawka jednorazowa dożylna 0,0005 g, 
najwyższa dożylna dawka dzienna 0,003 g. 

Po II wojnie światowej w Polsce były produkowane preparaty strofantyny G i K. 
Rynek uzupełniany był również lekami zagranicznymi, głównie w Niemiec, Węgier, 
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czechosłowacji, Francji i Szwajcarii. Strofantyny nie najdziemy już w Farmakopei Polskiej VI 
z 2002 r. Obecnie w Polsce praktycznie nie jest stosowana, choć niesłusznie. 

Działanie nasercowe naparstnicy i strofantyny jest podobne, ale nie do końca. 
Strofantyna jest podawana dożylnie, bowiem słabo jest wchłaniana z jelit do krwi. Działa 
szybciej i krócej niż naparstnica. Strofantyna G (z Strophathus gratus) działa 2 razy silniej niż 
strofantyna K (z Strophanthus Kombe) Strofantyna podnosi ciśnienie krwi, w przeciwieństwie 
do Digitalis. Wiedziano już o tym w latach 90. XIX wieku. Ma zastosowanie w leczeniu 
niewydolności serca lewego, podczas gdy naparstnica jest wskazana przy niewydolności serca 
prawego. Strofantyna jest efektywna w leczeniu serca przerosłego, ostrej niewydolności serca 
(naparstnica w przewlekłej niewydolności), niedomogi serca z rzadkoskurczem (naparstnica 
wskazana jest w niedomodze z częstoskurczem) oraz w niedomodze z podciśnieniem 
(naparstnica efektywnie działa w niedomodze z nadciśnieniem). Wywiera wpływ 
moczopędny. Zanim opublikowano prace Fraenkel’a, w medycynie oficjalnej używano 
nalewkę z nasion strafantusa. Były różne jej wersje (stosunek surowca do spirytusu), stąd 
rozmaite dawki. Tinctura Strophanthi 1:20 podawano doustnie w dawce 10-20 kropel 3 razy 
dziennie. Czasem również praktykowano wstrzyknięcia podskórne nalewki strofantusowej, 
jednak zawsze spostrzegano spore podrażnienie tkanek. Wiedziano także, że nalewka podana 
doustnie działa dużo mniej efektywniej niż po podaniu pozajelitowym. W XIX wieku 
wprowadzono do lecznictwa Strophanthinum purissimum crystalisatum (dawki ówczesne 
0,002-0,004/dobę). Wg Pharamcopoea Germanica z 1890 r. dawki Tinctura Strophanthi 1:10 
przedstawiają się następująco: maksymalna dawka jednorazowa 0,5 g; maksymalna dawka 
dzienna 2 g. Na początku XX wieku w Polsce, w zaborze rosyjskim, wprowadzono do 
lecznictwa nalewkę skrętnikową 1:12 – Tinctura Strophanthi 1:12 na spirytusie, która 
podawano per os w dawce 3 razy dziennie po 2-8 kropel. 

Miłek wiosenny, czyli po staropolsku gorzykwiat - Adonis vernalis Linne z rodziny 
jaskrowatych – Ranunculaceae  jest rośliną wieloletnią, rzadko występującą dziko w Polsce, 
głównie na zboczach i murawach doliny Wisły. Do celów przemysłowych - 
farmaceutycznych roślina jest uprawiana i pozyskiwana z upraw, rzadziej ze stanu 
naturalnego. Surowiec dostępny w handlu pochodzi głównie z Rumuni, Węgier, Ukrainy i 
Bułgarii.  

Miłek wiosenny odegrał bardzo dużą rolę w medycynie oficjalnej. Roślina zawiera glikozydy 
nasercowe, wg literatury anglosaskiej ok. 30 kardenolidów, a wg szwajcarskiego 
piśmiennictwa 25; głównie wspomniana już cymaryna. Miłek wywiera wpływ na serce, 
podobnie jak naparstnica, lecz łagodniej. Jest bezpieczniejszy w stosowaniu niż naparstnica, 
co jest szczególnie ważne w fitoterapii. Miłek działa również uspokajająco na ośrodkowy 
układ nerwowy i moczopędnie. W medycynie oficjalnej dawnej i współczesnej miłek znalazł 
zastosowanie w leczeniu lekkich postaci niewydolności serca. Adonidis vernalis Herba jest w 
Farmakopei Polskiej VI z 2002 r. Surowcem jest kwitnące ziele, wysuszone w cieniu i 
przewiewnym miejscu. Strata masy po suszeniu nie większa niż 9%. Popiołu nie więcej niż 
10%. Ziela ściemniałego nie więcej niż 5%. Owoców nie więcej niż 3%. FP VI oficjalnie 
uznała surowiec za nasercowy, należący do wykazu B, do preparatów farmaceutycznych. FP 
VI nie podała norm dotyczących zawartości (ilości) składników czynnych. Zawiera jednak 
uwagę, “do przyrządzania preparatów i w recepturze należy używać wyłącznie mianowanego 
proszku z ziela miłka wiosennego Adonidis vernalis pulvis titratus”. Ziele miłka 
(Adoniskraut) jest ujęte w Deutsches Arzneibuch (Deutscher Apotheker Verlag) z 1999 r. 
Surowiec zawiera od 0,2 do 0,8% glikozydów kardenolidowych, kwas akonitowy, kwas 
adonidowy, alkohol cukrowy – adonitol i flawonoidy. Spośród glikozydów kardenolidowych 
miłka trzeba wymienić: cymarynę (aglikonem jest k-strofantydyna; cukrem jest beta-D-
cymaroza) i adonitoksynę (aglikonem jest adonitoksygenina; cukrem jest alfa-L-ramnoza). 
Dr Fr. Oesterlen w 1861 r. wymienia Radix Adonidis jako surowiec lekarski oficjalny. Dr H. 
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Huchard w publikacji z 1889 r. zalecał miłek przy niewydolności serca. W XIX w był w 
użyciu jako środek poprawiający ciśnienie krwi (krążenie) i usuwający puchlinę wodną. W 
połowie XIX wieku zauważono, że działa podobnie jak naparstnica. Miłkowi dodatkowo 
przypisywano wówczas właściwości przeciwpadaczkowe.  

Dr Fr. Penzoldt w 1890 r. podał dawki lecznicze pokrewnego gatunku – miłka letniego – 
Adonis aestivialis L. Miłek letni występuje dziko w Szwajcarii i we Włoszech. W Polsce 
raczej dziczejący niż naturalnie występujący, ponadto uprawiany jako roślina ozdobna. Miłek 
(gorzykwiat) letni – Adonis aestivialis w formie sproszkowanej: doustnie  był podawany w 
dawce 4-8 g/24h. Z surowca przygotowywano także napar.  

W XIX wieku miłek (gorzykwiat) wiosenny – Adonis vernalis L. polecano w dawce 3-5 
g/dziennie; najlepiej w formie naparu. W praktyce brano 1-1,5 g sproszkowanego ziela na 
filiżankę wrzącej wody. Taką herbatkę przyjmowano 3 razy dziennie (3 filiżanki dziennie). 

Dr B. Oks (1910 r.) polecał napar: 3-5 g surowca na 180 g wrzącej wody; co 2 godziny 1 
łyżka naparu. 

Wpływ miłka na serce jest podobny jak naparstnicy i konwalii, jednakże działanie skurczowe 
na mięsień serca przeważa nad działaniem hamującym przewodzenie bodźców. Miłek silniej 
pobudza nerw błędny niż naparstnica. Silniej niż naparstnica rozszerza naczynia wieńcowe. 
Miłej bardziej wpływa uspokajająco na korę mózgową niż naparstnica. Miłek wyraźniej niż 
naparstnica zwalnia rytm oddechowy i wzmaga rozpiętość oddechową. Polecany jest przy 
lekkiej niewydolności krążeniowej, głównie prawokomorowej, w tym również, np. przy 
rozedmie płuc, zapaleniu oskrzeli, przy otyłości. Sprawdzał się przy dusznicy bolesnej. Miłek 
podawano dla stonizowania serca przed operacją i przed porodem. Generalnie zawsze 
uważano, że nie ulega kumulacji, tak jak naparstnica. 

W XX wieku miłek wiosenny dawkowano nieco inaczej niż w XIX wieku: 6-8 g/200 ml 
wrzącej wody – 4 razy dziennie po 1 łyżce naparu. Gdy występowała biegunka lub wymioty 
podawano dodatkowo preparaty z opium w niskich dawkach, które usuwały przykre objawy 
ze strony przewodu pokarmowego. 

We współczesnej praktycznej fitoterapii dawki podstawowych preparatów miłka 
przedstawiają się następująco: 
- nalewka miłkowa – Tinctura Adonidis: 3 razy dziennie po 25 kropli.  
- intractum Adonidis: 3 razy dziennie po 15 kropli.  
- sproszkowane ziele miłka – Pulvis Herbae Adonidis: 2 g 3 razy dziennie. 

Dr W. Orłowski (1933 r.) jawnie polecał zastąpić aptecznie sporządzone lekarstwo, 
codziennie świeżo sporządzonym naparem: 1,5-2 g ziela miłka zalewał 12 łyżkami wrzącej 
wody; polecał 3 razy dziennie po 4 łyżki stołowe naparu po jedzeniu. 

Nalewkę, intrakt i napar z miłka zalecano przy zaburzeniach sercowych na tle nerwicowym, 
przy obrzękach pochodzenia sercowego.Dr R. Franck (1939 r.) zalecał 4-6 g surowca na 180 
ml wody. Do naparu dodać 20 g syropu z cukru. Co 2 godziny 1 łyżka. 

Dr M. Schnirer (1927 r.):  
Rp. Herbae Adonidis 4,0  
Przygotować napar biorąc 180 ml wrzącej wody. Dodać 15,0 syropu malinowego. Co 2 
godziny 1 łyżka stołowa naparu. 

W latach 30 XX wieku dostępne były preparaty miłkowe w postaci wyekstrahowanych 
glikozydów, np. Adonidinum w formie proszku. Dawka Adonidinum wynosiła 10 mg 3-4 razy 
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dziennie (max do 60 mg/dobę). W latach 50 XX wieku maksymalną dawkę adonidyny 
ustalono w Polsce na 30 mg/dobę. 

Na początku XX wieku wprowadzono do lecznictwa krystaliczną cymarynę C30H44O9 
(cymarinum). Uzyskiwana była z Apocynacum cannabinum. Podawano ja doustnie w dawce 
jednorazowej 0,0003-0,001 w formie tabletek przez 2 tygodnie. Opracowano także roztwory 
domięśniowe, dożylne i doodbytnicze. 

W Polsce nadal są produkowane nalewki z miłka wiosennego (do receptury). 

Oleander – Nerium należy do rodziny toinowatych – Apocynaceae, rzędu 
goryczkowców – Gentianales. Występuje naturalnie w krajach Morza Śródziemnego oraz w 
subtropikalnych rejonach Azji (Japonia, Chiny, Indie). Oleander jest drzewkiem lub krzewem. 
Najbardziej popularnym gatunkiem jest oleander pospolity – Nerium oleander, który może 
być u nas uprawiany w okresie wiosenno-letnim w ogrodach, na zimę i późną jesień musi być 
zabrany do ciepłego miejsca. Nadaje się również do uprawy w doniczkach. Kwiaty są białe, 
liliowe, różowe, czerwone, rzadziej dwubarwne. Niektóre odmiany mają kwiaty pełne. Liście 
lancetowate, całobrzegie, skórzaste. Surowcem leczniczym są liście, zbierane przed i w czasie 
kwitnienia. Obecnie surowiec sporadycznie stosowany. Został wyparty przez inne środki 
glikozydowe. W XIX (począwszy od 1861 r.) wieku zaczęto opisywać oleander jako źródło 
glikozydów nasercowych. O. Schmiedeberg (1883 r.) i Leulier wyizolowali z oleandra 
glikozydy: nereinę, oleandrynę i neriantynę. Oleandryna rozpuszcza się w alkoholu i 
chloroformie. Nereina jest rozpuszczalna w wodzie i alkoholach. Neriantyna jest 
rozpuszczalna w alkoholach. Najcenniejsza jest oleandryna. Jednakże juz wcześniej, bo w 
starożytnej Grecji, Rzymie i Indiach oleander był używany jako lek kardiostymulujący i jako 
środek samobójczy. Ponadto do leczenia chorób wenerycznych. Przed II połową XIX wieku 
jest wymieniany w lekospisach niemieckich i szwajcarskich pod nazwą Nerium oleander, 
Rosenlorbeer i opisywany jako środek przeciwko zimnicy – malarii (Wechselfieber), w dawce 
2-5 granów (grany!, nie gramy!), przy ataku choroby (napady dreszczy i gorączki). Surowiec 
opisywany w niemieckojęzycznych podręcznikach farmakognozji z I połowy XX wieku pod 
nazwą Folia Nerii = Oleanderblatt. Przed II wojną światową firma Knoll A-G wprowadziła 
oficjalnie do lecznictwa preparat o nazwie Oleander-Perpurat, który był ekstraktem z liści 
oleandra, sprzedawanym w butelkach po 50 g w cenie 1,38 RM (lata 30.). Polecany przy 
niewydolności mięśnia sercowego i zaburzeniach rytmu serca. Podawany w dawce 15-20 
kropli 3 razy dziennie. Także Schering wprowadził (w latach 30. XX wieku) preparat 
oleandrowy, zawierający wyodrębnione glikozydy o nazwie Folinerin (krystaliczna 
oleandryna o dużej czystości). Folineryna była podawana w dawkach jednorazowych 0,1-0,2 
mg, a dzienna dawka wynosiła 0,6-1 mg. Folineryna była odporna na kwas solny żołądka. 

Folium Oleandri = Folium Nerii zawiera do 1,5% glikozydów nasercowych 
cyklopentanofenantrenowych: oleandryna C32H48O10 (oleandrin), digitoksygenina 
(digitoxingenin), neriantyna (neriantin), rozagenina (rosagenin). 

Siła działania wyizolowanej oleandryny przewyższa glikozydy naparstnicy (oleandryna działa 
3 razy silniej niż digitoksyna). Preparaty galenowe z Folium Oleandri działają na serce z siłą 
porównywalna do leków strofantynowych. Glikozydy oleandra lepiej wchłaniają się do krwi 
niż glikozydy naparstnicy. Nie ulegają tak dużej kumulacji w ustroju jak glikozydy 
naparstnicowe Digitalis. Przeprowadzono kilka porządnych badań klinicznych, 
potwierdzających skuteczność oleandra w leczeniu niewydolności krążenia. Oleander nie miał 
jednak szczęścia w zakresie ówczesnej reklamy, marketingu i dotarcia do dostatecznej liczby 
lekarzy i aptekarzy, przez co nie odniósł tak dużego rozgłosu jak glikozydy konwalii, 
naparstnicy, czy strofantusa. Późniejszy wybuch wojny niewątpliwie przeszkodził w dalszym 
upowszechnianiu oleandra. Ponadto oleander z uwagi na rozpowszechnienie jako rośliny 
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ozdobnej często powodował zatrucia u zwierząt i dzieci, które zjadły jego kwiaty lub liście 
przypadkowo, w zbyt dużej dawce. Oleander zyskał miano rośliny trującej, co odwróciło 
uwagę społeczeństwa od jego właściwości leczniczych i możliwości wykorzystania w 
medycynie. Oleander był nawet używany do uzyskiwania środków owadobójczych 
(insektycydów) i rodentycydów (środki trujące dla gryzoni). 

Glikozydy oleandra okazały się pomocne w leczeniu dławicy piersiowej, z zwalczaniu 
skurczów dodatkowych, przekrwienia biernego i obrzęków. Zapobiegają nadciśnieniu i 
arytmii. Leczą nerwicę serca. Oleandryna może zastąpić naparstnicę.  

Dawkowanie: sproszkowane liście oleandra – Pulvis Fol. Oleandri 0,05 g 2-3 razy dziennie 
(100-150 mg dziennie). Sproszkowany liść można mieszać z ciepłym woskiem pszczelim, 
formować czopki i podawać doodbytniczo (50 mg proszku liściowego na 1 czopek). 
Intractum Oleandri: 3 razy dz. po 10-20 kropel. Tinctura Oleandri 3 razy dz. po 10-20 
kropel. 

Przetwory oleandrowe przedawkowane wywołują zatrucie objawiające się wymiotami, 
biegunką i bolesnymi skurczami przewodu pokarmowego. Osoby o szczególnie wrażliwym 
przewodzie pokarmowym mogą odczuwać dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego 
przy podawaniu wysokich dawek leczniczych. Wtedy lepiej jest podawać oleander 
doodbytniczo – per rectum. Nie wolno podawać oleandra kobietom ciężarnym i karmiącym 
(poronienia, przechodzą do mleka).  

Istnieją współczesne doniesienia o możliwości zastosowania oleandryny  w leczeniu guzów 
złośliwych (oleandryna to inhibitor angiogenezy, czyli rozwoju naczyń niezbędnych do 
wzrostu nowotworu). 

Ciemiernik biały (choć z nazwy łacińskiej wynika, że czarny) - Helleborus niger L. i  
ciemiernik zielony Helleborus viridis L., z rodziny jaskrowatych - Ranunculaceae były 
stosowane w medycynie jako środek nasercowy, moczopędny i przeczyszczający. Obecnie 
tylko w medycynie ludowej. Surowcem był korzeń – Radix Hellebori, a poprawnie kłącze – 
Rhizoma Hellebori. W surowcu są obecne glikozydy nasercowe: hellebryna C36H52O15 
(hellebrin), która hydrolizuje do hellebrygeniny C24H32O6 (hellebrigenin), ramnozy i 
glukozy; ponadto glikozyd helleboreina C37H56O18. W surowcu występują również 
ekdyzony i protoanemonina (ta ostatnia w świeżym surowcu, w czasie suszenia ulega 
rozkładowi). W związku z obecnością anemoniny, roślina w stanie świeżym podrażnia błony 
śluzowe i skórę wywołując przekrwienie. Warto wspomnieć, że jest to silny fitoncyd 
hamujący rozwój bakterii, wirusów i grzybów, zabijający natychmiast pierwotniaki. 

Przetwory z ciemiernika działają podobnie jak strofantyna. Glikozydy ciemiernika ulegają 
jednak kumulacji w ustroju. Preparaty z Helleborus straciły swoje dawne wzięcie w XX 
wieku, bowiem  wywoływały dość często wymioty i biegunkę, zwłaszcza gdy były dozowane 
w ilościach maksymalnych. Helleboreina w większych dawkach działa przeczyszczająco i 
wymiotnie. 

Sproszkowane kłącze ciemiernika – Rhizoma Hellebori podawano w dawce 250-500 mg 3 
razy dziennie. Dawka lecznicza nalewki ciemiernikowej – Tinctura Hellebori: 3-4 razy 
dziennie po 500 mg. 

W XIX-wiecznej medycynie oficjalnej ciemiernik – Helleborus zalecany był przy 
niedomodze mięśnia sercowego, dusznicy bolesnej, obrzękach na tle niewydolności krążenia, 
przy zatrzymaniu miesiączkowania, kamicach, pląsawicy, histerii, epilepsji, chronicznych 
chorobach skórnych, hemoroidach, chorobach pasożytniczych przewodu pokarmowego 
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(robaczycach), żółtaczce. Podawano ciemiernik również w przypadku przygnębienia i 
hipochondrii. 

W XIX wieku oficjalne dawki sproszkowanego kłącza ciemiernika Pulver Rh. Hellebori: 5-10 
gr. = granów (nie mylić z gramami!), czyli ok. 0,3125-0,625 g jako purgans (czyli środek 
czyszczący); 1 skrupuł-1 drachma, czyli ok. 1,25-3,75 g/dz. jako sedativum (środek 
uspokajający), ponadto odwar – Decoctum Hellebori: 1-3 drachmy/dzień, czyli 3,75-11,25 
g/dzień. W użyciu było także wino z ciemiernika - Vinum Hellebori (macerat na winie). 

Scylaren (scillaren) to glikozyd nasercowy pochodny cyklopentanofenantrenu 
(bufadienolidowy = bufadienolides).  W cebulicy dwulistnej – Scilla bifolia Linne i cebulicy 
syberyjskiej – Scilla siberica  Haworth oraz w cebuli morskiej =  ckliwica, oszloch, 
ostrawka, cebula psia, cebulica morska – Scilla maritima Linne (= Urginea scilla Steinheil= 
Urginea maritima (L.) Baker = Drimia maritima (L.) Stearn), z rodziny liliowatych – 
Liliaceae, obecny jest scillaren A i B.  

Scylareny zwężają tętnice brzuszne i podnoszą ciśnienie tętnicze. Cebula morska była 
szczególnie polecana w leczeniu niewydolności prawej komory serca połączonej z biernym 
przekrwieniem nerki i obrzękiem skórnym, a zwłaszcza z puchliną brzuszną. Sprawdzała się 
w leczeniu niewydolności krążenie z towarzyszącą marskością wątroby, chorobą Basedowa, 
rozedmą płuc i skrzywieniem kręgosłupa oraz u osób starszych. 

Scylaryna A jest krystaliczny i znany od 1923 roku (odkrywca Stoll). Scillaren B to tak 
naprawdę mieszanina glikozydów, dawniej określana jako glikozyd bezpostaciowy, bowiem 
nie potrafiono jej rozdzielić.  Dawniej (w I połowie XX wieku)  wprowadzono czyste formy 
scylarenu, jak i wyciągi standaryzowane z cebuli morskiej na zawartość scylarenu A. 
Preparaty galenowe proste nie są zbyt stabilne, dlatego z obecnej medycynie wyszły z użycia. 
Aktualnie produkowane są jedynie preparaty zawierające czysty proscillaridin. Cebula 
morska zawsze była kontrowersyjnym surowcem w medycynie. Przez jednych terapeutów 
uważana za niezmiernie wartościowy lek, przez innych krytykowany i umniejszany lub wręcz 
tępiony. Świeża cebula oraz jej sok oraz przetwory ze świeżego surowca w wysokich 
dawkach wywołują bowiem podrażnienie błony śluzowej przewodu pokarmowego oraz 
pobudzenie nerwu błędnego, nudności i wymioty, szczególnie przy pustym żołądku. Na 
skórze mogą wywołać rumień i pęcherze (dawniej stosowano nawet cebulę morską 
zewnętrznie jako środek rumieniotwórczy, drażniący, tzw. pryszczący), dla pobudzenia 
krążenia skórnego i okołostawowego  (przy obrzękach, zastojach) oraz dla oczyszczenia ran 
paprzących się. W maksymalnych dawkach cebula morska może spowodować biegunkę. Jest 
również środkiem wykrztuśnym, dlatego stosowano ją przy suchym kaszlu i zapaleniu 
oskrzeli, szczególnie w syropie. Drażni z lekka nerki, działając moczopędnie i 
przeciwbrzękowo. Pobudza wyraźnie diurezę, nawet u osób zdrowych. Wzmaga wydalanie 
metabolitów azotowych i chlorku sodu. Nie kumuluje się w ustroju. Na serce działa podobnie 
jak naparstnica i jest od niej znacznie bezpieczniejsza.  

Rodzaj cebulica – Scilla obejmuje około 90 gatunków. Cebulica peruwiańska – Scilla 
peruviana  L. występuje naturalnie w południowo-zachodniej części Europy i w północno-
zachodniej Afryce, ponadto uprawiana. kwiaty ma białe, niebieskie lub purpurowe. Cebulica 
syberyjska – Scilla siberica Haw. ma kwiaty niebieskie i jest uprawiana, dziko występuje na 
Podkarpaciu. Cebulica dwulistna – Scilla bifolia L. wytwarza kwiaty biało-niebieskie, 
fioletowe, niebieskie, rzadko białe, niebiesko nabiegłe lub żyłkowane; dziko występuje na 
pogórzu i w górach, ponadto uprawiana. Cebulica wiosenna – Scilla verna  Hudson posiada 
niebieskawe kwiaty i pochodzi z Europy Zachodniej. 

Cebulice (dwulistna i syberyjska) nie weszły do lecznictwa oficjalnego, choć opisywano je 
jako źródło scylarenów. Mają zastosowanie w medycynie ludowej. 
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Cebula morska –  Scilla maritima L. - ostrawka, oszloch pochodzi z rejonu Morza 
Śródziemnego. Jest uprawiana na Cyprze, w Tunisie i Algierii.  Występują dwie odmiany 
cebuli morskiej: biała (White Squill) i czerwona (Red Squill). Czerwona odmiana jest 
stosowana do trucia gryzoni i zawiera głównie scillirozyd. Scillirozyd zawarty w odmianie 
czerwonej morskiej cebuli jest szczególnie silny wobec szczurów. Działa również nasercowo, 
podobnie jak scylaren A. Scillaren A jest głównym glikozydem białej odmiany cebuli 
morskiej (varium alba). W rozcieńczonych kwasach ulega rozpadowi na scilarydynę A i 
scillabiozę = scillabiose (disacharyd, dwucukier zbudowany z glukozy = glucose i ramnozy = 
rhamnose). W czasie hydrolizy następują zmiany w budowie aglikonu: grupa –OH przy C3 
ulega odłączeniu przez co powstaje nowe wiązanie podwójne pomiędzy C3 i C4. Dzięki temu 
substancja działa silniej nasercowo. Stąd rozsądne i celowe było ekstrahowanie cebuli 
morskiej octem, powodującym hydrolizę kwasową. Robiono to również za pomocą enzymów 
(scilarenaza = scillarenase), w tym również pochodzących z kultury szczepu penicylinowego 
789. Także enzymy mięśnia sercowego prowadzą do rozkładu scylarenu A do proscillarydyny 
i dalej do scillareniny. 

Odmiana  biała cebuli morskiej  jest uważana za oficjalny surowiec leczniczy. W postaci 
wysuszonej ma postać łusek, grudek lub proszku, barwy biało-żółtawej, smaku gorzkiego. 
Chłonie wilgoć stając się lepką. Cebule rozdrabnia się na łuski i suszy w temperaturze 50-60 
stopni C. Wg Pharmacopoea Helvetica VI Bulbus Scillae powinna zawierać przynajmniej 
0,025% glikozydu Scillaren A; strata masy po suszeniu – najwyżej 5% (przy 105 stopniach 
C), popiół – najwyżej 4,5%. 

Cebula  morska to lek znany w starożytności, w greckiej, arabskiej i rzymskiej medycynie. 
Uwzględnia ją nawet papirus Ebersa ze starożytnego Egiptu. Cebulę morską stosowali m.in. 
Hippokrates, Dioscurides, potem Galenus i Avicenna.  Cebula trafiła do większości 
farmakopei w XVIII, XIX i XX wieku, np. pruskiej, norweskiej, francuskiej, germańskiej, 
amerykańskiej, szwajcarskiej, polskiej, rosyjskiej, włoskiej. Była również w farmakopeach 
miejskich, np. edynburska, londyńska. Odegrała ogromną rolę w medycynie i była stosowana 
głównie w leczeniu obrzęków na tle niewydolności krążenia i nerek, nieżytu oskrzeli, 
niewydolności krążenia, astmy, zapalenia płuc, zadyszki. Zewnętrznie w leczeniu ran i do 
wywoływania rumienia przy reumatyzmie i obrzękach kończyn.  

W XVIII-XIX i do I połowy XX wieku w użyciu były: Pulver Scillae (sproszkowana cebula), 
Acetum Scillae (wyciąg z cebuli na occie), Tinctura Scillae (nalewka z cebuli morskiej), 
Extractum Scillae (wyciąg płynny, gęsty i suchy z cebuli morskiej), Oxymel Scillae (wyciąg z 
cebuli na miodzie, occie i wodzie),  Sirupus Scillae (wyciąg octowy z cebuli morskiej z 
cukrem i wodą). 

Dawka  cebuli morskiej Bulbus Scillae wg Pharmacopoea Helvetica VI: max dawka 
jednorazowa 500 mg sproszkowanej cebuli morskiej; max dawka dobowa cebuli 1,5 g, czyli 
np. 3 razy dz. po 500 mg. 

Dawka Scillae bulbus wg Pharmacopoeia  British 1932 r.: dawki pojedyncze 0,06-0,2 g 
(gramy!) = (1-3 gran = grains!). Popiół – nie więcej niż 6%.  
Dawka Acetum Scillae (Vinegar of Squill) wg Pharmacopoeia  British 1932 r.: Squill bruised 
(cebula morska pognieciona, potłuczona) 100 g, Dilute Acetic acid (kwas octowy 
rozcieńczony 6%) 1000 ml; sporządzić macerat przez 7 dni, od czasu do czasu mieszając,  
przefiltrować. Dawka jednorazowa: 0,6-2 ml (10-30 minims = minim – dawna miara wagowa 
substancji płynnych = 0,06 ml).  
Dawka Oxymel Scillae (Oxymel of Squill) wg Pharmacopoeia  British 1932 r.:  Squill bruised 
(cebula potłuczona) 50 g, Acetic acid 33% 90 ml, Destilled Water (woda destylowana) 250 
ml, Purified Honey (miód oczyszczony) a sufficient quantity (odpowiednio). Macerować 7 
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dni w mieszance kwasu octowego z wodą. 3 części maceratu wymieszać z 7  częściami miodu 
oczyszczonego. Dawka pojedyncza 2-4 ml (~30-60 minims).  
Dawka Syrupus Scillae (Syrup of Squill) wg Pharmacopoeia  British 1932 r.:  Vinegar of 
Squill (ocet z cebuli morskiej) 450 ml, sucrose (sacharoza) 800 g, Destilled Water, sufficient 
to produce 1000 ml (woda destylowana odpowiednio do 1000 ml produktu, dopełnić. Doses: 
2-4 ml (~30 to 60 minims).  
Dawka Tinctura Scillae – Tincture of Squill wg Pharmacopoeia  British 1932 r.:  Squill 
bruised (potłuczona cebula morska) 100 g, alcohol 60% 1000 ml; macerować, przefiltrować. 
Doses (dawka pojedyncza): 0,3-2 ml (~ 5-30 minims). 

Napar z cebuli morskiej – Infusum Scillae lub z cebulicy syberyjskiej, albo dwulistnej: 2 g 
surowca na 150 ml wrzącej wody, po 30 minutach przecedzić – 5 razy dziennie po łyżce 
stołowej przez 1-2 tygodnie. W przypadku cebulicy syberyjskiej lub dwulistnej stosować 
można: ziele w czasie kwitnienia lub całe rośliny lub tylko cebulki. Jeżeli nie są przetwarzane 
na świeżo trzeba je wysuszyć w temperaturze 50-60 stopni C, szybko. Ocet, nalewkę na 
alkoholu lub winie można sporządzać z surowców świeżych, rozdrobnionych. Dobry jest 
intrakt – Intractum Scillae:100 g surowca/1000 ml alkoholu 30-60% gorącego, macerować 7 
dni, przefiltrować.  Zażywać po 2 ml intraktu 3 razy dziennie, przez 1-2 tygodnie. Stosować 
cyklicznie, z przerwami, nie częściej jednak jak 1 raz na kwartał. 

Pharmacopoea Germanica z 1890 r. obejmuje Bulbus Scillae – Meerzwiebel, Oxymel Scillae 
– Meerzwiebelhonig i Tinctura Scillae – Meerzwiebeltinktur (1:5, na alkoholu etylowym) 

Bulbus Scillae jest w Farmakopei Polskiej II. 

Meerzwiebel (Scillae Bulbus) jest objęte przez Deutsches Arzneibuch z 1999 r. Cebula cebuli 
morskiej zawiera od 0,1 do 4% glikozydów nasercowych (bufadienolidów), przy czym 
dominują scillaren A i proscillaridin A. Surowiec zawiera także śluzy, glukogalaktany, 
fruktozany, fruktan – inulina; sinistrin = synistryna, tłusty olej, flawonoidy (kwercetyna i jej 
pochodne, poliglikozydy kemferolu, witeksyna, izowiteksyna), kwas chelidonowy. 

Scillaren A podawany był w dawce 0,5-0,8 mg pro dosi (dawka pojedyncza, jednorazowa), 
1,5-3 mg pro die (dawka dobowa).Mój ulubiony autor, lekarz, dr Rudolf Franck poleca 
doustnie Pulver Scillae (sproszkowana cebulę morską) w dawce 0,03-0,1 g 3 razy dz. lub 
decoctum Scillae (odwar) 1-2 g/100 ml wody – łyżkami doustnie w ciągu dnia.  

Przed II wojną światową opracowano preparat Scillaren Sandoz zawierający określona ilość 
glikozydu. Stosowany był przy arytmii, dusznicy bolesnej, miażdżycy, nadciśnieniu. Był 
produkowany w postaci tabletek i ampułek. Popularnymi preparatami z cebuli morskiej były 
także: Scillikardin (stosowany przy niemiarowości, zapaleniu mięśnia, zaburzeniach 
przewodzenia w układzie przedsionkowo-komorowym) – krople i tabletki; Scilloral – kaps. 
(Oblatenkapseln), krople, czopki. 

Scylareny zwiększają siłę skurczową mięśnia sercowego i pojemność minutową serca. 
Obniżają ciśnienie żylne. 

Do współczesnych preparatów zawierających proscylarydynę należą Talusin – draż. 0,25 mg i 
Proscillaridin polskiej produkcji – tabl. powl. 0,25 mg. 

Species diureticae (Harntreibender Tee) – ziółka moczopędne wg Farmakopei Szwajcarskiej 
VI:  
Rp.  Species diureticae wg Ph. Helvetica VI  
Bulbus Scillae 3 g (cebula morska; ja również proponuję cebulki cebulicy syberyjskiej lub 
dwulistnej)  
Folium Betulae 10 g (liść brzozy)  
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Folium Orthosiphonis 20 g (liść ortosyfonu)  
Fructus Anisi contusus10 g (owoce anyżu rozdrobnione)  
Herba Equiseti 20 g (ziele skrzypu)  
Pseudofructus Iuniperi contusus 27 g (owoce jałowca rozdrobnione)  
Radix Levistici 10 g (korzeń lubczyka)  
Zioła do mieszani musza być rozdrobnione. Wymieszać.  
Dawka pojedyncza do zaparzania: 3 g mieszanki na szklankę lub filiżankę wrzątku. Pić 3 razy 
dziennie. 

Ziele konwalii – Herba Convallariae jest objęte przez Farmakopeę Polską VI z 2002 
r. Surowiec pochodzi z konwalii majowej – Convallaria majalis Linne, z rodziny liliowatych 
Lilliaceae. W praktyce zbierane są same liście konwalii – Folium Convallariae, które 
powinny być wysuszone w temperaturze pokojowej lub 80-110 stopni Celsjusza. Zgodnie z 
wymogami FP VI surowiec powinien odpowiadać następującym normom: strata masy po 
suszeniu nie większa niż 12%; popiołu nie więcej niż 9%; liści o niewłaściwym zabarwieniu 
lub z plamami nie więcej niż 20%; zanieczyszczeń organicznych nie więcej niż 1%; 
zanieczyszczeń mineralnych nie więcej niż 0,5%. Należy do wykazu B. Przeznaczenie do 
preparatów farmaceutycznych. Do przyrządzania preparatów i w recepturze należy używać 
wyłącznie mianowanego proszku ziela konwalii – Convallariae pulvis titratus. FP VI nie 
podaje dawek i wymogów, co do zawartości glikozydów nasercowych. Obecnie w Polsce jest 
używana konwalia do wyrobu leków nasercowych. W obrocie są tabletki zawierające 15,7 mg 
wyciągu suchego mianowanego z konwalii, co odpowiada 0,65 jednostkom gołębim w1 tabl; 
nalewka konwaliowa mianowana – Tinctura Convallariae titrata wg FP V, krople złożone 
nasercowe z dodatkiem nalewki konwaliowej. 

Farmakopea Polska III podaje dawki maksymalne sproszkowanego ziela konwalii: 
najwyższa dawka jednorazowa 0,5 g, najwyższa dawka dzienna 1,5 g. 

Convallariae Herba figuruje w DAB (Deutsches Arzneibuch, Deutscher Apotheker 
Verlag) z 1999 r. Zawartość glikozydów kardenolidowych w surowcu wynosi od 0,2 do 0,5%. 
Do glikozydów nasercowych konwalii należą: konwalozyd (convallosid) - aglikonem jest 
strofantydyna, konwalatoksyna (convallatoxin) – aglikonem jest strofantydyna, 
dezglukocheirotoksyna (desglucocheirotoxin) - aglikonem jest strofantydyna, konwalatoksol 
(convallatoxol) – aglikonem jest strofantydol, lukundjozyd (lukundjosid) – aglikonem jest 
bipindogenina. Surowiec zawiera również kwas chelidonowy, saponiny sterydowe i 
flawonoidy. W kwiatach jest olejek bogaty w farnezol. Rozległe badania nad chemią konwalii 
prowadził w latach 20 XX wieku W. Karrer, który wyizolował z surowca konwalatoksynę 
(praca z 1929 r.). 

Konwalia działa podobnie jak strofantyna, jednakże jest o wiele lepiej wchłaniana z 
jelit do krwi, dlatego można ja podawać doustnie. Zwiększa siłę skurczową mięśnia 
sercowego, działa uspokajająco, przeciwnerwicowo, moczopędnie i przeciwobrzękowo. 
Glikozydy konwalii szybko ulegają rozkładowi w ustroju i w małym stopniu łączą się z 
albuminami osocza. Nie ulegają kumulacji w tak dużym stopniu jak glikozydy naparstnicy. Są 
dobrze tolerowane. Poprawiają krążenie obwodowe i maja wpływ spazmolityczny na mięśnie 
gładkie układu moczowego oraz przewodu pokarmowego. Zalecane są w leczeniu lekkich 
postaci niewydolności serca, zaburzeń czynności serca na tle nerwicowym, w osłabieniu 
mięśnia sercowego w przebiegu chorób zakaźnych i u osób starszych. 

Preparaty konwaliowe wykazują synergizm z jemiołą, głogiem, serdecznikiem, 
miłkiem, kokoryczką, walerianą, surowcami koffeinowymi. Nie należy ich łączyć z wapniem 
i rezerpiną. 

Nalewka konwaliowa – Tinctura Convallariae 1:5 jest bardzo efektywna w działaniu. 
Najlepiej ja podawać w dawce 20-30 kropli 2-3 razy dziennie. Infusum Convallariae (napar 
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konwaliowy) 5%: 2 łyżki naparu 3 razy dziennie. Naparu nie przechowywać dłużej niż 1 
dzień, bowiem szybko traci aktywność. 

W XIX wieku surowcem lekarskim był kwiat konwalii – Flos Convallariae, a nie 
ziele. Z kwiatu konwalii przygotowywano napar – Infusum zalewając 5-10 g surowca suchego 
i rozdrobnionego 180 ml wrzącej wody. Co 2 godziny napar podawano doustnie po 1 łyżce 
(ok. 15 ml). Należy pamiętać, ze w większości farmakopei XIX-wiecznych i wcześniejszych 
znajdziemy konwalię nie pod hasłem ziele lub liść, lecz pod nazwą Flores Convallariae. 
Kwiat konwalii jest objęty przez naszą Pharmacopoeia Regni Poloniae z 1817 r. Także w II 
Farmakopei Polskiej jest Flos Convallariae, a nie Herba. 

Tinctura Convallariae wg FP II: Inflorescentia Convallariae recenter contusa 100 
części, spiritus 120 cz. Świeże kwiaty konwalii zmiażdżyć w moździerzu, zalać spirytusem I 
wytrawiać 14 dni, często mieszając. Po upływie tego czasu przesączyć pozostałość wycisnąć 
w prasie, przesącz i ciecz wyciśniętą zlać razem, pozostawić do odstania i po 2 dniach 
przesączyć. Ciężar właściwy 0,910-0,915. Sucha pozostałość 2,5-2,8%. Najwyższa dawka 
jednorazowa 1,25 g. najwyższa dawka dzienna 3,75 g. 

Do I połowy XX wieku bardzo popularną formą podania konwalii był następujący 
preparat recepturowy: Inf. flor. convall. majalis 5,0:150,0 (napar z kwiatów konwalii) + 
Mucil. Gummi arabic. 30,0. MDS. Co 2 h 1 łyżka stołowa przy vitium cordis (przy 
zaburzeniach pracy, wadach serca). Znany przed II wojną światową autorytet medyczny, dr R. 
Franck polecał ten preparat w nieco odmiennych proporcjach: Infus. Herbae Convall. 10:170, 
Mucil. Gummi arbabici 30; co 2 godziny 1 łyżka leku (1939 r.). 

Ciekawą, ale krótką karierę jako cardiaca miał pszonak. W połowie XX wieku 
uważano, że pszonak – Erysimum (rodzina Brassicaceae = Cruciferae) to surowiec 
nasercowy przyszłości. Wiązano z nim wielkie nadzieje z uwagi na jego rozpowszechnienie w 
Europie oraz łatwość uprawy. Niestety plany medyczne z nim związane nie zostały 
zrealizowane, choć w ostatnich latach zaobserwować można ponowne zainteresowanie 
naukowców gatunkami z rodzaju pszonak i publikowanie wyników badań na zwierzętach. 
Rodzaj pszonak jest reprezentowany w naszym kraju, m.in. przez gatunek pszonak 
drobnokwiatowy – Erysimum cheiranthoides Linne, pszonak jastrzębolistny – Erysimum 
hieracifolium Linne i pszonak obłączysty – Erysimum repandum Linne. Glikozyd erysymina 
(erysimin) został wyizolowany z pszonaka złocistego (E. aureum) już w 1900 r. Zawiera 
aglikon strofantydynowy. W 1925 R. Berger wyodrębnił z ziela pszonaka pępawolistnego - E. 
crepidifolium glikozyd nasercowy w formie krystalicznej o nazwie eryzymopikron. W 1946 r. 
Fieofiłaktow i Cariew wyizolowali z pszonaka siwego E. canescens kolejny glikozyd, znany 
pod nazwą eryzymolakton. Glikozydy pszonaka działają na serce identycznie jak strofantyna, 
dając przy tym efekt moczopędny i przeciwobrzękowy. Próby podawania wyciągów z 
pszonaka dożylnie i doustnie są bardzo obiecujące.  
 

Hypotonica 
 

Jemioła - Viscum z rodziny Loranthaceae jest rośliną półpasożytniczą, która odegrała 
ogromną rolę w medycynie. Pasożytuje na różnych drzewach i ma zmienny skład chemiczny 
jakościowy i ilościowy, zależnie od wykorzystywanego gatunku żywiciela, choć także 
powtarzalne i stałe metabolity wtórne, które dają gwarancję aktywności farmakologicznej. 
Jemioła pasożytuje na drzewach iglastych (np. sosna, modrzew, jodła, świerk) i liściastych 
(np. topola, dąb, jabłoń, wiąz). Surowiec jest pozyskiwany z gatunku Viscum album L., 
podgatunku Viscum album ssp. abietis (Wiesb.) Abrom., Viscum album ssp. austriacum 
(Wiesb.) Vollm. 

Hippokrates (ok. 460-370 r. p.n.e.) polecał jemiołę w chorobach śledziony. św. Hildegarda 
(1098-1179) opisała jemiołę jako lek przeciwko padaczce i chorobom wątroby. Paracelsus 
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(1493-1541) uważał jemiołę za cenny środek w terapii padaczki. Lonicerus (1528-1586) i 
Matthiolus (1501-1577) stosowali jemiołę w leczeniu gorączki, dla poprawienia przebiegu 
porodu, ponadto przy padaczce, jako środek spowalniający przepływ krwi (uspokajający na 
krążenie) i przeciwrobaczy. Hecker w pracy z 1814 r. zwrócił uwagę, że jemioła ma różna 
moc i zakres leczenia, zależnie od gatunku drzewa, jaki zasiedla. Haller (1708-1777) uważał 
ziele jemioły za środek poprawiający trawienie, natomiast jagody jemiołowe za środek 
przeczyszczający. Hardy (połowa XIX wieku) używał jemiołę przy neuralgiach twarzy (maść 
z jagód na wosku, do okładów, jako plaster). Bohn (początek XX wieku) zalecał jemiołę jako 
środek obniżający ciśnienie krwi i hamujący krwotoki maciczne, w tym po porodzie. Hertwig 
(początek XX wieku) zalecał jemiołę w leczeniu migreny. W medycynie ludowej stosowano 
jemiołę jako środek przeciwkrwotoczny i w leczeniu raka. Stało się to podstawą do 
opracowania szwajcarskiego i niemieckiego preparatu do injekcji, polecanego w terapii 
chorób nowotworowych. W medycynie ludowej jemiołę używano w leczeniu epilepsji, 
stanów histerii, astmy, nadmiernych krwawień miesiączkowych, do hamowania krwotoków 
oraz obniżania ciśnienia krwi. Białe owoce jemioły (z lepką , ciągnącą się zawartością) były 
używane jako środek przeciwpasożytniczy (doustnie). Gaulthier w 1907 r. opublikował pracę, 
w której przedstawił wyniki badań, w których wykazał hipotensyjny wpływ wyciągów z 
jemioły. G. Kleine opublikował w latach 30. XX w. wyniki badań, z których wynika, że po 
miesięcznej kuracji preparatami jemioły można uzyskać spadek ciśnienia krwi ze 195 mm Hg 
na 135 mmHg. R. Wasicki (1936 r.) stwierdził doświadczalnie, że wpływ hipotensyjny mają 
preparaty przygotowane ze świeżego ziela jemioły. 

Obecnie w wielu krajach Europy straciła na znaczeniu, choć surowiec - ziele jemioły Herba 
Visci jest dostępne w krajowych i zagranicznych sklepach zielarskich. Za granicą istnieją 
również pozajelitowe i doustne nowoczesne formy oparte na ekstraktach z jemioły, 
standaryzowane na zawartość składników czynnych. 

Jemioła stymuluje aktywność limfocytów CD3+ CD4+, limfocytów NK -  Natural Killers 
oraz sekrecję limfokin i  cytokin (po podaniu pozajelitowym). Dzięki temu preparaty 
jemiołowe ograniczają przerzuty nowotworów i działają cytotoksycznie oraz cytostatycznie 
wobec komórek nowotworowych. Zwiększają produkcję martwiczego czynnika nowotworów 
TNF. Pozajelitowe podawanie wyciągów z jemioły najefektywniej obniża ciśnienie tętnicze 
krwi. 

Maceraty z ziela jemioły (sporządzone na zimno, poprzez zalanie rozdrobnionego lub 
zmielonego surowca, także świeżego chłodną lub ciepłą wodą przegotowaną i pozostawienia 
na 8 godzin) obniżają ciśnienie krwi, uszczelniają i wzmacniają naczynia krwionośne, 
podnoszą odporność organizmu, działają uspokajająco, przeciwpadaczkowo i 
przeciwkrwotocznie. Zmniejszają obfitość krwawień miesiączkowych i podnoszą krzepliwość 
krwi. Macerat można pić 3-4 razy dziennie po 100 ml (1 łyżka surowca na 200 ml wody). 
Intrakt z jemioły i napar to wyciągi przygotowywane na gorąco, uszkadzające proteiny i 
proteidy oraz lektyny jemiołowe, przez co pozbawione są działania hipotensyjnego i 
immunostymulującego. Działają jednie uspokajająco, rozkurczowo, przeciwzapalnie. 
Nalewka na słabym alkoholu (np. winie) ma lepsze właściwości, choć również większość 
składników zostaje zdenaturowana i unieczynniona. Najlepsze są maceraty na zimno ze 
świeżego surowca oraz świeży surowiec zmielony w miodzie (1 łyżeczka ziela zmielonego na 
2 łyżki miodu), zażywany 3 razy dziennie po 1 łyżce. 

Preparaty jemiołowe podawane pozajelitowo wspomagają również leczenie łuszczycy i 
ciężkich form trądziku, ponadto chorób alergicznych, zapalenia przydatków, przewlekłych 
infekcji skóry, układu moczowego, trawiennego i oddechowego. 
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Ziele jemioły to surowiec aminowy, aminokwasowy, lektynowy i białkowy. Zawiera beta-
fenyloetyloaminę, tyraminę, cholinę, polipeptydy (wiskotoksyny I, II, III, IVb, A2, A3), 
glikoproteiny lektynowe (wiskumina), lektyny (I, II, III), fenylopropanoidy. Surowiec posiada 
syringeninę, syringinę, glikozyd syringeniny, eleuterozyd E, kwas kawowy, kwas 
gentyzynowy, polisacharydy. Działanie przeciwnowotworowe zależy, m.in. od obecności 
wiskotoksyny II, III i IVB.  

Lektyny należą do fitoglutynin i zbudowane są z części cukrowej oraz białkowej. 
Zlokalizowane są na powierzchni błon komórkowych zapewniając kontakt, przyleganie i 
różnicowanie komórek w tkanki. Różna budowa lektyn zapewnia specyficzność tkankową 
roślin i identyfikowanie określonej tkanki. Lektyny zawierają w budowie metal, np. mangan, 
cynk, magnez. Podobne właściwości wykazują glikoproteiny powierzchniowe komórek 
zwierzęcych. Namnożone komórki nowotworowe odrywają się od macierzystego ogniska i są 
przenoszone z krwią i limfą. Gdy napotkają odpowiedni rodzaj tkanki, który rozpoznają 
dzięki glikoproteinom - przyłączają się do organu i ulegają intensywnej proliferacji. Lektyny 
jemiołowe utrudniają ten proces, zmniejszając ryzyko metastazy (przerzutu). 

W zakresie fitoterapii tradycyjnej surowiec zbiera się od grudnia do lutego.  

Alkaloidy indolowe rauwolfii (zgrzynu) znalazły zastosowanie w lecznictwie w 
postaci oczyszczonej: ajmalina, rezerpina. Są stosowane jako leki obniżające ciśnienie krwi, 
uspokajające i przeciwarytmiczne (ajmaline). Współcześnie straciły na znaczeniu, bowiem są 
podejrzane o właściwości rakotwórcze, ponadto w czystej formie wykazują wiele działań 
ubocznych. W niektórych krajach dąży się do ich wycofania. 

Ajmalina podawana jest dożylnie (powoli), w dawkach dobranych indywidualnie, 
przy kontroli EKG. Ma zastosowanie w warunkach klinicznych w leczeniu częstoskurczu 
przedsionkowo-komorowego, nadkomorowego i napadowego migotania przedsionków. 

Rezerpina charakteryzuje się długotrwałym działaniem hipotensyjnym i 
neuroleptycznym. Rozszerza naczynia krwionośne, obniża poziom katecholamin w tkankach. 
Obniża ciepłotę ciała. Przenika do mleka w okresie laktacji i co ciekawe wzmaga wydzielanie 
mleka. Poprawia przepływ nerkowy. Jest używana w leczeniu nadciśnienia tętniczego w 
dawce 0,2-0,3 mg dziennie. Leczenie inicjujące rozpoczyna się od dawek górnych, potem w 
miarę poprawy, dawki obniża się do poziomu 0,1-0,2 mg dziennie. Dawka podtrzymująca 0,1 
mg dziennie. Rezerpina daje dobre wyniki przy skojarzeniu z lekami moczopędnymi. Nie 
należy leku polecać osobom cierpiącym na nowotwór oraz z ryzykiem choroby 
nowotworowej (skłonności genetyczne, markery). 

 Czosnek – Allium sativum L., z rodziny liliowatych Liliaceae w wielu krajach stanowi 
surowiec do produkcji nowoczesnych naturalnych preparatów hipotensyjnych, obniżających 
poziom cholesterolu we krwi, zmniejszających odkładanie blaszek miażdżycowych, 
zwiększających aktywność fibrynolityczną oraz przeciwzakrzepowych. Działanie 
hipotensyjne czosnku potwierdzają nowsze prace, np. C.A. Silagy i H.A. Neil z 1994 r. 
Skuteczność preparatu czosnku w wymienionych zakresach zależy od metody wyodrębniania 
i stabilizacji składników czynnych. Czosnek jest znanym surowcem fitoncydowym. Olejek 
czosnkowy hamuje rozwój bakterii, wirusów, grzybów i pierwotniaków. Świeża cebula 
czosnku zawiera od 0,1 do 0,36% olejku lotnego, a w nim alliinę (S-allyl-L-cysteine 
sulfoxide), S-methyl-L-cysteine sulfoxide, enzymy (allinaza, peroksydaza, mirozynaza), 
ajoeany (E,Z-ajoene, E,Z-methylajoene, dimethylajone), białka (16,8%), sole mineralne 
(siarka, selen), witaminy (B1, B2, PP), aminokwasy (cysteina), saponiny sterydowe. Z 
czosnku wyodrębniono także prostaglandyny A2 i F1a. Alliina pod wpływem enzymu 
allinazy powstaje allicyna. Alliina jest bezwonna, dopiero uszkodzenie rośliny, przetwarzanie 
wywołuje uwolnienie enzymu i rozpad do wonnej allicyny. Olejek czosnkowy posiada 
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właściwości przeciwpasożytnicze i żółciopędne. Istnieją wyniki badań z lat 70. XX wieku, 
stwierdzające działanie hipoglikemiczne czosnku, np. prace P.T. Mathew i K.T Augusti z 
1974 r., C. Jain z 1975 r.  
Zalecana dawka lecznicza świeżego czosnku wynosi 4-5 g dziennie. W handlu są dostępne 
płynne wyciągi z czosnku (krople), kapsułki z olejowym wyciągiem z czosnku, tabletki i 
kapsułki ze sproszkowanym czosnkiem (mało wartościowe), kapsułki, tabletki i drażetki z 
wyciągami suchymi z czosnku oraz kapsułki elastyczne z olejkiem czosnkowym lotnym 
(najbardziej wartościowe). 

Serdecznik pospolity - Leonurus cardiaca L. z rodziny wargowych Labiatae jako 
cardiosedativum i hypotonicum był stosowany od XVI wieku, między innymi przez 
Lonicerus’a i Matthiolus’a. Wodne i alkoholowe wyciągi z serdecznika działają rozkurczowo 
na mięśnie gładkie. Preparaty serdecznika są szczególnie przydatne w leczeniu nerwic 
wegetatywnych, tachykardii, nadciśnienia, dusznicy bolesnej i zaburzeń nerwowych w 
okresie pokwitania i przekwitania. Napar z ziela serdecznika 2-5% można przyjmować w 
dawce 3 szklanek dziennie. Nalewka serdecznikowa - Tinctura Leonuri cardiacae 1:5 – 5-6 
ml 2-3 razy dziennie. Składnikami serdecznika są alkaloidy pirolidynowe (betonicyna, 
stachydryna, turycyna), saponiny 0,25%, diterpeny furanolabdanowe (leosbiryna, 
leosibirycyna), irydoidy (ajugol = leonuryd), flawonoidy (apigenina, astragalina, hiperozyd), 
związek guanidynowy – leonuryna (0,006-0,007%), kwas ursolowy, żywice 2,5%, garbniki 3-
8%, olejek eteryczny 0,05%, sole mineralne (11%). 
 

Hypertonica 
 

Efedryna – Ephedrinum hydrochloricum, phenylmethylaminopropanolum; 
chlorowodorek L (-)-erytro-i-fenylo-2-metyloaminoipropanolu-1, alkaloid występujący w 
przęśli – Ephedra.  Rodzaj przęśl Ephedra należy do klasy Gnetopsida w podgromadzie 
Gymnospermae (nagonasienne). W klasie Gnetopsida wyróżniamy rząd Ephedrales – 
przęślowce, a w nim rodzinę Ephedraceae – przęślowate. Rodzaj Ephedra liczy około 65 
gatunków. Są to rośliny euroazjatyckie. Do celów leczniczych są wykorzystywane: przęśle 
dwukłosowa – Ephedra distachya L., przęśl skrzypowata Ephedra equisetina Bunge, przęśl 
chińska – Ephedra sinica Stapf., przęśl średnia – Ephedra intermedia Scher. et Mey. 
 
Przęśl (Ephedra) zawiera około 2% alkaloidów pochodnych amin aromatycznych (L-efedryna 
C10H15NO), pseudoefedryna, metyloefedryna). Pseudoefedryna działa silniej moczopędnie 
niż efedryna. 
Sproszkowane ziele przęśli – Herba Ephedrae stosuje się w dawce 2-5 g jednorazowo; 
dziennie nie przekraczano dawki 10 g; ekstrakt suchy z przęśli Extractum Ephedra sicc. – 3 
razy dziennie po 1 g. Przęśl chińska może zawierać nawet 3% alkaloidów (w tym 90% to L-
efedryna). Efedryna została wyizolowana przez Nagajoshi Nagai (1845--1929)  w 1887 roku; 
wprowadzona do lecznictwa w 1921 roku przez Ko Kuei Chen (1898--1988) i Carl F. 
Schmidt (1893--1965). 
 
Efedryna to lek adrenergiczny, uwalniający noradrenalinę. Obkurcza obwodowe naczynia 
krwionośne (skórne) oraz jelitowe podnosząc ciśnienie krwi. Rozszerza drogi oddechowe 
(tchawica, oskrzela). Działa ośrodkowo – pobudzająco, a obwodowo – sympatykotonicznie. 
Hamuje ruchy perystaltyczne jelit. Działa słabiej niż adrenalina, ale dłużej i wolniej. Silnie 
pobudza ośrodkowy układ nerwowy, ośrodki wegetatywne, zwłaszcza ośrodek 
naczynioruchowy i oddechowy. Pobudza czynności serca. Jest psychostymulatorem. 
Zwiększa napięcie mięśni, siłę fizyczną i zdolność postrzegania oraz zapamiętywania. 
Ułatwia kojarzenie zdarzeń i zapamiętanych informacji. Zwiększa gotowość i chęć do pracy 
fizycznej oraz psychicznej. Pobudza wzwód prącia i łechtaczki, zwiększa odbiór doznań 
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seksualnych, wzmaga i wydłuża skurcze ejakulacyjne (podczas wytrysku nasienia). Wydłuża 
czas erekcji. Kurczy zwieracz pęcherza moczowego hamując opróżnianie pęcherza 
moczowego. Efektywnie zwiększa wydolność fizyczną. Zastosowana miejscowo na skórę i 
błony śluzowe – zwęża naczynia krwionośne, co może być wykorzystane do leczenia kataru 
(krople do jamy nosowej) oraz trądziku różowatego (Acne rosacea), czy teleangiektazji (na 
skórę), zwłaszcza w połączeniu z flawonoidami. Po podaniu dożylnym podnosi ciśnienie krwi 
na około 20 minut. Po podaniu podskórnych zwiększa pojemność minutową serca przy 
mniejszym podniesieniu ciśnienia krwi. Znosi skurcze mięśni gładkich oskrzeli i jelit, 
rozszerza źrenice. OUN pobudza silniej niż adrenalina. Przedawkowanie efedryny wywołuje 
drżenie mięśni, niepokój, bóle mięśni, drgawki, częstoskurcz, bezsenność, gonitwę myśli, 
pocenie się.  
 
Stosowana w dychawicy oskrzelowej, w zapaściach, w podciśnieniu i nieżytach jamy 
nosowo-gardłowej, w obrzęku Quinckego, w starczej rozedmie płuc, w myasthenia gravis. W 
latach 40, 50 i 60 XX wieku profilaktycznie w narkozie i znieczuleniu lędźwiowym. Ponadto 
przy kolce jelitowej. Efedryny nie podawać osobom chorym na nadciśnienie, nadczynność 
tarczycy, częstoskurcz, równocześnie z glikozydami nasercowymi. Maksymalna dawka 
jednorazowa 50 mg; dawka terapeutyczna 10-30 mg. Miejscowo roztwory 2,5-5%. Obecnie 
podawana doustnie (tabletki, krople) i donosowo (aerozole, krople). Dawniej również 
pozajelitowo (amp. 50 mg/1 ml, 25 mg/1 ml).  
Efedryna, w przeciwieństwie do adrenaliny, powoduje szybko zmęczenie układu 
naczyniowego. Podawana w krótkich odstępach czasu i długotrwale przestaje w końcu 
obkurczać naczynia i nie podnosi już ciśnienia krwi. Nadaje się więc do terapii 
krótkotrwałych. 
Pochodne efedryny (pseudoefedryna) są obecnie wykorzystywane na wielka skalę w 
rozmaitych suplementach pobudzających, w lekach leczących objawy przeziębienia, alergii i 
grypy. Pomimo, że większość leków objawowych stosowanych przy przeziębieniu i grypie 
jest mało wartościowych, pacjenci sięgają po nie chętnie. Większość z tych leków zawiera 
mało wartościowy i pozbawiony działania przeciwzapalnego paracetamol (pochodna 
aminofenolu) oraz słodziki i syntetyczne aromaty. Pacjenci używają tego typu preparaty za 
sprawą odczuwania aktywności związków efedrynowych. Powoduje to często nadużywanie 
paracetamolu i szkodliwe tego następstwa (uszkodzenie wątroby i szpiku). 

Jeszcze na początku XX wieku w medycynie wielu krajów dla podniesienia ciśnienia 
krwi stosowano alkaloidy sporyszu (secale cornutum). Ergotamina i ergotoksyna kurczą 
mięśnie gładkie naczyń krwionośnych. Zwężają naczynia wieńcowe serca. Przyśpieszają 
skurcze macicy. Niestety sporysz może powodować uszkodzenie śródbłonków naczyń, 
powstawanie szklistych zakrzepów, prowadzących do niedokrwienia i martwicy tkanek 
(ergotismus gangraenosus), dlatego zastosowanie tego leku mocno ograniczono. Obecnie 
ergotamina używana jest w leczeniu napadów migreny i w ginekologii dla zahamowania 
krwotoków i przyśpieszenia zwijania się macicy po porodzie lub poronieniu. W napadach 
migreny podawana jest ergotamina w dawce 2 mg. Stosowaną formą chemiczną ergotaminy 
jest winian oraz bursztynian. W preparatach złożonych przeciwmigrenowych ergotamina jest 
łączona z koffeiną. 

Tasznik pospolity- Capsella bursa-pastoris L. jest mało obecnie używany w 
fitoterapii. Ze świeżego ziela sporządza się macerat, nalewkę lub napar. Zawiera aminy i 
aminokwasy (tyrozyna, prolina, fenyloalanina, tyramina, dopamina, acetylocholina), 
saponiny, glukozynolaty (synigryna), flawonoidy (diosmina, rutyna, hesperydyna). W 
owocach są glikozydy nasercowe. Zimne wyciągi z ziela suchego i świeżego podnoszą 
ciśnienie krwi, pobudzają psychicznie. Działają przeciwkrwotocznie, wzmacniająco na 
naczynia krwionośne. Podnoszą napięcie mięśni szkieletowych. Mogą zwiększać wydolność 
fizyczną. Surowiec z dużym udziałem owoców wzmacnia serce i pobudza krążenie krwi. 
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Nasila skurcze macicy i skurcze przewodów mlekowych w czasie laktacji. U mężczyzn 
tasznik może mieć wpływ na ejakulację, bowiem nasila skurcze nasieniowodów i gruczołów 
opuszkowo-cewkowych. Może też pogłębiać orgazm u mężczyzn. Napary są mniej 
wartościowe niż wyciągi wodno-alkoholowe i wodne na zimno. 

 
Antianginalia 

 
Do podgrupy należą środki zapobiegające dusznicy bolesnej. 
W 1994 roku usunięto pozytywną monografię Komisji E na temat bezpieczeństwa 

stosowania przetworów z aminka egipskiego – Ammi visnaga (L.) Lam. (rodzina 
baldaszkowate - Umbelliferae). Było to spowodowane raportami opisującymi objawy 
przedawkowania preparatów aminkowych i skutkami ewentualnej nadwrażliwości na 
składniki. W mojej opinii wydaje się ta decyzja zbyt pochopna i stronnicza. Sugerując się 
Polska sugerując się tą opinią pozbyła się aminka z lekospisów raptownie. Tymczasem w 
DAC (Deutscher Arzneimittel Codex z 2003 roku  nadal widnieje Ammeos visnagae fructus, a 
w Szwajcarii w każdej drogerii można nabyć nasiona i nalewkę z aminka egipskiego. Wielka 
to strata dla naszego lecznictwa naturalnego, bowiem lek ten jest cenny i efektywny w 
działaniu, szczególnie w terapii profilaktycznej dychawicy oskrzelowej i dusznicy bolesnej. 

Wyciągi z owoców aminka egipskiego są stosowane w medycynie naturalnej w 
leczeniu dychawicy oskrzelowej, dusznicy bolesnej, zaburzeń oddychania w przebiegu chorób 
zakaźnych, kamicy moczowej, żółciowej oraz nadciśnienia. Preparaty z aminka sporządzone 
na alkoholu pobudzają ośrodek oddechowy, zwiększając częstość wentylacji płuc, ponadto 
pobudzają czynności wydzielnicze błon śluzowych, równocześnie jednak rozszerzając 
tchawicę i oskrzela ułatwiają oddychanie. Owoc aminka egipskiego - Fructus Ammi 
visnagae jest zasobny w furanochromony 2-4% (DAC wymaga przynajmniej 0,7% keliny), 
głównie kelinę (= wisnamina = kellina = wisamina = dwumetoksy-metylo-furano-chromon 
C14H12O5) - 0,3-1%, wisnaginę - 0,1-0,3%, kellol – 1%, piranokumaryny typu seseliny - 0,2-
0,5% (wisnadyna, samidyna), olejek eteryczny (karwon, kamfer, linalol, tlenki linalolu -cis i -
trans) ok. 0,1-0,2%, tłuszcze (olej) - 18-20%, fenolokwasy i flawonoidy (kemferol, 
kwercetyna, izoramnetyna).  

Odwar z owoców aminka 10,0:300,0 3-4 razy dziennie po 15 ml. Nalewka 
aminkowa – Tinctura Ammi visnagae 10% 3 razy dziennie po 25 kropel. Przy zażywaniu 
aminka nie należy się opalać.  

 
  

Antiarrhythmica 

Żarnowiec miotlasty (Spartium scoparium Linne = Genista scoparia Lamarck = 
Cytisus scoparius Link = Sarothamnus scoparius (Linne) Wimmer ex Koch) w XIX wieku był 
lekiem oficjalnym. Występował pod nazwą Semen seu Summitates Spartii scoparii. Do 
składników czynnych żarnowca należą: alkaloidy lupinanowe (sparteina, sarotamina, 
cytyzyna), flawonoidy (genisteina, luteolina, apigenina), aminy (tyramina, dopamina, 
epinina), glikozydy (skoparyna), trójterpeny (beta-amyryna), olejek eteryczny. 

Używany był jako środek moczopędny, przeciwobrzękowy, antyarytmiczny (do 
leczenia niemiarowości serca). Podawany był przy biegunkach i wymiotach, a także w atonii 
macicy i przy niskim ciśnieniu krwi. Czysta sparteina (alkaloid żarnowca) może powodować 
znaczny spadek ciśnienia krwi. Oficjalne dawki sproszkowanych pędów i nasion żarnowca 
wynosiły 10-20 granów (grany), co odpowiada 0,6-1,25 gramom (g)/dzień w 3-4 porcjach, w 
winie, naparze, proszku, pigułce. 
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Żarnowiec jako zioło, po wprowadzeniu do lecznictwa alkaloidu - sparteiny, wyizolowanego 
z surowca stracił znaczenie. W lecznictwie do lat 60 XX wieku był w użyciu siarczan 
sparteiny - Sparteinum sulfuricum, w dawce 0,05 g 3 razy dziennie. 

Żarnowiec jest współcześnie opisywany głównie jako roślina ozdobna i trująca. Rzeczywiście 
w dużych, nadmiernych dawkach powoduje zatrucia, dla małych dzieci jest niebezpieczna.  
Preparaty z żarnowca są jednak silne i skuteczne w działaniu leczniczym.  

Z pędów żarnowca, zbieranych w czasie kwitnienia lub owocowania, po wysuszeniu i 
rozdrobnieniu można sporządzać napar. W praktyce bierze się 1-2 g wysuszonego surowca 
(pędy z liśćmi, kwiatami i owocami) lub 1-1,5 g zmielonych nasion i zalewa 150 ml wrzącej 
wody, przykrywa na 30 minut, po czym przecedza. Uzyskany napar dzielimy na 3 równe 
porcje. Wypijamy je w ciągu dnia, rano, w południe i wieczorem. 

Wskazania: arytmia serca, obrzęki, skąpomocz, nerwica serca. 

Żarnowca nie wolno podawać kobietom ciężarnym i karmiącym. 

Preparaty z owoców i kwiatów głogu Crataegus są obecnie popularne w ludowej oraz 
akademickiej fitoterapii. Surowce pochodzą z gatunku głóg jednoszyjkowy - Crataegus 
monogyna Jacq. (Lindm.), głóg dwuszyjkowy - Crataegus laevigata (Poir.) DC. (=Crataegus 
oxyacanthoides Thuill.), Crataegus azarolus L., Crataegus nigra Waldst. et Kit. i Crataegus 
pentagyna Waldst. et Kit. ex Willd. 

Surowcem oficjalnym jest kwiat z liściem głogu - Crataegi folium cum flore (Farmakopea 
Europejska 5 - nie mniej niż 1,5% flawonoidów w przeliczeniu na hiperozyd) i owoc głogu - 
Crataegi fructus (Farmakopea Europejska 5 - nie mniej niż 1% procyjanidyny, w przeliczeniu 
na chlorek cyjanidyny). W Farmakopei Polskiej VI ujęty jest owoc głogu - Fructus Crataegi, 
pochodzący z głogu jednoszyjkowego Crataegus monogyna Jacquin oraz głogu 
dwuszyjkowego - Crataegus oxycantha Linne. Zgodnie z FP VI owoc głogu powinien 
zawierać nie mniej niż 0,8% procyjanidyn w przeliczeniu na chlorek cyjanidyny 
C15H11ClO6 - m.cz. 322,7. Kwiatostan głogu - Inflorescentia Crataegi, zgodnie z FP VI 
powinien zawierać nie mniej niż 0,7% flawonoidów w przeliczeniu na hiperozyd 
C21H20O12, m.cz. 464,39. W Deutscher Arzneimittel Codex 2005 umieszczony jest kwiat 
głogu (Weißdornblüten) - Flos Crataegi, który powinien zawierać przynajmniej 1,5% 
flawonolidów w przeliczeniu na hiperozyd. 

Wodno-alkoholowe wyciągi  głogu działają inotropowo dodatnio na mięsień sercowy. 
Rozszerzają naczynia wieńcowe, poprawiają krążenie wieńcowe, działają antyarytmicznie, 
kardioprotekcyjnie (ochronnie na mięsień sercowy) i przeciwmiażdżycowo. Przedłużają 
refrakcję mięśni komór. Uszczelniają i wzmacniają naczynia krwionośne. Obniżają ciśnienie 
tętnicze krwi (działanie hipotensyjne), poziom lipidów i cholesterolu we krwi. Wodne 
(odwar) i alkoholowe wyciągi z głogu mają właściwości antybakteryjne w stosunku do 
Shigella flexneri, Shigella sonneni, Proteus vulgaris i Escherichia coli.  

Wskazania: dusznica bolesna, niemiarowość serca, choroba wieńcowa, nadciśnienie, 
miażdżyca, zaburzenia krążenia obwodowego i mózgowego, hiperlipidemia, cukrzyca, skazy 
naczyniowe, otyłość. 

W medycynie ludowej odwar z owoców, napar z kwiatów i nalewka (intrakt) używane były w 
leczeniu szeroko pojętych chorób układu krążenia, skórnych, metabolicznych, układu 
moczowego oraz pokarmowego. Preparaty głogu poprawiają trawienie i działają 
rozkurczowo. Dostarczają prowitaminę A, witaminę C, P i z grupy B. Flawonoidy i fenole 
głogu hamują stany zapalne i łagodzą objawy alergii. 
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Składniki: flawonoidy (vitexin - witeksyna, vitexin-4-L-rhamno-D-glucoside, rutyna - rutin, 
quercetin - kwercetyna, quercetin-3-rhamno-galactoside), katechiny (catechina, epikatechina), 
procyjanidyny (B2, B5), fenolokwasy (kwas chlorogenowy, kwas kawowy), pentacykliczne 
trójterpeny (w owocach do 1,4%): kwas ursolowy, kwas oleanolowy, 2-alfa-
hydroksyoleanolowy (synonimy: crataegolowy = krategolowy = głogowy = crataegolic acid); 
aminy (cholina, acetylocholina, alkiloaminy, poliaminy; adenina, adenozyna, guanina kwas 
moczowy, żelazo, fosfor, wapń, fruktoza; fitosterole (beta-sitosterol). 

Preparaty i dawkowanie. W handlu znajdują się preparaty zawierające standaryzowany 
ekstrakt suchy lub płynny. Ekstrakty z owoców i kwiatów głogu są używane do wyrobu 
toników, kapsułek, syropów. Dostępny jest również suchy surowiec: kwiat i owoc. 

Z kwiatów polecam sporządzać napar - Infusum: 1 łyżkę rozdrobnionego surowca zalać 1 
szklanką wrzącej wody lub mleka, odstawić na 20-30 minut pod przykryciem, przecedzić. 
Dodać miód, np. gryczany, wrzosowy (dobre przy zaburzeniach serca), wypić w dwóch 
porcjach w ciągu dnia. Stosować regularnie przez minimum 3 miesiące. 

Z owoców przyrządzać wino, nalewkę, intrakt lub odwar. Odwar - Decoctum: 1 łyżkę 
rozdrobnionych owoców zalać 1 szklanką wody, zagotować, gotować 3-5 minut, odstawić na 
30 minut pod przykryciem, przecedzić przez sito, dodać do smaku miód. Pić 1-2 razy dziennie 
po 1 szklance odwaru. 

Intrakt - Intractum: 100 g świeżych rozdrobnionych kwiatów lub owoców zalać 500 g 
gorącego alkoholu 30-40%, odstawić minimum na 2 tygodnie, przecedzić, dodać miód. 
Zażywać 1-2 razy dziennie po 1 łyżce. Stosować minimum przez 3 miesiące. Na kwartał 
(pełna kuracja) potrzebne jest około 1380-1400 ml intraktu (1 raz dziennie po ok. 15 ml). 

Nalewka - Tinctura (100 g świeżego lub suchego surowca na 300 g ciepłego alkoholu 40%) - 
1-2 razy dziennie po 5-10 ml. Można wymieszać z miodem w proporcji 1:1. 

Wino z owoców głogu, zasobne w flawonoidy i fenolokwasy, należy do win białych lub 
nieznacznie  różowych, zależnie od kwasowości, fazy dojrzałości owoców i przebiegu 
fermentacji. 

Przetwory z głogu działają uspokajająco, szczególnie z kwiatów. Mogą zapobiegać licznym 
nerwicom wegetatywnym, w tym serca. Znoszą objawy zawrotów głowy, uczucia “uderzenia 
krwi do głowy” oraz przeciwdziałają przykrym „skokom” ciśnienia w okresie po- i 
przekwitania. Korzystnie działają w okresie klimakterium u kobiet. 

Jednym z najstarszych leków antyarytmicznych jest chinidyna (quinidine, 
chinidinum). Chinidyna występuje w korze chinowej Cortex Chinae i stanowi prawoskrętny 
izomer chininy. Zwalnia przewodzenie w obrębie przedsionków i obwodowych włókien 
Purkinjego. W dużych dawkach zwalnia przewodzenie w węźle przedsionkowo-komorowym. 
Czysta chinidyna podawana jest obecnie doustnie w leczeniu nadkomorowych i komorowych 
zaburzeń rytmu serca. W terapii nawracających napadów migotania i trzepotania 
przedsionków i częstoskurczu nadkomorowego. Potęguje działanie przeciwzakrzepowe 
pochodnych kumaryny, dlatego należy o tym pamiętać przy równoczesnym stosowaniu 
surowców kumarynowych, jak i dikumarolu otrzymywanego syntetycznie lub 
biotechnologicznie. Wzmaga działanie glikozydów kardenolidowych. Zmniejsza aktywność 
leków cholinergicznych. Przenika do mleka w laktacji. U co 2 pacjenta wywołuje 
dolegliwości ze strony układu pokarmowego, szczególnie wtedy, gdy podawana jest w dawce 
górnej. Lepiej jest podawać lek po jedzeniu, lub w trakcie posiłku. Dawki terapeutyczne  
wynoszą 200 mg co 6 h, przez 6 dni, najczęściej nie przekracza się dozy 1,2 g/24 h. Dawka 
podtrzymująca 200 mg 2-3 razy dziennie. W lecznictwie jest stosowana w postaci siarczanu 
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(Chinidinum sulfuricum). W dawnej medycynie podobne zastosowanie w leczeniu arytmii 
miała chinina, nalewka chinowa oraz sproszkowana kora chinowa.  

Rośliny zawierające alkaloidy izochinolinowe: sangwinaryna, koptyzyna, protopina, 
allokryptopina, chelerytryna, chelidonina, działają spazmolitycznie i antyarytmicznie; 
poszerzają naczynia wieńcowe, zapobiegając dusznicy bolesnej. Do takich roślin należą: 

- obrzan sercolistny – Macleaya cordata, który znalazł zastosowanie w produkcji 
zwierzęcej jako substytut antybiotykowych stymulatorów wzrostu. Hamuje dekarboksylację 
aminokwasów cyklicznych w jelicie grubym. Działa żółciopędnie, rozkurczowo i 
żółciotwórczo. Pochodzi z Azji (Japonia, Chiny). 

- krwica kanadyjska – Sanguinaria canadensis L. – roślina z Ameryki Północnej, 
stosowana w tamtejszej fitoterapii nieżytów układu oddechowego, zmian nowotworowych 
skóry i chorób pęcherzyka żółciowego. Hamuje powstawanie płytki nazębnej, dlatego 
ekstrakty dodawano niegdyś do wielu past i płynów do płukania jamy ustnej 

- glistnik jaskółcze ziele – Chelidonium majus L., znany i skuteczny środek w 
leczeniu zastojów żółci, kolek żółciowych i nerkowych; alkaloidy są używane w produkcji 
leków cytotoksycznych i onkostatycznych. Typowy środek uspokajający, przeciwnerwicowy, 
rozkurczowy, żółciopędny i żółciotwórczy. Działa też przeciwbólowo i przeciwkaszlowo, 
podobnie jak kodeina. Roślina krajowa. Stosowana w formie naparu Infusum Chelidonii (1 
łyżeczka na 1 szklankę wrzącej wody, pić po 50-100 ml 2-3 razy dziennie) i nalewki – 
Tinctura Chelidonii 1:3 lub 1:5 – 2-3 razy dziennie po 3-5 ml. 

 
Anticoagulantia 

 
Tutaj są zaliczane zioła hamujące czynności płytek krwi (trombocytów), w celu 

zapobiegania występowaniu i nawrotom zawału mięśnia sercowego, w profilaktyce udarów 
mózgu, w leczeniu zaburzeń ukrwienia kończyn na tle miażdżycowym i w celu utrzymania 
drożności przeszczepów naczyniowych. 

Zioła zawierające związki salicylowe i kumarynowe  

Wiązówka błotna - Filipendula ulmaria (L.) Maximowicz (Spiraea ulmaria Linne) z rodziny 
różowatych – Rosaceae dostarcza ziele oraz kwiat – Herba, Flos Spiraeae (Herba et Flos 
Filipendulae ulmariae). Ziele jest objęte Farmakopeą Europejską 5 natomiast kwiat wiązówki 
(Mädesüßblüten) przez DAC = Deutscher Arzneimittel Codex z 2004 r. Kwiat wiązówki 
(tawuły) jest w Farmakopei Szwajcarskiej V i dalszych oraz w Farmakopei Polskiej III. 

Do celów leczniczych może być także użyty gatunek: Filipendula vulgaris Moench.  

W ziołolecznictwie wiązówka jest stosowana w leczeniu chorób reumatycznych, 
przeziębieniowych, choroby wrzodowej, nieżytów układu oddechowego i trawiennego, 
gorączki. Jest to sprawdzony środek napotny, moczopędny, czyszczący krew, 
przeciwgorączkowy, przeciwzapalny, przeciwbólowy. Naturalna alternatywa dla 
syntetycznych salicylanów. Salicylan został wyizolowany po raz pierwszy nie z wierzby (jak 
się powszechnie sądzi), lecz właśnie z wiązówki. Dlatego też kwas salicylowy nazywał się 
pierwotnie Acidum spiricicum. 

Składniki aktywne: 

1). Flawonoidy 3-6%, głównie spiraeosid = spireozyd (glikozyd kwercetyny), kaempferol; 
DAC wymaga przynajmniej 1,8% flawonoidów w przeliczeniu na hiperozyd. 
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2. Glikozydy fenolowe: monotropityna = monotropitozyd, spiraein = spireina 0,3-0,5%, 
dające przy hydrolizie aldehyd salicylowy i salicylan metylu. 

3. Olejek eteryczny (PhEur. wymaga przynajmniej 1 ml x kg–1) uwalniający aldehyd 
salicylowy i salicylan metylu. 

4. Garbniki (ellagotaniny) do 20% 

5. Enzym gaulteraza rozkładający monotropitin i spiraein. 

6. Wolny kwas salicylowy. 

7. Wanilina. 

8. Heliotropina (bardzo niska zawartość). 

Napar – Infusum Ulmariae: 10 g/200 ml wrzącej wody lub mleka; parzyć 20 minut, 
przecedzić; pić 3 razy dziennie. 

Nalewka – Tinctura Ulmariae 1:5 – 10 ml 3 razy dziennie. 

Korzystne jest łączenie wiązówki z wierzbą – Salix, topolą – Populus, starzęślą – Gaultheria, 
bzem czarnym - Sambucus nigra i hakoroślą – Harpagophytum. Mieszanki takie mają 
silniejsze właściwości przeciwzapalne, przeciwreumatyczne i przeciwartretyczne. 

Herbatki z wiązówki zapobiegają obrzękom, zakwasom, bólom i przykurczom mięśni 
szkieletowych, występującym po dużym wysiłku fizycznym. 

Pokrewnym wiązówce i wygodnym w stosowaniu lekiem jest olejek starzęślowy – Oleum 
Gaultheriae. 

Gaultheria, czyli starzęśla (Wintergreen) zaliczana jest do rodziny wrzosowatych - 
Ericaceae. Jest krzewinką o dzwoneczkowatych białych lub różowych kwiatach i lśniących 
eliptycznych liściach, występującą w lasach Kanady i USA (wschodnia część). Jest uprawiana 
w ogrodach. Surowiec stanowi liść starzęśli - Folium Gaultheriae. 

Z liści uzyskiwany jest specyficznie pachnący olejek - Oleum Gaultheriae, barwy rudej, 
brązowej lub brunatnej i o słodkim a następnie piekącym, ostrym smaku. Olejek starzęślowy 
jest niezmiernie cennym środkiem, niegdyś bardzo ważnym w lecznictwie. Później został 
wyparty przez syntetyczny salicylan metylu. Alternatywą (równowartościową) dla olejku 
starzęślowego (gaulteriowego) jest olej (olejek) z brzozy żółtej Betula lenta L. = Betula 
carpinefolia Ehrh. (Betulaceae), zwanej potocznie brzozą słodką, a olej znany pod nazwą 
Sweet Birch Oil. Betula lenta L. występuje w Ameryce Północnej (środkowa i wschodnia 
część). 

Sweet Birch Oil otrzymywany jest z kory brzozy przez destylację gorącego maceratu 
wodnego. W wyniku hydrolizy glikozydu - gaulteryny (gaultherin) obecnego w maceracie - 
powstają lotne estry salicylowe i inne lotne fonole. Głównym składnikiem olejku brzozowego 
Sweet Birch Oil jest salicylan metylu (98%). Charakteryzuje się one dużą przenikliwością do 
tkanek naszego organizmu. Wcierany w skórę i nanoszony na błony śluzowe rozgrzewa i 
początkowo daje uczucie pieczenia, następnie zmniejsza dolegliwości bólowe i działa 
przeciwzapalnie. Posiada silne właściwości fungistatyczne, bakteriobójcze i 
bakteriostatyczne, przeciwroztoczowe i antypierwotniakowe. Podany doustnie działa 
napotnie, przeciwgorączkowo, przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwartretycznie, 
przeciwreumatycznie, wykrztuśnie, żółciopędnie, rozkurczowo. Pobudza krążenie krwi, 
zwiększa wydalanie kwasu moczowego. Działa moczopędnie i odkażająco na drogi moczowe. 
Zmniejsza objawy przeziębienia, grypy, chorób reumatycznych. Wcierany w skórę (mazidło, 
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maść) zmniejsza obrzęki zapalne, łagodzi ból i stany spastyczności mięśni. Stosowany w 
leczeniu nerwobólu, bólu stawów, bólu mięśni. Zalecany udział w mazidłach 15-25%. 
Wchodzi w skład płynów i past do higieny i leczenia schorzeń jamy ustnej. 

Liście starzęśli zawierają olejek eteryczny, glikozyd fenolowy - arbutynę, glikozyd 
salicylowy - monotropitozyd, garbniki. Olejek jest zasobny w salicylan metylu (96-98%) i 
stanowi składnik past do zębów, płynów do płukania gardła i jamy ustnej oraz maści i 
mazideł do wcierania (20-25% olejku) w skórę, przy nerwobólach, mięśniobólach, 
stłuczeniach, bólach stawowych i przeziębieniu. Olejek można podawać doustnie na miodzie 
lub syropie, po 10-20 kropli 2-3 razy dziennie, ponadto w kapsułkach elastycznych oraz w 
pigułkach. Korzystnie działa przy kaszlu, zapaleniu gardła, chrypce, reumatyzmie i grypie. 
Napar z liści (1-2 łyżki surowca na 1 szklankę wrzątku) stosować 4 razy dziennie po 100 ml. 
Salicylan metylu to inhibitor cyklooksygenazy prostaglandynowej i jest alternatywą dla 
kwasu acetylosalicylowego. Starzęśla (podobnie jak brzoza słodka) jest surowcem 
salicylowym. Działanie przeciwagregacyjne polega na hamowaniu aktywności 
cyklooksygenaz, w następstwie zmniejszenia wytwarzania w płytkach krwi prostaglandyn i 
tromboksanu A2, które pobudzają ich agregację. 

Liść Gaultheria jest stosowany w leczeniu chorób reumatycznych, przeziębienia, grypy, 
gorączki, zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Może być z powodzeniem zalecany przy stanach 
zapalnych i infekcjach układu płciowego i moczowego, bowiem działa moczopędnie, 
oczyszczająco, przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwzapalnie na drogi moczowe. 
Estry salicylowe i hydrochinon uwalniany z glikozydu odkażają układ moczowy.  

Olejek można dodawać do roztworu soli fizjologicznej (1 kropla olejku na 100 ml roztworu) i 
wkraplać do jamy nosowej przy zapaleniu zatok oraz katarze drożdżakowym, wirusowym 
oraz bakteryjnym. 

Olejek wcierać w miejsca kontuzjowane dla poprawienia krążenia, przyśpieszenia resorpcji 
wysięku i usunięcia stanu zapalnego oraz złagodzenia bólu. 

Ziele nostrzyka – Meliloti herba pochodzi z gatunku nostrzyk żółty - Melilotus 
officinalis (L.) Lamarck, z rodziny motylkowatch - Papillionaceae = Fabaceae. Jest ujęte w 
Farmakopei Europejskiej 5.1. Zawiera kwasy fenolowe i glikozydy fenolowe (kwas kawowy, 
p i o-kumarowy, salicylowy, dihydrokumarowy = melilotowy), glikozyd trans-o-kumarowy 
(melilotozyd) i glikozyd cis-o-kumarowy; kumaryny 0,4-1% (PhEur. wymaga przynajmniej 
0,3%): 3,4 dihydrokumaryna (melilotyna), hydroksykumaryna, skopoletyna, umbeliferon’ 
flawonoidy (kemferol, glikzoyd kwercetynowy), saponiny trójterpenowe (aglikonem jest 
melilotigenina i sojasapogenol B). 

W medycynie naturalnej używane są także inne gatunki nostrzyka: M. albus (nostrzyk 
biały), M. altissimus i M. indicus. Nostrzyk żółty i biały występują dziko w naszym kraju 

Wyciągi z ziela nostrzyka mają zastosowanie w leczeniu zapalenia żył, zastojów 
żylnych i limfatycznych, w profilaktyce zakrzepicy, w łamliwości naczyń krwionośnych, w 
leczeniu żylaków kończyn dolnych i hemoroidów. Nostrzyk wywiera działanie uspokajające i 
rozkurczowe na mięsnie gładkie przewodu pokarmowego, układu wydalniczego i 
oddechowego. Wywiera wpływ żółciopędny. Przy suszeniu w temperaturze pokojowej 
bakterie mogą przekształcić część kumaryny w dikumarol o działaniu przeciwzakrzepowym. 
Przy szybkim suszeniu, dikumarol nie powstaje i surowiec nie ma wtedy działania 
przeciwkrzepliwego. Przykrycie szybą świeżo zebranego surowca na 3-4 dni sprzyja jego 
„zaparzeniu” i wzbudzeniu procesów bakteryjnych prowadzących do wydzielenia 
dikumarolu. Jest to jednak proces niekontrolowany i trudno przewidzieć zawartość 
dikumarolu w ostatecznie wysuszonym surowcu. 
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Napar z nostrzyka – Infusum Meliloti: 1 łyżka na szklankę wrzątku, parzyć pod 
przykryciem 30-40 minut, przecedzić. Pić 2-3 razy dziennie po 100-150 ml. Ponadto mocne 
napary do okładów i lewatyw przy żylakach, stłuczeniach (kontuzje), obrzękach, zapaleniu 
żył. Ekstrakty z nostrzyka mogą być użyte do wyrobu maści, kremów i żelu o działaniu 
przeciwzapalnym i rozmiękczającym. W medycynie od dawna są także znane plastry 
nostrzykowe Emplastrum Meliloti (rozgrzewające, przeciwzapalne) zalecane przy zapaleniu 
tkanki podskórnej. 

Podobne właściwości lecznicze do nostrzyka mają: tomka wonna – Anthoxanthum 
odoratm L. i turówka wonna (żubrówka) – Hierochloe odorata (L.) P.B. – trawy zasobne w 
wonne kumaryny, kwas p-kumarowy, ferulowy i melilotowy. 
 

Haemostatica 
Podgrupa obejmująca zioła pomagające w hamowaniu krwawień i krwotoków. Ma 

znaczenie historyczne. Trudno obecnie mówić, że dana roślina wzmaga krzepliwość krwi, 
znamy, bowiem dokładny przebieg procesu krzepnięcia i czynniki w nim biorące udział. 
Przedłużające się krwawienia miesiączkowe, krwotoki maciczne, po porodzie lub poronieniu, 
krwawienia z nosa, krwotoki wywołane ranami - zmuszały ludzi do poszukiwania środków, 
które mogły pomóc w zatrzymaniu nadmiernego upływu krwi. Sięgano wówczas do świata 
roślin i minerałów. Gdy z obserwacji widziano, że sok z danej rośliny, wywar lub roztwór 
mineralny obkurcza ranę, zwiera skaleczenia, skraca czas krwawienia, wówczas zaliczano ją 
do grupy środków przeciwkrwotocznych. Nie rozumiano wówczas biochemii procesu 
krzepnięcia. Skoro, więc roślina pomagała po zastosowaniu zewnętrznym, zalecano ją także 
doustnie, wierząc, że ta wpłynie na ogólną krzepliwość krwi. 

Należy też pamiętać, ze w dawnych czasach panował często głód i niedożywienie. U 
wielu ludzi panowały hipo-, a nawet awitaminozy. Zjadanie pewnych roślin lub doustne 
przyjmowanie wyciagów z nich uzyskanych mogło przyczynić się do uzupełnienia wapnia, 
żelaza, witaminy K, C, cynku, które również oddziałują pośrednio lub bezpośrednio na proces 
krzepnięcia. Stąd zastosowanie pokrzywy, szpinaku, liści kasztanowca, rzeżuchy, babki, 
krwawnika mogły mieć widoczny wpływ na czas krzepnięcia krwi, powstawania skrzepu, 
skracanie krwawienia miesiączkowego. Wreszcie bioflawonoidy, związki krzemu wraz z 
witaminą C i wapnem zawarte w roślinach mogły wpływać na wzmocnienie ścian naczyń 
krwionośnych i zmniejszyć częstość krwawień z nosa.  

Nie należy zapominać także o wolnych kwasach fenolowych i garbnikach o silnych 
działaniach ściągających i obkurczających naczynia krwionośne. Garbniki działają też jako 
strącalniki, co powodowało w odpowiednim stężeniu wytrącanie się białka z krwi i 
przyśpieszało tworzenie skrzepu. 

Zatem zastosowanie wyciągu z korzenia krwiściągu Radix Sanguisorbae , z kory i 
liści oczaru – Cortex et Folium Hamamelidis lub ziela krwawnicy – Herbae Salicariae - 
pomagało opanować krwotok lub krwawienie po zastosowaniu zewnętrznym, ale już 
przyjmowanie doustne tych typowo garbnikowych surowców nie miało już większego 
znaczenia. 

Do ziół przeciwkrwotocznych tradycyjnie zalicza się także liść babki – Folium 
Plantaginis, ziele krwawnika – Herba Millefolii, korę dębu – Cortex Quercus, ziele tasznika – 
Herba Bursae pastoris, ziele rdestu ostrogorzkiego – Herba Polygoni hydropiperis, kwiat i 
ziele jasnoty białej – Flos et Herba Lamii albi, ziele firletki – Herba Floscuculi. Rośliny te 
dodatkowo mają właściwości antyseptyczne i przyśpieszające gojenie ran. Stosowano wodne i 
wodno-alkoholowe wyciągi oraz sok z tych roślin. 

Ciekawe działanie ma natomiast kłącze gorzknika – Rhizoma Hydrastidis canadensis, 
obfitujące w alkaloidy izochinolinowe ok. 3-4%: hydrastyna, berberyna, kanadyna, mekonina.  
Drażni zakończenia nerwów współczulnych, co powoduje obkurczenie naczyń i równocześnie 
wzrost ciśnienia krwi. W lecznictwie do połowy XX wieku kłącze gorzknika było używane w 
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leczeniu zaburzeń czasu krwawień menstruacyjnych i bolesnych skurczów macicy w okresie 
miesiączkowania. Małe dawki hydrastyny pobudzają skurcze macicy, natomiast duże dawki 
działają przeciwskurczowo. Hydrastyna pobudza przejściowo czynność serca i zmniejsza 
perystaltykę jelit. Stosowanie więc tego leku wymagało od lekarza wprawy, nierzadko 
dawkowania indywidualnego i stałego kontakty z pacjentką. Extractum Hydrastidis canad. 
fluidum podawano przeciętnie w dawce 25 kropli 3 razy dziennie. Tinctura Hydrastidis 1:5: 3 
razy dziennie po 5-10 ml. Sproszkowane kłącze gorzknika – Pulvis Rhiz. Hydrastidis 1 g 3 
razy dziennie. 

 
Antisclerotropica 

 
Rozchodnik ostry – Sedum acre Linne, z rodziny gruboszowatych – Crassulaceae 

występuje dziko w naszym kraju. Surowcem zielarskim jest kwitnące ziele. Ze świeżego i 
suchego ziela przygotowywane są wodne i alkoholowe wyciągi o działaniu hipotensyjnym, 
przeciwmiażdżycowym, odtruwającym i moczopędnym. Surowiec zawiera alkaloidy 
(sedamina, sedynina, sedrydyna), sporo rutyny, izoramnetyny, śluzy i kwas jabłkowy. W 
medycynie ludowej ceniony środek w leczeniu nadciśnienia, obrzęków, miażdżycy i spadku 
odporności na infekcje. Napar – Infusum Herbae Sedi: 5 surowca na szklankę wrzątku, parzyć 
pod przykryciem 30 minut, przecedzić. Pić 2 razy dziennie po ½ szklanki. Nalewka – 
Tinctura Sedi 1:3: 2 razy dziennie po 5 ml. Sproszkowane ziele – Pulvis Sedi acri: 1-1,5 g 3 
razy dziennie. Przedawkowany wywołuje zatrucia (szum w uszach, duszności, ból głowy, 
podrażnienie przewodu pokarmowego i nerek). Macerat ze świeżego ziela rozchodnika działa 
wybielająco na skórę (usuwa przebarwienia, piegi) i rozmiękczająco na zrogowaciały 
naskórek.  

Morszczyn pęcherzykowaty Fucus vesiculosus i morszczyn piłkowany Fucus 
serratus dostarczają cennego surowca – plechę morszczynową Thallus Fuci. 

Do składników czynnych morszczynu zaliczamy: związki jodu 0,04-3,5%, zależnie od 
pochodzenia (najwyższa zawartość jodu w surowcu z Atlantyku), kwas alginowy – do 19%, 
fukoidyna – do 7%, laminaryna ok. 2%, mannitol – do 10%. 

Morszczyn pobudza czynności tarczycy, zwiększa przemianę materii, rozszerza 
naczynia krwionośne, obniża ciśnienie krwi, reguluje wypróżnienia, działa moczopędnie; 
likwiduje obrzęki; wykazuje wpływ regenerujący, wzmacniający i przeciwmiażdżycowy. 

Wskazania: wole endemiczne (niedobór jodu), otyłość, obrzęki, nadciśnienie, zaparcia, 
miażdżyca, skąpomocz, wypadanie włosów, choroba wrzodowa, stany zapalne układu 
oddechowego, kuracje wzmacniające i odnawiające. 

Napar morszczynowy - Infusum Fuci: 2 łyżki plechy zalać 2 szkl. wrzącej wody; 
odstawić na 20 min.; przecedzić. Pić 4 razy dz. po 100 ml. 

Morszczyn jest szczególnie przydatny do leczenia otyłości, ponieważ nie tylko 
przyśpiesza metabolizm (utlenianie tłuszczów i cukrowców), ale również usuwa wodę z 
organizmu, pozostałą po tkance tłuszczowej, w której z kolei zalega zbędny chlorek sodu, 
odpowiedzialny za obrzęki i nadciśnienie. Bardzo dobre wyniki daje też połączenie 
morszczynu z ziołami działającymi silnie moczopędne, a zarazem silnie saluretycznie 
(saluretyk - lek powodujący głównie wydalenie jonów sodu wraz z moczem i ewentualnie z 
potem), np. 

Rp. 
Plecha morszczynu - 1 część 
Owoc jałowca - 1 cz. 
Liść brzozy - 1 cz. 
Ziele skrzypu - 1 cz. 
Wymieszać. 2 łyżki mieszanki zalać 2 szkl. wrzącej wody; odstawić na 30 minut; 

przecedzić. Pić 2 razy dziennie po 200 ml. Stosować przy otyłości, nadciśnieniu i obrzękach. 
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Podobne właściwości lecznicze do morszczynu wykazuje glon listownica – 
Laminaria. 

Ziele ruty jako surowiec pozyskiwany jest z gatunku ruta zwyczajna – Ruta 
graveolens L., z rodziny rutowatych Rutaceae. Zawiera kumaryny (umbeliferon, herniaryna, 
psoralen, bergapten, rutaryna, ksantotoksyna, izoimperatoryna, izopimpinelina, ksantyletyna), 
flawonoidy (rutyna C27H30O16 2-5%), alkaloidy 0,2% (graveolin, graveolinin, skimmianin, 
okusaginin, diktamnin); olejek eteryczny 0,7% (limonen, pinen, nonanon-2, undekanon-2), 
lignany (sawinina), gorycze, garbniki. 2-undekanon określany jest również nazwą ketonu 
metylowo-nonylowego. 

Ruta działa niewątpliwie wzmacniająco. Z jednak strony usuwa objawy histerii, z drugiej 
jednak usuwa objawy znużenia i ospałości, szczególnie w postaci intraktu. Dostarcza łatwo 
przyswajalnej witaminy P (bioflawonoidy), która przedłuża i wzmaga działanie witaminy C, 
wzmacnia i uszczelnia śródbłonki naczyń krwionośnych i zapobiega plamicom naczyniowym. 
Witamina P w naturalnej formie jest aktywna farmakologicznie i fizjologicznie, w 
przeciwieństwie do witaminy P syntetycznej. Syntetyczną witaminę P cechuje bardzo mała 
przyswajalność. Niektóre formy są wręcz wydalane w postaci niezmienionej. 

Zastosowanie ruty w medycynie naturalnej jest szerokie: zaburzenia menstruacyjne, bóle 
miesiączkowe, kruchość naczyń krwionośnych, katar sienny, zaburzenia trawienia, 
niestrawność, nadciśnienie, palpitacje serca, choroba wieńcowa, artretyzm. Stany zapalne 
jamy ustnej i gardła, dziąseł, częste krwawienia z nosa. Stany zapalne naczyniówki.  

W kosmetologii wyciągi z ruty (napar, spirytus na nalewce, okłady z naparu lub 
rozwodnionego intraktu) mogą być użyte w leczeniu plamic naczyniowych, teleangiektazji, 
trądziku różowatego i łojotoku.  

Równocześnie wkrótce po zastosowaniu ruty (doustne lub na skórę) nie należy wystawiać się 
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, bowiem działa ona fotouczulająco.  

Wodne i alkoholowe wyciągi z ruty działają spazmolitycznie, odtruwająco (depurativum), 
żółciopędnie, uspokajająco, moczopędnie, przeciwobrzękowo, przeciwzapalnie, hipotensyjnie 
i przeciwmiażdżycowo. Przetwory z ruty nie mogą być stosowane u kobiet w ciąży. U 
niektórych osób występuje uczulenie na składniki olejku eterycznego ruty. 

Napar rutowy – Infusum Rutae: 1 łyżka rozdrobnionego ziela zalać 1 szklanką wrzącej 
wody, odstawić na 30 minut, przecedzić. Pić 2 razy dziennie po 100 ml. 

Intrakt z ruty – Intractum Rutae: 1 część świeżego mielonego ziela zalać 5 częściami 
gorącego alkoholu 40-60%, pozostawić do wytrawienia na 7 dni, po czym przefiltrować. 
Zażywać doustnie 2-3 razy dziennie po 5 ml w 100 ml wody. 

Vasoprotectiva 

Do tej podgrupy należą surowce zielarskie zawierające składniki uszczelniające i 
wzmacniające ścianki układu naczyniowego oraz zapobiegające procesom degradacji 
struktury łącznotkankowej i nabłonkowej naczyń krwionośnych. 

Na pierwszym miejscu należy tutaj wymienić wspomniane wcześniej 
(Antisclerotropica) ziele ruty – Herba Rutae. 

Ruszczyk kolczasty = myszopłoch - Ruscus aculeatus Linne z rodziny Ruscaceae 
(myszopłochowate = ruszczykowate) dostarcza cenne kłącze - Rhizoma Rusci aculeati. 
Rodzaj myszopłoch zaliczany jest w niektórych systemach do Liliaceae, czyli rodziny 
liliowatych. Roślina występuje w Południowej Europie i w Azji (Iran). Wytwarza spłaszczone 
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pędy, pełniące funkcje liścia (taki spłaszczony liściopodobny pęd nazywamy gałęziakiem - 
fylloklaudium. Zawiera ono 4-6% saponin sterydowych, ponadto flawonoidy, fitosterole 
(sitosterol, stigmasterol, kampesterol), benzofurany (euparon = 2,5-diacetyl-6-
hydroxybenzofuran, ruskodibenzofuran), kwasy tłuszczowe (kwas lignocerowy 
CH3(CH2)22COOH = tetracosanoic acid), triterpeny, kumaryny, alkaloidy (sparteina, 
tyramina), kwas glikolowy. Do saponin sterydowych należą: ruscyna (ruscine), neo-
ruskogenina (neoruscogenin), ruskogenina (ruscogenin), ruskozyd (ruscoside). Ruskozyd jest 
saponiną furostanową. Ruscyna jest saponiną spirostanową. Wodne i wodno-alkoholowe 
wyciągi z kłączy ruszczyka były stosowane w medycynie w leczeniu hemoroidów, stanów 
zapalnych skóry i naczyń krwionośnych oraz jako środek “czyszczący krew” i moczopędny. 
Współczesne badania dowiodły znaczenie kłącza ruszczyka jako vasoprotectivum i 
antihaemorrhoidales. Podnosi ciśnienie żylne krwi, zwiększa napięcie ścian naczyń 
krwionośnych, wzmaga przepływ krwi w żyłach i limfy. Zapobiega zastojom krwi i limfy, 
obrzękom i wysiękom okołonaczyniowym. Wzmacnia i uszczelnia naczynia krwionośne. 
Hamuje działanie enzymu elastazy (proteinaza). Pobudza postsynaptyczne receptory alfa-1 i 
alfa-2, wzmaga uwalnianie noradrenaliny w zakończeniach nerwowych. Obkurcza naczynia 
krwionośne. Zapobiega krwawieniom występującym w trakcie zażywania preparatów 
antykoncepcyjnych. Posiada właściwości cytotoksyczne i przeciwhistaminowe. Nie działa na 
hialuronidazę. 

Dawkowanie: preparaty w kapsułkach zawierają różną zawartość ruskogeniny. Zalecane 
dawki powinny odpowiadać 7-11 mg ruskogeniny/24 h. Ponadto w pastach, maściach i żelach 
doodbytniczo i na skórę. 

Wskazania: zastoje limfy i krążenia żylnego, żylaki, obrzęki kończyn, hemoroidy, kontuzje 
sportowe, plamice naczyniowe, teleangiektazje, trądzik różowaty, stany zapalne naczyń 
żylnych i limfatycznych, zapalenie węzłów chłonnych. 

W nowoczesnym lecznictwie oficjalnym zastosowanie znalazła również czysta ruskogenina 
C27H42O4 (ruscogenin). Jest inhibitorem elastazy, czyli ma odmienny mechanizm 
wazoprotekcyjny niż escyna, która z kolei hamuje hialuronidazę. Saponiny sterydowe 
ruszczyka zmniejszają adhezję leukocytów do śródbłonka.  
Sama ruskogenina znalazły zastosowanie w leczeniu niewydolności naczyń żylnych i 
limfatycznych, w łagodzeniu objawów alergii, w leczeniu hemoroidów, żylaków kończyn, 
plamic, obrzęków kończyn. Nadaje się do długotrwałej terapii nadmiernej przepuszczalności i 
kruchości naczyń krwionośnych. Ruskogenina podawana jest przy stanach zapalnych żył oraz 
zakrzepach żylnych. Miejscowo w leczeniu hemoroidów, zapalenia odbytu, pochwy, przetok 
odbytu, świądu odbytu. Ruszczyk zmniejsza krwawienia z dróg rodnych pozamentruacyjne. 
Z tego względu, że ruszczyk obkurcza naczynia krwionośne, zalecam go również w leczeniu 
teleangiektazji (np. po terapii sterydami), plamic i trądziku różowatego. Korzystnie działa w 
przypadku dermatozy okołoustnej oraz rozszerzeń naczyń w przebiegu trądziku sterydowego, 
kosmetycznego i zawodowego (leczenie zewnętrzne skojarzyć z leczeniem wewnętrznym). 

  Kasztanowiec zwyczajny – Aesculus hippocastanum L. zaliczany jest do rodziny 
Hippocastanaceae, czyli kasztanowcowatych. Z drzewa tego pozyskiwane jest do celów 
leczniczych kora – Cortex, owoc – Fructus, nasienie – Semen, kwiat – Flos, liść – Folium, 
pączek – Gemmae oraz gałązki – Turio Hippocastani. 
Niedojrzałe owoce (owocnia z nasieniem łącznie) zbierane powinny być w lipcu. Nasiona, po 
odjęciu kolczastej owocni zbierane są w pełni dojrzałości. Kwiaty zbierane powinny być w 
początkach i w czasie kwitnienia. Korę można zbierać wiosną lub jesienią z młodych gałązek. 
Pędy 1-roczne najlepsze są wiosną, wraz z pączkami. Pączki najwartościowsze są na 
przedwiośniu i wiosną. Liście bogate w witaminę K należy zbierać w maju i czerwcu. 
Surowców nie wolno suszyć w temperaturze powyżej 50 stopni C. Kwiaty i liście wrażliwe są 
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na światło, dlatego suszyć je w półmroku. Ze świeżych pączków i pędów oraz niedojrzałych 
owoców, po rozdrobnieniu (zmieleniu) sporządza się cenny intrakt. W sprzedaży znajdują się: 
kwiat, kora i intrakt z kasztanowca – Flos, Cortex et Intractum Hippocastani. Spośród 
gotowych prostych preparatów z kasztanowca wyróżnić można: 
1.Tabletki, kapsułki, drażetki zawierające określoną ilość składników czynnych z 
kasztanowca (standaryzowane na zawartość escyny),  

2. Żele, maści z reguły standaryzowane na zawartość escyny. 

3. Ampułki z wyciągiem standaryzowanym na zawartość escyny, do podawania 
pozajelitowego. 
Do składników czynnych poszczególnych części kasztanowca należą: 
1.Liście i pączki: kumaryny (eskulina, fraksyna, fraksetyna, eskuletyna, skopolina, 
skopoletyna), żywica bogata w terpeny, fitochinon (witamina K), flawonoidy (kwercetyna, 
kwercytryna, kemferol, rutyna, astragalina), garbniki, alantoina, kwas alantoinowy, saponiny 
oleananu (pączki i młodziutkie liście), małe ilości katechin. 
2. Kora, pędy, nasiona, owoce: saponiny oleananu 3-6%, pędy i kora około 3%, nasiona i 
owoce powyżej 4% (nawet 13%); garbniki, kumarynowce (do 5%): eskulina, fraksyna, 
skopoletyna; flawonoidy (kwercetyna, kemferol, kwercytryna); kwasy: octowy, masłowy, 
izomasłowy, tyglinowy, angelikowy, glukuronowy, kumarowy); flawony 0,15%. 
Składnikami aktywnymi kasztanowca są przede wszystkim saponiny i kumaryny z 
flawonoidami: 
- eskulosaponina dająca po hydrolizie escygeninę C30H48O5, kwas glikuronowy, pentozę i 
glukozę. 
- glikozydy flawonowe: eskulina C15H16O9, dająca po hydrolizie eskuletynę C9H6O4 i 
glukozę, kwercytryna C21H22O11, dająca po hydrolizie kwercetynę C15H12O7 i ramnozę; 
fraksyna C16H18O10, dająca po hydrolizie fraksetynę C10H8O5 i glukozę. 

Preparaty z kasztanowca, zależnie z jakiej części zostały przygotowane mają różne 
właściwości lecznicze. 
Wyciągi z liści kasztanowca, z uwagi na sporą zawartość łatwo przyswajalnej witaminy K, 
zwiększają krzepliwość krwi (pozostałe surowce z kasztanowca mają działanie 
przeciwzakrzepowe!) i wzmacniają oraz uszczelniają naczynia krwionośne, pobudzają 
regenerację tkanek, np. gojenie ran. Wykazują silne właściwości przeciwzapalne. 
Wskazania: obniżona krzepliwość krwi, kruchość i przepuszczalność naczyń krwionośnych. 
Stan zapalny gałki ocznej i spojówek. Stany zapalne skóry. Trudno gojące się rany. 
Preparaty: 
1.Napar: 1 łyżkę liści zalać 1 szklanką wrzącej wody, przykryć, odstawić na 20-30 minut, 
przecedzić. Pić 4 razy dziennie po 1 szklance przez 3-4 tygodnie. 
2.Sproszkowane liście: liście wysuszyć i zmielić na proszek. Zażywać 3 razy dziennie po pół 
łyżeczki, dobrze popić. 
3.Miód kasztanowcowy: na każdą łyżeczkę sproszkowanych liści kasztanowca lub świeżych 
zmielonych liści kasztanowca dać 1 łyżkę czubatą miodu, 1 łyżeczkę świeżych lub suchych 
liści pokrzywy oraz 1 łyżeczkę gliceryny lub wódki (piołunówkę = absyntówkę lub 
orzechówkę), wymieszać. Zażywać 2 razy dziennie po 1 łyżce przez 1 miesiąc. Stosować przy 
osłabionych naczyniach krwionośnych, obniżonej krzepliwości, nadmiernym 
miesiączkowaniu, blednicy, osłabieniu ogólnym i gruźlicy. 
Wyciągi z pędów i kory kasztanowca działają ściągająco, przeciwzapalnie, antyseptycznie, 
przeciwobrzękowo, przeciwwysiękowo, przeciwbiegunkowo, silnie żółciotwórczo i 
żółciopędnie, pobudzająco na wydzielanie soku żołądkowego, odkażająco i pobudzająco na 
gojenie ran, owrzodzeń, oparzeń, wyprysków. 
Wskazania: stany zapalne naczyń krwionośnych, wysięki zapalne okołonaczyniowe, stany 
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zapalne przewodu pokarmowego, zatrucia, choroby alergiczne, stany zapalne stawów, 
artretyzm, reumatyzm. Zewnętrznie: kontuzje sportowe, stany zapalne stawów, kaletek, 
krwiaki, wybroczyny, stany zapalne siatkówki, naczyniówki, białkówki i spojówek. 
Kora kasztanowca długotrwale stosowana do płukania włosów leczy łupież, nadaje włosom 
wytrzymałość, zapobiega łysieniu, likwiduje siwiznę. Mocny odwar z kory kasztanowca 
ładnie i naturalnie zabarwia włosy na brązowy kolor. 
Preparaty: 
Odwar: 1 łyżkę zmielonych pędów lub kory zalać 1 szklanka wody, gotować 5 minut (do 
barwienia i wzmacniania włosów: 20-30 minut), odstawić na 20 minut, przecedzić. Uzupełnić 
brakującą ilość wody. Pić 3-4 razy dziennie po ½ szklanki przez 1-6 miesięcy. Po 1-2 
miesiącach zrobić przerwę w kuracji na 1-2 tygodnie, po czym leczenie kontynuować. 
Okłady (gaza, pieluchy namoczone w odwarze, waciki) nakładać na chore miejsca (w tym 
oczy) na 30-45 minut; stosować co 6 godzin. 
Intrakt: 100 g młodych i świeżo zmielonych pędów kasztanowca zalać 500 g gorącego wina 
lub alkoholu 30-40%, odstawić na 7-10 dni, przefiltrować. Zażywać 2 razy dziennie po 5-10 
ml (na wódce) lub 10-15 ml (na winie). Stosować również zewnętrznie do okładów i 
przemywania. 
Pączki kasztanowca stosowane są do wyrobu intraktu, syropu, nalewki i naparu. Działają 
przeciwzapalnie, przeciwalergicznie, wykrztuśnie, moczopędnie, odtruwająco, regenerująco, 
przeciwzakrzepowo i wzmacniająco na śródbłonki naczyń krwionośnych. Hamują rozwój 
miażdżycy. Wyraźnie pobudzają regenerację tkanek. Szczególnie dobrze wpływają na 
elastyczność skóry. Leczą stany zapalne przewodu pokarmowego i układu oddechowego. 
Nadają się do kuracji „czyszczących krew”. 
Napar: 1 łyżkę rozdrobnionych świeżych lub suchych pączków zalać 1 szklanką wrzącej 
wody lub mleka. Odstawić na 15 minut, przecedzić. Osłodzić miodem. Pić 2 razy dziennie po 
1 szklance przez 2-3 tygodnie. W przypadku stanów zapalnych układu oddechowego: ½ 
szklanki naparu z miodem 4 razy dziennie przez 1-2 tygodnie. 
Intrakt: 100 g świeżych lub suchych pączków zalać 300 g gorącego wina lub alkoholu 30-
40%, odstawić na 7 dni, przefiltrować. Można osłodzić miodem lub sokiem owocowym 
(najlepiej żurawinowym, różanym, rokitnikowym, berberysowym, głogowym, kalinowym lub 
jarzębinowym). Zażywać 2 razy dziennie po 10-15 ml. 
Wyciągi z kwiatostanu są bogate we flawonoidy. Uszczelniają i wzmacniają naczynia 
krwionośne, wzmagają diurezę, wspomagają odtruwanie organizmu, regulują przemianę 
materii, hamują stany zapalne w organizmie, poprawiają krążenie mózgowe, obwodowe i 
wieńcowe. Hamują rozwój miażdżycy. 
Zalecany jest intrakt z kwiatów oraz napar. Polecam intrakt kwiatowy sporządzony na 
winie wytrawnym (100 g świeżych kwiatów zalać 500 g gorącego wina). Taki intrakt można 
zażywać 2 razy dziennie po 15 ml lub 1 raz dziennie po małym kieliszeczku na dobrze 
krążenie krwi. Napar z 1 łyżki kwiatów na 1 szklankę wrzątku pić 2 razy dziennie po 200 ml 
przez 3-4 tygodnie. 
Intrakt z niedojrzałych owoców lub dojrzałych rozdrobnionych nasion (1:5) zażywać 2 
razy dziennie po 5-10 ml przez 2-6 miesięcy. Stosować również do okładów i wcierania, 
podobnie jak gotowy żel, krem, czy maść. 
Wyciągi z niedojrzałych owoców i dojrzałych nasion służą do leczenia obrzęków 
pooperacyjnych, pourazowych, zaburzeń krążenia żylnego kończyn i mózgu, żylaków 
kończyn i odbytu (hemoroidów). Podawane są w przypadku udaru, obrzęku mózgu, w stanach 
zapalnych żył, przy zakrzepach, zawałach, w profilaktyce zakrzepicy. Wyciągi z owoców i 
nasion zmniejszają przepuszczalność ścian naczyń, przywracają elastyczność naczyniom 
krwionośnym, poprawiają krążenie obwodowe, mózgowe i wieńcowe. Usprawniają krążenie 
krwi w skórze. Przyśpieszają resorpcję płynów surowiczych w miejscu obrzęku. Hamują stan 
zapalny oraz odczyn alergiczny. 
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Dawkowanie preparatów standaryzowanych na zawartość escyny: 40 mg escyny 3 razy 
dziennie po jedzeniu przez 2-3 miesiące, następnie 40 mg escyny 2 razy dziennie. 
Należy pamiętać, że liście kasztanowca zwiększają krzepliwość krwi. Natomiast pączki, 
owoc, nasiona kasztanowca zapobiegają powstawaniu zakrzepów (działanie 
przeciwzakrzepowe). 
W razie wystąpienia nudności przy zażywaniu preparatów z owoców kasztanowca - 
zmniejszyć dawkę, stosować po jedzeniu lub też z dodatkiem kropli miętowych albo nalewki 
melisowej. 
W leczeniu zapalenia odbytnicy, stanów zapalnych hemoroidów stosować lewatywy z odwaru 
z kory, niedojrzałych owoców lub nasion kasztanowca, z pędów kasztanowca, albo też gęsty 
wyciąg wodny w formie małych wlewów doodbytniczych (15 ml).  

 Owoc borówki czernicy – Fructus Myrtilli pochodzi z gatunku Vaccinium myrtillus 
L., z rodziny wrzosowatych – Ericaceae. Jest w Farmakopei Europejskiej V. Zawiera 5-10% 
garbników katechinowych (PhEur. 5 wymaga przynajmniej 1%), polimery prontocyjanidyny 
(procyjanidyna B1-4), antocyjany do 3% (PhEur. wymaga przynajmniej 0,3%), glikozydy 
flawonoidowe (kwercytryna, astragalina, hiperozyd), pterostylbeny, pektyny, kwasy fenolowe 
(kwas kawowy, galusowy, p-kumarowy, chlorogenowy, protokatechowy, syringowy, 
salicylowy, ferulowy, waniliowy), alkaloidy chinolizydynowe (epimirtyna, mirtyna = 
myrtine), glikozydy fenolowe (arbutyna). Wyciągi z owoców borówki działają zapierająco, 
przeciwbiegunkowo, przeciwzapalnie i ochronnie na strukturę naczyń krwionośnych. 
Poprawiają mikrocyrkulację krwi, w tym również w obrębie gałki ocznej. Zmniejszają 
aktywność enzymów odpowiedzialnych za powstawanie ataków dusznicy bolesnej. Hamują 
agregację trombocytów. Typowe wartościowe preparaty komercyjne oparte są na ekstraktach 
standaryzowanych na zawartość antocyjanozydów (na poziomie 36%). Takie ekstrakty 
działają w dawce 150-160 mg 2 razy dziennie. Sporo jest też na rynku preparatów borówki 
mało wartościowych, opartych na wyciągach suchych z owoców, bez standaryzacji, 
dodatkowo rozcieńczonych nośnikiem, np. krzemionką, dekstrozą lub laktozą.  

 

 Wyżej opisane zioła stanowią alternatywę dla syntetycznych leków kardiologicznych. 
Mogą stanowić uzupełnienie oficjalnych i standardowych metod leczenia. Należy pamiętać i 
docenić fakt, że dawniej lekarze leczyli choroby układu krążenia równie skutecznie jak 
współcześni. Każde pokolenie uważa, że to jego czasy są lepsze i wartościowsze od tych 
minionych. Jest to jednak mniemanie złudne i bezzasadne, świadczące o ignorowaniu 
dawnych zdobyczy nauki i wielkich możliwości starej medycyny. Wiedzę o tych surowcach 
należy pielęgnować i szerzyć. Nie wolno jej zapomnieć. Najwartościowsze leki współczesne 
wywodzą się z roślin. Wybuch wojny, wielki kryzys ekonomiczny, epidemie, kataklizmy 
mogą zmusić lekarzy do sięgnięcia po dawne leki, bowiem ich sporządzenie w prostych 
warunkach będzie zawsze możliwe. Lekarz nie może zostać bezradny, bo upadły lub zostały 
zniszczone firmy farmaceutyczne, bo wyłączyli prąd elektryczny. Lekarz powinien wtedy 
sięgnąć po lek do natury. 


