
SUROWCE FARMAKOGNOSTYCZNE ROZPOZNAWANIE

Agar

Otrzymany przez ekstrakcję gorącą wodą wysuszonych na słońcu 
plech  krasnorostów  (Rhodophyta)  z  rodzajów:  Gelidium,  
Pterocladia, Gracilaria. W Polsce i Europie otrzymywany poliagar 
z  krasnorostów  Furcellaria.  W  zimnej  wodzie  pęcznieje,  po 
podgrzaniu do ok 100 oC rozpuszcza się, po ochłodzeniu poniżej 50 
oC tworzy galaretę. Lekki bez zapachu i smaku. 

Zawiera 90% polisacharydów (70% agarozy i agaropektyny) wodę 
i składniki mineralne – poliagar do 20% składników mineralnych.  

Pęcznieje  w  przewodzie  pokarmowym,  stosowany  jako  środek 
łagodnie  przeczyszczający  i  zmniejszający  uczucie  głodu.  (np. 
Neonormakol) W TPL środek pomocniczy przy tabletkowaniu. W 
mikrobiologi i biotechnologii stosowany jako składnik zestalający 
podłoża. W przemyśle spożywczym tekstylnym i papierniczym

Alona (Aloë) (Asphodelaceae)

Stężały  sok  otrzymywany  z  a.  uzbrojonego, 
(Aloe,  ferox)  a.  zwyczajnego (A.  ferox) przez 
wysuszenie  na  słońcu.  Liście  zbiera  się  po 
porze  deszczowej  i  zbiera  wypływający 
samoistnie z nich sok lub miażdży maceruje z 
wodą i wyciska. 

Zawiera  10-38% glikozydów antranoidowych 
(aloinę A i B, aloinozydy A i B i inne pochodne 
antronowe) wielocukry, zw. białkowe. Związki 
żywicowe zostają z soku usunięte gdyż mogą 
powodować bolesne skurcze jelit. 

Glikozydy  antranoidowe  wykazują  silne  drażniące  działanie  na  jelito  grube,  hamują  resorpcję 
zwrotną wody, działają na splot Auerbacha i powodują napływ wody do wnętrza jelita, poprzez 
zahamowania  pompy  sodowo  potasowej.  Stosowane  do  wywoływania  przeczyszczenia, 
nadużywane mogą prowadzić do przekrwienia narządów miednicy mniejszej (nie wolno podawać 

kobietom w ciąży) 

Althaeae folium

Otrzymywany  z  Prawoślazu  lekarskiego  Althaea  officinalis  
(Malvaceae) 

Zawierają:  do  10%  związków  śluzowych  (kwas  galaktouronowy, 
galaktoza,  glukoza,  arabinoza,  ramnoza),  flawonoidy  (trilirozyd), 
fenolokwasy, kumaryny.

Działa  powlekająco,  osłaniająco  i  przeciwzapalnie  (+  trilirozyd). 
Wodne wyciągi stosowane są jako lek przeciwkaszlowy, osłaniający w 
stanach zapalnych gardła i krtani, oraz do okładów rozmiękczających. 
Znany od starożytności: Hipokrates (łagodzenie czerwonki) 



Althaeae radix

Otrzymywany  z  Prawoślazu  lekarskiego  Althaea  officinalis  
(Malvaceae) 

Zawierają: do 10% związków śluzowych (kwas galaktouronowy, 
galaktoza,  glukoza,  arabinoza,  ramnoza)  ponadto  pektyny, 
sacharoza, skrobia asparagina i betaina

Działa powlekająco,  osłaniająco i  przeciwzapalnie (+ trilirozyd). 
Wodne  wyciągi  stosowane  są  jako  lek  przeciwkaszlowy, 
osłaniający w stanach zapalnych gardła i krtani, oraz do okładów 
rozmiękczających. 

Z korzenia sporządza się  Sirupus Altheae.  Sproszkowany korzeń 
zalecany jest w uporczywych zaparciach.

Bistortae rhizoma

Kłącze  wężownika,  otrzymywane  z  wężownika  czerwonego, 
(Polygonum bistortae) (Polygonaceae) Rdestowate. 

Surowiec  zawiera:  25%  garbników,  hydrolizujących  i 
skondensowanych,  fenolokwasy  (elagowy,  galusowy)  zw 
mineralne, skrobię, niewiele chydroksymetyloantrachinonu. 

Działanie  ściągające  wyciągów  wodnych.  Stosowane 
przeciwbiegunkowo,  hamująca  na  drobne  krwawienia, 
przeciwzapalnie  do  płukania  jamy  ustnej,  nasiadówek  w 
hemoroidach,  do  kąpieli  nóg  jako  środek  hamujący  potliwość. 
Stosowana jako surowiec garbarski. 

Carragen

Otrzymywany   z  wysuszonych  plech  krasnorostów  z  gatunku 
Chondrus crispus  i innych 

Zawiera  kilka  polisacharydów  śluzowych  pęczniejących  pod 
wpływem  wody.  Karagenina  (rozpuszczalna  w  zimnej 
wodziegamma-karagenina,  i  rozpuszczalna  w  ciepłej  wodzie 
dzeta-karagenina. 

Stosowany  jako  surowiec  śluzowy,  powlekająco,  osłaniająco. 
Emulgator,  środek spęczniający  w TPL,  podawany w chorobie 
wrzodowej. 



Curcumae Longae Rhizoma

Kłącze  kurkumy.  Ostryż  długi  z  rodziny  imbirowatych 
(Curcuma longa (Zingiberaceae)) 

Surowiec zawiera: do 4,5% kurkuminoidów (p kw. ferulowego: 
kurkumina,  dezmetylokurkumina)  do  5%  olejku 
(seskwiterpeny: tumeron i artumeron) 

Kurkuminoidy  działają  żółciopędnie,  wyciągi  mają  działanie 
bakteriobójcze, przeciwzapalne, grzybobójcze. Kłącze różnych 
ostrzyków służy do wyrobu curry.

 

Echinaceae Purpureae Herba

Ziele Korkosza barwierskiego (Cathamus tinctorus)  z rodziny 
Atrowatych (Asteraceae). 

Depsyd  echinakozyd,  i  cynaryna.  estry  fenolokwasów,  kw. 
cykoriowy,  flawonowy,  polisacharydy.  Niewyjaśnione  które 
składniki  są  czynne.  Echinakozyd  jest  nietrwały  bardziej 
prawdopodobne  że  immunostymulujące  działanie  wykazują 
polisacharydy. 

Farfarae folium

Liść  podbiału  pospolitego  (Tussilago  farfara)  z  rodziny 
Astrowatych (Asteraceae) 

Zawiera: do 8% śluzu, flawonoidy , garbniki, ślady olejku, zw. 
mineralne (sole cynku), alkaloidy pirolizydynowe (tussilagina) 

Ze  Świerzych  liści  i  kwiatów  otrzymuje  się  sok  Succus 
Farfarae Napary  i  sok  działają  osłaniająco  w  stanach 
zapalnych  górnych dróg oddechowych.  Wodne  i  alkoholowe 
wyciągi  z  liści  i  kwiatów  działają  przeciwbakteryjnie,  do 
okładów  obmywań  w  stanach  zapalnych  dziąseł  skóry, 
stłuczeniach. Niektóre kraje ograniczają używanie podbiału ze 
względu na alkaloidy uszkadzające wątrobę i teratogenne alk. 
pirolizydynowe. 



Foenugraeci semen

Nasienie  kozieradki  pospolitej  (Trigonella  foenum  graecum)  z 
rodziny  bobowatych  (Fabaceae) nazywanej  również  koniczyną 
grecką. 

Zawiera: 45% zw śluzowych (galaktomannany) 0,1-0,3% saponin 
steroidowych  (p.  diosgeniny,  trigofoenozydy,  foenugraceinę, 
grekuine,  orientynę  saponarynę)  7-8%  lipidów  (fosfolipidy, 
glikolipidy) sterole, zw. białkowe, cholinę trygonelinę, olejek, Vit 
PP, i zw mineralne. 

Pobudza wydzielanie śliny, soku żołądkowego i trzustkowego, śluz 
działają  osłaniająco.  Wykazują  również  działanie  obniżające 
poziom cukru i cholesterolu we krwi. 

Prace  nad  otrzymaniem odmian  bogatych  w  diosgeninę  będącą 
substratem  do  otrzymywania  kortykosteroidów,  oraz 
otrzymywania diosgeniny w kulturach tkankowych. 

Nasiona wchodzą w skład sosów i przypraw typu curry. Uprawiana na paszę, siano, stosowana do 
usztywniania tkanin, przeciw owadom (posiada silny odstraszający zapach) 

Frangulae cortex

Otrzymywana z Kruszyny pospolitej (Frangula alnus) (Rhamnus 
frangula ) z rodziny Szakłakowatych (Rhamnaceae )

Zawiera:  2-7%  antranoidów  pochodne  emodyny,  fiscjonu, 
chryzofanolu (najważniejsze: glukofrangulina A i B, frangulina A i 
B) flawonoidy, saponiny alkaloidy peptydowe. 

Kora  pobudza  perystaltykę  jelita  grubego,  działa  lekko 
żółciopędnie,   Świerza kora działa silnie drażniąco na śluzówkę 
żołądka  mogąc  powodować  nudności  i  wymioty.   Glikozydy 
antranoidowe wykazują silne drażniące działanie na jelito grube, 
hamują  resorpcję  zwrotną  wody,  działają  na  splot  Auerbacha  i 
powodują napływ wody do wnętrza jelita, poprzez zahamowania 
pompy  sodowo  potasowej.  Stosowane  do  wywoływania 
przeczyszczenia,  nadużywane  mogą  prowadzić  do  przekrwienia 
narządów miednicy  mniejszej  (nie  wolno  podawać  kobietom w 
ciąży) 

Fucus

Ususzona plecha Morszczynu pęcherzykowatego (Fucus vesiculosus) 

z klasy brunatnic (Phaeophytaceae) 

Zawiera:  0,1%  jodu,  polisacharydy  (30%  kw  alginowy,  27% 
laminaryny, 7% fukoidyny) mannitol, fukoksantynę, sole mineralne. 

Pobudza wydzielanie hormonów tarczycy reguluj przemianę materii 
(związki jodu) .  Stosowany w niedoczynności tarczycy wywołanej 
niedoborem jodu, zapobiega otyłości , zwiększając objętość wskutek 
pęcznienia  w przewodzie pokarmowym powoduje uczucie  sytości, 
działa  jako  środek  lekko  przeczyszczający  oraz  zwiększający 
objętość mas kałowych. 



Galla

Galasy  dębowe  (dębianki),  z  dębu  galasowego  (Quercus 
infectoria)  z  rodziny  bukowatych  (Fagaceae).  Narośle 
patologiczne powstałe w wyniku, nakłucia tkanek przez owady z 
rodziny galasówkowatych i złożeniu jaj w ranie. 

Galasy  dębowe  zawierają:  40-70%  garbników  tanoidowych 
(galotaniny, fenolokwasy (galusowy, elagowy)) cukry i skrobię. 

Służą  do  otrzymywania  taniny.  Stosowane  do  przyrządzania 
nalewki  Tinctura Galarum zalecanej do płukania jamy ustnej w 
paradontozie. 

Stosowane  są  też  galasy  z  liści  sumaków  (Rhus  semialata)  o 
podobnym składzie. 

Gossypium depuratum.

Wata bawełniana oczyszczona. Otrzymywana z różnych 
gatunków  bawełny  (Gossypium  sp.)  z  rodziny 
Malwowatych (Malvaceae) 

Watę  stanowią  odtłuszczone  i  wybielone  włoski 
nasienne składające się w 90% z celulozy, pozostałość 
stanowi woda, tłuszcz, wosk, zw azotowe i popiół. 

Służy  do  sporządzania  opatrunków,  jest  materiałem 
izolującym,  chłonącym  wilgoć  stosowana  jest  do 
przesączania  płynów.  Służy  do  wyrobu  gazy 
opatrunkowej  Tella 
Gossypii 

Graminis rhizoma (Agropyri rhizoma) 

Otrzymywany z perzu właściwego (Argopron repens)  z  rodziny 
wiechlinowatych (Pokołace) 

Zawiera:  Polifruktany,  mannitol  związki  śluzowe,  związki 
mineralne z tzw. rozpuszczalną krzemionką, olejek (gł karwon i 
kapilen).

Mannitol, cukry i kwasy wywierają lekki efekt przeczyszczający, 
zwiększają  wydalanie  moczu.  Rozpuszczalne  zw.  krzemu  zapobiegają  powstawaniu  kamieni 
moczowych, pływają na elastyczność tkanki łącznej i ścian naczyń krwionośnych. Lek moczopędny 
w zapobieganiu kamicy moczowej, w nadciśnieniu, jest składnikiem preparatów przeciw otyłości . 



 Gummi Arabicum 

Wysuszona  wydzielina  wypływająca  z  naciętych  pni  Akacji 
senegalskiej (Acacia senegal) 

Zawiera:  wielocukry  (gł.  arabinę:  sól  wapniowa  magnezowa  lub 
potasowa  kw.  arabinowego  złożonego  z  c.  prostych  arabinozy, 
galaktozy  ,  ramnozy  i  kwasu  glukuronowego)  oraz  wymienione 
cukry proste, enzymy oksydazy peroksydazy. 

Tworzy roztwory koloidalne stężona wykazuje zwiększoną lepkość. 
Stosowana jako składnik leków przeciwkaszlowych, osłaniających, 
przeciwkaszlowych,  emulgator  do  mikrokapsułkowania  olejków, 
środek  pomocniczy  przy  TPL,  środek  klejący,  zagęszczający, 
używany do apreturowania. 

Rhei rhizoma

Otrzymywany z Rabarbaru Rzewienia  chińskiego (Rheum sp.)  z 
rodziny  rdestowatych  (Polygonaceae).  Surowcem  jest  kłącze 
jednego  z  2  gatunków  rzewienia:  dłoniastego  (R.  palamtum)  i 
lekarskiego  (R.  officinale)  nie  zafałszowane  kłączem  rzewienia 
ogrodowego  (Rheum  rhaponticum)  zawierającego  substancje  o 
działaniu  estrogennym  –  rapontycynę.  Kłącze  uprawiane  w 
chinach są zbierane w 8-10 roku wegetacji kłącza krajowe w 3cim. 

3-letnie kłącze zawiera: 3% antrachinonów i antranoli (sennozydy, 
homo i hetero diantrony: reiny, emodyny, chryzofanolu) garbniki 
hydrolizujące i skondensowane, skrobia.

W  małych  dawkach  działa  ściągająco  i  przeciwbiegunkowo  w 
większych  przeczyszczająco.  Stosowany  w  stomatologii  w 
zapaleniu dziąseł. 

Juglandis folium

Liść orzecha otrzymywany z Orzecha włoskiego (Juglans regia) z 
rodziny orzechowatych (Juglandaceae). Poprzez zbiór młodych ale 
wyrośniętych już liści najlepiej z odrostów korzeniowych. 

Zwiera: 4-5% garbników galotaninowych, pochodną naftochinonu – 
juglon,  flawonoidy,  (pochodne  kwertycyny  i  kemferolu) 
fenolokwasy (kawowy,  p-kumarynowy) olejek lotny,  1,3% Vit C, 
karotenoidy, triterpeny. 

Odwary  z  liści,  poprzez  zawartość  garbników  i  juglonu  hamują 
drobne krwawienia z uszkodzonych naczyń włosowatych, działają 
ściągająco,  bakterio  i  grzybobójczo,  obniżają  poziom  cukru  we 
krwi.  Stosowane  w  biegunkach,  nieżycie  żołądka  i  jelit. 
Zewnętrznie do płukania w zapaleniu spojówek i płukania gardła. 
Juglon  wchodzi  w  skład  preparatów ułatwiających  opalanie  i  do 
farbowania  włosów. Ze  względu na  działanie  mutagenne juglonu 
używanie wewnętrzne jest ograniczane. Świerze liście używane są 

jako środek odstraszający na owady. 



Linii semen

Nasienie lnu z lnu zwyczajnego (siewnego) (Linum usitatissimum) 
z rodziny lnowatych (Linaceae) 

Nasiona  zawierają:  do  6%  śluzu  w  łupince,  olej,  glikozydy 
cyjanogenne,  (linamarynę,  neolinustatynę,  linustatynę)  białka, 
sterole.  Niedojrzałe  nasiona  zawierają  też  linatyne  będącą 
antagonistą Vit B6. 

Działanie  osłaniające,  zmiękczające,  lekko  przeczyszczające, 
obniżające poziom lipidów we krwi. Nasiona nierozdrobnione w 
postaci  maceratów wodnych,  stosowane wewnętrznie  w stanach 
zapalnych górnych dróg oddechowych, przewodu pokarmowego w 
zaparciach, zewnętrznie jako okłady 
i  kataplazmy  w  chorobach  skóry 
(działanie  przeciwzapalne i 

rozmiękczające) 

Myrtylli fructus

Owoc borówki czernicy

(Vaccinum myrtillus) znanej też jako borówka czarna czy też czarna 
jagoda, krzewinka z rodziny wrzosowatych (Ericaceae)

Owoce zawierają: 5-12 % garbników katechinowych, procyjanidyny 
(pochodne  katechiny,  epikatechiny),  antocyjany  (pochodne 
delfinifyny,  cyjanidyny,  malwidyny,  peonidyny,  petunidyny), 
myrtyllina,  kwas  ursolowy,  fenolokwasy (chlorogenowy,  ferulowy, 
syringowy,  kawowy,  p-kumarynowy)  Vit  C,  i  z  grupy  B.  kwasy 
organiczne (cytrynowy jabłkowy, bursztynowy, cukry pektyny. 

Wyciągi  z  owoców  działają  ochronnie  na  naczynia  krwionośne 
(antocyjany) przeciwobrzękowo, hamują agregację płytek i utlenianie witaminy C w organizmie. 
Owoce i napary z nich oraz soki działają łagodnie zapierająco (garbniki) złwaszcza u dzieci i osób 
starszych.  Przyspieszają  gojenie  się  ran  i  zmian  zapalnych  śluzówki  przewodu  pokarmowego 
(antocyjany,  garbniki)  Wyciągi  z  owoców stosowane są  do płukania  jamy ustnej.  Oczyszczony 
zespół  antocyjanów  działa  uszczelniająco  na  ściany  naczyń  włosowatych,  podawany  jest  w 
chorobach siatkówki oka (retinopatiach) oraz w zaburzeniach mikrokrążenia w obrębie siatkówki. 

Psylli semen

Nasienie  babki  płesznika (Plantago psyllium)  z  rodziny babkowatych 
(Plantaginaceae),  stosuje się też bez rozróżnienia nazw nasienie babki 
piaskowej (Plantago indica).

Zawiera:  związki  śluzowe  (ksyloza,  ramnoza,  arabinoza,  galaktoza, 
kwas  uronowy),  cukry  (plateozę,  glukozę,  fruktozę),  olej,  fitosterole, 
aukubinę,  niewielkie  ilości  alkaloidów  monoterpenowych, 
triterpenowych. Powłoki nasienne zawierają śluz i hemicelulozę. 

Związki  zawarte  w  powłoce  nasiennej  mają  zdolność  pęcznienia, 
przechodzą  prawie  niezmienione  do  jelita  grubego,  powodując 
zahamowanie  resorpcji  wody,  zwiększa  objętość  mas  kałowych, 

pobudza perystaltykę jelit jest to łagodny środek przeczyszczający, obniżający poziom cholesterolu.



Quercus cortex

Kora dębu szypułkowego i bezszypułkowego (Quercus robur et  
Q. sessilis) z rodziny bukowatych (Fagaceae) 

Zawiera: Garbniki do 20% (pochodne kw elagowego, katechiny, 
kw  elagowy,  galusowy,  katechina,  niewielkie  ilość  zw  tri 
terpenowych)  W  starych  korach  produkty  polimeryzacji 
garbników:  flobafeny,  farmakol  są  one  nieczynne.  żywice, 
tłuszcze. 

Odwary stosowane jako lek ściągający do płukania jamy ustnej, 
gardła,  oraz  w  niektórych  chorobach  ginekologicznych  (st. 
zapalne) do przemywania ran,  w odmrożeniach. Wyciągi z kory 
hamują namnażanie się wirusów. 

Rosae fructus

owoc róży otrzymywany jest z różnych gatunków róży (Rosa canina,  
R. gallica, R. cinnamomea, R. centifolia) z różowatych (Rosaceae) 

Zawiera:  1,8%  Vit  C,  (niekiedy  nawet  6%),  karoteny,  flawonoidy, 
garbniki,  kwasy  organiczne,  cukry, 
sorbit. 

Działa  lekko  przeciwskurczowo  i 
moczopędnie uzupełnia niedobory Vit 
C.  Stosowany  w  przeziębieniach,  w  kruchości  naczyń 
włosowatych , kamicy nerkowej i żółciowej. 

Rubi fruticosi folium (Rubi idaei folium) 

Z krzewu z rodziny różowatych malina właściwa (Rubus idaeus) 

Zawiera: garbniki, flawonoidy, fenolokwasy.

Wspomagający lek przeciwbiegunkowy i w nieżytach przewodu 
pokarmowego, używane też do płukania jamy ustnej i gardła. 

Salicis cortex

Otrzymywana  z  wierzby  białej  (Salix  alba)  z  rodziny 
wierzbowatych (Salicaceae) oraz z wierzby purpurowej o wyższej 
zawartości glikozydów (Salix purpurea)

Zawiera:  glikozydy  fenolowe  salicyna,  salikortyna,  populina, 
fraglina,  grandydentyna,  salirepozyd)  garbniki  10%,  glikozydy 
flawonowe. 

Działa  przeciwreumatycznie,  przeciwgorączkowo  i 
przeciwzapalnie. 



Sambuci fructus

Owoc  dzikiego  bzu  czarnego  (Sambucus  nigra)  z  rodziny 
przewiertniowatych (Caprifoliaceae) 

Zawiera: glikozydy antocjanowe (pochodne cyjanidyny), garbniki, 
kwasy jabłkowy, szikimowy, chlorogenowy, Vit C, Vit z grupy B, 
cukry pektyny. 

Owoce wykazują słabe działanie przeciwbólowe, napotne, i lekko 
przeczyszczające,  stosowane  w  stanach  zapalnych  żołądka,  jelit, 
oraz w dermatologii. 

Sennae folium

Liści  senesu  dostarczają  dwa 
gatunki:  Senes  (Strączyciel) 
ostrolistny  i  wąskolistny  (Cassia 

acutifolia et Cassia angustifolia) 

Zawiera: glikozydy antranoidowe pochodne diantronu (sennozydy 
A, B, C i D) pochodne aloeemodyny i reiny (glikozydy i postać 
wolna), związki śluzowe, flawonoidy, żywice. 

Glikozydy  antranoidowe  wykazują  silne  drażniące  działanie  na 
jelito  grube,  hamują  resorpcję  zwrotną  wody,  działają  na  splot 
Auerbacha  i  powodują  napływ wody do  wnętrza  jelita,  poprzez 
zahamowania  pompy  sodowo  potasowej.  Stosowane  do 
wywoływania  przeczyszczenia,  nadużywane  mogą prowadzić  do 
przekrwienia  narządów miednicy  mniejszej  (nie  wolno podawać 
kobietom w ciąży)

 

Solani amylum

Skrobia ziemniaczana otrzymywana z ziemniaka, kartofla, pisanki 
ziemniaka  (Solanum  tuberosum)  z  rodziny  psiankowatych 
(Solanaceae)

Składa się z amylozy i amylopektyny zbudowanej z połączonych 
wiązaniami  glikozydowymi  cząsteczek  glukozy,  amyloza  jest 
polimerem liniowym a amylopektyna rozgałęzionym. 

Stosowana  w  recepturze,  preparatyce  galenowej,  w  przemyśle 
farmaceutycznym, kosmetycznym, do posypek pudrów jako środek 
powodujący  rozpad  tabletek.  Jest  surowcem  do  otrzymywania 
przemysłowego: glukozy, alkoholu etylowego i dekstryn (będących 
produktem częściowej odbudowy skrobi) używana w p tekstylnym 
spożywczym i papierniczym 

Części  zielone  ziemniaka  są  trujące  ze  względu  na  zawartość 
glikoalkaloidu solaniny.



Symphyti radix

Otrzymywany z żywokostu lekarskiego (kosztywału) (Symphytum 
officinale) z rodziny ogórecznikowatych (Boraginaceae) 

Surowiec  zawiera:  alantoinę  (do1%),  śluzu  10-15%,  niewielką 
ilość  alkaloidów  pirolizydynowych,  garbniki,  kwasy  fenolowe, 
triterpeny, 

Alantoina  pobudza  regenerację  tkanek.  Wyciągi  z  korzenia  lub 
alantoina  (zwykle  syntetyczna)  wchodzą  w  skład  maści  past 
zasypek  używanych w leczeniu  owrzodzeń,  trudno gojących się 
ran,  odleżyn.  Są  to  składniki  maści  poprawiających  stan  skóry, 
kremów, płynów do przemywania twarzy, płynów do golenia, past 
do zębów. 

Taraxaci radix

Korzeń  mniszka  lekarskiego  (mniszka  pospolitego,  dmuchawca)  (Taraxacum  officinale  syn.  T.  
vulgare) należący do Astrowatych (Asteraceae) 

 Zawiera:  gorzkie  związki  seskwiterpenowe  (glukozyd  kwasu 
taraksynowego, i taraksadiolu), triterpeny (beta-amyrybnę, taraksasterol, 
taraksakozyd)  inulinę  fitosterole,  sole  potasu.  W  soku  mlecznym 
świeżego korzenia występują: politerpeny, żywice i zw gorzkie. 

Napary  z  korzenia  działają  moczopędnie,  oraz  pobudzają  apetyt. 
Korzenie  i  liście  ze  względu  na  dużą  zawartość  inuliny  mogą  być 
stosowane  przez  diabetyków.  Jest  składnikiem mieszanek  o  działaniu: 
żółciopędnym,  przeciwcukrzycowym,  przeczyszczającym, 
poprawiającym  przemianę  materii,  stosowanych  w  nieżytach  dróg 
oddechowych.  Polisacharydy,  wyizolowane  z  mniszka  mają  działanie 
immunomodulujące. Sok mleczny ze świeżego korzenia hamuje wzrost 
brodawek i kurzajek. Stosowany pomocniczo w niewydolności nerek 

Tilliae inflorescentia

Lipa drobnolistna i szerokolistna (wielkolistna) (Tillia cordata et  
platyphyllos syn. grandifolia) 

Zawiera:  flawonoidy (p.  kwertycyny,  glikozydoester  tilirozyd,  p. 
kemferolu)  olejek  (terpeny,  farnezol,  geraniol,  eugenol)  związki 
śluzowe, triterpeny zw. mineralne. 

Napary stosowane są jako łagodny środek napotny w chorobach 
górnych dróg oddechowych, z podwyższona temperaturą. Wyciągi 
wodne  z  kwiatostanów zwiększają  wydzielanie  potu,  poprawiają 
transpiracje,  i  oddychanie  przez  skórę.  Składniki  olejku  działają 
uspokajająco, tilirozyd przeciwzapalnie. 



Tormentillae rhizoma

Kłącze pięciornika  kurze  ziele,  kurzyśladu,  srebrnika drzewinka 
(Potentilla tormentilla) z rodziny różowatych (Rosaceae) 

Zawiera  do  23%  garbników  katechinowych,  i  pirogalowych, 
fenolokwasy  (elagowy  i  chinowy)  saponiny  (tormentozyd, 
glikozyd i acetyloglikozyd kwasu pomolowego, arjunetyna, kaji-
ichigozyd)  związki  żywicowe.  Wodne  i  alkoholowe  wyciągi  z 
kłącza  działają  ściągająco,  przeciwdrobnoustrojowo,  hamują 
rozwój wirusów (argimonina), przeciwzapalnie (garbniki) hamują 
drobne krwawienia. 

Używane jako leki przeciwbiegunkowe, przeciwzapalne, używane 
do  płukania  jamy  ustnej  i  gardła,  do  kompresów  i  przemywań 
trudno gojący się ran. 

Ulmariae flos

Otrzymywany  z  wiązówki  błotnej,  tawuły  błotnej,  kropidła 
błotnego  jeszcze  inaczej  zwanego  kozią  brodą  (Filipendula 
ulmaria  syn.  Spiraea  ulmaria)  bylina  z  rodziny  różowatych 
(Rosaceae).

Zawiera: glikozydy fenolowe (spireinę, salicynę, monotropitozyd) 
olejek  (wanilina,  aldehyd  salicylowy,  salicylan  metylu, 
heliotropina)  10%  garbników.  (elagotanoidy,  galotanoidy) 
flawonoidy pochodne kwertycyny (spireozyd, hyperozyd, rutynę) 

Wyciągi  działają  napotnie,  przeciwzapalnie,  przeciwbólowo (zw. 
salicylowe),  moczopędnie, żółciopędnie (flawonoidy), ściągająco 
lekko zapierająco, przeciwbakteryjnie (garbniki). Wyizolowany zw 
z  grupy  garbników  elagotanoidów  –  rugozyna  D  wykazuje 
działanie przeciwnowotworowe !

Uvae ursi folium 

Otrzymywane  z  mącznicy  lekarskiej  (Arctostaphylos  uva  ursi)  z 
rodziny wrzosowatych (Ericaceae) 

Zawiera:  3-12%  glikozydów  fenolowych  (gł.  arbutynę, 
metyloarbutynę)  oraz  ich  estry  z  kwasem  galusowym,  wolny 
hydrochinon,  6-20%  garbników  (chronią  przed  utlenianiem 
hydrochinonu), flawonoidy, triterpeny. 

Arbutyna  i  jej  pochodne  rozpadają  się  w  organizmie  do 
hydrochinonu  który  po  sprzęgnięciu  z  kw.  glukuronowym  jest 
wydalany  przez  nerki,  w  zasadowym  środowisku  moczu  w 
pęcherzu  i  cewce  moczowej  ujawnia  się  wtedy  jego  działanie 
przeciwbakteryjne  hydrochinonu.  Flawonoidy  mają  działanie 
moczopędne,  garbniki ściągające.  Wyciągi z liści  odkażają dolne 
drogi moczowe. 



Verbasci flos

Otrzymywany  z  dziewanny  kutnerowej,  kędzierzawicy  polnej, 
knotnicy,  szabli  królewskiej  zwanej  też  świecą  (Verbascum 
phlomoides) 

Zawiera: śluz, saponiny triterpenowe (werbaskosaponina) irydoidy 
(aukubina,  katalpozyd)  flawonoidy  pochodne  hesperyny. 
fenylopropanoidy  (werbascozyd)  karotenoidy  (krocetyna 
obniżająca poziom cholesterolu) cukry.

Kwiat  działa  wykrztuśnie  (saponiny)  osłaniająco,  powlekająco,  i 
przeciw wirusom grypy. Odwary i napary z kwiatów stosowane są 
w chorobach górnych dróg oddechowych, oraz do płukania jamy 
ustnej i gardła. Wyciągi wchodzą w skład syropów osłaniających i 
wykrztuśnych. 

Vitis idaeae folium

Liście  borówki  brusznicy,  borówki  czerwonej  (Vaccinum  vitis  
idaea) z rodziny wrzosowatych (Ericaceae) 

Zawiera:  ok  7%  glikozydów  fenolowych  (arbutynę, 
kawoiloarbutynę,  pirozyd,  i  wony  hydrochinon)  garbniki 
katechinowe.  flawonoid,  kwas  ursolowy,  kw  organiczne,  sole 
mineralne ze znaczną zawartością magnezu. 

Odkażająco na drogi moczowe, ściągająco, moczopędnie (słabo) i 
przeciwbakteryjnie. 
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