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Rola preparatów ziołowych  
w profilaktyce infekcji u sportowców 

 
 

Produkty ziołowe pochodzenia naturalnego, wpływające na funkcję układu 
immunologicznego, mogą stanowić istotny element zapobiegania i leczenia infekcji 
bakteryjnych lub wirusowych. Odgrywa to ważną rolę u sportowców w ramach 
przygotowań przedstartowych, zwłaszcza, że treningi i zawody wiążą się ze 
wzmożonym wysiłkiem fizycznym i psychicznym oraz mogą przebiegać 
w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.  

Należy podkreślić, że w większości przypadków nie istnieją dowody naukowe 
skuteczności preparatów pochodzenia roślinnego w profilaktyce i leczeniu 
przeziębień i grypy, uzyskane z badań klinicznych u pacjentów, a zalecenia 
dotyczące stosowania tych preparatów w znacznej mierze są ugruntowane tradycją 
i doświadczeniem lekarskim. 

Wśród surowców roślinnych, którym przypisuje się najsilniejsze działanie 
immunostymulujące znajdują się jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea L.) 
i jeżówka wąskolistna (Echinacea angustifolia DC.), jemioła biała (Viscum album L.), 
lapacho czerwone (Tabebiua impetiginosa) i eleuterokok kolczasty (Eleutherococcus 
senticosus). Stosowanie tych preparatów jest rozważane w przypadku częstych, 
nawracających infekcji, w tym zakażeń górnych dróg oddechowych lub 
przeziębieniach. Do innych surowców wpływających na czynność układu 
immunologicznego należy aloes (Aloe vera Burm., Aloe ferox Mill., Aloe arborescens 
Mill.), imbir (Zingiber officinale) czy granat (Punica granatum L.).  

Preparaty jeżówki były stosowane pierwotnie w różnych wskazaniach 
w medycynie tradycyjnej Indian Ameryki Północnej. W lecznictwie europejskim 
preparaty z jeżówki były stosowane początkowo jako składnik leków 
homeopatycznych, a obecnie stanowią jedne z najbardziej popularnych preparatów 
o działaniu immunostymulującym. Spośród jeżówek do najszerzej stosowanych 
gatunków należą jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea L.), jeżówka wąskolistna 
(Echinacea angustifolia DC.) oraz jeżówka blada (Echinacea pallida Nutt.). Do 
sporządzania preparatów z jeżówek służą najczęściej korzenie i części nadziemne 
jeżówki purpurowej i wąskolistnej. Do substancji czynnych jeżówki wąskolistnej 
zalicza się echinakozyd, polisacharydy oraz fenolokwasy. Preparaty uzyskane 
z jeżówki purpurowej nie zawierają echinakozydu. Właściwości immunologiczne 
jeżówki opisywane są jako działanie antyoksydacyjne, aktywacja makrofagów do 
fagocytozy, stymulacja fibroblastów i procesów regeneracyjnych, zwiększenie 
mobilności fagocytów i dezaktywacja hialuronidazy. Ogólnie uważa się, że po ich 
podaniu dochodzi zwiększenia odporności organizmu na infekcje bakteryjne 
i wirusowe (w tym opryszczkę) oraz grzybicze (w tym drożdżakowe). Preparaty 
jeżówki są obecnie stosowane wspomagająco w leczeniu infekcji górnych dróg 
oddechowych, takich jak zapalenie zatok, zapalenie gardła i migdałków oraz 
zapalenie zatok. Ponadto preparaty te są wskazane przy zwiększonej podatności na 
infekcje o różnej etiologii, utrudnionym gojeniu się ran, zapobiegawczo 
w nawracających infekcjach dróg oddechowych lub stanach osłabienia organizmu. 



36 Monika Skrzypiec-Spring, Ewa Chlebda-Sieragowska, Adam Szeląg  

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 9, Wrocław, 2012 

Długotrwałe niekontrolowane stosowanie preparatów z jeżówki wiąże się z ryzykiem 
immunosupresji, dlatego czas leczenia nie powinien przekraczać 10 dni przy 
podawaniu preparatu raz dziennie lub 20 dni przy podawaniu dwa razy dziennie. 
Jeżówka jest przeciwwskazana w przypadku nadwrażliwości na składniki preparatu, 
ciężkiego uszkodzenia wątroby, białaczki, gruźlicy, kolagenoz i AIDS.  

Jemioła jest półpasożytem rosnącym na drzewach, a surowcem 
wykorzystywanym w preparatach są liście i łodyga. Składnikami czynnymi jemioły są 
lektyny VAA-I, -II, -III, oraz wiskotoksyny VTA-1, -2, i -3 uważane za związki 
o najsilniejszym działaniu biologicznym. Preparaty jemioły wywierają efekt 
immunostymulujący, który prowadzi do zwiększenia miejscowej i ogólnej odporności 
na infekcje. W badaniach nieklinicznych in vitro i u zwierząt doświadczalnych 
preparaty jemioły wykazywały działanie bezpośrednio toksyczne na komórki 
nowotworowe, co nie zostało jednoznacznie potwierdzone w badaniach klinicznych.  

Aloes jest sukulentem o mięsistych liściach, często zakończonych kolcami, 
obfitujących w sok. Wyciąg z liści aloesu jest stosowany ogólnie. Składnikami 
aktywnymi, uzyskiwanymi z różnych gatunków aloesu są glikoproteiny (aloktyn A i B, 
acemannan) i kwasy organiczne. Składniki czynne wywierają działanie 
immunotropowe oraz hamują wytwarzanie mediatorów stanu zapalnego. Innym 
preparatem aloesu jest sok wyciekający z liści, zwany aloną, który wykazuje 
działanie przeczyszczające. Śluzowaty białawy żel, wyciekający ze zmiażdżonych 
liści, znajduje zastosowanie w leczeniu zranień i oparzeń.  

W profilaktyce przeziębienia i grypy oraz w leczeniu pierwszych objawów infekcji 
wirusowych lub bakteryjnych zastosowanie znajdują, tzw. „naturalne antybiotyki”. 
Zalicza się do nich czosnek (Alii sativi bulbus) i cebulę (Alii cepae bulbus) oraz miód 
i propolis. Aktywność bakterio- i grzybostatyczną wykazują ponadto lotne związki 
fenolowe z grupy terpenów, zawarte w olejkach eterycznych. Związki te zawarte są 
w olejku tymiankowym, eukaliptusowym, sosnowym czy szałwiowym.  

Składnikiem czynnym czosnku o działaniu bakteriobójczym jest glikozyd allina 
oraz dwu- i trójsiarczki allilowe i metylowe. Podczas obróbki mechanicznej czosnki 
allina jest rozkładana przez enzym allinazę, tworząc allicynę oraz tlenki o działaniu 
bakteriostatycznym – ajoeny. Allicyna jest odpowiedzialna za ostry zapach czosnku. 
Aktywność allicyny jest utracona w środowisku kwaśnym (pH < 3,0). Czosnek 
prezentuje najsilniejszą aktywność wobec bakterii beztlenowych, w mniejszym 
stopniu wobec bakterii tlenowych Gram-dodatnich i Gram-ujemnych i drożdżaków.  

W przypadku wystąpienia objawów w przeziębienia lub infekcji wirusowych do 
najbardziej popularnych składników surowców ziołowych przeznaczonych do 
sporządzania naparów o działaniu m.in. napotnym lub przeciwgorączkowym należą 
kwiat lipy (Tiliae flos), kwiat bzu czarnego (Sambuci flos), kora wierzby (Salicis 
cortex), ziele tymianku (Thymi herba), kwiat wiązówki błotnej (Spiraceae flos), ziele 
i kwiat fiołka trójbarwnego (Violae herba cum flore) oraz kwiatostan perzu (Graminis 
flos). Ponadto w tym celu wykorzystywane jest również owoc maliny (Rubi idaei flos). 

Bez czarny jest krzewem szeroko rozpowszechnionym w Polsce. W lecznictwie 
wykorzystywane są owoce i kwiat bzu czarnego. Składnikami biologicznie czynnymi 
są glikozydy antocyjanowe, kwasy organiczne i fenolowe, witamina C oraz glikozyd 
sambunigryna. Sambunigryna może wykazywać działanie toksyczne, zwłaszcza po 
spożyciu niedojrzałych zielonych owoców. Związek ten ulega rozkładowi podczas 
suszenia i gotowania. Preparaty z owoców bzu czarnego znajdują zastosowanie 
w chorobach infekcyjnych jak środek napotny, ponadto jako środek 
przeczyszczający, nieswoisty środek przeciwbólowy oraz środek ogólnie 
wzmacniający. 
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Surowce roślinne zawierające substancje śluzowe mogą być stosowane 
w przeziębieniu i infekcjach górnych dróg oddechowych, ze względu na łagodzenie 
stanów zapalnych, działanie osłaniające, zmniejszenie podrażnienia śluzówki oraz 
łagodzenie suchego uporczywego nieproduktywnego kaszlu. Najszerzej w tym celu 
stosowanymi surowcami śluzowymi są korzeń i liść prawoślazu (Althaeae radix et 
folium), kwiat malwy czarnej (Malvae arboreae flos), kwiat ślazu (Malvae flos), porost 
islandzki (Lichen islandicus), ziele rosiczki (Droserae herba) i liść babki lancetowatej 
(Plantaginis lanceolatae folium). Preparat babki lancetowatej poza składnikami 
śluzowymi zawiera również glikozydy irydoidowe – aukubinę i katalpol – o aktywności 
przeciwbakteryjnej.  

Do preparatów roślinnych o działaniu wykrztuśnym lub sekretolitycznym należy 
korzeń pierwiosnka (Primulae radix), korzeń lukrecji (Liquiritiae radix), liść bluszczu 
(Hederae folium), korzeń senegi (Polygagae radix), korzeń mydlnicy (Saponariae 
radix) i kwiat dziewanny (Verbasci flos). Preparaty uzyskane z tych surowców 
zawierają różnego rodzaju saponiny, które posiadają działanie rozrzedzające 
wydzielinę zalegającą w drzewie oskrzelowym i ułatwiają jej wykrztuszanie. Podczas 
zażywania tych preparatów należy ściśle przestrzegać zaleconego dawkowania, 
ponieważ w przypadku przedawkowania, podobnie jak po większości leków 
wykrztuśnych, mogą wystąpić wymioty i działanie drażniące. Obecnie nie poleca się 
rutynowego stosowania korzenia wymiotnicy (Ipecacuanhae radix), którego 
składnikiem aktywnym jest emetyna, ze względu na bardzo silne działanie 
farmakologiczne.  

Działanie mukolityczne i wykrztuśne oraz ułatwiające wydzielanie rozrzedzonego 
śluzu posiadają także surowce olejkowe i olejki eteryczne. Substancje te 
charakteryzują się dodatkowo działaniem przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym. Do 
surowców roślinnych olejkowych należą ziele tymianku (Thymi herba), ziele 
macierzanki (Serpylli herba), ziele majeranku (Majoranae herba), owoc kopru 
włoskiego (Foeniculi fructus), owoc anyżu (Anisi fructus) oraz liść eukaliptusa 
(Eucalypti folium). Olejki eteryczne można stosować głównie drogą doustną lub 
w postaci inhalacji. Inhalacje z ekstrahowanych olejków eterycznych mają znacznie 
pomocnicze i mogą łagodzić objawy towarzyszące przeziębieniom. Do najbardziej 
popularnych olejków eterycznych stosowanych w inhalacjach zalicza się olejek 
sosnowy, anyżowy, miętowy, eukaliptusowy, cynamonowy, goździkowy, jałowcowy 
lub rozmarynowego oraz ich mieszanki. Maść majerankowa może być przydatna 
w leczeniu objawowym kataru.  

Kolejną grupę leków pochodzenia naturalnego wpływających na układ 
immunologiczny stanowią tzw. rośliny adaptogenne lub adaptogeny. Do najbardziej 
popularnych surowców adaptogennych pochodzenia naturalnego zaliczane są żeń-
szeń prawdziwy (Panax ginseng C.A. Meyer), eleuterokok kolczasty (żeń-szeń 
syberyjski, Eleutherococcus senticosus), cytryniec chiński (Schisandra chinensis), 
różeniec górski (Rhodiola rosea) i szczodrak krokoszowy (Leuzea carthamoides). Do 
innych roślin adaptogennych należy także tarczyca bajkalska (Scutellaria 
baicalensis), aralia mandżurska (Aralia mandshurica), bazylia poświęcona (Ocimum 
basilicum) i pluskwica groniasta (Cimcifuga racemosa). 

Stres odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu organizmu człowieka i jest 
nieodłącznym elementem życia każdego sportowca. W zależności od natężenia, 
stres może on pełnić funkcję pozytywną lub szkodliwą, a wrażliwość na stres jest 
odbierana subiektywnie przez każdego człowieka. Do czynników stresogennych, tzw. 
stresorów, zaliczane są czynniki fizyczne, chemiczne, fizykochemiczne i biologiczne, 
a także stres emocjonalny i psychiczny. Wg Sely’a reakcje organizmu na stres dzieli 
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się na 3 fazy: fazę pierwszą „alarm’ (pierwotna odpowiedź na działanie stresora), 
fazę drugą „opór” lub „adaptację” (wzmożony opór organizmu związany 
z długotrwałym narażeniem na stresogeny) oraz fazę trzecią „wyczerpanie” 
(przedłużające się działanie czynnika stresogennego na organizm). Czynnikami, 
które sprzyjają przystosowaniu się organizmu do niekorzystnych warunków 
otoczenia, są tzw. adaptogeny. Rośliny adaptogenne definiowane są jako rośliny, 
które wywierają wpływ normalizujący lub tonizujący na ustrój człowieka, ale bez 
nadmiernej stymulacji oraz bez hamowania fizjologicznych funkcji ustrojowych. 
Mechanizm działania roślin adaptogennych nie jest precyzyjnie poznany. Wyniki 
badań wskazują, że rośliny te przede wszystkim wykazują wpływ stymulujący na 
rdzeń nadnerczy, gdzie syntetyzowane są liczne hormony i na tej drodze wzmagają 
zdolności adaptacyjne organizmu oraz odporność na przeciążenia psychiczne 
i fizyczne. Ponadto rośliny te mogą prezentować właściwości stymulujące układ 
immunologiczny, działanie antyoksydacyjne, własności anaboliczne, poprawiać 
procesy zapamiętywania i koncentracji, zwiększać siły witalne organizmu, redukować 
niepokój i nerwowość, przyspieszać zdrowienie, polepszać sen i motywację oraz 
poprawiać samopoczucie i nastrój. W badaniach nieklinicznych do metod oceny 
właściwości adaptogennych roślin służą m.in. testy takie jak, test pływania, test 
działania anabolicznego, test klirensu węglowego, test labiryntu, test ruchliwości 
spontanicznej i test komina.  

Jednym z najstarszych surowców od działaniu adaptogennym 
i immunostymulującym jest żeń-szeń z rodzaju Panax, zwany także roślinnym 
panaceum. Rodzaj Panax obejmuje ok. 20 gatunków, z których największą 
popularnością cieszy się żeń-szeń zwyczajny, rosnący w górskich lasach Chin, 
Japonii, Korei i północno-wschodniej Syberii. Surowcem leczniczym są korzenie. 
Składniki czynne żeń-szenia prawdziwego to ginsenozydy (m.in. Rb1, Rb2, Rc, Re, 
Rd, Rg1, Rf) z grupy saponin trójterpenowych, które wykazują działanie 
psychostymulujące i adaptogenne. Najsilniejsze działanie biologiczne wykazuje 
korzeń żeń-szenia, chociaż liście tej rośliny charakteryzują się większą zawartością 
ginsenozdów. W ostatnich 30 latach zostało przeprowadzonych ok. 50 badań 
klinicznych u zdrowych ochotników i u pacjentów. W 13 próbach pod wpływem 
stosowania żeń-szenia stwierdzono poprawę samopoczucia u uczestników, w 17 
badaniach zaobserwowano poprawę sprawności fizycznej, a w 10 wykazano 
korzystny wpływ na parametry metaboliczne. Poleca się, aby stosowanie prepatrów 
żeń-szenia nie trwało jednorazowo dłużej niż 1-2 miesiące. Po tym okresie należy 
zrobić przerwę w leczeniu.  

Eleutokok kolczasty to krzew naturalnie występujący w krajach dalekiego 
Wschodu oraz na Sachalinie w tajdze i lasach mieszanych. Z uwagi na zawartość 
substancji o aktywności zbliżonej do ginsenozydów rodzaju Panax, euleutokok jest 
też nazywany często żeń-szeniem syberyjskim. Surowiec stanowią kłącza oraz 
rozłogi. Eleuterozydy (A, B, B1, C, D, F) żeń-szenia syberyjskiego warunkują jego 
aktywność, mają właściwości adaptogenne i immunostymulujące, normalizują 
czynność organizmu w warunkach stresu fizycznego i psychicznego, przy 
przeciążeniach klimatycznych i nie wpływają na funkcje fizjologiczne organizmu. 
Uznaje się, że najlepsze efekty uzyskuję się, gdy preparat jest stosowany przez kilka 
miesięcy. Obserwowano korzystne właściwości tego surowca w badaniach 
klinicznych obejmujących łącznie 2100 osób młodych dorosłych osób, u których 
wykazano zwiększony stan gotowości, odporność na niekorzystne warunki pracy 
i życia, poprawę pamięci i koncentracji, pobudzenie odporności nieswoistej na 
infekcje wirusowe i bakteryjne. W badaniach eksperymentalnych stwierdzono także 
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działanie ochronne wobec działań toksycznych chemioterapeutyków 
przeciwnowotworowych oraz promieniowania γ.  

Cytryniec chiński jest pnączem dziko rosnącym o jadalnych owocach, 
uprawianym na Dalekim Wschodzie o charakterystycznym cytrynowym zapachu. 
Surowiec leczniczy stanowią wysuszone owoce oraz nasiona. Substancjami 
aktywnymi są lignany (gomizna, schizanderyny A, B, C, i D, schizandrole A i B, 
chizanteryny). Cytryniec chiński jest często stosowany zamiennie z żeń-szeniem 
w stanach zmęczenia fizycznego i psychicznego. Preparaty z cytryńca są stosowane 
w stanach przegrzania organizmu oraz przez alpinistów w warunkach zmniejszonej 
ilości tlenu. Składniki czynne wykazują działanie synergistyczne z lekami nasennymi 
i uspokajającymi. Obserwowano wpływ pobudzający tych składników na ośrodkowy 
układ nerwowy oraz wpływ na wydzielanie neurotransmiterów w mózgu, a z drugiej 
strony zmniejszenie aktywności ruchowej zwierząt. Wykazano, że schizandryna A i C 
oraz gomizyna A w badaniach eksperymentalnych posiadają właściwości 
hepatoptotekcyjne. Cytryniec chiński może wpływać zarówno stymulująco, jak 
i hamująco na ośrodek krążenia oraz działa normalizująco na stężenie glukozy 
i cholesterolu. Ponadto surowiec wpływa hamująco na rozwój bakterii Gram-
dodatnich, jak laseczek wąglika i gronkowca złocistego oaz bakterii Gram-ujemnych, 
w tym pałeczek duru brzusznego i pałeczki ropy błękitnej. Cytryniec jest 
przeciwwskazany w stanach nadpobudliwości nerwowej, bezsenności, zaburzeniach 
rytmu serca i nadciśnieniu tętniczym.  

Różeniec górski występuje na wybrzeżach Ameryki Północnej, niektórych krajach 
Europy, Azji oraz Grenlandii. Surowiec leczniczy stanowią kłącza i korzenie. 
Substancje czynne różeńca górskiego stanowią fenylopropanoidy (alkohol 
cynamonowy, rozyna i rozawina) oraz fenyloetanoidy (tyrozol i salidrozyd) o działaniu 
zwiększającym sprawność umysłową i fizyczną. Ponadto wykazują działanie 
immunostymulujące, antyoksydacyjne i przeciwbakteryjne.  

Szczodrak występuje na terenie Syberii oraz centralnej i wschodniej Europy. 
Fitohormony szczodraka krokoszowego (ekdysteroidy) wpływają na wytrzymałość 
i aktywność fizyczną, posiadają właściwości anaboliczne i wpływają na przyrost masy 
mięśniowej. Ponadto wykazują działanie hepatoprotekcyjne, hipoglikemizujące 
i antyoksydacyjne.  

Flawonoidy lipofilne zawarte w tarczycy bajkalskiej wykazują działanie właściwości 
przeciwzapalne, antyoksydacyjne, przeciwmiażdżycowe oraz uspokajające.  

Surowcem leczniczym aralii są korzenie, a składnikami aktywnymi zawartymi są 
aralozydy A, B i C, które zaliczane są do saponozydów trójterpenowych. Wykazują 
one właściwości adaptogenne, stymulujące procesy odpornościowe organizmu oraz 
działanie hipolipemizujące. Ponadto stosowane są jako stymulatory układu nerwowego, 
w stanach wyczerpania fizycznego i psychicznego, zwłaszcza w geriatrii.  

Bazylia poświęcona zawiera olejki i glikozydy flawonoidowe, które pobudzają 
układ immunologiczny oraz wpływają na wzmocnienie sił fizycznych organizmu.  

Istotne jest unikanie czynników i sytuacji, które mogą osłabiać ogólną odporność 
organizmu. Należą do nich m.in. nieregularny tryb życia, nieregularne odżywianie, 
nadużywanie alkoholu i palenie tytoniu, stresy i napięcia emocjonalne, częste 
podróże i zmiany klimatu oraz częsta antybiotykoterapia. 

Leki pochodzenia ziołowego mogą stanowić cenną alternatywę i uzupełnienie 
metod postępowania w zapobieganiu i leczeniu infekcji sezonowych przeziębionych 
oraz infekcji górnych dróg oddechowych. Niemniej jednak warto podkreślić, że 
bardzo istotne jest również przestrzeganie ogólnych zasad zdrowego trybu życia. 
Ważne jest dostosowanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych, 
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hartowanie organizmu, unikanie nadmiernych przeciążeń fizycznych i psychicznych, 
urozmaicona dieta dostarczająca niezbędnych składników odżywczych, regularna 
aktywność fizyczna i odpowiedni czas snu. Ponadto w postępowaniu można 
rozważyć przeprowadzenie szczepień ochronnych oraz zażywanie naturalnych 
preparatów uodparniających.  
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