
Najbardziej popularne zioła i przyprawy ANTYWIRUSOWE

            

Jak  radzi  Steven  R.  Covey,  guru  entuzjastów  skutecznego  działania  w  życiu
i biznesie, jeden z najbardziej wpływowych ludzi w Ameryce, jeśli chcesz, żeby
skutecznie  omijały  Cię  bakterie  i  wirusy,  wyrób  w  sobie  nawyk  budowania
odporności.

Oto cytat z jego, znanego na całym świecie poradnika, "7 nawyków skutecznego
działania"  (wypracowanie  owych  siedmiu  nawyków  prowadzi  do  twórczych
zmian  wewnętrznych,  kształtowania  trwałych  relacji  z  innymi,  inspirującego
przywództwa na poziomie osobistym, interpersonalnym i menedżerskim):

"Działaj.  Weź  odpowiedzialność  za  własne  zdrowie.  Nikt  nie  zrobi  tego
za Ciebie.  Jeśli  chcesz  kształtować  odporność,  zostań  Budowniczym,  a  nie
Siewcą. Codziennie, cegiełka po cegiełce, wzmacniaj mur obronny organizmu,
a nie tylko rozsiewaj strach i panikę dookoła, zarażając nią innych. Siej myśli,
ale zbieraj działanie. Nasz charakter tworzą głównie nawyki. Zbuduj więc nawyk
dbania  o  odporność,  powtarzając  prozdrowotne  rytuały.  Tam gdzie  możesz,
działaj.  Nie  zamartwiaj  się  tym,  na  co  nie  masz  wpływu.  Patogeny
chorobotwórcze zawsze były i będą. Twój nawykowy styl życia ma decydujący
wpływ  na  reakcje  Twojego  organizmu.  A  styl  życia  budujesz  Ty  sam.
CODZIENNIE".

Odporność immunologiczna to zdolność organizmu do biernej  oraz czynnej
obrony przed patogenami, czyli czynnikami chorobotwórczymi.

U niemowląt  i  małych  dzieci  układ  immunologiczny  nie  jest  jeszcze  w pełni
dojrzały,  co  powoduje  zwiększoną  podatność  na  zakażenia.  Noworodki
i niemowlęta karmione piersią przez pierwsze pół roku życia chronione są przed
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drobnoustrojami chorobotwórczymi dzięki przeciwciałom, które przekazuje im
matka  /odporność  naturalna/.  W  kolejnych  latach  życia  odporność  nabyta
od matki zanika. Rozpoczyna się okres rozwijania własnej odporności dziecka,
czemu towarzyszą częste infekcje.

Pod  wpływem  antygenów  bakteryjnych  i  wirusowych  atakujących  dziecko,
układ  immunologiczny  zaczyna  produkować  przeciwciała  zwalczające
mikroorganizmy  chorobotwórcze.  Organizm  zapamiętuje  ich  antygeny
w tzw. komórkach pamięci immunologicznej, które przy ponownym ataku tych
samych  drobnoustrojów  stymulują  bardzo  szybką  produkcję  przeciwciał
neutralizujących  wroga  /odporność  czynna/.  W  ten  sposób  układ
odpornościowy małego dziecka stopniowo dojrzewa i w wieku 3–4 lat osiąga
właściwą  wydolność  immunologiczną.  Dlatego  infekcje  dróg  oddechowych,
występujące u dzieci w wieku szkolnym i u dorosłych ,  nie są już tak częste,
jak u dzieci młodszych.

                        

Dbając o układ odpornościowy należy pamiętać o zdrowym stylu życia, m.in.
prawidłowym odżywianiu  i  systematycznym wysiłku  fizycznym.  Odpowiednio
zbilansowana dieta powinna dostarczać określonej ilości pełnowartościowych
białek,  najlepiej  roślinnych,  węglowodanów –  zwłaszcza  złożonych,  o  niskim
indeksie  glikemicznym,  odpowiedniej  dawce  błonnika,  zdrowych  tłuszczów,
witamin, mikroelementów i fitoskładników. Trzeba unikać nadmiernych ilości
alkoholu  i  papierosów,  które  w  znaczący  sposób  osłabiają  układ
immunologiczny. Równie ważna jest aktywność fizyczna, minimum 3 do 5 razy
w  tygodniu,  a  najlepiej  codziennie  po  30-45  minut  wysiłku  dynamicznego
umiarkowanego,  np.  jazdy  na  rowerze,  biegania,  pływania,  nordic  walking
lub szybkiego spaceru.

Do obrony organizmu przed patogenami warto wykorzystać naturalne surowce
roślinne o potwierdzonym w badaniach silnym działaniu przeciwwirusowym.

                     Jak używać ochronnych roślin:

1. Jako dodatek do potraw (jadalne zioła i przyprawy);

2. W gotowych herbatkach lub naparach z samodzielnie przygotowanych 

mieszanek (zioła, kłącza);

3. Z wodą lub mlekiem (kłącza, korzenie);

2

https://www.medonet.pl/zdrowie,blonnik---rola-w-organizmie--zrodla-w-diecie--normy-spozycia,artykul,1727352.html
https://www.medonet.pl/zdrowie/diety,indeks-glikemiczny---tabela--produkty--niski-i-wysoki-poziom-gi,artykul,1721318.html


4. W postaci soku (owoce, kłącza);

5. Jako wyciągi (suplementy diety);

6. Do aromaterapii (olejki eteryczne).

Oto 10 najbardziej znanych ziół i przypraw poprawiających odporność
organizmu,  czyli  działających  przeciwzapalnie,  przeciwbakteryjnie
i przeciwwirusowo:

1.Korzeń chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana)

2. Oregano, czyli lebiodka pospolita (Origanum vulgare)

3. Jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea)

4. Kłącze imbiru lekarskiego (Zingiber officinale)

5. Eukaliptus australijski (Eucalyptus radiata) 

6. Owoce czarnego bzu (Sambucus nigra)

7. Czystek ladanowy (C. ladanifer)

8. Kłącze ostryżu długiego, czyli kurkumy (Curcuma longa)

9. Cebulki czosnku pospolitego (Allium sativum)

10. Korzeń lukrecji gładkiej (Glycyrrhiza glabra)

Ad.1 Chrzan pospolity (Armoracia rusticana) zwany w Polsce warzęchą, stanowi
gatunek rośliny  z  rodziny  kapustowatych.  Jego  łacińska  nazwa  nawiązuje
do tego, że roślina ta pierwotnie rosła blisko morza. W Polsce występuje tylko
jedna odmiana chrzanu, jednakże w poszczególnych regionach kraju roślina ta
różni  się  wielkością  liści,  korzenia  i  smakiem jadalnej  części.  Można spotkać
np. chrzan śląski, maliński, etc. Na świecie sporą popularnością cieszy się chrzan
japoński,  czyli  wasabi.  W  smaku  jest  on  nieco  bardziej  pikantny  niż  nasz
rodzimy.
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Chrzan nie dostarczy nam wielu kalorii  (100 gramów to tylko 48 kcal),  za to
zasili  nasz  organizm bogactwem  witamin (witamina  A,  witaminy  z  grupy  B
(witamina B1, B2, B3, B6 i B9), witamina C, E i K) oraz minerałów (cynk, fosfor,
magnez,  potas,  sód,  wapń,  żelazo).  Co ciekawe, roślina ta zawiera dwa razy
więcej kwasu askorbinowego niż cytryna (aż 117 mg!). Za ostry smak korzenia
chrzanu  odpowiadają  związki  siarki,  dzięki  którym  jest  on  silnie  bakterio
- i grzybobójczy, a także wspiera system  immunologiczny. Roślina ta nie tylko
pobudza apetyt, lecz także rozgrzewa ciało, podnosi  ciśnienie krwi, a według
niektórych, jest też skutecznym afrodyzjakiem.

Zawiera mnóstwo antybakteryjnych i  przeciwgorączkowych substancji,  takich
jak  lizozym  i  alkohol fenyloetylowy,  dzięki  czemu pełni  funkcję  naturalnego
antybiotyku. Aby w pełni korzystać z jego leczniczych właściwości, koniecznie
należy spożywać go na surowo. Przeciwinfekcyjne działanie i sporą zawartość
witaminy C w chrzanie powszechnie wykorzystywano w medycynie ludowej.
Świeżo  startym  korzeniem  leczono  przeziębienia  i  inne  choroby  układu
oddechowego. Dodatkowo, podawanie wyciągu z tej rośliny w postaci syropu
ma  działanie  wykrztuśne,  dzięki  czemu  likwiduje  uciążliwy  kaszel.  Podczas
choroby warto wdychać  olejki eteryczne unoszące się ponad świeżo utartym
korzeniem - jest to prosty sposób na udrożnienie zatok.

Jedną  ze  smaczniejszych  propozycji  podania  chrzanu  jest  domowy  twaróg
z dodatkiem   rzodkiewek.  Stanowi  on  jedną  ze  zdrowszych  inspiracji
śniadaniowych.

Składniki:

 30 dag domowego twarogu
 2 łyżki startego chrzanu
 pół pęczka rzodkiewek
 świeżo zmielony czarny pieprz
 sól himalajska  

Przygotowanie:
Rzodkiewki  dokładnie  myjemy  i  ścieramy  na  tarce  o  dużych  oczkach,
zaś twarożek  wraz  z  chrzanem  ugniatamy za  pomocą  widelca  na  aksamitną
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masę.  Następnie  mieszamy  wszystko  z  rzodkiewkami  oraz  przyprawiamy
odrobiną soli i pieprzu. Danie najlepiej podawać ze świeżym chlebem.

Ad.2 Oregano ze względu na walory smakowe oraz aromatyczne jest używane
jako dodatek do wielu potraw. Wchodzi w skład ziół prowansalskich. Zioło to
jest stosowane w omletach, w potrawach z makaronów, do sałatek, owoców
morza,  tartych  serów,  warzyw,  zup,  drobiu  oraz  do  potraw  mięsnych
z wieprzowiny, wołowiny, baraniny, cielęciny.

Jako  silny  antyseptyk  ma  zastosowanie  np.  w  leczeniu  zakażeń  układu
oddechowego:  kaszlu,  zapaleniu  migdałków,  oskrzeli,  w  astmie,  w  postaci
olejku do płukania jamy ustnej i gardła oraz do inhalacji.

Może mieć postać:

-przyprawy,

-naparu,

-płynu do płukania jamy ustnej,

-nalewki

-maści.

Ad.3 Jeżówka purpurowa ma bardzo silne działanie lecznicze. Stosowana jest
wspomagająco  podczas  wychodzenia  z  infekcji  i  stanów  zapalnych  dróg
oddechowych.  Ma  również  działanie  wspomagające  układ  immunologiczny.
Zalecana  jest  osobom  z  obniżoną  odpornością,  często  zapadającym
na przeziębienia i grypę.

Można ją stosować w postaci  syropów, wyciągów, kropli  i  tabletek, a także
maści, żeli na skórę i na błony śluzowe.

Jej  działanie  polega  na  aktywacji  makrofagów oraz  leukocytów,  które
wydzielają substancje niszczące wirusy i bakterie. Stosowana jest więc w terapii
wspomagającej leczenie infekcji zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.

Ze względu na intensywne pobudzanie układu odpornościowego preparatów
nie  powinni  przyjmować  pacjenci  po przeszczepach (ryzyko  ich  odrzucenia),
stosujący leki immunosupresyjne i glikokortykosteroidy, chorujący na choroby
autoimmunologiczne, gruźlicę, białaczki.
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Ad.4 Imbir wykazuje  działanie  rozgrzewające,  regenerujące,  stymulujące
i wzmacniające. Ma właściwości przeciwwymiotne, rozkurczowe, wiatropędne,
napotne,  wykrztuśne  i antyseptyczne.  Wzmaga  apetyt  poprzez   poprawę
przemiany materii  ,likwiduje uczucie pełności,  zwłaszcza po spożyciu tłustych
posiłków.  Cenną  właściwością  imbiru  jest  jego  działanie  odtruwające,
polegające na dezaktywacji  różnych szkodliwych czynników, zarówno toksyn,
które powstały w procesie nieprawidłowej przemiany materii, jak i substancji,
które dostały się do organizmu przypadkowo, między innymi z pożywieniem.
Imbir  wpływa  na  układ  oddechowy,  działając  wykrztuśnie,  rozgrzewająco
i napotnie,  zapobiegając  wnikaniu  zimna  i toksyn  do  głębszych  warstw
organizmu.  Aktywne składniki  kłącza imbiru  – szogaole i gingerole  – hamują
syntezę leukotrienów oraz cyklooksygenazę-1 i -2 (COX-1, COX-2), co tłumaczy
jego działanie przeciwzapalne.

Warto  wiedzieć,  że  rodzina  imbirowatych  obejmuje  ok.  140  gatunków,
a najpopularniejszą odmianą jest imbir lekarski, czyli roślina występująca jako
przyprawa lub składnik kosmetyków.

Wyciągi  z imbiru stosowane przez dłuższy czas (ponad 3 miesiące) doustnie,
zmniejszają  dolegliwości  bólowe,  obrzęki  i wysięki  w przebiegu  chorób
reumatycznych.  Od  dawna  znane  są  również  jego  właściwości
przeciwbakteryjne,  przeciwwirusowe  i przeciwpasożytnicze.  Hamują  one
rozwój  rhinowirusów,  bakterii  Escherichia  coli,  Proteus  vulgaris,  Vibrio
cholerae,  Salmonella  typhimurium,  Staphylococcus  aureus,  Streptococcus
viridans,  wielu  pierwotniaków  i bezkręgowców  pasożytniczych.  Ponadto
są skuteczne  w leczeniu  choroby  lokomocyjnej.  Działanie  to wynika  raczej
z lokalnego  wpływu  na  układ  żołądkowo-jelitowy  niż  na  ośrodkowy  układ
nerwowy.  Stwierdzono,  że  imbir  częściowo  ogranicza  nadmierną  motorykę
żołądka, charakterystyczną dla choroby lokomocyjnej.

Przeciwwskazaniami  do stosowania  imbiru  są:  hemofilia,  choroba wrzodowa
żołądka i dwunastnicy, refluks żołądkowo-przełykowy.

Ad.5  Eukaliptus,  liczący  około  600  gatunków,  to  jedno  z  najpotężniejszych
drzew  na  świecie.  Najczęściej  występuje  eukaliptus  właściwy,  nazywany
też gałkowym.  To  jego  ekstrakty  wykorzystuje  się  w  przemyśle
farmaceutycznym,  kosmetycznym  i  spożywczym.  Eukaliptus  niebieski,  czyli
gunni, jest popularnym materiałem bukieciarskim. Walory ozdobne mają jego
liście–  drobne,  niemalże  całkiem  okrągłe,  płaskie  i  co  najważniejsze
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– posiadające  szaroniebieski  odcień.  Z  wybranych  gatunków  eukaliptusa
pozyskuje się miód o silnych właściwościach antyseptycznych, który sprawdza
się nawet w leczeniu otwartych ran. Miód ten ma specyficzny smak i nie ulega
krystalizacji.  Z  kolei  gatunek  eukaliptus  cytrynowy  wykorzystywany  jest
w kompozycjach  perfumeryjnych.  Ulistnienie  tego  eukaliptusa  pachnie
intensywnie, cytrusowo, a jednocześnie delikatnie. Bardzo często gatunek ten
uprawia się  w celu odstraszenia  komarów oraz innych drobnych, aczkolwiek
szkodliwych  owadów – warto mieć go latem w domu. Nie tylko pomoże nam
pozbyć  się  maleńkich  intruzów,  ale  wniesie  też  odrobinę  egzotyki  w  nasze
progi. W perfumach należy do grupy zapachów drewna i  mchów. Użyteczność
eukaliptusów  na  tym  się  nie  kończy.  Należy  jeszcze  wspomnieć  o  ich
zastosowaniu w produkcji mebli. Drewno eukaliptusowe jako bardzo  odporne
na  wilgoć,  a  także  pleśń,  bakterie i  grzyby,  nadaje  się  doskonale  zwłaszcza
do produkcji mebli ogrodowych.

Eukaliptusowy  olejek  eteryczny  stanowi  składnik  zielonych  cukierków
odświeżających  oddech  i  wspomagających  bolące  gardło.  Posiada
niepowtarzalny,  orzeźwiający  zapach  oraz   właściwości  bakterio
– i grzybobójcze.  Jest  niezastąpiony  w  różnych  stanach  zapalnych  dróg
oddechowych,  zwłaszcza   chorobach oskrzeli.  Ułatwia  ich  oczyszczanie
z zalegającej  wydzieliny.  Olejek  eukaliptusowy  przynosi  ulgę  podczas  kataru
i uciążliwego  kaszlu.  Należy  go  jednak  stosować  ostrożnie,  gdyż  może
podrażniać  śluzówki  i  skórę.  Nie  można  go  stosować  w  stanach  zapalnych
wątroby,  przewodu  pokarmowego,  niedrożności  dróg  żółciowych,  a  zgodnie
z niektórymi  źródłami,  także  w  trakcie  ciąży i  karmienia  piersią.  Olejek  jest
przeciwwskazany u dzieci poniżej 6. roku życia.

Ad.6  Czarny  bez  to  pospolita  roślina  należąca  do  rodziny  piżmaczkowatych
(łac. Adoxaceae). Występuje  najczęściej  w  formie  rozrastającego  się  krzewu
lub niewysokiego drzewa.

Kwiaty  i  owoce  czarnego  bzu  różnią  się  nieco  zawartością  składników
prozdrowotnych. W kwiatach czarnego bzu znajdziemy m. in.:

 flawonoidy, 
 fenolokwasy, 
 triterpeny, 
 sterole, 
 olejki eteryczne. 
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Z kolei w owocach czarnego bzu głównymi składnikami wpływającymi na nasze 
zdrowie są:

• antocyjany, 

• kwasy organiczne, 

• pektyny oraz witamina C,

• witaminy z grupy B.

Uwaga!  Niedojrzałe  owoce  oraz  świeże  kwiaty  czarnego  bzu  zawierają
toksyczny glikozyd zwany sambunigryną.

Spożycie  sambunigryny  może  powodować  szereg  zaburzeń  gastrycznych,
m.in. wymioty  oraz  biegunkę.  Wiadomo  jednak,  że  obróbka  termiczna
oraz suszenie  powodują  całkowite  zniesienie  drażniącego  działania
sambunigryny, umożliwiając tym samym stosowanie przetworzonego czarnego
bzu w fito - i farmakoterapii.

Wykazano,  że  ekstrakt  z  czarnego  bzu  wspiera  leczenie  stanów  zapalnych
w naszym  organizmie  oraz  wpływa  pobudzająco  na  komórki  układu
odpornościowego.  Ponadto  moduluje  stężenie  wydzielanych  cytokin,
czyli cząsteczek, za pomocą których  komórki immunologiczne komunikują się
ze sobą, wywołując określoną reakcję obronną w naszym organizmie. Wszystkie
te mechanizmy sprawiają, że przyjmowanie preparatów z czarnego bzu wspiera
naszą odporność, ułatwiając tym samym walkę z przeziębieniem i infekcjami.
Dodatkowo  napary z  kwiatów czarnego bzu mogą być stosowane w formie
okładu jako czynnik łagodzący w stanach zapalnych powiek i spojówek.

Preparaty z czarnego bzu skutecznie hamują namnażanie się bakterii i wirusów
w  naszym  organizmie.  Stanowi  to  uzupełnienie  leczenia  farmakologicznego,
czego efektem może być szybszy powrót do zdrowia podczas infekcji. 

Przeciwbólowe działanie ekstraktu z czarnego bzu zostało opisane w przypadku
dolegliwości  reumatycznych,  migren,  a  nawet  w  rwie  kulszowej.  Efekt
jest słabszy niż  podczas podawania środków przeciwbólowych,  lecz ogromną
korzyścią w tym wypadku jest brak ryzyka uzależnienia.

Flawonoidy zawarte  w  kwiatach  i  owocach  czarnego  bzu  mogą  regulować
ośrodek termoregulacji w naszym mózgu, przez co zmienia się poziom pocenia.
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Napotne działanie czarnego bzu ma znaczenie w leczeniu wszelkiego rodzaju
infekcji i przeziębienia, szczególnie gdy towarzyszy im gorączka.

Jedną  z  substancji  aktywnych  czarnego  bzu  są  triterpeny.  Udowodniono,
że wpływają  one  na  produkcję  dużej  ilości  wodnistej  wydzieliny  w  układzie
oddechowym, co zdecydowanie ułatwia odkrztuszanie.

Szeroki  zakres  działania  oraz  możliwość  stosowania  czarnego  bzu  w  wielu
dolegliwościach to dowód na bogactwo cennych substancji zawartych w jego
kwiatach i owocach. Na aptecznych półkach możemy znaleźć przede wszystkim
soki  i  syropy  z  kwiatu  czarnego  bzu,  ale  jest  on  także  składnikiem  wielu
ziołowych herbat i mieszanek do przygotowywania naparów. Poza tym sami
możemy  przygotować  smaczne  i  zdrowe  przetwory  z  czarnego  bzu,  które
w okresie sprzyjającym przeziębieniom mogą nas uchronić przed infekcjami. 

Ad.7 Czystek stanowi ważny składnik kolczastych zarośli  (frygany) oraz lasów
sosnowych i dębowych. W naszym kraju rośnie tylko w uprawie. 

Cistus  L.  to  wspólna  nazwa  rodzaju  roślin,  należącego  do  rodziny  Cistaceae
(posłonkowate,  czystkowate).  W  czystku  trudno  uściślić  ilość  gatunków,
gdyż łatwo  tworzy  on  mieszańce  międzygatunkowe.  Właściwości  lecznicze
poszczególnych  gatunków  nie  są  jednakowe,  zmienne  potrafią  być  nawet
w obrębie  jednego  gatunku  w  zależności  od  rejonu,  gleby,  czynników
pogodowych itd., co czyni tę roślinę tym bardziej intrygującą.

Ogólnie czystek:

- wzmacnia układ odpornościowy,

- działa witalizująco, odmładzająco obniżając aktywność enzymu 
odpowiadającego za rozkład kolagenu,

- bogaty w polifenole wykazuje działanie przeciwutleniające, wymiata wolne 
rodniki, oczyszcza organizm- stąd nazwa czystek,

- wiąże metale ciężkie, zwłaszcza kadm (wiadomość dla palaczy), 

- zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia i nowotworów;

-  polifenole  odpowiedzialne  są  też  za  antywirusowe,  antybakteryjne,
przeciwzapalne  i  przeciwgrzybicze  własności  czystka,  dlatego  może  być
stosowany  m.in.  w  infekcjach  dróg  oddechowych,  skórnych,  trądziku,
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egzemach, różnego rodzaju grzybicach, np. drożdżycy; zwalcza wirus opryszczki,
półpaśca, pałeczki okrężnicy. 

-ponadto redukuje nieprzyjemny zapach potu, oczyszcza skórę; jest stosowany
do okładów, przemywań skóry oraz płukanek w higienie jamy ustnej i zębów
(działa wybielająco).

     
Niektóre gatunki czystka wyróżniają się określonymi właściwościami:

Czystek żywicowy, ladanowy - Cistus ladanifer i  Czystek szałwiolistny - Cistus
salvifolius  -  hamują  rozwój  bakterii,  m.in.  gronkowca  złocistego,  pałeczki
okrężnicy,  Helicobacter  pylori  -  bakterii  odpowiedzialnej  za  wrzody  żołądka
i zwiększającej ryzyko nowotworu oraz grzybów, Candida albicans.

Ad.8  Ostryż  długi,  czyli  kurkuma  -  w  Polsce  nazywana  też  "  szafranem
indyjskim", należy do rodziny roślin imbirowatych.

Wysuszone  kłącza  kurkumy  mieli  się  na  proszek,  którego  główny  składnik
stanowi  żółta  kurkumina.  Działanie  antyoksydacyjne  kurkuminy  jest
porównywalne  z tym,  jakie  wykazują  witaminy  C i  E.  W licznych  badaniach
wykazano, że substancja ta działa również przeciwzapalnie.

Kurkumina hamuje aktywność kompleksu białkowego NF-kappa B, który bierze
udział w odpowiedzi zapalnej komórki na bodziec. Badania pokazują, że hamuje
ona aktywność  enzymu COX-2  bez  skutków  ubocznych  typowych  dla  leków
hamujących  COX-2.  Naukowcy  stwierdzili,  że  u osób  z reumatoidalnym
zapaleniem  stawów  kurkumina  w dawce  1200  mg  zmniejsza  ból  i poprawia
zdolność  ruchową  równie  skutecznie,  jak  wcześniej  stosowane  leki
przeciwbólowe. 

Poprzez swoje działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne związek ten chroni
wątrobę  przed  szkodliwymi  substancjami,  pobudza  wydzielanie  żółci
i syntetyzowanie  enzymów  wątrobowych.  Może  być  zatem  pomocny
w zaburzeniach trawienia. 

Ostatnie badania potwierdzają zdolność kurkuminy do zapobiegania rozwojowi
wirusów, patogennych bakterii i drożdży Candida albicans.
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Kurkuma  używana  jest  przede  wszystkim  jako  aromatyczna  przyprawa
do potraw oraz jako dodatek do mieszanek przyprawowych, takich jak curry czy
sambar  masala.  Dawniej  stosowano  ją  do  barwienia  tkanin.  Teraz  służy
za wskaźnik  odczynu  pH  do  wyrobu  papierków  wskaźnikowych,  które
w roztworach alkalicznych barwią się na czerwono, a w obojętnych pozostają
żółte. Właściwości kurkumy znajdują zastosowanie również kosmetyce, gdzie
wykorzystywane są przy barwieniu szminek, podkładów pod makijaż i płukanek
do włosów. Z kolei olejek kurkumowy bywa używany do wyrobu perfum typu
orientalnego.

ad.9  Czosnek pospolity należy do najstarszych roślin uprawnych. Informacje
dotyczące jego spożywania  sięgają czasów neolitycznych i pochodzą z ok. 3000
lat p.n.e. Wiadomości o czosnku pojawiają się także w Biblii, świętych księgach
hinduskich oraz w literaturze starorzymskiej.  O zaletach spożywania czosnku
wiedział  nawet  Neron,  który  wydał  oficjalne  zalecenie,  by  dodawać  go  do
posiłków   legionistom  rzymskim  ,  w  celu  zwiększenia  ich  sprawności
i wydolności bojowej.

W  tym  niewielkim  ząbku  kryje  się  cała  apteka  –  związki  flawonoidowe,
aminokwasy, saponiny, cukry, związki śluzowe, witaminy (B1, B2, PP, witamina
C,  prowitamina  A),  liczne  sole  mineralne  (m.in.  potasu,  wapnia,  magnezu)
oraz rzadkie  mikroelementy  (m.in.  kobalt,  chrom,  nikiel).  Ale  najcenniejsze
w czosnku  są  olejki  eteryczne  bogate  w  siarczki  i  allicynę,  związek
o charakterystycznym  ostrym  zapachu.  Najzdrowszy  jest  czosnek  surowy,
lecz ze  względu  właśnie  na  jego  specyficzny  zapach,  nie  przez  wszystkich
akceptowany, rzadko jadamy go w tej postaci. 

Na  szczęście  jako  alternatywę  mamy  wiele  bezwonnych  preparatów
zawierających czysty czosnek liofilizowany lub w postaci maceratu olejowego,
a także wiele preparatów, w których czosnek jest jednym z jego składników.

Badania  wykazały,  że  czosnek  bardzo  skutecznie  zapobiega  infekcjom
wirusowym układu oddechowego i  je  zwalcza.  To zasługa lotnych  związków
siarkowych  i  olejków  eterycznych.  Dlatego  w  okresie  jesienno-zimowym
czosnek  powinien  na  stałe  zagościć  w  naszym  menu.  Podobnie  podczas
przeziębienia  czy  grypy  –  ciepłe  mleko  ze  zmiażdżonym  ząbkiem  czosnku
ułatwia  odkrztuszanie,  rozgrzewa,  wzmaga  potliwość,  obniżając  gorączkę,
i udrażnia drogi oddechowe.

Bardzo korzystnie wpływa na pracę układu pokarmowego – przyśpiesza i nasila
wydzielanie żółci, usprawnia pracę jelit i tym samym zapobiega powstawaniu
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nieprzyjemnych wzdęć. Dlatego jest doskonałym dodatkiem nie tylko do mięs,
ale też do wielu innych potraw tłustych i ciężkostrawnych.

Zawarte  w  czosnku  olejki  eteryczne  bogate  w  związki  siarki  są  doskonałym
naturalnym antybiotykiem, silniejszym nawet od penicyliny. Hamują one rozwój
najbardziej  niebezpiecznych  bakterii  –  gronkowca  złocistego,  paciorkowca,
pałeczek  okrężnicy,  otoczkowców  –  które  stają  się  coraz  bardziej  odporne
na działanie  antybiotyków.  Jednocześnie,  co  potwierdzają  badania  kliniczne,
czosnek nie ma działań ubocznych, typowych dla chemicznych antybiotyków
– nie niszczy naturalnej flory bakteryjnej.

Dzięki  obfitości  antyutleniaczy czosnek  nie  tylko  zwalcza  wolne  rodniki,
ale i hamuje powstawanie nowych, co opóźnia procesy starzenia się organizmu,
w tym oczywiście i  skóry. Dostarcza też wielu witamin i minerałów ważnych
dla ładnego  wyglądu  skóry.  Korzystnie  działa  na  naczynka  krwionośne
i poprawia krążenie krwi, co zapobiega powstawaniu  żylaków i pojawianiu się
pajączków na skórze.

Ad.10  Surowcem  zielarskim  jest  korzeń  z  rozłogami  (Radix  Glycyrrhizae).
Stanowi cenny surowiec  leczniczy. Po okorowaniu i wysuszeniu ma żółty kolor.
Jest  bezwonny  i  bardzo  słodki,  dzięki  zawartym  w  nim  trójterpenoidzie
- glicyryzynie  (kwas  glicyryzynowy).  Związek  ten  jest  50.  razy  słodszy
od zwykłego białego cukru (sacharozy).  Jest  głównym składnikiem aktywnym
ekstraktów otrzymywanych z korzenia lukrecji .

Oprócz  kwasu  glicyryzynowego  i  glicyretynowego,  surowiec  zawiera  wiele
innych  związków  aktywnych,  które  w  sumie  stanowią  40-50%  suchej  masy
korzenia.  Zaliczamy  do  nich  liczne  flawonoidy  (likwirytyna,  izolikwirytyna,
likwirytygenina,  likoflawonol),  izoflawony  (glabrydyna,  glabren,
hispaglabrydyna  A  i  B  oraz  formononetyna),  saponiny,  polisacharydy,
fitosterole, pektyny, olejek eteryczny, wolne aminokwasy i minerały. Związki te
wspomagają  działanie  głównego  składnika,  czyli  kwasu  glicyryzynowego,
tworząc kompleks o aktywności  biologicznej  wyższej  niż czysty,  wyizolowany
kwas glicyryzynowy lub kwas glicyretynowy.  

W prestiżowym  magazynie  The  Lancet  opublikowano  w  2003  r.  badania
związku działania pozyskiwanej z korzenia lukrecji glicyryzyny z koronawirusem.
Badano  potencjał  przeciwwirusowy  ribawiryny,  6-azaurydyny,  pirazofuryny,
kwasu  mykofenolowego  oraz  glicyryzyny.  Okazało  się,  że  to  właśnie
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https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-zakazne/paciorkowiec-czym-jest-i-jakie-choroby-wywoluje-aa-EyWK-eqHv-W79c.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-zakazne/gronkowiec-charakterystyczne-objawy-i-leczenie-zakazenia-gronkowcem-aa-6Gmx-KU9J-BuiN.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/apteczka/penicylina-antybiotyk-zastosowanie-dzialanie-skutki-uboczne-aa-6tWr-mJ34-qmMJ.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-pokarmowy/wzdecia-brzucha-i-gazy-o-czym-swiadcza-wzdecia-brzucha-i-gazy-aa-2y8t-bbQ8-i9uR.html


glicyryzyna najlepiej hamuje namnażanie się koronawirusa wywołujacego SARS
(zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej).

Glicyryzyna nie tylko hamuje namnażanie się koronawirusa - ogranicza też jego
zdolność  wnikania  do  wnętrza  komórki.  Mechanizm  takiego  działania
glicyryzyny nie jest niestety do końca poznany.

Wiadomo  jednak,  że  glicyryzynę  powinno  się  stosować  krótkotrwale,
przy długim  stosowaniu  mogą  wystąpić  działania  niepożądane  takie
jak nadciśnienie i  obniżone  stężenie  potasu  we  krwi  czyli  hipokaliemię -
informował dr  farm.  Radosław  Ekiert, Kierownik  Działu  Rozwoju  i  Produkcji
marki Herbapol.

Lukrecja,  dzięki  swoim bakteriobójczym właściwościom,  zmniejsza  liczebność
Streptococcus  mutans -  paciorkowca zieleniejącego,  który  wchodzi  w  skład
naturalnej  flory  bakteryjnej  jamy  ustnej  i  który  jest  głównym  czynnikiem
rozwoju  próchnicy i  innych  chorób  zębów.  Potwierdzają  to  wyniki badań
naukowców z Uniwersytetu w Minnesocie,  które zostały opublikowane przez
Europejską Akademię Stomatologii  Dziecięcej.  Wynika z  nich,  że  spożywanie
bezcukrowych słodyczy z ekstraktem pozyskanym z korzenia lukrecji znacząco
wpływa  na  powstrzymanie  rozwoju  próchnicy  u  dzieci.  Ma  to  swoje
potwierdzenie  w  statystykach  -  w  Holandii  i  Skandynawii,  gdzie  cukierki
na bazie  korzenia lukrecji  są bardzo popularne, wskaźnik  próchnicy  waha się
od 2 do 10 proc.

Z kolei naukowcy z Mansoura University w Egipcie twierdzą, że bakteriobójcze
właściwości  korzenia  lukrecji  są  przydatne  także  w  przypadku  leczenia
kanałowego  zębów.  Ponadto  przekonują,  że lukrecja  zapobiega  również
osadzaniu się kamienia nazębnego i powstawaniu trwałych przebarwień zębów.

Lukrecja jest stosowana jako środek wykrztuśny, który łagodzi chrypę i kaszel        -  
zwłaszcza  kaszel  suchy.  Współczesna fitoterapia  poleca jej  stosowanie  także
przy takich chorobach jak:

 zapaleniu oskrzeli  ,
 astmie  ,
 zapaleniu migdałów  ,

gdyż działa rozkurczowo i przeciwzapalnie.
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Regeneruje podrażnioną śluzówkę żołądka i przyspiesza gojenie się  wrzodów
żołądka  i  dwunastnicy,  dlatego  odwar  z  korzenia  tego  zioła  jest
stosowany pomocniczo w leczeniu tych schorzeń.

Aby  przygotować  odwar,  wystarczy  zalać  pół  łyżki  korzeni  lukrecji
(ok. 3,5 g) szklanką zimnej wody, a następnie gotować powoli pod przykryciem
5-7 minut. Następnie odwar należy odstawić na 10-15 minut do przestudzenia
i przecedzić. Świeży i ciepły odwar zaleca się pić 2 razy dziennie.

Odwar  może  być  stosowany  także  po  zabiegach  chirurgicznych  w  obrębie
przewodu  pokarmowego,  w  przypadkach   nadwrażliwości  jelita
grubego oraz zapalenia   żołądka (oczywiście  po  wcześniejszej  konsultacji
z lekarzem).

Związki aktywne zawarte w lukrecji działają ochronnie na wątrobę. Zapobiegają
m.in.  chorobie  stłuszczeniowej  wątroby,  a  także  chronią  przed  toksycznym
wpływem  węglowodorów  i  metali  ciężkich.  Współczesna  fitoterapia poleca
stosowanie lukrecji pomocniczo w terapii wirusowego i toksycznego zapalenia
wątroby. 

Lukrecja - przeciwwskazania

 Lukrecji  nie  można  stosować  przy chorobie  wątroby  połączonej
z zastojem  żółci,  marskości  wątroby,  nadciśnieniu  tętniczym,
zaburzeniach  równowagi  wodnoelektrolitowej  (np.  hipokaliemii),
niewydolności nerek.

 Nie należy jej stosować w ciąży i podczas karmienia piersią.
 Produktów na bazie tego zioła nie podaje się  dzieciom do 4. roku życia.
 Osoby zmagające się z chorobami przewlekłymi i zażywające regularnie

leki, przed spożyciem zioła powinny skonsultować się z lekarzem. Warto
wiedzieć,  że  lukrecji  nie  powinno  się  łączyć  z  lekami  moczopędnymi,
lekami antyarytmicznymi i lekami sterydowymi.

 Produktów  zawierających  lukrecję  nie  należy  spożywać dłużej  niż
4 tygodnie. Zbyt długie lub zbyt częste ich spożywanie może doprowadzić
do  zaburzeń  rytmu  serca,  zatrzymania  płynów  lub  podwyższenia
ciśnienia. Dodatkowo lukrecja może wchodzić w interakcje z niektórymi
lekami,  obniżając  znacznie  poziom  potasu  (może  to  doprowadzić
do hipokaliemii).
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Lukrecja - zastosowanie w kosmetyce

Lukrecja  zawiera  saponiny,  flawonoidy i  kwasy  organiczne,  dzięki  którym
posiada  właściwości  zatrzymujące  wodę  w  tkankach,  a  co  za  tym  idzie
- nawilżające  i  kojące  skórę.  W  związku  z  tym  kosmetyki  na  bazie  lukrecji
są polecane posiadaczkom cery suchej, wrażliwej i naczynkowej (gdyż zmniejsza
zaczerwienie skóry i wzmacnia naczynka krwionośne). 

Dzięki właściwościom bakteriobójczym, preparaty zawierające wyciąg z lukrecji
mogą być stosowane także w celu pielęgnacji cery tłustej i trądzikowej. Lukrecja
łagodzi stany zapalne skóry, podrażnienia, swędzenie oraz przyśpiesza gojenie
ran  i  wyprysków.  Ekstrakty  z  lukrecji  można  także  znaleźć  w  szamponach
do włosów zniszczonych, delikatnych, łamliwych oraz preparatach do kąpieli.

   

Opracowanie merytoryczne – lek. med. Beata Chmielewska-Pytka.
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	Eukaliptusowy olejek eteryczny stanowi składnik zielonych cukierków odświeżających oddech i wspomagających bolące gardło. Posiada niepowtarzalny, orzeźwiający zapach oraz właściwości bakterio – i grzybobójcze. Jest niezastąpiony w różnych stanach zapalnych dróg oddechowych, zwłaszcza chorobach oskrzeli. Ułatwia ich oczyszczanie z zalegającej wydzieliny. Olejek eukaliptusowy przynosi ulgę podczas kataru i uciążliwego kaszlu. Należy go jednak stosować ostrożnie, gdyż może podrażniać śluzówki i skórę. Nie można go stosować w stanach zapalnych wątroby, przewodu pokarmowego, niedrożności dróg żółciowych, a zgodnie z niektórymi źródłami, także w trakcie ciąży i karmienia piersią. Olejek jest przeciwwskazany u dzieci poniżej 6. roku życia.
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