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Czy byłeś w sytuacji, w której litrami piłeś ziołowe herbatki w nadziei na
uzdrowienie swoich dolegliwości, ale mimo mijających dni nadal nie
zauważałeś żadnej poprawy? A może pomyślałeś wtedy, że te wszystkie
zioła są zwyczajnie słabe lub prawdopodobnie w ogóle nie działają?

Jeśli tak, śpieszę z wyjaśnieniami.

Zioła nie są słabe, tkwi w nich ogromna moc, do której zdecydowanie nie
można podchodzić bezkrytycznie i przyjmować ich w nieograniczonych
ilościach. Są jednak działania, które mogą niemal całkowicie pozbawić
rośliny ich cennych właściwości. Poznaj czynniki, które wpływają na
jakość oraz działanie surowców. Dowiedz się na co warto zwrócić uwagę
decydując się na kurację ziołami.



Suplement diety, zgodnie z Ustawą o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia,
jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety,
będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub
też innych substancji wykazujących efekt odżywczy czy inny fizjologiczny i nie
jest produktem posiadającym właściwości produktu leczniczego.

Wprowadzenie suplementu diety do obrotu jest znacznie łatwiejsze, tańsze
oraz mniej czasochłonne niż w przypadku produktu leczniczego.

SUPLEMENT DIETY TO NIE LEK

jest rejestrowany w Urzędzie
Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych;

producent przedstawia szczegółową
dokumentację dotyczącą m.in. badań
jakościowych, toksykologicznych,
farmakologicznych, przedklinicznych
oraz klinicznych, bezpieczeństwa
stosowania, skuteczności
terapeutycznej;

lek przechodzi procedurę weryfikacji,
jest kontrolowany przez Urząd
Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych oraz przez Główny
Inspektorat Farmaceutyczny;

jeśli spełnia wszystkie obowiązujące
standardy, otrzymuje pozwolenie na
dopuszczenie do obrotu.

Produkt leczniczy:

wprowadzenie suplementu diety
do obrotu wymaga jedynie
złożenia powiadomienia do
Głównego Inspektora
Sanitarnego;

producent przedstawia m.in.
nazwę, postać produktu, skład
jakościowy, ilościowy, projekt
etykiety;

producent nie musi przedstawiać
informacji o skuteczności oraz
bezpieczeństwie stosowania
swojego preparatu;

jakość suplementu diety
sprawdza producent.

Suplement diety:
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O wprowadzeniu lub zamiarze wprowadzenia danego suplementu do obrotu,
należy jedynie poinformować Głównego Inspektora Sanitarnego. Rynek
suplementów diety rozwija się natomiast niezwykle dynamicznie. W praktyce
oznacza to, że do GIS spływają tysiące zgłoszeń o kolejnych suplementach,
bez możliwości zweryfikowania i skontrolowania ich wszystkich. Kontrole są
więc wyrywkowe i związane głównie z oznakowaniem i opisem preparatów
oraz ewentualną zawartością substancji niedozwolonych, zarezerwowanych
jedynie dla leków.

Suplement diety nie musi więc wykazywać właściwości leczniczych i zgodnie
z definicją nie ma ich wykazywać. Jest to specyficzna kategoria żywności,
niepodlegającą tak restrykcyjnym przepisom jak leki. Dopuszczone do obrotu
leki mają na opakowaniu numer pozwolenia, czego suplementy diety nie
posiadają.

Tymczasem, według raportu Najwyższej Izby Kontroli o dopuszczaniu do
obrotu suplementów diety z 2017 r., „wiedza Polaków na temat suplementów
diety oraz świadomość różnic między lekami bez recepty a suplementami
diety jest na niskim poziomie”. W dokumencie możemy przeczytać również:
„Nierzetelna realizacja zadań związanych z wprowadzaniem po raz pierwszy
do obrotu suplementów diety, nieskuteczny nadzór nad ich jakością
zdrowotną, a także w niedostatecznym stopniu prowadzona edukacja
żywieniowa w zakresie tych produktów nie zapewniają w Polsce
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa suplementów diety.”

SUPLEMENT DIETY TO NIE LEK
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Zbiór surowców zielarskich na ogół powinien być przeprowadzony wówczas,
gdy w roślinie nagromadzi się największa ilość substancji czynnych. Istotne
są tu m.in. faza rozwoju rośliny, pora roku, pora dnia, pogoda czy miejsce
zbioru. 

Weźmy za przykład liście drzew i krzewów. Największy potencjał leczniczy
znajduje się w nich wiosną, gdy są jeszcze młode. Tymczasem znacznie
łatwiej jest pozyskiwać je w lecie. Nie są już co prawda tak wartościowe pod
względem leczniczym, ale są większe i tym samym łatwiejsze do zbioru. 

Po przeprowadzeniu zbioru, aby ograniczyć wpływ enzymów rozkładających
surowiec, należy poddać je stabilizacji. Stabilizacją może być m.in. zalanie
alkoholem, liofilizacja czy popularne suszenie. 

Proces suszenia powinien być dostosowany do rodzaju surowca, zostać
przeprowadzony w odpowiednim czasie i w odpowiedniej temperaturze.
Niewłaściwie przeprowadzone suszenie może prowadzić do znacznej utraty
substancji czynnych. Niestety, tak też często się dzieje. Zioła suszone są
pośpiesznie, bo jak wiemy "czas to pieniądz" i temperatura jest najczęściej za
wysoka. Tymczasem, zwłaszcza rośliny bogate w olejki eteryczne są niezwykle
wrażliwe na zbyt wysoką temperaturę, która podczas suszenia nie powinna
przekraczać 35°C. Suszenie w zbyt niskiej temperaturze również nie będzie
korzystne. W takich warunkach łatwo będzie o dużą wilgotność, a duża
wilgotność to prosta droga do rozwoju pleśni. Do zawilgocenia może również
dojść, gdy nie zostanie zapewniony odpowiedni przepływ powietrza.
Wysychając, surowiec oddaje atmosferze parę wodną, którą należy
odprowadzić.

Suszone zioła przeznaczone do produkcji mieszanek są następnie
poddawane procesowi rozdrabniania. Na tym etapie również łatwo o utratę
substancji czynnych, np. gdy mielenie zachodzi w młynach bez chłodzenia.
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NIEPRAWIDŁOWY ZBIÓR, 
PRZETWARZANIE I PRZECHOWYWANIE



Nie bez znaczenia jest także sposób przechowywania. Zioła należy
przechowywać zabezpieczone od promieni słonecznych, wilgoci i zmiennych
temperatur. Trzeba również wziąć po uwagę, że im dłuższy czas
przechowywania, tym większe wystąpią w nich straty. Aby ograniczyć
negatywny wpływ czynników środowiskowych i ulatnianie się pożądanych
substancji, w domowych warunkach najkorzystniej jest przechowywać
surowce w szczelnie zakręcanych słojach lub pojemnikach próżniowych.
Większość ziół korzystnie jest również przechowywać w całości (całe liście,
całe kwiaty) i rozdrabniać dopiero przed użyciem.  

A jak to wygląda, gdy nie mówimy o produkcji domowej a przemysłowej? Zioła
bywają przechowywane przez dłuższy czas w magazynach, które nie są
wyposażone w regulację temperatury. Wówczas wilgotność ziół i ich
otoczenia zmienia się w zależności od warunków pogodowych. Jeśli właśnie
doszło do sprzedaży, a wilgotność  surowca jest zbyt duża, producent szuka
szybkich rozwiązań. Z pomocą nierzadko przychodzą mikrofalówki, które
oprócz obniżenia wilgotności, prowadzą również do pozbawienia surowca
jego cennych właściwości. 

Na poszczególnych etapach zbioru, przetwórstwa czy przechowywania,
bardzo łatwo jest utracić związki lecznicze. Jeśli jednak zioła nie są
przeznaczone do produkcji leków, to nie muszą ich posiadać. Producent nie
musi dbać o utrzymanie substancji czynnych na wysokim poziomie (i czasem
nawet nie chce, jeśli jakiś związek okazałyby się zbyt silny, prawdopodobnie
naraziłby się na dodatkowe kontrole). Musi natomiast dbać o spełnienie
wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności.
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Substancje czynne, w zależności od swojej budowy, różnią się stopniem
rozpuszczalności w poszczególnych płynach. Prawidłowy dobór substancji
ekstrahującej bezpośrednio przekłada się na skuteczność działania ziół.

Przykładowo, dziurawiec zwyczajny będzie wykazywał inne działanie jako
wyciąg wodny a inne jako wyciąg alkoholowy. Wyciągi wodne z dziurawca
(zawierają glikozydy flawonoidowe, garbniki, fenolokwasy) wykazują
działanie rozkurczowe i są wykorzystywane głównie w dolegliwościach
układu pokarmowego. Wyciągi alkoholowe (zawierają hiperycynę,
pseudohiperycynę, hyperfotynę, ksantony, flawonoidy, procyanamidy)
charakteryzują się natomiast działaniem przeciwdepresyjnym. 

W przypadku dziurawca nie należy zatem oczekiwać od naparu, że przyczyni
się do poprawy nastroju. Jeśli chcemy osiągnąć taki efekt, to wówczas należy
sięgnąć np. po dziurawcową nalewkę.
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RODZAJ PREPARATU

ZMIENNOŚĆ SKŁADU CHEMICZNEGO

W zależności od warunków środowiskowych, surowce roślinne mogą
wykazywać zmienny skład chemiczny. Na taki stan rzeczy wpływ mają m.in.
opady, nasłonecznienie, długość okresu wegetacji, gleba, stadium rozwojowe,
czynniki genetyczne, wzajemne oddziaływanie roślin.

Jeśli roślinom czegoś brakuje, czy to z powodów czynników glebowych czy
klimatycznych, to wówczas skupiają się na metabolitach pierwotnych, czyli
substancjach, które są im niezbędne do życia.



Metabolity wtórne, które nie są bezpośrednio niezbędne do wzrostu oraz
rozwoju, nie są wówczas priorytetem. Z perspektywy oceny właściwości
rośliny jest to oczywiście zjawisko niekorzystne. Metabolity wtórne są bowiem
cennymi związkami o wielorakiej aktywności biologicznej. Należą do nich
m.in. niektóre glikozydy, garbniki, barwniki, terpeny, sterole, olejki eteryczne,
alkaloidy.

W przypadku roślin bogatych w olejki eteryczne, wpływ światła i temperatury
jest zróżnicowany i uzależniony m.in. od gatunku roślin. Zioła takie jak
tymianek, cząber czy rozmaryn lubią słońce. Jeśli będą miały do niego dostęp
to będą też miały więcej olejków eterycznych niż gdyby rosły w miejscach
zacienionych. Mięta natomiast za pełnym słońcem nie przepada.

Nawet rośliny, które wchodzą w obręb jednego gatunku mogą wykazywać
odmienne działanie. Przykładowo, tatarak zwyczajny występuje w Ameryce,
Europie oraz Azji. W zależności od miejsca występowania zawiera różną
liczbę chromosomów oraz substancji czynnych. Odmiana diploidalna,
rosnąca w Ameryce Północnej, praktycznie nie zawiera beta-azaronu,
zawartość pożądanych olejków eterycznych także jest w niej niewielka (ok.
2%). Odmiana triploidalna, występująca w Europie, zawiera nieco więcej
olejków (ok. 3%). Odmianę tę dzieli się na dwie podgrupy: pierwsza z nich
wykazuje stosunkowo niewiele (0,1-0,5%) beta-azaronu, druga znacznie
więcej (0,5-2,0%). Odmiana tetraploidalna, rozpowszechniona w Azji, zawiera
najwięcej olejków eterycznych (do 6%) oraz największe ilości beta-azaronu.
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Obecność drobnoustrojów w surowcach zielarskich i przyprawach jest
zjawiskiem niepożądanym, może stwarzać bowiem realne zagrożenie dla
zdrowia. W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności w Rozporządzeniu
Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r., ustalono kryteria
mikrobiologiczne dotyczące środków spożywczych. Na tej podstawie
przedsiębiorstwa sektora spożywczego są zobowiązane dopilnować, aby ich
środki spożywcze uzyskiwały dopuszczalne wyniki w odniesieniu do wartości
ustalonych.

Aby spełnić poszczególne kryteria, konieczna jest więc dekontaminacja
produktów mających zostać wprowadzonych na rynek, w tym również ziół
oraz przypraw. Dekontaminacja to neutralizacja mikroorganizmów, w tym
bakterii, pasożytów i grzybów w surowcach, półproduktach i produktach
żywnościowych. Do obniżenia poziomu drobnoustrojów wykorzystywane są
różne metody fizyczne i chemiczne.
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NIEWŁAŚCIWA METODA
DEKONTAMINACJI

para wodna o temp. 100-200°C,
wysokie temperatury,
wysokie ciśnienie hydrostatyczne,
ekstruzja,
dwutlenek węgla pod ciśnieniem,
promieniowanie podczerwone,
promieniowanie jonizacyjne,
mikrofale.

Metody fizyczne:

formaldehyd,
alkohol etylowy,
alkohol metylowy,
ozon,
bromek metylu,
tlenek etylenu.

Metody chemiczne:



Jeśli dana metoda dekontaminacji zostanie niewłaściwie dobrana do
surowca i przeprowadzona w niekontrolowany sposób, to wówczas będzie
czynnikiem determinującym obniżenie jego jakości. Żadna z metod nie
powinna być traktowana jako metoda uniwersalna do dekontaminacji
wszystkiego, każda z nich ma bowiem swoje wady i określony poziom
skuteczności.

Przykładowo, skuteczność dwutlenku węgla pod ciśnieniem zależy w dużej
mierze od wilgotności surowca. Im mniejsza wilgotność, tym mniejsza
skuteczność metody. Nie jest to również metoda, która sprawdzi się wobec
przetrwalników bakterii i zarodników pleśni. Po zastosowaniu tej metody
nie tylko nie zostaną one usunięte, ale również zmienią się w formę
aktywną. Kolejnymi wadami stosowania dwutlenku węgla pod ciśnieniem
jest znaczna utrata olejków eterycznych i zmiana ich składu chemicznego.

Znaczną utratę olejków eterycznych, sięgających nawet do 50%, obserwuje
się również w przypadku wykorzystania promieniowania podczerwonego.
Dodatkowo liczba unieczynnionych drobnoustrojów jest przy tym
stosunkowo niska.

Nieznaczna redukcja liczby mikroorganizmów jest obserwowana także przy
wykorzystaniu mikrofali. Tu również występują duże straty olejków
eterycznych i zmiany składu chemicznego. Pod wpływem działania mikrofal
aminokwasy o konfiguracji L ulegają racemizacji do konfiguracji D,
powodując ich słabą przyswajalność i zmniejszenie wartości odżywczej. 
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NIEWŁAŚCIWA METODA
DEKONTAMINACJI

Obecnie coraz popularniejszą metodą dekontaminacji staje się ozonowanie.
Posiada właściwości silnie utleniające i dezynfekcyjne, jednocześnie
wpływając w nieznacznym stopniu na środowisko. Skutecznie obniża poziom
drobnoustrojów, choć w różnym stopniu (bakterie są bardziej wrażliwe niż
grzyby, a bakterie Gram-dodatnie bardziej niż Gram-ujemne). Ozonowanie
może być korzystną metodą dekontaminacji, pod warunkiem, że będzie to
proces kontrolowany. Utlenianiu mogą bowiem ulegać również fenolokwasy,
alkohole cukrowe, flawonoidy, garbniki, witaminy, irydoidy czy kwasy
tłuszczowe. Ozon niweluje też zapachy, np. pleśni, nowych magazynów.

Dawniej wykorzystywane były m.in. bromek metylu i tlenek etylenu. Obie
metody znacznie zmniejszały liczbę drobnoustrojów, jednak bromek metylu
wywierał niekorzystny wpływ na warstwę ozonową atmosfery ziemskiej,
natomiast tlenek etylenu powodował spore ubytki substancji czynnych oraz
generował związki kancerogenne (glikol etylenowy, 2-chloroetanol). Z powodu
swoich wad obie metody zostały wycofane z krajów Unii Europejskiej. Nie
oznacza to jednak, że nie są to metody niewykorzystywane w innych
częściach świata. We wrześniu 2020 r. za pośrednictwem RASFF zgłoszono
bardzo wysokie poziomy tlenku etylenu w niektórych partiach nasion sezamu
z Indii i wprowadzonych do Unii. Poziomy te przekraczały ponad 1000 razy
najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości wynoszący 0,05 mg/kg.
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ZAFAŁSZOWANIA

Komisja Europejska w listopadzie 2021 r. opublikowała wyniki pierwszego
skoordynowanego planu kontroli autentyczności ziół i przypraw.
Przeprowadzono niemal 10 000 analiz na 1885 próbkach, stosując
najnowocześniejsze techniki analityczne w celu oceny autentyczności sześciu
różnych ziół i przypraw – kmniku, kurkumy, oregano, papryki/chili, pieprzu,
szafranu. Odsetek próbek podejrzanych o zafałszowanie wyniósł 17% dla
pieprzu, 14% dla kminku, 11% dla kurkumy, 11% dla szafranu i 6% dla
papryki/chilli. Większość podejrzanych fałszerstwem próbek zawierała
niezadeklarowany materiał roślinny, a w 2% analizowanych próbek przypraw
wykryto nieautoryzowane barwniki. Jedna próbka zawierała wysoki poziom
chromianu ołowiu.

Niestety, fałszerstwa towarzyszą nam od najdawniejszych czasów. Każdy
kilogram surowca jest cenny, zwłaszcza jeśli w grę wchodzi sprzedaż na dużą
skalę. Jeżeli producent sprzedaje 100 ton surowca i doda do niego choćby
10% obcej domieszki to będzie mało prawdopodobne, że zostanie to
bezpośrednio wykryte, a dzięki temu zaoszczędzi 10% surowca i sprzeda nie
100 a 110 ton.

W odpowiedzi na pytanie w jaki sposób fałszuje się surowce, ograniczyć nas
może jedynie wyobraźnia. Do zmielonych ziół i przypraw dodaje się
wypełniacze lub tańsze składniki zwiększające masę (np. do zmielonego
korzenia mydlnicy dodawana jest skrobia), dodawane są gorsze części
rośliny (np. do pieprzu dodawane są łodyżki, szypułki i puste ziarna),
dodawane są inne gatunki (np. pozyskując czystek koszone są całe łąki).
Stare, zwietrzałe zioła sprzedaje się jako „nowe”, a żeby odzyskać ich kolor
wykorzystuje się różne barwniki. Z roślin ekstrahowane są olejki eteryczne,
dzięki czemu cała roślina nieuczciwie sprzedawana jest jako wartościowa,
olejki natomiast zostaną sprzedane oddzielnie i w wyższej cenie. Fałszowanie
może również polegać na celowym, nieprawidłowym oznakowaniu (np. brak
informacji o zastosowaniu promieniowania) lub ukryciu faktycznego
pochodzenia produktu.
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DAWKOWANIE
Szukając przyczyn dlaczego zioła nie działają, należy wziąć również pod
uwagę fakt, że dawkę należy dobierać w sposób indywidualny. Działanie ziół
może zależeć bowiem od wieku, masy ciała, płci, ogólnego stanu organizmu,
a także od drogi wprowadzenia leku.

Farmakopea Polska określa dla środków farmaceutycznych dawki zwykle
stosowane (zalecane) i dawki maksymalne. Zakres dawek przyjęto dla
mężczyzny w wieku 20-40 lat o masie ciała 70 kg bez chorób towarzyszących.
Podane dawki, w zależności od tego komu będzie podawany lek, należałoby
więc odpowiednio przeliczyć.

Każdy z nas może mieć ponadto inną wrażliwość na zioła i duży wpływ może
mieć tym przypadku dieta. Przykładowo, jeśli ktoś często przyjmuje duże ilości
ziół, to przyzwyczaja do nich organizm i efekt ich stosowania nie będzie już
tak spektakularny. Można to sprawdzić pijąc regularnie choćby herbatę czy
kawę. Z tego powodu w stosowaniu ziół rozsądnie jest zachowywać
odpowiednie odstępy czasowe i wymieniać je co jakiś czas na inne.
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Zioła, w zależności od swojego składu chemicznego, mogą na siebie
wzajemnie oddziaływać. Mogą wykazywać synergizm i wzmagać swoje
działanie, mogą też wykazywać antagonizm i to działanie osłabiać. Z tego
powodu, przyjmując różne zioła i pokarmy, na ogół należy zachować między
nimi przynajmniej godzinny odstęp. Znajomość interakcji w jakie mogą
wchodzić poszczególne substancje jest istotna zwłaszcza w przypadku
przyjmowania leków.

Przykładowo, garbników nie należy łączyć z alkaloidami. Garbniki zawarte np.
w herbacie będą strącać i obniżać wchłanianie przyjmowanego jednocześnie
np. preparatu z glistnikiem jaskółczym zielem. Wchłanianie poszczególnych
substancji, w tym witamin i minerałów, mogą utrudniać również rośliny
bogate w śluzy, jak prawoślaz lekarski, nasiona lnu czy nasiona babki.

INTERAKCJE ZIÓŁ



PODSUMOWANIE

Nieprawidłowa uprawa, niewłaściwie przeprowadzony zbiór, obróbka,
przechowywanie, a nawet pakowanie czy transport mogą znacząco obniżyć
jakość surowca. Na tych etapach może również dojść do skażenia
mikrobiologicznego i konieczności przeprowadzenia dekontaminacji. Ta
natomiast wykazuje wprawdzie skuteczność w redukcji mikroflory
zakażającej, ale również niejednokrotnie przyczynia się do znaczącej utraty
związków biologicznie aktywnych.

Czy mając na uwadze powyższe powinniśmy wystrzegać się kupowania ziół?

Oczywiście, że nie. Sztuka poprawnego zielarstwa i ziołolecznictwa wymaga
dużego zaangażowania i nie wszyscy musimy chcieć oraz potrafić
przygotowywać ziołowe remedia. Warto natomiast poszukać rzetelnych
źródeł, w których takowe nabędziemy. Są producenci, zwłaszcza ci lokalni,
którzy z szacunku do otaczającej przyrody i drugiego człowieka, na każdym
etapie  przetwarzania surowców dbają o ich wysoką jakość.

Kupując suszone zioła zwróćmy uwagę na ich barwę i zapach. Jeśli zostały
ususzone prawidłowo, nie będą wyblakłe czy zbrązowiałe, a zachowają
zbliżoną do naturalnej barwę. Zapach również powinien być dobrze
wyczuwalny, zwłaszcza po roztarciu w palcach. 

Decydując się natomiast na apteczny zakup preparatów, warto zwrócić
uwagę czy dany produkt jest lekiem - produkty nie będące lekami nie muszą
zawierać składników farmakologicznie czynnych. Nie oznacza to jednak, że
mamy wystrzegać się wszelkich suplementów diety. Jak wszędzie, również
tutaj znajdują się wyjątki wśród których można znaleźć wartościowe produkty.

Lek także nie zawsze musi być najlepszym rozwiązaniem. Trzeba mieć na
uwadze, że jest on standaryzowany na jakąś konkretną substancję, a nie cały
pakiet składników występujących w roślinie.
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Pozornie mało ważne substancje również mogą wywierać wpływ leczniczy,
niejednokrotnie uzupełniając działanie pozostałych. Przykładem mogą być
zawarte w roślinach flawonoidy i witamina C. Flawonoidy przedłużają oraz
wzmacniają działanie witaminy C, a także zapobiegają jej utlenianiu. Dzięki
temu zawarta w roślinach witamina C działa znacznie silniej od witaminy C
syntetycznej.

Czynników wpływających na poprawność działania ziół jest całe mnóstwo.
Leczenie ziołami powinno być świadome i racjonalne, z uwzględnieniem
wskazań i przeciwwskazań do ich stosowania. Podejmując kurację ziołami
warto więc skorzystać z porady odpowiednio wyspecjalizowanego lekarza
i/lub fitoterapeuty, zwłaszcza jeśli chodzi o dobór dawki i możliwość interakcji
z innymi lekami.

PODSUMOWANIE
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