
Materiały pochodzą ze strony dr Henryka Różańskiego  http://rozanski.li 
 
INTESTINALIA 
Digestiva, stomachica 
 
Amara - zioła gorzkie 
 
 
Goryczka – Gentiana w praktycznej fitoterapii 
Rodzaj goryczka – Gentiana obejmuje co najmniej 6 gatunków krajowych (spośród około 18 
gatunków), które nadają sie do celów leczniczych: goryczka wąskolistna – Gentiana 
pneumonanthe L., goryczka trojeściowa – Gentiana asclepiadea L., goryczka orzęsiona – 
Gentiana ciliata L., goryczka gorzkawa – Gentiana amarella L., goryczka krzyżowa – 
Gentiana cruciata L.  i goryczka kropkowana – Gentiana punctata L. Wymienione goryczki 
są chronione w Polsce. Goryczkę do celów leczniczych można uprawiać, jest to jednak 
trudne, bowiem wymaga stworzenia warunków zbliżonych do naturalnych. Goryczki 
wchodzą również w mikoryzę z grzybami. Możliwa jest uprawa goryczki żółtej – Gentiana 
lutea L., która występuje naturalnie w Alpach. W XIX wieku podejmowano w Polsce próby 
jej uprawy. Zalecano wówczas drobne nasionka goryczki przysypywać próchnicą (humusem), 
a skiełkowane nasionka otulać mchem.  
W Szwajcarii występuje około 30 gatunków goryczki. 
Najbardziej popularne w fitoterapii są dwa surowce: korzeń goryczki żółtej – Radix 
Gentianae  luteae i korzeń goryczki kropkowanej – Radix Gentianae punctatae.  Goryczki 
wykształcają kłącza z korzeniami i to stanowi surowiec. 
Goryczki zawierają w kłączach gorzką gencjopikrynę C16H20O9 (2-3%), która hydrolizuje 
pod wpływem enzymów do glukozy i gencjogeniny C10H10O4, pozbawionej gorzkiego 
smaku. W suchym surowcu występuje gencjamaryna C16H22O10 o silnie gorzkim smaku. 
Gentyzyna i gentiozyd (pochodne ksantonu) nie są gorzkie. Kłącze zawiera od 30 do 50% 
cukrów (trójsacharyd – gencjanoza, hydrolizuje do gencjobiozy i fruktozy; gencjobioza 
zbudowana jest z 2 cząsteczek glukozy ); ponadto tłuszcze ok. 6% (gencjosteryny, fitosterole) 
i alkaloidy pirydynowe (gencjanina).  Bardzo gorzkim składnikiem goryczki jest również 
amarogentyna. 
Amarogentyna, swertiamaryna i gencjopikrozyd należą do sekoirydoidów. 
Substancje gorzkie goryczek na drodze odruchowej pobudzają wydzielanie śliny, soku 
żołądkowego, jelitowego, trzustkowego i żółci. Zwiększają perystaltykę przewodu 
pokarmowego, podnoszą kwaśność treści żołądka. Poprawiają procesy trawienia i 
wchłaniania mleczka pokarmowego z jelit do krwi i limfy. Regulują wypróżnienia. Pobudzają 
apetyt. Goryczki przyśpieszają przemianę materii i stymulują układ nerwowy, dając odczucie 
ogólnego pobudzenia. Goryczki mogą na niektóre osoby działać uspokajająco, ale 
równocześnie wzmacniająco. Wykazano właściwości hepatoprotekcyjne wyciągów z 
goryczek (ochronne na miąższ wątroby). Pomaga również przy zgadze. Pobudza układ 
odpornościowy układu pokarmowego (GALT). 
Wskazania: bezsoczność żołądka, niedoczynność ślinianek, zaburzenia wydzielania enzymów 
trzustkowych; atonia jelit, zaparcia, zespół zaburzonego wchłaniania, ogólne osłabienie, 
niestrawność, wzdęcia. 
Odwar – Decoctum Rad. Gentianae 5%: 1-2 szklanki odwaru wypić małymi porcjami w 
ciągu dnia. Nalewka goryczkowa – Tinctura Gentianae 1:5: 2-3 razy dz. po 3-5 ml w 100 ml 
wody zdrojowej. Vinum Gentianae (polecam zalać 1 cz. rozdrobnionych świeżych lub 
suchych kłączy 5 cz. wina wytrawnego; macerować przynajmniej 14 dni, przefiltrować) – 
mały kieliszeczek dziennie na wzmocnienie i usprawnienie trawienia.  



Wyciągi z goryczki zastosowane na czczo i w większych dawkach mają właściwości 
przeciwpasożytnicze, głównie przeciwko delikatnym obleńcom i pierwotniakom. 
W dawnej medycynie goryczkę zalecano podawać przy podagrze, reumatyzmie, zimnicy, 
blednicy (niedokrwistości), a zewnętrznie do okładania i przemywania ropnych ran. 
Popularne było także winko: 15 g goryczki, 15 g skórki pomarańczowej, 15 g tataraku i 10 g 
anyżu wytrawić winem (1 l), przecedzić. Zażywać po 15 ml na czczo przy osłabieniu apetytu, 
złym trawieniu, przeciwko zaparciom, dolegliwościom wątrobowym i trzustkowym. 
W sklepach zielarskich i aptekach dostępne są krople goryczkowe i kłącze goryczki. 
 
 
Tysiącznik = centuria – Erythraea centaurium (L.) Pers. i sekoirydoidy 
Tysiącznik, czyli centuria – Erythraea centaurium (L.) Pers. = Centaurium erythraea Rafn. 
= Centaurium umbellatum Gilibert(rodzina: goryczkowate – Gentianaceae) był nazywany 
również czerwieńcem albo żółcią ziemną. W medycynie oficjalnej i ludowej uznany jako 
środek poprawiający trawienie, gorzki i pobudzający wątrobę. W XIX wieku leczono nim 
również uderzenia krwi do głowy, niedokrwistość, choroby pasożytnicze przewodu 
pokarmowego i żółtaczkę. Niewątpliwie tysiącznik pobudza wydzielanie śliny, soku 
żołądkowego, soku jelitowego, trzustkowego i żółci. Przyśpiesza i usprawnia trawienie oraz 
wchłanianie składników pokarmowych, przez co poprawia ogólny stan chorego. Pobudza 
fizycznie i psychicznie. Świeże pogniecone ziele i maceraty z ziela świeżego przyśpieszają 
gojenie ran, wyprysków i owrzodzeń. Pobudza procesy odtruwania. Wzmaga przemianę 
materii. Zapobiega atonii jelit i reguluje wypróżnienia. Niedawno opisano właściwości 
przeciwgorączkowe tysiącznika. Centuria występuje w całej Polsce na łąkach, polanach, 
zboczach, nieużytkach, ugorach, wokół pastwisk. 
Surowcem leczniczym jest ziele centurii – Herba Centaurii (Tausendgüldenkraut, ang. 
Centaury), objęte przez Farmakopeę Europejską 5, Farmakopeę Polską III oraz Farmakopeę 
Szwajcarską (Ph. Helvetica) VI. farmakopea Polska III określała jedynie wilgotność (nie 
więcej niż 10%) i zawartość popiołu (nie więcej niż 6%). Wg Ph. Helvetica wartość goryczy 
przynajmniej 100. Wg Ph.Eur. wartość goryczy 2000 (różnice wynikają z różnych metod 
określania goryczy). 
Ziele tysiącznika zawiera sekoirydoidy w formie glikozydów ( ok. 5%): gentiopicrosid, 
swerosid, centapicrin, deacetylcentapicrin, centaurosid; ksantony (eustomina, 
demetyloeustomina), flawonoidy, fenolokwasy (kwas protokatechowy, synapowy, kawowy, 
waniliowym ferulowy, syringowy, p-kumarowy, m-hydroksybenzoesowy, p-
hydroksybenzoesowy, 3,4-dwuhydroksyfenylooctowy), trójterpeny (alfa- i beta-amyryna), 
erytrodiol, kwas krategolowy, oleanolowy, laktony oleanolowe), fitosterole (sitosterol, 
kampesterol), kumaryny, estry kwasu tereftalowego, alkaloidy (gentianine = gencjanina, 
gentianidine = gencjanidyna, gentioflavine – gencjoflawina), n-alkany (nonakozan, 
heptakozan), woski, kwasy tłuszczowe (palmowy, stearowy). Gencjopikryna ma właściwości 
antymalaryczne. Fenolokwasy mają działanie przeciwgorączkowe. 
Z ziela sporządza się napar. Wg Ph. Helvetica jednorazowa dawka w naparze to 2 g. W 
praktyce 1 łyżka na szklankę wrzątku, wypić w ciągu dnia małymi porcjami. 
 
 
Folium Menyanthidis – liść bobrka jako amarum 
Bobrek trójlistkowy – Menyanthes trifoliata Linne, z rodziny bobrkowatych – 
Menyanthaceae jest rozpowszechniony na terenie naszego kraju, ale nie uważam tę roślinę za 
pospolitą, a raczej okazyjnie spotykaną. Występuje również w Ameryce Północnej i w Azji. 
W Szwajcarii znany pod nazwą Fieberklee (Bitterklee), Trefle d’eau, Trifoglio fibrino lub 
Traifegl amar; w Anglii jako Bogbean. Surowiec – liść bobrka – Folium Menyanthidis (niem. 



Bitterkleeblätter) zawiera glikozydy sekoirydoidowe (dihydrofoliamentyna, mentiafolina, 
loganina = meliatyna), flawonoidy (rutyna, kemferol, hiperozyd), garbniki (do 7%), kwasy 
fenolowe, (protokatechowy, kwas chlorogenowy, ferulowy, kawowy), kumaryny 
(skopoletyna, brajlina, skoparon), triterpeny (kwas betulinowy), estry alkoholu cerylowego z 
kwasem mrówkowym, octowym, masłowym i palmitynowym; sole mineralne do 10% 
(mangan, żelazo), fitosterole, cholinę, olejek eteryczny bogaty w aldehyd benzoesowy i 
cytronelol; alkaloidy (gencjanina). 
Preparaty z bobrka pobudzają wydzielanie śliny, soku żołądkowego bogatego w kwas solny i 
enzymy, soku trzustkowego, jelitowego i żółci. Nasilają apetyt. poprawiają wydatnie 
trawienie i przyswajanie składników pokarmowych. jest to surowiec gorzki. Zapobiega atonii 
przewodu pokarmowego, dyspepsji (niestrawności), zastojom żółci i zgadze. Zmniejsza 
nudności. Pobudza przemianę materii. Dawniej zalecany w profilaktyce choroby 
lokomocyjnej i morskiej. Napar z liści bobrka – Infusum Fol. Trifolii fibrini (=Menyanthidis) 
5-10%: 1-2 szklanki naparu dziennie, najlepiej przed jedzeniem, po 1/2-1/3 szklanki. Nalewka 
bobrkowa – Tinctura Menyanthidis (=Trifolii fibrini) 1:5, dobra przy nudnościach i 
zaburzeniach trawiennych w trakcie podróży: 5-10 ml 2 razy dziennie lub częściej , ale 
wówczas po 20-30 kropel. Dawniej stosowano także doustnie sproszkowany liść – Pulvis Fol. 
Trifolii fibrini = Menyanthidis po 2-3 g.  Bobrek polecano również w leczeniu chorób 
skórnych na tle zaburzeń metabolicznych. Bobrek działa ochronnie na miąższ wątroby i 
rozkurczowo. Irydoidy hamują rozwój drobnoustrojów.  
W XIX wieku napar sporządzano z liści bobrka w ilości 5-15 g/180 ml wrzątku. 
Najwartościowszy surowiec pochodzi z kwitnących roślin. dawniej wyizolowaną substancję 
gorzką z bobrka określano mianem meniantyny. Meniantyna hydrolizuje do meniantolu i 
monosacharydów. Herbatka ze świeżych lub suchych liści bobrowych (dawniej trójliść, trojan 
lub koniczyna wodna) poprawia nastrój. 
Bobrek nadaje się do wytwarzania nalewek i wódek gorzkich oraz piwa, zamiast chmielu. 
Zastępuje centurię i goryczkę. 
W większych dawkach rozwalnia kał. Przedawkowany wywołuje wymioty i biegunkę. 
Zwierzęta chętnie spożywają bobrek, pomimo, że jest on gorzki. W weterynarii podawano 
bobrek zwierzętom jako środek tonizujący, poprawiający trawienie, w chorobach skórnych i 
reumatycznych, przy braku apetytu i osłabieniu. Dawki Folium Menyanthidis  lecznicze 
dzienne: konie 10-20 g; bydło 25-50 g; świnie 2-5-10 g; pies 0,5-2 g; drób 0,2-1 g. 
Liść bobrka jest dostępny w sklepach zielarskich. 
 
 
Herba Cardui benedicti – ziele drapacza lekarskiego 
Ziele drapacza – Herba Cardui benedicti (niem. Benediktenkraut, Kardobenediktenkraut) 
pochodzi z gatunku drapacz lekarski – Cnicus benedictus L. (ang. Holy Thistle), z rodziny 
złożonych – Compositae (+Asteraceae).  W Polsce rzadko dziko występuje (dziczejący z 
upraw). Może być uprawiany. 
Cnici benedicti herba jest ujęty w Deutscher Arzneimittel Codex z 2003 r. Jest w 
Pharmacopoea Germanica editio III z 1890 r. pod nazwą Herba Cardui benedicti 
(Cardobenedictenkraut). Figuruje w Pharmacopoea Helvetica editio sexta. W Szwajcarii 
surowiec znany pod nazwą Kardobenediktenkraut, Chardon benit i Cardo santo. Indeks 
goryczy wg Pharm.Helv. VI przynajmniej 10. Dawka jednorazowa 2 g. Sporządzać napar. 
Wchodzi w skład oficjalnych ziółek farmakopealnych Szwajcarii: Species amaro-aromaticae:  
Rp. Species amaro-aromaticae Pharm.Helv. VI (Bitter-aromatischer Tee)  
Cortex cinnamomi 10 g  
Cortex quercus 10 g  
Flavedo aurantii amari 10 g  



Folium menthae 10 g  
Folium menyanthidis 10 g  
Herba absinthii 20 g  
Herba cardu benedicti 20 g  
Rhizoma calami 10 g  
Parzyć po 2 g mieszanki w filiżance wrzątku. Przy zaburzeniach trawienia, nieżycie przewodu 
pokarmowego. 
Ziele drapacza zawiera laktony seskwiterpenowe (0,2-0,7%): knicyna, salonitenolid, 
artemisiifolina; laktony lignanowe (arktigenina, nortrachelozyd, 2-acetylo-nortrachelozyd, 
trachelogenina; olejek eteryczny 0,03% (p-cymen, cytral, kwas benzoesowy, aldehyd 
cynamonowy, cytronelal, acetylenowe pochodne dodeka-1,11-dien-3,5,7,9-tetrainy); 
pięciocykliczne trójterpeny, fitosterole, flawonoidy, sole mineralne (10-18%), np. sporo 
potasu i magnezu; śluzy. 
Ziele drapacza jest w Farmakopei Polskiej III. Popiołu nie więcej niż 10%. Wilgotność nie 
większa niż 12%. Jest również w FP IV. 
Preparaty z drapacza wzmagają wydzielanie śliny, soku żołądkowego, trzustkowego, 
jelitowego i żółci. Pobudzają trawienie.  Leczą dyspepsję (niestrawność).  Zapobiegają atonii 
jelit. Regulują wypróżnienia, przeciwdziałając zaparciom.  Łagodzą stany zapalne i 
podrażnienia błony śluzowej przewodu pokarmowego (mocny napar, wywar – czyli krótko 
zagotowany napar) . W dawnej medycynie drapacz uważano za środek czyszczący krew, 
tonizujący nerwy i moczopędny. Polecano go przy chorobach wątroby, żołądka, trzustki, 
hipochondrii, histerii oraz w leczeniu raka. Zewnętrznie do leczenia owrzodzeń (okłady z 
odwaru, naparu, ze świeżego pogniecionego ziela). Liczba goryczy drapacza wynosi 1:1800. 
Drapacz przedawkowany wywołuje wymioty, biegunkę i podrażnienie nerek. 
Napar drapaczowy 10%: 1-2 szklanki naparu wypić w ciągu dnia.  Także dr Rudolf Franck 
poleca napar sporządzony z 10 g surowca na 100 ml wrzątku. Tinctura Cardu Benedicti 1:5: 
3-5 ml 2-3 razy dziennie. Sproszkowane ziele – Pulvis Herbae Cardu benedicti 0,5-1 g 2-3 
razy dziennie, dobrze popić. 
W XIX wieku i wcześniej Herba Cardu benedicti znane było również pod nazwami:  ziele 
czubka tureckiego, chaber lekarski, karda benedykta i bernardynek. 
Drapacz występuje dziko w rejonie Morza Śródziemnego. Ziele suszone jest dostępne w 
sklepach zielarskich. 
 
 
Kora chinowa – Cortex Cinchonae i chinina 
Kora chinowa – Cortex Cinchonae = Cortex Chinae (Chinarinde, Ecorce de quinquina, 
Corteccia di china)  pozyskiwana jest z drzewa chinowego – chinowca, z rodziny 
marzannowatych – Rubiaceae. Chinowce występują w Ameryce Południowej. Główne 
uprawy występują w Indiach i na Jawie. Chinowce uprawiano również w dawnym ZSRR 
(właściwie to były próby koło Batum). 
Kora chinowa jest szczególnie ważnym surowcem w fitoterapii.  Obecnie kora chinowa 
pochodzi z Cinchona micrantha Ruiz et Pavon, Cinchna officinalis Linne, Cinchona 
pitayensis Linne i Cinchona pubescens (= Cinchona succirubra Pavon)., Cinchona calisaya 
Weddell, Cinchona ledgeriana Moens ex Trimen. Powstały liczne formy chinowców o 
wysokiej zawartości alkaloidów  chinolinowych (typy chininowe) i indolowych (typy 
cynchoninowe). 
Kora chinowa zawiera około 6-7% alkaloidów (chinina 0,8-4%, cynchonina 1,5-3%, 
cynchonidyna 1,5-5%, chinidyna 0,02-0,4%), glikozydy trójterpenowe i garbniki 
katechinowe. Chininę i cynchoninę wyizolowali w postaci krystalicznej francuscy farmaceuci 
i aptekarze: Pierre Joseph Pelletier (1788-1842) oraz Joseph Bienaime Caventou (1795-1877), 



stało się to w 1820 roku. Od razu przypomnę, że Joseph  Caventou w 1817 r. wyodrębnił z 
roślin chlorofil, w 1818-1819 otrzymał z kulczyby wronie oko strychninę i brucynę, a w 1821 
r. wyodrębnił kofeinę. Jest także odkrywcą emetyny (w wymiotnicy), tebainy, pseudomorfiny 
i narceiny. Najbardziej wartościowa jest kora z drzew 6-10-12-letnich. 
Kora chinowa zawiera ok. 30 alkaloidów. Chinidyna jest izomerem chininy. Cynchonidyna 
jest izomerem cynchoniny. Alkaloidy są związane z kwasem chinowym i chinowo-
garbnikowym. Przy długim przechowywaniu surowca kompleks ten rozpada się do czerwieni 
chinowej. Goryczkę glikozydową zawartą w surowcu określono nazwą alfa-chinowina. 
Garbników może być w surowcu nawet 16%. Kora posiada także sterole: cinchol, kupreol i 
kwebrachol. 
Farmakopea Polska III uwzględnia korę chinową – Cortex Cinchonae, kora młodych pni i 
gałęzi uprawianej Cinchona succirubra Pavon, zawierająca co najmniej 6,5% alkaloidów, 
przeliczonych na średni ciężar cząsteczkowy chininy C20H24O2N2 (324,2) i cynchoniny 
C19H22ON2 (294,2) – 309,2. Kora ma wygląd rynienek lub rurek twardych i zarazem 
kruchych, gr. 2-7 mm. Powierzchnia zewnętrzna kory jest szarobrunatna, pomarszczona w 
kierunku podłużnym. Popiołu nie więcej niż 5%, wilgoci nie więcej niż 9% 
Farmakopea Szwajcarska VI obejmuje Cortex Cinchonae, pochodzącą z Cinchona succirubra 
Pavon, z rodziny marzannowatych – Rubiaceae. Surowiec powinien zawierać przynajmniej 
7% alkaloidów w przeliczeniu na chininę (C20H24O2N2 o m.cz. 324,4) i cynchoninę 
(C19H22ON2 o m.cz. 294,4) oraz przynajmniej 7% garbników. Dawka jednorazowa 500 mg.  
Oficjalny preparat: Extractum Cinchonae siccum. Wyciąg z kory chinowca suchy wg Ph. 
Helvetica VI powinien zawierać 19,5-20,5% alkaloidów, w przeliczeniu na chininę i 
cynchoninę. Dawka jednorazowa Extr. Cinchonae siccum 50-200 mg. Extr. Cinchonae 
siccum to składnik farmakopealnych: Elixir Cinchonae, Extractum Cinchonae fluidum, 
Tinctura Cinchonae, Tinctura Cinchonae composita, Vinum Cinchonae. Nie należy łączyć 
chininy z garbnikami i żelazem. 
Cortex Chinae w Pharmacopoea Austriaca z 1889 r. Cortex Cinchonae w Pharmacopoea 
Helvetica 1898 r. z gatunków Cinchona succirubra Pavon, Cinchona ledgeriana Moens i 
Cinchona calisaya Weddell. 
W Farmakopei Polskiej VI brak kory chinowej. W FP VI z 2002 r. są natomiast: siarczan 
chinidyny (Chinidini sulfas, Quinidine sulphate), tabletki siarczanu chinidyny (Chinidini 
Sulfatis Tabulettae); chininy chlorowodorek (Chinini Hydrochloridum, Quinine 
hydrochloride) C20H25ClN2O2 . 2H2O – dawki zwykle stosowane doustna jednorazowa 0,1-
0,3, dobowa 0,25-1,5 g, doodbytniczo jednorazowa 0,1-0,3, dobowa 0,25-1,0 g,dawki 
maksymalne wg FP VI, doustne jednorazowe 0,5 g, dobowe 2,0 g, doodbytnicze  
jednorazowe 0,5, dobowe 2,0 g. 
Kora chinowa służy do przyrządzania preparatów gorzkich (amarum), wzmacniająco-
pobudzających (tonicum, roborans), ściągających (adstringens), antyseptycznych 
(antisepticum), przeciwgorączkowych (antipyreticum). Łagodzi stany gorączkowe, pobudza 
wydzielanie soków trawiennych, wzmaga trawienie i przyswajanie składników 
pokarmowych, zwiększa apetyt. Wyciągi z kory chinowej stosowano do płukania gardła i 
jamy ustnej przy stanach zapalnych, podawano doustnie przy niestrawności, wyczerpaniu, 
osłabieniu, w blednicy. Zewnętrznie wcierano w skórę głowy przy łysieniu (woda chinowa); 
odwary i nalewki rozcieńczone do okładów na rany i odleżyny, owrzodzenia skóry. Kora 
chinowa i jej przetwory oraz sama chinina zatrzymują promienie UV, dlatego nadają się do 
ochrony skóry. 
Wskazania dla przetworów z kory chinowej: przeziębienie, gorączka, grypa, stany 
ogólnego osłabienia, brak apetytu, niestrawność, nieżyt jelit, biegunka,  w tym pochodzenia 
pierwotniakowego, niedokrwistość, zaburzenia miesiączkowania. 



Odwar z kory chinowej – Decoctum Cort. Chinae 5-10%: kilka razy dziennie 1-2 łyżki 
odwaru, ponadto do okładów, płukanek, przemywania. Nalewka z kory chinowej 1:5 – 3 razy 
dziennie 20-30 kropel. Pulvis Cinchonae (sproszkowana kora) 3 razy dziennie po 500 mg. 
Extractum Cinchonae spiss. 3 razy dziennie 300 mg, najlepiej w pigułkach. 
Chinina jak i przetwory z kory chinowej są bardzo gorzkie. W lecznictwie największe 
znaczenie mają związki chininy. Niektóre wyszły z użycia. 
1. Chininum calcium to roztwór wodny wapnia i soli chininy. Ma działanie przeciwzapalne, 
przeciwwysiękowe, antybakteryjne, przeciwgorączkowe. Wzmacnia skurcze macicy. Wapń 
zwiększa wrażliwość macicy na chininę. Miał zastosowanie do II połowy XX wieku przy 
słabych bólach porodowych, w zimnicy oraz w stanach zapalnych oskrzeli. Lek podawano 
domięśniowo po 2, 5 lub 10 ml. 
2. Chininum hydrobromicum (bromowodorek chininy) miał postać białych kryształków 
gorzkiego smaku, rozpuszczalnych w wodzie. Działanie przeciwbólowe, przeciwzimnicze, 
przeciwgorączkowe. Doustnie podawano w proszkach, pigułkach, roztworach , po 100-2000 
begin_of_the_skype_highlighting              100-2000      end_of_the_skype_highlighting mg 
dziennie. Ponadto w zastrzykach: Chinini hydrobromici 1 g, alcoholi 1,5, Aquae destill 7,5. 
Steril. S. Do jednorazowego wstrzyknięcia pod skórę. 
3. Chininum hydrochloricum (chlorowodorek chininy) = Chininum muriaticum – igiełki 
gorzkiego smaku, rozpuszczalne w wodzie, najlepiej w gorącej. Rozp. w alkoholach i 
glicerynie. Zawiera ok. 82% chininy. Działa zabójczo na zarodźce malaryczne i inne 
pierwotniaki. Obniża ciepłotę ciała. W małych dawkach zapobiega przeziębieniom, grypie, 
chroni przed malarią. Zwalnia przewodzenie bodźców serca. Zwiększa wrażliwość mięśnia 
macicy na podniety skurczowe, szczególnie porodowe. Zmniejsza wrażliwość na ból. 
Miejscowo drażni tkanki i powoduje znieczulenie. Stosowana przy nerwobólach, zimnicy, 
pierwotnych słabych bólach porodowych, krwawieniach porodowych. Doustnie 30-150 mg 
jako tonicum, 1-3 razy dziennie; 300 mg kilka razy dziennie jako środek przeciwgorączkowy; 
1,5-2 g dzienne jako środek przeciwmalaryczny. 100-250 mg 3-4 razy dziennie jako lek 
przeciwbólowy. 
Chinina hamuje katabolizm związków azotowych, wywołując retencję azotu w ustroju. 
Obniża przemianę wewnatrzkomórkową przemianę materii, spowalniając procesy utleniania. 
Hamuje rozpad białek w ustroju. Zmniejsza wytwarzanie ciepła, zmniejsza wrażliwość 
ośrodka termoregulacji. Hamuje migracje (diapedezę) i aktywność krwinek białych. Hamuje 
rozwój dwoinek zapalenia płuc. Po podaniu doustnym i zastosowaniu zewnętrznym (okłady, 
pasty, ma  

ć) hamuje rozwój zmian ropnych Chinina działa przeciwwirusowo, dlatego małe dawki 
zapobiegają grypie, a większe wspomagają leczenie już istniejącej grypy. Chinina uzyskuje 
wysokie stężenie w płucach, co jest szczególnie ważne w leczeniu infekcji tych narządów. 
Chinina zmniejsza objętość śledziony, także przy jej obrzękach. Zmniejsza ilość wydalanego 
kwasu moczowego z moczem. 
Chinina przedawkowana jest niebezpieczna. Dawka ok. 10-12 g soli chininy najczęściej 
wywołuje zgon. Już w dawkach leczniczych może wywołać szum i objaw przytykania w 
uszach, zaburzenia widzenia, zawroty głowy, pobudzenie nerwowe. U niektórych ludzi 
powoduje rumień i wysypkę na skórze. 
4. Chininum sulfuricum (siarczan chininy) najstarsza przetworzona forma chininy w 
lecznictwie. Zawiera ok. 73% chininy. Trudno rozpuszczalny w wodzie. Kwaśny siarczan 
chininy – Chininum bisulfuricum (ok. 60% chininy) jest natomiast dobrze rozpuszczalny w 
wodzie. Ma podobne właściwości jak chlorowodorek chininy. Działanie zabójcze chininy na 
pierwotniaki wywołujące malarię polega na uszkadzaniu DNA. Uszkadza enzymy utleniające. 
Niszczy wewnątrzkrwinkowe postacie zarodźców malarii – Plasmodium. Hamuje rozwój 
schizontów w erytocytach. Nie działa na stadia pozakrwinkowe. Okres półtrwania chininy 



wynosi 12 h. Po wchłonięciu do krwi jest związana z białkami w 70-90%. Przenika przez 
łożysko.  
Chininum bisulfuricum – w maściach i kremach 10%, chroniących przed UV i opalaniem. 
5. Chininum aethylocarbonicum (etylowęglan chininy) – nie rozpuszcza się w wodzie, 
pozbawiony gorzkiego smaku. Nie daje objawów ubocznych u ludzi wrażliwych na chininę. 
6. Dichininum carbonicum – węglan chininy – proszek nierozpuszczalny w wodzie, bez 
smaku. 
7. Chininum tannicum – taninian chininy = garbnikan taniny – żółtawy proszek 
nierozpuszczalny w wodzie, o słabo gorzkim smaku, zawierający ok. 35% chininy. Doustnie 
100-2500 begin_of_the_skype_highlighting              100-
2500      end_of_the_skype_highlighting mg, w proszkach, pigułkach, miksturach. Dawniej 
podawany dzieciom chorym na koklusz (syrop). Ponadto w leczeniu biegunki. 
8. Chininum ferro-citricum (żelazo-cytrynian chininy) – amorficzne zielonawo-brunatne 
płatki, rozpuszczalne w wodzie. Podawano doustnie kilka razy dziennie po 100-500 mg, w 
proszkach, pigułkach, jako tonicum i przeciwko blednicy. 
9. Chininum valerianicum (walerianian chininy, kozłkan chininy) – bezbarwne tabliczki lub 
kryształy iglaste o perłowym połysku, o zapachu waleriany i gorzkim smaku. Roztwarzają się 
w 100 cz. wody. Doustnie po 100 mg 3 razy dziennie przy nerwobólach. 
Zastosowanie w medycynie znalazła także chinidyna. 
Chinidinum sulfuricum (Conchininum sulfuricum) = Chinidini sulfas = Quinidine sulfate to 
białe kryształki gorzkiego smaku, rozpuszczalne w wodzie, w spirytusie. Wodne roztwory 
mają odczyn obojętny. Prawoskrętny izomer chininy. Posiada właściwości bakteriobójcze, 
przeciwgorączkowe. Obniża napięcie mięśni gładkich. Hamuje przewodzenie bodźców w 
sercu. Zmniejsza pobudliwość serca. Przedłuża okres refrakcji mięśni prążkowanych i 
mięśnia sercowego. Obniża napięcie i siłę skurczową serca (antagonista naparstnicy). 
Zmniejsza wrażliwość włókien Purkinjego w przedsionkach i pęczka przedsionkowo-
komorowego. Ma działanie alfa-adrenolityczne. Rozszerza naczynia wieńcowe. Zwalnia fale 
migotania przedsionków, likwiduje nieskoordynowane skurcze przedsionków, znosi objawy 
niemiarowości.Znalazła zastosowanie w leczeniu migotania i trzepotania przedsionków, 
niemiarowości zupełnej, napadowego kołatania serca i pobudzenia przedwczesnego. Nie 
można jej podawać przy znacznych zmianach anatomicznych w mięśniu sercowym. 
Podawanie leku rozpoczyna się od małych dawek 100-200 mg kilka razy dziennie, stopniowo 
zwiększając. W napadowym kołataniu serca I dawka 100 mg, po godzinie 200-400 mg, potem 
co 2 h 200-400 mg, aż do ogólnej dawki 2 g.  
Dawkowanie chinidyny jest trudne i wymaga od lekarza pewnej praktyki. W zbyt małych 
dawkach może paradoksalnie przyśpieszyć rytm komór i działać wagolitycznie na węzeł 
przedsionkowo-komorowy. W zbyt dużych dawkach działa depresyjnie na mechanizm 
skurczu, nadmiernie obniża ciśnienie tętnicze krwi.  
Niektóre osoby są uczulone na chininę i chinidynę. Chinidyna potęguje działanie leków 
przeciwzakrzepowych, w tym opisanej przeze mnie kumaryny. Nasila działanie leków 
zwiotczających mięśnie szkieletowe. 
Chinina i kora chinowa w XIX i do połowy XX wieku były we wszystkich farmakopeach. 
Środkom tym poświęcano bardzo dużo miejsca w każdym podręczniku farmakologii.  
Chinina jest wydalana z moczem, śliną, potem i żółcią. Mocz zawierający metabolity chininy 
po dodaniu wody chlorowej i amoniaku zabarwia się na zielono. W dawce ok. 500 mg i 
większych chinina wywołuje upojenie chinowe, objawiające się szumem w uszach, 
ogłuszeniem, zawrotami głowy, mdłościami i wymiotami. W dawce ok. 4 g wywołuje spadek 
sił (kollaps), odurzenie, osłabienie słuchu, czasem nawet chwilową utratę słuchu, zaburzenia 
wzrokowe. Oddech staje się częsty i nieregularny. Wpływ na ciepłotę ciała u zdrowych ludzi 
jest mało wyrażony, czasem może nawet wzrosnąć lub nieznacznie obniżyć się. U osób 



gorączkujących, chorych, chinina działa wyraźnie napotnie i przeciwgorączkowo. U osób 
wrażliwych nawet małe dawki chininy wywołują na skórze rumień, pęcherzyki i plamy 
(zmiany różycopodobne). Na grzyby chinina nie działa, w roztworze można nawet hodować 
pleśnie Przeciwgrzybicze właściwości posiadają natomiast preparaty z kory chinowej.  
W leczeniu zimnicy chinina najlepiej sprawdza się w profilaktyce codziennych napadów i 
trzeciaczki. Chinina nie działa na gametocyty pierwotniaków malarycznych. Działa na 
schizonty. Preparaty chininowe zmniejszają obrzęk wątroby i śledziony, zmniejszają 
dolegliwości bólowe w przebiegu malarii, pobudzają apetyt, co poprawia stan chorego. 
Korę chinową można kupić w zagranicznych sklepach internetowych. Red Cinchona 
pochodzi z Cinchona succirubra (=C. pubescens). Yellow Cinchona pochodzi z Cinchona 
calisaya i C. ledgeriana. 
 
Cortex Condurango – kora kondurango w fitoterapii 
Kora kondurango – Cortex Condurango uzyskiwana jest z tojowca kondurango – 
Marsdenia condurango Reichenbach Fil. (=Gonolobus condurango Triana), z rodziny 
trojeściowatych – Asclepiadaceae. Kondurango jest lianą (do 10 cm gr.) występującą w 
Ameryce Południowej. Uprawiana w Afryce Wschodniej.  
W Ameryce Południowej używano kondurango przeciwko ukąszeniom żmij. Dopiero w 1870 
roku została sprowadzona do Europy i rozpropagowana jako lek leczący raka żołądka. 
Współczesne badania wykazały właściwości przeciwnowotworowe kondurango. 
Wodne wyciągi z kondurango pienią się, dzięki zawartości saponin. Przy ograniu mętnieją, a 
po ostudzeniu znów stają się klarowne. Odwary trzeba filtrować po ostygnięciu. Kora 
kondurango dostępna w sklepach internetowych. 
Zgodnie z Pharm. Helvetica 6 (z 1971 r.) surowiec (Cortex Condurango, Condurangorinde, 
Ecorce de condurango, Corteccia di condurango) powinien mieć indeks goryczy na poziomie 
150, popiołu nie więcej niż 12%. Oficjalny preparatem w Ph.Helv. był Extractum condurango 
fluidum o indeksie goryczy 100-140. Dawka jednorazowa Extr. Condurango fluidum 1-2 g. 
Składnikami czynnymi są: goryczka – kondurangina 1,5-2,3%, saponiny sterydowe, kauczuk 
do 6%, alkohol cykliczny – konduritol (konduryt), sterol – kondurangosterol = kondurasterol, 
olejek eteryczny, garbniki (ok. 10-12%). 
Cortex Condurango jest w farmakopei Polskiej II. Brak kondurango w FP III. Także British 
Pharmacopoea z 1932 i 1963 nie zawierają kory kondurango. Cortex Condurango 
zamieszczony jest w Pharmacopoea Austriaca septima z 1889 r., Pharmacopoea Germanica 
III z 1890, Pharmacopoea Helvetica tertia z 1898 (tutaj także Vinum Condurango) Ph. Helv. 
V (z lat 1948-1962) i X (z 2006 r.). Condurango Cortex jest w Deutscher Arzneimittel Codex 
z 2003 r. 
Zatem w Szwajcarii do dziś jest to środek oficjalny (kora, wyciąg, wino). 
W użyciu były:  
- odwar z kory kondurango 10% i macerat z korzy kondurango – Decoctum et Maceratio 
Condurango 10% – 3-5 razy dziennie 1 łyżka stołowa wodnego wyciągu;  
- nalewka kondurango – Tinctura Condurango 1:5 – 3 razy dziennie po 30 kropli;  
- Vinum Condurango – 5 razy dziennie 1 łyżka stołowa wina. 
Zastosowanie: jako środek pobudzający wydzielanie śliny, soku żołądkowego, trzustkowego 
i żółci, poprawiający trawienie, polepszający przyswajanie składników pokarmowych, 
przeciwwymiotny, regulujący wypróżnienia, zapobiegający atonii jelit. Pobudzający apetyt. 
Ponoć leczy wrzody żołądka i dwunastnicy (ulcus ventriculi et duodeni).  Wg Madausa znosi 
nieżyt jelit występujący u palaczy tytoniu.  
Leczy nieżyt żołądka i jelit. Dobry na dyspepsję.  
Dzięki zawartości saponin sterydowych może regulować miesiączkowanie i dawać efekt 
estrogenny, co tłumaczy jego dawne zastosowanie w tym zakresie. Kwas chlorogenowy, 



kawowy, saponiny pobudzają wydzielanie żółci. Fenolokwasy mogą działać ochronnie na 
miąższ wątroby. 
Wg nowych badań i publikacji szwajcarskich Cortex Condurango zawiera od 1 do 3% 
kondurangin, które mają budowę glikozydów sterydowych. Ph. Helv. X wymaga 
przynajmniej 1,8% glikozydów sterydowych, w przeliczeniu na kondurangoglikozyd A. W 
surowcu są obecne fitosterole(beta-sitosterol) i trójterpeny (beta-amyryna), glikozydy 
flawonolowe, flawony (glikozydy), kumaryny, alkaloidy (kondurangamina A i B), kwas 
kawowy, chlorogenowy, wanilina i cyklitole (alkohole cukrowe) – konduritol. 
Glikozydy sterydowe kondurango są pochodnymi pregnanu. Termin kondurangina 
obejmuje cały kompleks poszczególnych glikozydów steroidowych: kondurangozyd A 
(aglikon gagaimogenina A), Kondurangozyd A0 (aglikon gagaimogenina A), kondurangozyd 
B (aglikon gagaimogenina B), kondurangozyd B0 (aglikon gagaimogenina B), 
kondurangoglikozyd A (aglikon kondurangogenina A), kondurangoglikozyd A0 (aglikon 
kondurangogenina A), kondurangozyd C (aglikon gagaimogenina C), kondurangozyd C0 
(aglikon gagaimogenina C), kondurangoglikozyd C (aglikon konurangogenina C), 
kondurangoglikozyd C0 (aglikon kondurangogenina C), kondurangozyd D01 (aglikon 
marsdenina), kondurangoglikozyd E (aglikon kondurangogenina E), kondurangoglikozyd E0 
(aglikon kondurangogenina E), kondurangoglikoyzd E2 )(aglikon kondurangogenina E), 
kondurangoglikoyzd E3 (aglikon kondurangogenina E). 
 
 
Strychnina  
Strychnina (Strychninum) – alkaloid występujący w roślinie o nazwie kulczyba wronie oko – 
Strychnos nux vomica L. Kulczyba rośnie w Ameryce Południowej, Afryce i tropikalnej Azji. 
Należy do rodziny połatowatych Loganiaceae. Czysta strychnina Strychninum purum ma 
postać żółtawego lub kremowego proszku rozpuszczalnego w spirytusie, trudno 
rozpuszczalnego w wodzie. Azotan strychniny Strychninum nitricum ma formę białego lub 
kremowego proszku trudno rozpuszczalnego w spirytusie (70 cz.) i wodzie (90 cz.). 
Strychnina dobrze rozpuszcza się w gorącej wodzie (3 cz.). Smak ma bardzo gorzki. Szybko i 
łatwo wchłania się przez błony śluzowe do krwi i limfy wywołując działanie 
ogólnoustrojowe.  
Surowcem farmaceutycznym jest nasienie kulczyby Semen Strychni, zawierające 2-4% 
alkaloidów: strychnina 40-45%, brucyna (50%), kolubryna, nowacyna, womicyna; irydoidy 
(loganina = meliatyna), kwas chlorogenowy (= kwas igazurowy), fitosterole. 
Tinctura Strychni max pro dosi (maksymalna dawka jednorazowa) 1,0; max pro die 
(maksymalna dawka dzienna) 3,0; Extractum Strychni siccum 0,01-0,05 g pro dosi, 0,1 g pro 
die; Pulvis Sem. Strychni pro dosi 0,1, pro die 0,3 g. Dawka 30 mg strychniny może wywołać 
śmierć. 
Strychnina jest substancją pobudzającą synapsy, drogą zmniejszenia progu pobudliwości 
błony postsynaptycznej w komórkach motorycznych rdzenia. Innymi słowy strychnina znosi 
hamujące działanie komórek Renshaw i komórek hamujących typu antagonistycznego, 
doprowadza do równoczesnego obniżenia progu pobudliwości wszystkich komórek 
motorycznych rdzenia, co z kolei prowadzi do wystąpienia zjawiska ogólnego tężca 
mięśniowego.  
Strychnina pobudza ośrodkowy układ nerwowy, w dużych dawkach poraża go. Odruchy są 
nasilone, napięcie (tonus) mięśni szkieletowych zwiększa się, występuje drżenie mięśni, 
charakterystyczne mrowienie i usztywnienie (wzrost napięcia) kończyn, chwilowe dreszcze, 
głównie przeszywające kark i grzbiet. Następuje pobudzenie ośrodka naczynioruchowego i 
oddechowego. Wyraźny jest wzrost percepcji wrażeń słuchowych, wzrokowych (wzrok ulega 
wyostrzeniu, barwy i szczegóły stają się wyraźniejsze, postrzeganie sprawniejsze), 



węchowych (zaczynamy czuć więcej zapachów niż zwykle), dotykowych i smakowych 
(odbiór nut smakowych jest silniejszy i szerszy). Działanie to utrzymuje się u niektórych osób 
nawet 3-4 dni po zażyciu dawki 5 mg. Następuje wybitny wzrost wydolności psychicznej i 
fizycznej. Poprawieniu i usprawnieniu ulegają procesy uczenia się, przypominania i 
kojarzenia. Strychnina pobudza krążenie krwi i ukrwienie mózgu oraz narządów płciowych. 
Obkurcza naczynia jelitowe, podnosi ciśnienie krwi. Ośrodek oddechowy staje się bardziej 
wrażliwy na CO2. Strychnina wzmaga odruchy rdzeniowe (np. kolanowy), ułatwia i wzmaga 
wzwód prącia, wzmaga wrażliwość odruchową ośrodka ejakulacyjnego, ułatwiając wytrysk 
nasienia. Zwiększa również wzwód i wrażliwość łechtaczki. Strychnina pobudza zwoje 
Auerbacha i Meissnera jelit. Przyśpiesza czynność serca, wzmacnia siłę skurczów serca, 
zwiększa przewodnictwo w układzie bodźcowo-przewodzącym serca. 
Podawana kilkakrotnie ulega stopniowej kumulacji w ustroju. Działanie wówczas strychniny 
wydłuża się do kilku dni, po czym wrażliwość na nią spada. Niekiedy efekt ten skłaniał 
pacjentów do podniesienia (przekraczania) dawki, aby znów odczuwać przyjemne wrażenia, 
ale to powodowało z kolei podstępne przedawkowanie i zatrucie, nierzadko śmiertelne. W 
dawce 10-15 mg u wielu osób występują zaburzenia poruszania się, sztywność stawów, 
przeczulica i przykurcze mięśni. U niektórych osób jednak pomimo podania dawki 10-15 mg 
takich objawów ubocznych nie obserwuje się.  
Po dawkach 30-100 mg u wszystkich osób występują nagłe przykurcze mięśni (skurcze 
tężcowe), obejmujące mięśnie grzbietu, brzucha i kończyn. Początkowo pojawiają się kłopoty 
w przełykaniu śliny. Mowa staje się szybka i niewyraźna, po czym utrudniona, może nawet 
pojawić się ból żuchwy przy mówieniu. Zjawiają się drżenia mięśni, skurcze niektórych 
mięsni twarzy, przez co tworzy się charakterystyczny grymas przypominający uśmiech (Risus 
sardonicus). Mięśnie brzucha stają się deskowato twarde, klatka piersiowa nieruchoma w 
ustawieniu wydechowym; żyły ulegają przepełnieniu, pojawia się sinica, źrenice są 
rozszerzone, przytomność jest zachowana. Ciało jest wyprężone do tyłu, kończyny dolne 
wyprostowane, górne zgięte. Z powodu niemożności oddychania występują silne bóle i 
uczucie panicznego strachu. Napady takie trwają do minuty i powtarzają się 3-5 razy. W 
ciągu kolejnego napadu może nastąpić jednak zgon zatrutego. Napady bardzo wyczerpują 
zatrutego. 
Małe dawki strychniny były niegdyś stosowane jako goryczka pobudzająca apetyt i 
poprawiająca aktywność pacjentów po przebytych zatruciach i chorobach zakaźnych. Dawki 
lecznicze strychniny były stosowane w leczeniu zaburzeń krążenia i oddechu, osłabienia 
wzroku, słuchu i smaku, niedowładów mięśniowych, wyczerpania psychicznego i fizycznego, 
zaburzeń w odczuwaniu orgazmu, zaburzeń oddawania moczu (mimowolne moczenie się), 
zaburzeń wzwodu prącia i ejakulacji oraz zapalenia płuc. 
Dawki lecznicze strychniny wynoszą 4-5 mg. Najwyższa dawka dzienna: 10 mg. 
Strychnina jest dobrym i skutecznym lekiem, jednak dawki lecznicze są bliskie dawek 
trujących, dlatego obecnie nieliczne preparaty zawierają strychninę, np. krople Cardiamid 
Coffein zawierają 0,25 mg strychniny w 1 ml i 100 mg koffeiny w 1 ml (obok niketamidu 100 
mg/1 ml).  
 
 
Cetraria Islandica – porost islandzki; Iceland Moos 
Płucnica islandzka – porost islandzki - Lichen islandicus  
seu Cetraria islandica (L.) Acharius (Parmeliaceae) 
Ogólna charakterystyka 
Płucnica islandzka to pewny i silny w działaniu surowiec zielarski, niegdyś popularny, 
obecnie wycofany z Farmakopei Polskiej VI.  



Porost islandzki, czyli płucnica islandzka należy do plechowców, czyli do roślin niższych, 
których ciało nie jest zróżnicowane na wyspecjalizowane organy, typowe dla roślin 
wyższych. Ta piękna roślina zielarska należy do gromady Lichenophyta (Lichenes) i rośnie 
stosunkowo często w suchych borach iglastych w górach i na niżu. Porasta ziemię, pnie 
drzew, skały i głazy. Bardzo pospolicie występuje w krajach północy. W Polsce jest pod 
częściową ochroną. Porosty są to złożone symbiotyczne organizmy. Plecha porostów składa 
się z dwóch organizmów: grzyba i glonu, które ze sobą współżyją pod względem 
fizjologicznym (grzyb dostarcza glonom wody z solami mineralnymi i stanowi zewnętrzną 
ochronną otoczkę, a glon przeprowadza proces fotosyntezy w wyniku, której powstają 
głównie cukry i tłuszczowce). Często do plechy porostów dołączają się bakterie azotowe 
wiążące wolny azot z powietrza, dzięki czemu roślina wytwarza substancje azotowe białkowe 
i niebiałkowe. Porosty rozmnażają się wegetatywnie przy pomocy soredium (soredia = 
urwistki) i isydium (izydia). Oba odłamki plechy zawierają obydwa organizmy.  
Interesująca nas płucnica islandzka ma plechę brunatną lub brunatnozieloną (zależenie od 
wilgotności panującej w środowisku życia rośliny), silnie rozgałęzioną, dichotomicznie 
powycinaną, spłaszczoną, liściokształtną, brzegiem nierównomiernie ząbkowaną i o brzegach 
podwiniętych do wewnątrz, środkowa część plechy przytwierdza się do podłoża dolną 
powierzchnią, specjalnymi nitkami grzyba – chwytnikami (ryzoidy). Ciało płucnicy jest 
poplamione na czerwonawo i biało. Jako ciekawostkę podaję, że porosty mają zdolność 
wytwarzania zarodników w apothekiach czyli w miseczkach (produkuje je część grzybowa). 
Surowiec 
Surowcem jest cała plecha porostu – Thallus Lichenes islandici sive Thallus Cetrariae 
islandicae. Lichen islandicus (FP II, III, IV) można kupić w aptekach i w sklepach 
zielarskich. Plechę (Thallus) zbiera się cały rok ze stanu naturalnego w dni suche, po czym 
suszy w temp. do 60o C i przechowuje w światłoszczelnych opakowaniach. Smak plech 
gorzki. Surowiec jest dostępny w sklepach zielarskich. 
Skład chemiczny 
Jedną z pierwszych substancji czynnych płucnicy zidentyfikowanych chemicznie była 
cetraryna /cetrarine) C18H16O8, zwana również kwasem cetrarowym /cetraric acid/ (gorzki 
smak, biała krystaliczna substancja) – 2%. 
W pierwszej połowie XIX wieku wyizolowano również z surowca kwas licheno-stearowy = 
licheno-stearic acid (C14H34O3), kwas fumarowy (lichenowy kwas, kwas porostowy) – 1%, 
kwas szczawiowy i winowy. Ustalono również że plecha płucnicy islandzkiej zawiera 70% 
licheniny i izolicheniny (hemicelulozy). Lichenina stanowi 50%, a izolichenina 10-16% 
frakcji śluzowo-węglowodanowej płucnicy. Lichenina nie jest rozpuszczalna w zimnej 
wodzie. Izolichenina jest rozpuszczalna w zimnej wodzie. Lichenina w hydrolizie uwalnia 
glukozę. Izolichenina podczas hydrolizy daje obok glukozy, mannozę i galaktozę. 
Porosty zawierają głównie węglowodany – polisacharydy, rzadziej monosacharydy. Plecha 
boaga jest także w kwas krzemowy, kwasy lichenowe – do 5% (kw. usninowy, kw. fumaro-
proto-cetrarowy, proto-liche-stearowy, kw. fizodowy i in.), śluzy, barwniki, sole mineralne 
(jod, miedź, krzem i in.). Popiół 3-4%. 
Kwas fumaroprotocetrarowy w hydrolizie daje kwas protocetrarowy, przechodzący w kwas 
cetrarowy C19H15(OH)2COOH (kwas dioksykarbonowy) i kwas fumarowy, zwany dawniej 
kwasem porostowym lub lichenowym. Kwas cetrarowy jest gorzki. Obecnie termin kwasy 
porostowe obejmuje szereg związków o charakterze depsydonów i kwasów alifatycznych. 
Kwas lichesterynowy (lichestearowy) powstaje z kwasu protolichesterynowego C19H32O4. 
Jest pochodną furanu. 
Działanie, zastosowanie i dawkowanie 
Porost islandzki działa przede wszystkim powlekająco (osłaniająco), przeciwkaszlowo, 
wykrztuśnie, przeciwzapalnie, antybiotycznie (przeciwbakteryjnie), przeciwgruźliczo, 



przeciwnowotworowo, wzmacniająco, przeciwwymiotnie, przeciwpotnie, uspokajająco, 
odtruwająco; reguluje wypróżnienia i przemianę materii, zwiększa produkcję i wydzielanie 
śliny, soku żołądkowego, trzustkowego i jelitowego. Silnie stymuluje czynności sekrecyjno-
absorpcyjne układu pokarmowego. Hamuje wydzielanie łoju i potu. Warto dodać, ze w 
małych dawkach wzmaga wydzielanie soku żołądkowego, natomiast w dużych – hamuje 
wydzielanie soku żołądkowego i powstrzymuje oddziaływanie kwasu solnego na śluzówkę 
żołądka. W dużych dawkach płucnica hamuje także wymioty i znosi objawy choroby 
morskiej. Dawniej stosowana była w leczeniu choroby wrzodowej i nadkwaśności żołądka 
(duże dawki). Znaczenie miały tutaj właściwości gojące, powlekające, przeciwzapalne i 
osłaniające oraz przeciwbakteryjne składników płucnicy islandzkiej. 
Maceraty i napary z płucnicy są bardzo wartościowymi preparatami do celów kosmetycznych. 
Posiadają bowiem właściwości odtruwające, oczyszczające, nawilżające, osłaniające, 
antyseptyczne, przeciwzapalne, przeciwłuszczycowe (Antipsoriatica) i przeciwtrądzikowe 
(Antiacentica). Regularnie stosowane hamują nadmierne wydzielanie łoju. Mogą być również 
wykorzystane do leczenia zniszczonych włosów (płukanki). 
Napar z płucnicy jest dobrym środkiem do leczenia podrażnienia i przemęczenia oczu, 
zapalenia spojówek i powiek, nadmiernego łzawienia i cieni pod oczami (w ostatnim 
przypadku polecam połączyć płucnicę z sokiem z pietruszki lub selera – 2 części naparu z 
płucnicy + 0,5 części soku lub maceratu z pietruszki lub selera; okłady 30 minutowe). 
Zewnętrznie w leczeniu trudno gojących się ran (okłady z odwaru). 
Płucnica islandzka (tarczownica islandzka) należy do immunostymulatorów. Lichenina 
posiada właściwości przeciwnowotworowe. 
Wskazania w fitoterapii naukowej: stany zapalne i infekcje układu oddechowego, stany 
zapalne skóry i oczu, choroba wrzodowa, stany zapalne i nieżyt przewodu pokarmowego, 
zapalenie odbytu. 
Wskazania w fitoterapii ludowej: kaszel różnego pochodzenia, stany zapalne i zakażeniowe 
układu oddechowego, chrypka, nowotwór, przeziębienie, choroby zakaźne, schorzenia 
skórne, choroby alergiczne objawiające się nieżytem dróg oddechowych, zaburzenia 
trawienia, kamica żółciowa i moczowa, zastoje żółci, niestrawność, stany zapalne przewodu 
pokarmowego, zaparcia, choroba wrzodowa, zaburzenia miesiączkowania i przemiany 
materii, choroby hormonalne, upławy, wole endemiczne, choroby wątroby i trzustki, choroby 
włosów, zatrucia, nadmierna potliwość, brak apetytu, miażdżyca, wiek podeszły i choroby z 
nim związane, po zawale serca, pękanie i przepuszczalność naczyń krwionośnych błon 
śluzowych, kuracja odmładzająca, choroby oczu, zapalenie przydatków i jąder (okłady, 
kąpiele, doustnie), żylaki kończyn, hemoroidy (lewatywy), choroby nerek i dróg moczowych.  
Zewnętrznie (przemywanie, okłady, maseczki, nasiadówki, płukanki):  
choroby kobiece (stany zapalne, świąd, upławy), trądziki, ropnie, łuszczyca, zmiany troficzne, 
wypadanie włosów, łamliwość i rozdwajanie się włosów, łojotok, łojotokowe zapalenie skóry 
, owrzodzenia, rany, oparzenia, liszaje, stany zapalne i infekcje gałki ocznej oraz powiek, 
zmęczenie, pieczenie, łzawienie i opuchnięcie oczu (+ preparat mineralno-witaminowy i 
jednoczesne picie naparu!). 
Napar – Infusum: 2 łyżki plechy zalać 1 szkl. wrzącej wody; odstawić na 30 min. i przecedzić. 
Pić 4-6 razy dz. po 50 ml (zasada często i mało); dzieci ważące: 5-6 kg – 4 ml, 7-8 kg – 5-5,7 
ml, 9-10 kg – 6-7 ml, 15-20 kg – 10,7-14 ml, 25-30 kg – 17,3-21 ml, 35-40 kg – 25-27,8 ml, 
45-90 kg – 32- 36 ml, 4-6 razy dz. 
Odwar – Decoctum: 2 łyżki plechy zalać 1 szkl. wody; gotować 15 minut; przecedzić. Pić jak 
napar. 
Macerat – Maceratio: 2 łyżki rozdrobnionej płucnicy zalać 1 szklanką ciepłej przegotowanej 
wody; odstawić na 5 godzin; przecedzić. Stosować zewnętrznie lub doustnie. 



Nalewka porostowa – Tinctura Cetrariae: pół szkl, plechy zalać 300 ml wódki lub wina; 
wytrawiać 14 dni; przefiltrować. Zażywać 4-6 razy dz. po pół łyżeczki lub 3-4 razy dz. po 5-
10 ml. Przeznaczona jest również do przemywania skóry. Dzieciom podawać w mleku z 
miodem lub w herbacie tymiankowej albo lebiodkowej.  
Nalewka klasyczna z płucnicy: 1 część surowca zalać 5 częściami alkoholu 70%, odstawić na 
7 dni, przefiltrować.  
Ekstrakt płucnicowy – Extractum Cetrariae: pół szkl. plechy zalać 150 ml alkoholu 40-70%; 
wytrawiać 10 dni; przefiltrować. Zażywać 4 razy dz. po pół łyżeczki. 
Do leczenie schorzeń skórnych stosować nalewkę, ekstrakt lub odwar z płucnicy. Doskonały 
jest także olej porostowy: pół szkl. plechy płucnicy (uwaga! surowiec zwilżyć najpierw 
alkoholem 40-70%, a dopiero potem ekstrahować olejem) zalać 150 oleju słonecznikowego 
lub sojowego o temp. 60o C; wytrawiać 7 dni; przefiltrować. Używać go do przemywania, 
masażo-wcierania, maseczek olejowych, kąpieli olejowych na zniszczone włosy oraz do 
okładów i lewatyw (stany zapalne jelit i odbytu, hemoroidy, parcie na kał, zaparcia). 
Rp. Porost islandzki – 1 łyżka  
Plecha morszczynu – 1 łyżka  
Kłącze lub ziele kokoryczki – 1 łyżka  
Ziele przytulii – 1 łyżka 
Wymieszać. 2 łyżki mieszanki zalać 1 szkl. wody; zagotować i odstawić na 30 minut; 
przecedzić. Pić 4 razy dz. po 50 ml. Stosować przez conajmniej 25 dni, potem przerwa 14-
dnlowa i kurację powtórzyć. 
Wskazania: choroba Basedowa, wole endemiczne, zaburzenia przemiany materii, 
nadciśnienie, pękanie naczyń krwionośnych, zaburzenia hormonalne, zapalenie przydatków, 
stany zapalne jąder, zaparcia. Lek silny! 
Rp. Porost islandzki – 1 łyżka  
Ziele hyzopu – 1 łyżka  
Liść szałwii – 1 łyżka  
Ziele glistnika – 1 łyżka 
Wymieszać. 2 łyżki mieszanki zalać 2 szkl. wrzącej wody: odstawić na 20 minut; przecedzić. 
Pić 4 razy dz. po 100 ml. Stosować przez conajmniej 30 dni, potem zastosować przerwanie 
leczenia na 2 tygodnie i tak powtarzać.  
Wskazania: nadmierna potliwość, choroby alergiczne, nieżyt układu oddechowego, bóle 
brzucha, wątroby i trzustki, skurcze żołądka i jelit, kamica żółciowa, zaburzenia trawienia, 
trądzik odwrócony acne inversa.  
Rp. Plecha morszczynu – 1 łyżka  
Porost islandzki – 4 łyżki 
Korzeń żywokostu – 3 łyżki 
Wymieszać. Zalać 2 szkl. wody; gotować 15 minut; nie uzupełniać brakującej ilości wody!; 
przecedzić. Do wywaru wsypać pól łyżeczki żelatyny spożywczej, i podgrzewając mieszać aż 
do jej całkowitego rozpuszczenia. W osobnym garnczku zagotować miód w ilości 100 ml z 
połową łyżeczki gliceryny i połową łyżeczki żelatyny (mieszać na gorącą aż do jej 
rozpuszczenia). Oba płyny wymieszać. Na końcu dodać 1 łyżkę nalewki tymiankowej lub 2 
łyżki nalewki lebiodkowej oraz 50 ml wina czerwonego lub białego, wymieszać. 
Przechowywać w chłodnym miejscu (w lodówce). Zażywać 4 razy dz. po 1 łyżce. 
Wskazania: kaszel, stany zapalne i zakażeniowe układu oddechowego, przeziębienie, choroby 
zakaźne, osłabienie, zaburzenia przemiany materii, choroba wrzodowa, zaparcia. 
 
 
 


