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Borgis

drogim. W artykule opisano kilka wybranych roślin zie-
larskich, polecanych przez św. Hildegardę.

Koper włoski
Według św. Hildegardy „koper włoski nie szkodzi 

żadnemu człowiekowi jedzony na surowo. W każdej 
postaci spożyty uszczęśliwi człowieka, nada on skórze 
ładnego koloru i przyjemnego zapachu, wspomaga 
też trawienie” (1). 

Foeniculum officinale Miller (syn. F. vulgare, F. ca-
pillaceum), koper włoski, zwany także fenkułem wło-
skim jest dwuletnią rośliną zielną należącą do rodziny 
Selerowatych (Apiaceae). Roślina ta pochodzi z ob-
szarów śródziemnomorskich i jest uprawiana w wielu 
krajach Azji i Europy, także w Polsce. Występuje 
w kilku odmianach, różniących się morfologią owoców 
i składem chemicznym. W lecznictwie stosowane są 
owoce kopru włoskiego (Foeniculi fructus) oraz olejek 
koprowy (Foeniculi aether oleum). 

Dojrzałe owoce zbiera się we wrześniu; zawierają 
one około 2-6% olejku eterycznego, flawonoidy (po-
chodne kwercetyny i kemferolu), stigmasterol, olej 
tłusty, białko i cukry (2). Zawartość estragolu w Fo-
eniculum vulgare Miller według Final position paper 
on the use of herbal medicinal products containing 
estragole (3) została przyjęta na poziomie: owoce – 70-
4018 ppm, olejek – 0,8->80%. Olejek koprowy składa 
się głównie z anetolu (20-90%) i fenchonu (10-30%) 
oraz trans-anetolu, kamfenu, p-cymenu, myrcenu, 
α- i β-felandrenu, γ-terpinenu, pinenu oraz estragolu.

Owoce kopru używane są także do wyrobu miodu 
koprowego. Odmiana kopru włoskiego beta-dulce jest 
wysoko cenioną przyprawą i jarzyną. Olejek z kopru 
włoskiego działa rozkurczająco na mięśnie gładkie 
przewodu pokarmowego oraz sekretolitycznie w obrę-
bie dróg oddechowych (zwiększa objętość wydzieliny 
oskrzelowej i zmniejsza jej gęstość). Wykazuje także 
działanie przeciwdrobnoustrojowe, np. hamuje rozwój 
grzybów. W lecznictwie olejek stosowany jest w za-
burzeniach trawienia, stanach skurczowych żołądka 
i jelit, we wzdęciach jako lek wiatropędny, w nieżytach 
górnych dróg oddechowych. W przemyśle spożywczym 
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SUMMARY
St. Hildegard of Bingen (1098-1179) was a most remarkable 
woman, visionary, poet, composer, naturalist, scientist, herbalist 
and theologian and also one of the greatest figures of the 12th 
century. She wrote theological, botanical and medicinal texts. Ad-
ditionally, she wrote two books on medicine and herbal cures. The 
longest and most comprehensive section of “Physica” contains 
information concerning the medicinal uses and harvesting of more 
than 200 herbs and other plants. “Causae et Curae” catalogs a lot 
of diseases according to causes, symptoms, and treatments. St. 
Hildegard lists more than 300 plants here, emphasizing medical 
and physiological theory as well as herbal treatments and also 
described the natural properties of hundreds of plant substances. 
She is well known as a author of texts concerning practical ap-
plication of tinctures, herbs, and precious stones. In this part of 
article we describe the most important spices - cumin (Carum 
carvi L.), mint (Mentha piperita L.), wild thyme (Thymus serpyl-
lum L.), garden thyme (Thymus vulgaris L.) and fennel (Foe-
niculum vulgare Mill.) and their biological activity according to 
St. Hildegard. Plants mentioned above are well known as herbs 
useful for digestive problems, stomach pain, indigestion and also 
as a drug used to relieve or prevent spasms.
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Wstęp
Św. Hildegarda polecała przyprawy do stosowania, 

w charakterze dodatku do potraw lub w mieszankach 
leczniczych. Obecnie wiemy, że większość surowców 
roślinnych, zaliczanych do przypraw zawiera substancje 
chemiczne działające farmakologicznie. Za czasów św. 
Hildegardy nie był znany skład chemiczny roślin przypra-
wowych, ale wiedziano, że niektóre wpływają korzystnie 
na organizm człowieka w przypadku konkretnych cho-
rób. Na przykład w dolegliwościach bólowych zębów 
zalecano płukać jamę ustną szałwią lub miętą, a do 
tłustych posiłków dodawać tymianek, macierzankę lub 
majeranek. Na wzdęcia i inne dolegliwości gastryczne 
podawano koper włoski, kminek i miętę. Średniowiecz-
na kuchnia obfitowała w potrawy bogato przyprawiane 
ziołami, ponieważ sól w tych czasach była towarem dość 
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towarzyszyć zaburzenie trawienne oraz odczuwanie 
dyskomfortu przewodu pokarmowego. Niektóre do-
świadczenia sugerują działanie ochronne wodnego 
ekstraktu z kopru włoskiego na ścianki żołądka po-
drażnione etanolem (tab. 1) (13). 

Koper włoski zawiera duże ilości związków feno-
lowych redukujących reaktywne formy tlenu (14). Na 
podstawie otrzymanych wyników wyciągnięto wniosek, 
że metanolowy ekstrakt z owoców kopru włoskiego 
może zmniejszać ryzyko chorób przebiegających z pro-
cesem zapalnym. Wykazano także, że olejek eteryczny 
z kopru włoskiego wykazuje aktywność hepatoochron-
ną (15). Niektórzy badacze udowadniają moczopędne 
działanie ekstraktów z owoców kopru, nie związa-
ne z ekskrecją jonów sodu i potasu (12). Ekstrakty 
z kopru włoskiego mogą także redukować ciśnienie 
tętnicze krwi, co udowodniły badania Ghani i Amin 
(16). Wyniki badań sugerują, że efekt hipotensyjny 
nie jest wynikiem wpływu na układy cholinergiczny, 
serotoninergiczny i autonomiczny lub na receptory 
adrenergiczne, ale może być związany z histaminą. 

Przegląd piśmiennictwa naukowego sugeruje moż-
liwość działania kopru włoskiego na aktywność estro-
genową, ale wyniki nie są statystycznie istotne. Me-
chanizm takiego działania związków czynnych nie jest 
udowodniony i stanowi ciągle obiekt badań (17, 18).

Mięta
Mięta pieprzowa (Mentha piperita L.) jest rośliną 

przyprawową i leczniczą, należącą do rodziny Lamiaceae 
(Labiateae). Pochodzi ona z regionu śródziemnomor-
skiego i obecnie jest uprawiana w całej Europie, Ame-
ryce Północnej, Azji i Afryce. Oprócz Mentha piperita 
znane są również Mentha spicata, Mentha aquatica, 
Mentha rotundifolia.

Mięta jest jedną z najstarszych roślin leczniczych 
i przyprawowych. Walory smakowe i zapachowe tej 
rośliny doceniano już w starożytności. W Egipcie miętę 
(wymieniona w papirusie Ebersa) używano do balsa-
mowania zwłok. Pliniusz Starszy zalecał napar z mięty 
jako środek łagodzący migrenę oraz otwierający umysł, 

olejek koprowy jest używany do aromatyzowania 
wyrobów cukierniczych i wódek, stosowany jest także 
w przemyśle kosmetycznym. Preparaty z korzenia ko-
pru włoskiego stosowano do leczenia trudno gojących 
się ran, a ziele i owoc uważano w medycynie ludowej 
za afrodyzjak. Surowce otrzymywane z tej rośliny były 
stosowane już w starożytnym Egipcie, Rzymie oraz 
Azji. Ziele i owoce stosowano jako lek zwiększający 
laktację, w dolegliwościach przewodu pokarmowego, 
w nieregularnym miesiączkowaniu, w chorobach nerek 
i pęcherza moczowego (4). 

Foeniculi fructus jest stosowany w leczeniu zaburzeń 
żołądkowo-jelitowych, w celu pobudzenia czynności 
układu trawiennego, w refluksie treści żołądka, leczeniu 
bolesnych objawów dyspepsji oraz wykazuje działanie 
wiatropędne. Pomocniczo stosuje się go w leczeniu 
chorób układu moczowego oraz jako środek wykrztu-
śny. Często dodawany jest do preparatów przeczyszcza-
jących w celu złagodzenia skurczów jelit. W pediatrii 
stosuje się go w leczeniu kolki jelitowej (herbatki, 
drażetki, syropy, soki, często w połączeniu z innymi 
olejkami, np. anyżowym) (5). Odwar stosowany jest 
zewnętrznie do przemywania oczu (6). Istnieją donie-
sienia o wykorzystaniu kopru włoskiego w celu pobu-
dzenia laktacji, przyspieszenia menstruacji, łagodzenia 
symptomów klimakterium, podniesienia libido, a nawet 
jako ułatwiającego poród (7), jednak brakuje doniesień 
z piśmiennictwa, które potwierdziłyby to działanie.

Niektóre badania sugerują działanie przeciwbak-
teryjne kopru włoskiego wobec szczepów Escherichia 
coli, Bacillus megaterium, Staphylococcus aureus (8), 
E. coli 0157:H7, Listeria monocytogenes (9) oraz He-
licobacter pylori (10). 

Badania in vitro sugerują działanie przeciwskur-
czowe olejku koprowego, który powodował redukcję 
intensywności indukowanego oksytocyną skurczu izo-
lowanej macicy szczura (11). Olejek koprowy zwiększa 
wydzielanie żółci, co udowodniły badania na modelu 
zwierzęcym (12). Liczne prace sugerują korzystne 
działanie związków czynnych nasion kopru w dole-
gliwościach przewodu pokarmowego, którym mogą 

Tabela 1. Efekt działania wodnego ekstraktu z Foeniculum vulgare (FVE) oraz fomotydyny na uszkodzoną błonę śluzową 
żołądka szczura (13).

Grupa zwierząt 
(n = 7)

Współczynnik owrzodzenia 
(UI, %) (średnia ± SD)

Efekt hamowania 
(%)

Kontrola (etanol) 13,15 ± 4,08 –

75 mg/kg FVE + etanol 8,18 ± 2,66 37,8

150 mg/kg FVE + etanol 9,48 ± 3,78 27,9

300 mg/kg + etanol 4,18 ± 2,81* 68,2

20 mg/kg famotydyny + etanol 8,68 ± 2,63** 34

(*P < 0,05; **P < 0,001, wobec etanolu)
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parahaemolyticus. Wodne wyciągi z liści mięty hamują 
aktywność następujących wirusów: opryszczki pospolitej 
(HSV), Semliki Forest i Zachodniego Nilu (20).

Liczne badania na zwierzętach udowodniły, że 
spożywanie mięty może zmniejszać skurcze mięśni 
dwunastnicy, jelita czczego i okrężnicy (20). Za dzia-
łanie przeciwskurczowe odpowiedzialne są flawonoidy 
oraz związki zawarte w olejku miętowym. 

Ponadto flawonoidy, a także kwasy fenolowe, po-
budzają wydzielanie żółci oraz syntezę kwasów żółcio-
wych, co wykazano w badaniach na zwierzętach (20). 
Jednakże za główny aktywny składnik mięty pieprzo-
wej, który działa na przewód pokarmowy, uważany 
jest mentol. Wpływa on na transport błonowy jonów 
wapnia w miocytach gładkich oraz powoduje zależny 
od dawki efekt wiatropędny i rozkurczowy. 

Macierzanka piaskowa i tymianek
Macierzanka piaskowa (Thymus serpyllum L.), czą-

ber leśny, tymianek wąskolistny; jej inne nazwy to: 
macierzyduszka, maciorka, maczerza, duszka, cząber, 
cąber, czebryk, czembrzyk, dzięcielina, dzięcielnica, 
szmer, szemrzyk, tymian. Nazwa macierzanki pia-
skowej – serpyllum pochodzi od słowa herpyllas, co 
oznacza „płożący się”. W Polsce, nazwa rośliny kojarzy 
się ze słowem matka, być może za sprawą legendy, 
która głosi, że w ziele to została zamieniona matka 
po śmierci swojego dziecka, dlatego macierzanka jest 
często sadzona na grobach dzieci. 

Ten półkrzew lub krzewinka, znana od najdaw-
niejszych czasów, w Średniowieczu poświęcana była 
germańskiej bogini Frei. Uważa się, że z powodu 
delikatnych kwiatków rośliny o niepowtarzalnym zapa-
chu i właściwościach leczniczych, dawni chrześcijanie 
zwali ją zielem Madonny. W starożytności Dioskurides 
i Pliniusz zalecali stosowanie macierzanki piaskowej, 
a w Grecji balsamowano zwłoki przy użyciu olej-
ku macierzankowego. Macierzanka i tymianek były 
symbolami waleczności, gałązki wręczano zwycięskim 
rycerzom. Św. Hildegarda polecała macierzankę, 
pisząc o niej tak: „Człowiek, którego ciało jest chore 
tak, że się wstrętnie wzburza, niech je to zioło często 
z mięsem czy też warzywami ugotowane, a ciało jego 
wewnętrznie się wyleczy i oczyści” (1).

Rośliną o podobnym działaniu i czasami myloną 
z macierzanką piaskową jest macierzanka tymianek 
(Thymus vulgaris L.). Św. Hildegarda polecała spoży-
wanie tymianku z potrawami w celu poprawy trawienia. 

Thymus vulgaris L. jest rośliną, kojarzoną z męstwem 
i odwagą. Rzymscy żołnierze kąpali się w naparach 
tymianku w celu nabrania tężyzny. Gałązki tymianku 
w Średniowieczu haftowano na chustach będących po-
darunkami dla rycerzy. W starożytnym Egipcie ziela ty-
mianku używano do balsamowania zwłok. Grecy stoso-
wali je jako roślinę leczniczą, kadzidło oraz przyprawę. 

dlatego jego uczniowie nosili wianki z mięty. Homer 
opisywał, iż przed wizytą gości nacierano stoły miętą. 
W okresie Średniowiecza wykorzystywano miętę przede 
wszystkim wg zaleceń Awicenny, a benedyktyni uważali, 
że spożycie herbaty miętowej poprawia barwę głosu. Św. 
Hildegarda zalecała jej stosowanie w leczeniu zaburzeń 
trawiennych, w dolegliwościach wątroby i woreczka żół-
ciowego, w artretyzmie, w zapaleniu pęcherza, a podczas 
przeziębienia w wydalaniu kwasu moczowego (1).

W medycynie tradycyjnej liście mięty pieprzowej 
(Menthae piperite folium) oraz olejek miętowy (Men-
thae piperite aetheroleum) stosowano w bólach żołądka, 
zaburzeniach trawienia, jak nudności, niestrawność, 
a także w kolkach jelitowych. 

Obecnie liść mięty stosowany jest wewnętrznie w po-
staci herbaty, nalewki, olejku i wyciągu (19) w terapii 
takich chorób, jak skurcze górnego odcinka przewo-
du pokarmowego i dróg żółciowych, w niestrawności 
z zaburzeniami wydzielania soków trawiennych, żółci 
i nieżycie żołądka, we wzdęciach oraz w syndromie 
drażliwego jelita (IBS – irritable bowel syndrom), a tak-
że w nieżytach górnych dróg oddechowych i stanach 
zapalnych błony śluzowej jamy ustnej (19). 

Liść mięty znajduje również zastosowanie zewnętrz-
ne (19), w postaci nacierań oraz mazideł, w podrażnie-
niach, świądzie skóry, ospie wietrznej, a także w mi-
grenowych bólach głowy. W badaniach klinicznych wy-
kazano, że związki biologicznie aktywne surowca mają 
również punkt uchwytu w naczyniach żylnych. Wobec 
czego surowiec działa jako wazodilatator relaksujący 
układ naczyniowy, a także wpływa na modulację ukła-
du immunologicznego, działa przeciwwirusowo, prze-
ciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Wykazano również 
inny punkt uchwytu związków biologicznie aktywnych 
surowca w tkance mięśniowej i błonie śluzowej, przez 
co znajduje on zastosowanie jako środek miejscowo 
znieczulający oraz miejscowo chłodzący. 

W skład chemiczny Mentha piperita folium wchodzi 
olejek eteryczny, w którym zidentyfikowano ponad 
100 związków chemicznych (19). Główne składniki 
olejku to mentol, menton, neomentol, izomenton, 
octan mentylu, mentofuran oraz cyneol, α-pinen, 
β-pinen i limonen. Poza monoterpenami znaleziono 
niewielkie ilości seskwiterpenów, a wśród nich głównie 
wiridoflorol. Ponadto w liściach mięty występują fla-
wonoidy (glikozydy apigeniny, diosmetyny i luteoliny, 
mentozyd, rutyna i hesperydyna, gardenina D), kwasy 
fenolowe (kofeinowy, chlorogenowy, rozmarynowy 
i pseudotanina), triterpeny (α-amaryna, kwas urso-
lowy, sitosterol) oraz karotenoidy, cholina, betaina 
i związki mineralne (19). 

Ekstrakty z liści Menthae piperitae wykazują w bada-
niach in vitro działanie przeciwbakteryjne i przeciwwiruso-
we. Liście mięty w stężeniu 0,1-2,0% (w/v) hamują wzrost 
Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Vibrio 
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wykazania ich aktywności przeciwbakteryjnej wobec 
Helicobacter pylori. Wyniki tych badań wykazały, że 
zastosowanie ekstraktu z Thymus vulgaris może być 
pomocne w zwalczaniu Helicobacter pylori i może 
stanowić nadzieję w leczeniu chorób przewodu po-
karmowego (zapalenie żołądka, choroba wrzodowa 
żołądka, nowotwór żołądka), dla których czynnikiem 
etiologicznym jest ten drobnoustrój. Istnieje jednak 
potrzeba przeprowadzenia badań klinicznych. Wyka-
zano również, że ekstrakty z Thymus vulgaris hamują 
wzrost prątków Mycobacterium tuberculosis, zarówno 
wrażliwych, jak i opornych na leki (27). 

Olejek tymiankowy wykazuje także działanie fun-
gistatyczne w stosunku do grzybów drożdżoidalnych: 
C. albicans i C. krusei, a także grzybów pleśniowych: 
Aspergillus flavus, A. ochraceus, A. parasiticus i Fus-
sarium moniliforme. Przeprowadzone badania na 
obecność mykotoksyn w ziarnach pszenicy traktowa-
nych olejkiem i zakażonych zarodnikami grzybów A. 
flavus, A. ochraceus, A. parasiticus oraz F. moniliforme 
wykazały obniżenie stężenia lub brak obecności tych 
związków w badanych próbkach. Spośród innych ba-
dań, dotyczących aktywności fungistatycznej olejku 
z Thymus vulgaris, należy zacytować pracę Daferera 
i wsp. (28), w której stwierdzono całkowite zahamo-
wanie wzrostu grzybni Penicillium digitatum. Niektóre 
badania dowodzą toksycznego działania olejku z ty-
mianku (29) wobec pierwotniaków: Trypanosoma 
brucei i Leishmania major. 

Liczne badania wskazują (30), że podawanie olejku 
tymiankowego wraz z dietą wpływa na równowagę czyn-
ników przeciwutleniających. Uzyskane wyniki pozwoliły 
na wyciągnięcie wniosku przez autorów, że zarówno 
olejek tymiankowy, jak i tymol, dawały korzystny efekt 
dla stanu antyoksydacyjnego mózgu szczura. 

W innych badaniach wykazano, że składniki ziela 
tymianku mogą hamować rozwój procesu zapalnego. 
W badaniach in vitro na modelu ludzkich makrofagów 
(pochodzących z monocytów THP-1) aktywowanych 
przez utleniony LDL i poddanych działaniu ekstraktu 
z tymianku, zaobserwowano spadek ekspresji genów 
mediatorów zapalnych TNF-α, IL-1B, IL-6, przy 
jednoczesnym wzroście ekspresji genu mediatora 
przeciwzapalnego IL-10. Zmiany w ekspresji genów 
były zależne od dawki ekstraktu z tymianku. Uzyskane 
wyniki wskazują na fakt, że ekstrakt z tymianku może 
mieć działanie przeciwzapalne (31). 

Kminek
Według św. Hildegardy kminek był przeznaczony do 

leczenia biegunki. W tym celu zalecała ona następują-
cą miksturę: „Potrzebny będzie nam kminek zwyczajny 
(łac. Carum carvi) nazywany też kminkiem, 17 gramów 
oraz 3 gramy białego pieprzu. Należy wszystko sprosz-
kować i pomieszać. Będzie nam potrzebna ilość na 

Hipokrates zaliczał tę roślinę do leków moczopędnych. 
Do Środkowej Europy i Anglii tymianek dotarł ok. XI 
wieku. Zalecał go, obok św. Hildegardy, Albert Wiel-
ki. Jest on także zamieszczony w zielniku Syreniusza 
w grupie roślin rzadziej w Polsce uprawianych.

Ziele tymianku – Thymi herba, czyli liście i kwiaty 
oddzielone po wysuszeniu od łodygi, pochodzące 
z gatunku Thymus vulgaris, jest również surowcem 
farmakopealnym, mającym monografie w większości 
farmakopei europejskich. Główną frakcją związków 
biologicznie czynnych ziela tymianku jest olejek, któ-
rego głównymi składnikami są tymol i karwakrol. 
Ponadto w olejku występują: eter metylowy tymolu, 
p-cymol, α-pinen, linalol, octan linalolu, borneol i jego 
octan, cyneol i inne składniki, między innymi bifeny-
lowe. Poza tym w surowcu znajdują się garbniki, kwas 
kawowy, kwasy triterpenowe: oleanolowy i ursolowy, 
gorycze, kwaśna i obojętna saponina, flawonoidy: lu-
teolina, 7-glukozyd luteoliny i 7-diglukozyd luteoliny, 
7-glukozyd apigeniny. Aktywność spazmolityczna ziela 
tymianku jest utożsamiana z obecnością flawonoidów: 
tymoniny, cirsilineolu i 8-metoksycirsilineolu (20). 

Przeprowadzono liczne badania in vitro i in vivo, 
potwierdzające aktywność spazmolityczną składników 
wyciągu z Thymus vulgaris (20). Na przykład wyka-
zano, że ekstrakt z tymianku działa rozkurczająco 
na mięśnie gładkie tchawicy i jelita krętego świnki 
morskiej (21, 22). W innych badaniach przeprowadzo-
nych przez Müller-Limmroth i Fröhlich (23) oceniano 
wpływ wyciągów roślinnych, w tym wyciągu z liści 
Thymus vulgaris, na aktywność komórek nabłonka 
rzęskowego żaby. Jako substancje porównawcze za-
stosowano 0,01% roztwór bromoheksyny (zwiększe-
nie aktywności) i 0,1% roztwór nikotyny (obniżenie 
aktywności), a jako placebo roztwór soli Ringera. 
Stwierdzono, że traktowanie nabłonka rzęskowego 
wyciągiem wodnym z liści Thymus vulgaris powodo-
wało znaczne zwiększenie prędkości przesuwania się 
na jego powierzchni testowanej kulki w porównaniu 
z placebo o 35,1%. Wyciąg z ziela tymianku wzmaga 
samoistny ruch nabłonka rzęskowego górnych dróg 
oddechowych. Powoduje zwiększenie ilości wydzie-
lanego śluzu i ułatwia odkrztuszanie.

Aktywność przeciwbakteryjna olejku z Thymus vul-
garis została wykazana przez różnych autorów i była 
porównywana z aktywnością olejków pochodzących 
z innych roślin. Wyniki badań wskazują na szero-
kie spektrum działania składników olejku z Thymus 
vulgaris – zarówno wobec bakterii Gram-dodatnich, 
jak i Gram-ujemnych (24). Uważa się, że najbardziej 
aktywnymi związkami biologicznie czynnymi Thymus 
vulgaris pod względem mikrobiologicznym są: kwas 
kawowy, tymol, garbniki oraz flawonoidy (25). Tabak 
i wsp. (26) testowali 11 różnych ekstraktów roślinnych 
(etanolowe, wodne, w różnych stężeniach) w celu 
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Zaobserwowano, że ekstrakt z kminku wpływa na 
łagodzenie choroby wrzodowej u szczurów. Badano 
działanie ekstraktów zawierających wyciąg z samego 
kminku oraz preparaty, których jednym ze składników 
był owoc kminku. Wszystkie ekstrakty wykazywały 
właściwości przeciwwrzodowe, związane z redukcją 
wydzielania kwasu żołądkowego, zwiększoną sekrecją 
śluzu oraz zwiększonym uwalnianiem prostaglandyny 
E2 (38). Ponadto kminek wykazuje nieznaczne i nie 
zawsze uwidaczniające się, działanie moczopędne, po-
nieważ aktywne związki zawarte w olejku eterycznym 
i flawonoidy są trudno rozpuszczalne w naparach. 

Limonen i karwon wykazują aktywność immuno-
regulującą. Właściwość ta była badana na myszach 
Balb/C. Podanie karwonu i limonenu spowodowało 
wzrost wytwarzania przeciwciał w komórkach śledzio-
ny i szpiku kostnego myszy (39).

Wykazano, że dodatek karwonu może zwiększać 
biodostępność leków podawanych przezskórnie. Miej-
scowe podanie karwonu (zarówno jego formy prawo- 
jak i lewoskrętnej) w ilości 300 mg, powoduje szybkie 
jego przenikanie przez skórę. Już po 10 min od mo-
mentu podania karwon jest wykrywany we krwi (36). 

Podsumowanie
Św. Hildegarda żyła w Średniowieczu, ale część 

z jej nauk, dotyczących roślin leczniczych, jest stale 
aktualna. W obecnych czasach dysponujemy sprzętem 
analitycznym, dającym możliwości oznaczenia składu 
ilościowego i jakościowego w badanych surowcach 
roślinnych. Nasza wiedza z zakresu farmakologii 
jest o wiele większa niż była jeszcze 100 lat temu, 
a nieporównywalnie większa niż w wiekach średnich. 
Jednakże ciągle jeszcze istnieje wiele zagadnień do 
wyjaśnienia i przeanalizowania. W artykule tym opi-
sano przegląd dostępnej wiedzy dotyczącej pięciu 
roślin znanych od wieków jako przyprawy (kminek, 
mięta, macierzanka, tymianek i koper włoski). Ro-
śliny te funkcjonują w kuchni polskiej, ale są także 
składnikami wielu mieszanek leczniczych stosowanych 
w różnych dolegliwościach, np. gastrycznych. Przegląd 
badań in vivo i in vitro potwierdził, że dodatek wymie-
nionych wyżej roślin do posiłków wpływa korzystnie 
na procesy trawienne. 

Wiele badań wskazuje na silne właściwości bakte-
riobójcze i grzybobójcze olejków eterycznych otrzy-
mywanych z tych roślin. Badania in vitro potwierdziły 
działanie przeciwskurczowe kopru włoskiego, kminku 
i macierzanki, dlatego zaleca się stosować je razem 
z potrawami wzdymającymi oraz preparatami prze-
czyszczającymi. Niektórzy autorzy sugerują, że związki 
zawarte w owocu kopru włoskiego mogą działać es-
trogennie. Na uwagę zasługuje także wysoki potencjał 
przeciwutleniający ziela mięty i tymianku. Substancje 
zawarte w zielu tymianku mogą także działać prze-

szpicu noża, którą dodajemy do żółtka, które pozosta-
wiamy w skorupce. Przy rozbijaniu jajka zostawiamy 
w jednej połowie skorupki żółtko, następnie stawiamy 
tę skorupkę koło ognia tak, aby żółtko podeschło do 
takiego stopnia, aż się go da pokruszyć. Podajemy 
pacjentowi kawałek białego chleba, a następnie „jajko 
przeciw biegunce”. Należy tę procedurę powtarzać, 
ale nie częściej niż trzy razy dziennie” (1). 

Kminek zwyczajny (Carum carvi) rośnie dziko w ca-
łej Europie i Azji, a w Polsce występuje powszechnie 
na łąkach i przydrożach. Za surowiec farmakopealny 
uważa się dojrzałe owoce kminku (Carvi fructus), 
zawierające olejek w ilości od 3 do 8%. Głównymi 
składnikami olejku są: karwon, D(-)-limonen, karweol 
(cis i trans) oraz dihydrokarwon. W skład surowca 
wchodzą także: olej tłusty, białka, cukry, flawonoidy, 
kwasy organiczne, związki kumarynowe, sole mine-
ralne oraz peptydy zawierające kwas kawowy (19). 

Owoce kminku są surowcem leczniczym i znaną 
przyprawą dietetyczną, stosuje się je do przyprawiania 
pieczywa, potraw mięsnych, wędlin, warzyw, sałatek, 
zup, niektórych gatunków sera i likierów oraz mie-
szanek przyprawowych. Olejek kminkowy służy jako 
dodatek do mydeł, płynów odkażających, kremów 
kosmetycznych, past do zębów i perfum.

Olejek kminkowy podaje się doustnie jako skład-
nik niektórych preparatów; zewnętrznie stosuje się 
go w przypadkach powierzchniowych zakażeń bak-
teryjnych, grzybiczych i pasożytniczych. Skuteczniej 
jednak działa czysty karwon. Wyciągi alkoholowe 
kminku wykazują działanie przeciwdrobnoustrojo-
we wobec drobnoustrojów, takich jak Shigella spp., 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida abi-
cans, Streptomyces venezuelae, Bacillus cereus, Listeria 
monocytogenes, Salmonella enterica, Campylobacter 
jejuni (32, 33, 34). Kminek hamuje wzrost grzybów 
pleśniowych i dermatofitów z rodzajów: Aspergillus, 
Epidermophyton, Trichophyton (19). Wykazano także 
przeciwzapalne właściwości olejku kminkowego (35). 

Owoce kminku obejmują swym działaniem przewód 
pokarmowy, drogi żółciowe, wątrobę, nerki i skórę. 
Działają rozkurczowo na mięśnie gładkie jelit, prze-
wodów żółciowych i zwieracza Oddiego, regulującego 
dopływ żółci i soku trzustkowego do dwunastnicy. 
Ponadto olejek kminkowy wykazuje działanie mu-
kolityczne, wzmaga wydzielanie soku żołądkowego 
oraz poprawia apetyt i trawienie. Skojarzenie obu 
wymienionych działań powoduje, że kminek jest środ-
kiem wiatropędnym, co ma szczególne znaczenie dla 
małych dzieci i młodzieży, a także dla osób w wieku 
podeszłym, cierpiących na atonię jelit (36). 

Monoterpeny zawarte w olejku kminkowym wyka-
zują działanie pobudzające ośrodkowy układ nerwowy. 
Limonen i karwon odznaczają się ponadto działaniem 
przeciwnowotworowym (37).
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ciwzapalnie, a to w połączeniu z aktywnością prze-
ciwbakteryjną skłania do stosowania ziela tymianku 
w zakażeniach górnych dróg oddechowych. Przegląd 
piśmiennictwa potwierdził, że kminek łagodzi dole-
gliwości gastryczne, działa także imunostymulująco. 

Reasumując, w świetle współczesnej wiedzy wszyst-
kie wyżej wymienione rośliny polecane przez św. 
Hildegardę także są godne polecenia i stosowania 
współcześnie. 
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