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Depresja w wieku senioralnym i jej przeciwdziałanie poprzez 

wykorzystania ziół 

 

W 2014 roku rozpoczął się okres najsilniejszego wzrostu liczby osób starszych (200 

tys. rocznie) i trwać będzie według prognoz aż do 2022 r. Po tym czasie tendencja ta znacząco 

wyhamuje. Starość związana jest nie tylko z występowaniem wielu chorób somatycznych. 

Często towarzyszy jej także osamotnienie, brak poczucia własnej wartości, izolacja społeczna, 

problemy finansowe i zniedołężnienie.  

W obliczu mnogości problemów u osób w podeszłym wieku często pojawiają się 

zaburzenia psychiczne, szczególnie depresja.  

Depresja to zespół objawów zaburzeń emocjonalnych, współwystępujący ze 

schorzeniami somatycznymi, często nasilający ich objawy. Charakteryzuje się 

obniżeniem nastroju i aktywności oraz lękiem. Występuje u około 15-20% osób powyżej 

65 r.ż. (S. Pużyński, 2000, s. 3-12). 

Depresja w starszym wieku nie tylko negatywnie wpływa na przebieg i rezultaty 

terapii schorzeń somatycznych czy życie społeczne, ale również przyczynia się do 

pogorszenia jakości życia. 

Zdrowie psychiczne jest jednym z determinantów jakości życia (S. Saxena, J.Orley, 1997, 

s. 263-266). 
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Depresja objawia się przede wszystkim obniżonym nastrojem – smutkiem, anhedonią 

(niezdolnością do odczuwania przyjemności), poczuciem beznadziei, lękiem, często też 

nerwowością, nadpobudliwością.  Stanom emocjonalnym towarzyszą dolegliwości 

somatyczne – problemy ze snem, brak apetytu, bóle głowy itp.  

 

Zioła na depresję bez recepty – naturalne sposoby leczenia depresji  

   

Ziołowe leki na depresję łagodzą objawy depresji, a w przypadkach lekkiego nasilenia 

choroby mogą doprowadzić do całkowitego ustąpienia depresji. Zioła na depresję należy 

jednak stosować z duża ostrożnością, ponieważ mogą wchodzić w interakcje z innymi lekami. 

Zaletą ziołowych antydepresantów jest to, że  powodują zdecydowanie mniej 

niepożądanych działań ubocznych niż leki syntetyczne, np.  

 nie powodują senności w ciągu dnia,  

 nie wchodzą w interakcję z alkoholem,  

 nie ograniczają zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych,  

 nie wywołują wahań masy ciała.  

Dlatego warto wybierać je, kiedy objawy choroby mają stosunkowo łagodne nasilenie – w 

cięższych przypadkach depresji mogą okazać się nie dość skuteczne, choć niekiedy mogą 

wspomagać leczenie. Ze względu na rozmaitość ziół o właściwościach antydepresyjnych, 

szerokie spektrum ich działania i możliwe interakcje z innymi lekami, dobór preparatu dobrze 

jest skonsultować z lekarzem. 

Leczenie depresji ziołami opiera się na podobnych mechanizmach jak leczenie 

farmakologiczne. Zawarte w roślinach substancje czynne regulują poziom 

neuroprzekaźników (głównie serotoniny, dopaminy i noradrenaliny) odpowiedzialnych 

za nastrój. Na efekty trzeba poczekać kilka tygodni. Zioła na depresję zwykle dostępne są 

bez recepty w aptekach, a także w sklepach zielarskich, większych drogeriach, 

supermarketach. Nabyć je można w postaci: 

 wyciągu (np. olejowego),  

 syropu,  

 suszu  

 herbat ekspresowych, 

 tabletki ziołowe. 

 



3 
 

Zioła antydepresyjne na poprawę nastroju 

 

Najpopularniejszym zielem o działaniu antydepresyjnym jest dziurawiec. Swoje 

właściwości zawdzięcza on znajdującej się w jego składzie hiperycynie – substancji, która 

pośrednio przyczynia się do wzrostu stężenia serotoniny w mózgu. W lekkich przypadkach 

depresji dziurawiec skutecznością może dorównywać lekom syntetycznym.  

Należy jednak sięgać po wyciąg w postaci olejowej lub nalewkę – herbaty czy tabletki z 

dziurawca mają słabsze działanie antydepresyjne, choć mogą być pomocne w przypadku 

innych dolegliwości (działają żółciopędnie, rozkurczowo, łagodzą stany zapalne w układzie 

pokarmowym). 

 

Do ziół oddziałujących pozytywnie na samopoczucie zalicza się żeń-szeń syberyjski. 

Wspomagając produkcję dopaminy i serotoniny, łagodzi on wahania nastroju, pobudza do 

aktywności, zmniejsza uczucie zmęczenia.  

 

Na uwagę zasługuje także szafran o właściwościach podobnych do dziurawca. Należy go 

jednak stosować z dużą ostrożnością, ponieważ wzmaga działanie leków na cukrzycę czy 

nadciśnienie. 

 

Zioła na depresję – lęki, niepokój 

 

Ziołowe leki na depresję o działaniu uspokajającym pozwalają łagodzić stany lękowe i 

nerwice, które często towarzyszą depresji. Właściwości takie ma np. bazylia. Dostarcza ona 

wielu cennych dla zdrowia substancji, w tym związków regulujących pracę układu 

nerwowego. Łagodząc niepokój, ułatwia radzenie sobie ze stresem, zapobiega napięciowym 

bólom głowy, bezsenności.  

Napięcie i łagodne stany lękowe pomagają zredukować także takie zioła 

przeciwdepresyjne, jak melisa, kozłek lekarski, chmiel. Zwykle nie powodują żadnych 

działań ubocznych, ponieważ nie wchodzą w interakcje z innymi substancjami. 

 

Zioła na depresję a bezsenność 

Istnieje grupa ziół przeciwdepresyjnych, które pomagają regulować rytm okołodobowy, 

przyspieszając zasypianie i poprawiając jakość snu. Wykazują przy tym szereg innych 

działań pomocnych w przypadku zaburzeń nastroju. Rośliny, takie jak werbena, glistnik 
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jaskółczy, arcydzięgiel, łagodzą napięcie, nerwobóle, ułatwiają koncentrację, 

zapamiętywanie, wpływają korzystnie na samopoczucie.  

Często polecanym preparatem roślinnym o  właściwościach korzystnie wpływających na 

samopoczucie jest wyciąg z lipy. Nie powoduje on działań niepożądanych, nawet przy 

długotrwałym stosowaniu. 

 

Działania uboczne ziół przeciwdepresyjnych 

Zioła na depresję zawierają substancje czynne, które mogą powodować różnego rodzaju 

skutki uboczne. Dlatego należy stosować je z dużą ostrożnością.  

 Na przykład wyciąg z dziurawca należy stosować nie dłużej niż przez 2 miesiące w 

dawkach do 1800 mg na dobę (należy zacząć od dawek mniejszych – 600–800 

mg). Może on wchodzić w interakcję z innymi lekami. Dziurawiec osłabia działanie 

syntetycznych antydepresantów, doustnych środków antykoncepcyjnych, 

niektórych antykoagulantów (np. warfaryny), digoksyny, cyklosporyny, 

steroidów. Ponadto zwiększa wrażliwość na promieniowanie ultrafioletowe, więc 

w trakcie jego stosowania należy unikać ekspozycji na słońce. 

 

Ogólnie rzecz biorąc, stosowanie ziół o działaniu antydepresyjnym jest zwykle 

niewskazane w przypadku: 

 chorób żołądka i jelit (mogą podrażniać błony śluzowe), 

 chorób sercowo-naczyniowych, 

 podczas stosowania leków antydepresyjnych, psychotropowych, nasennych, 

 w czasie ciąży i w okresie laktacji. 

 

Dziurawiec i jego działanie 

O popularności dziurawca wśród ludu świadczy chociażby fakt wielu nazw jakie 

nadawano tej roślinie: świętojańskie ziele, żółtokwioutka, żółte dzwonki, ziele świętego Jana, 

zanowyt, arlika, michałkowate ziele, dziurawik, krzyżowe ziele, dzwoneczki, dzwonki, 

dzwonki Panny Marii, dzwoniec, krew Matki Bożej, krew Pana Jezusa, krewka, krzyżowe 

ziele – by wymienić tylko niektóre. O samej interpretacji nazw dziurawca – też można byłoby 

napisać niezłą pracę. Np. nazwy: świętojańskie ziele lub ziele świętego Jana wg niektórych 

pochodzą stąd, iż roślina ta zakwita około 24 czerwca.  
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Inni wszakże nazwę tę wywodzą od Rycerzy św. Jana Jerozolimskiego którzy używali go do 

leczenia ran w czasie wypraw krzyżowych. Nazywano dziurawiec dawniej fuga daemonum 

(ucieczka demonów) . Wg niektórych nazwa ta sugeruje, iż używano jej do wypędzania 

duchów nieczystych. Roślina ta bowiem była rekwizytem egzorcystów wypędzających diabła 

(schyłek średniowiecza).  

Inni uważają jednakże, że nazwa ta wiąże się z tak cenionym działaniem 

przeciwdepresyjnym. Farmakopea z Lorsch (epoka Karola Wielkiego, powstała około 795 r.) 

zaleca dziurawiec na melancholię. Twierdzi się, iż wówczas w wierzeniach ludowych 

przygnębienie i czarne myśli przypisywano działaniu diabła. Tak więc przyjmując 

dziurawiec, przepędzano „czarne myśli” czyli tym samym diabła.  

Dziurawiec to roślina, która  przywędrowała z białym człowiekiem do Ameryki. Dość szybko 

zainteresowali się nią Indianie i włączyli ją do katalogu swoich leków, używając do leczenia: 

niewielkich ran, reumatyzmu, biegunki, gorączki, ukąszeń węży, chorób skóry i wielu innych. 

W latach 20 i 30 XX wieku szczególnego znaczenia nabrały leki z dziurawca. Od tego czasu 

dziurawiec był jedną z najczęściej badanych roślin przez różne ośrodki naukowe na całym 

świecie. 

 

Oto niektóre z tych badań: 

1. W 1984 roku w Niemczech prowadzono badania kobiet cierpiących na depresję. Podawano 

im nalewkę z dziurawca. Typowe objawy depresyjne takie jak niepokój, anoreksja, brak 

zainteresowania sprawami codziennymi, problemy psychosomatyczne – wyraźnie ustępowały 

i przyjmowały łagodniejsze formy. 

2. W Rosji badano wykorzystanie preparatów z dziurawca przy leczeniu alkoholików 

wychodzących z nałogu (pojawiają się wówczas często stany depresyjne). Odnotowano 

pozytywne skutki. 

3. Na IV Międzynarodowym Kongresie Fitoterapeutycznym w Monachium (1992 r.) 

przedstawiono wyniki badań które potwierdzały to, iż dziurawiec pomógł wyleczyć łagodną i 

nieco bardziej nasiloną depresję u ponad połowy pacjentów. Wg tych badań, po około 

miesiącu zażywania pacjenci uskarżający się na uczucie zmęczenia, zakłócenia snu itp. 

odczuwali wyraźną poprawę nastroju. 

4. W badaniach Harare i Sommera dziurawiec spowodował zauważalną zmianę u pacjentów 

już po dwóch tygodniach. 

5. W badaniach Woelka i współpracowników (1994 r.) nad ponad 3250 pacjentami objawy 

depresji ustąpiły lub uległy poprawie w około 30% przypadków. 
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5. W 1996 r. w „British Medical Journal” dokonano analizy 23 badań (porównywano 

dziurawiec z konwencjonalnymi trójcyklicznym lekami przeciwdepresyjnymi). Porównanie 

wypadło na korzyść dziurawca – 63% pacjentów zareagowało pozytywnie na preparaty z 

niego sporządzone.  

Antywirusowe działanie dziurawca - hiperycyna i pseudohiperycyna działają antywirusowo 

na wirusa HIV co wykazano w badaniach in vitro. W badaniach na zwierzętach 

pseudohperycyna spowolniała rozprzestrzenianie się wirusa HIV. Napisano wyżej, że 

hiperycyna jest inhibitorem MAO, zatem dziurawiec może zwiększać stężenie dopaminy, co 

za tym idzie – zmniejsza ryzyko zachorowania na chorobę Parkinsona.  

Skoro jestem przy inhibitorach MAO warto dodać, że depresja jest typowym objawem 

niedoczynności tarczycy. Przyjmowanie dziurawca zmniejszyć może zatem przynajmniej 

objawy niedoczynności. Wracając do antywirusowego działania składników dziurawca warto 

wspomnieć o Hermes simplex (zabija go jeden z garbników zawartych w dziurawcu) – można 

zatem próbować leczyć nim opryszczkę warg i narządów płciowych. Antywirusowe działanie 

składników dziurawca można byłoby próbować wykorzystać do leczenia półpaśca, kłykcin 

kończystych. Badania nad antywirusowym działaniem dziurawca ciągle trwają i przynoszą 

nowe odkrycia. Np. jedno z badań wykazało, że hamuje on rozwój wirusa grypy typu A 

oraz wirusa paragrypy (wywołującego grypopodobne objawy).  

Działanie adaptogenne, antydepresyjne, zwiększające odporność na stres –co daje 

możliwości do wykorzystania dziurawca stanach obniżonego nastroju związanych z 

rzucaniem palenia, użyć go można do łagodzenia zespołu napięcia przedmiesiączkowego, w 

nerwicy natręctw (są opisy kliniczne potwierdzające takie działanie). Podobne obserwacje 

poczyniono w przypadku nerwobólów itp. dolegliwości. 

 

Ziele dziurawca – Herba Hyperici (Johanniskraut) niegdyś popularne jako środek 

żółciopędny i przeciwbiegunkowy, przywracający równowagę w przewodzie 

pokarmowym. Obecnie zalecany również w fitoterapii chorób układu nerwowego. 

Wyciągi alkoholowe i ekstrakty suche z dziurawca zawierające hiperycynę, ksantony i 

floroglucyny działają przeciwdepresyjnie i uspokajająco. Poprawiają samopoczucie, 

wzmacniają, uodparniają na stres, działają adaptogennie. Uprawniają procesy uczenia się i 

zapamiętywania oraz odtwarzania informacji. Przywracają chęć do życia. Dodatkowo 

poprawiają trawienie i pobudzają przemianę materii. Działanie jest odczuwalne po dłuższym i 

regularnym zażywaniu preparatów dziurawca. Hiperycyna jest inhibitorem 

monoaminooksydazy (MAO). Dziurawiec działa przeciwdepresyjnie również poprzez 
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hamowanie wchłaniania zwrotnego dopaminy, serotoniny, kwasu gamma-aminomasłowego 

GABA, glutaminianu i noradrenaliny. Niewątpliwie podnosząc stężenie tych mediatorów 

dziurawiec wyzwala zadowolenie, radość i euforię. Wyciągi olejowe i wodno-alkoholowe 

stosowane są w leczeniu trudno gojących się ran. Hiperforyna działa antybakteryjnie. 

Naftodiantrony dziurawca mają właściwości przeciwwirusowe. Karotenoidy, chlorofil i 

pochodne floroglucyny pobudzają ziarninowanie. Obecnie mamy w handlu coraz więcej 

nowoczesnych form (kapsułki, drażetki) zawierających standaryzowane wyciągi z dziurawca. 

Surowiec zawiera naftodiantrony 0,05-0,3% (hiperycyna, pseudohiperycyna, hiperforyna, 

adhiperforyna); flawonoidy 3-4% (hiperozyd, kwercytryna, izokwercytryna, rutyna, 

kaempferol, kwercetyna); garbniki (7-16%), leukocyjanidyny), kwas nikotynowy, witaminę 

C, karoteny, cholinę, fitosterole (beta-sitosterol), flobafeny, pektyny. Zawartość olejku 

eterycznego waha się w granicach 0,05-0,9%. Właściwości ściągające, przeciwnieżytowe 

nadają garbniki, których może być w zielu nawet 16%. Dawka 2-4 g ziela dostarcza ustrojowi 

0,2-1 mg hiperycyny. 

 

Zgodnie z monografią WHO (volume 2, Geneva 2002 r.) ziele dziurawca nie powinno 

zawierać więcej niż 7% popiołu ogólnego. Strata masy po suszeniu nie większa niż 10%. 

Hiperycyn nie mniej niż 0,08% (w przeliczeniu na hiperycynę). 

 

Udowodniono działanie rozkurczowe na mięśnie gładkie, przeciwhistaminowe, 

antydepresyjne, antybakteryjne (w stosunku do Escherichia coli, Proteus vulgaris, 

Streptococcus mutans, Streptococcus sanguis, Staphylococcus oxford i Staphylococcus 

aureus), antywirusowe (w stosunku do influenza virus A2, herpes simplex virus 2, poliovirus 

II i vaccinia virus, murine leukaemia virus, hepatitis B virus, murine cytomegalovirus, human 

cytomegalovirus parainfluenza 3 virus, Sindbis virus, vaccinia virus, vesicular stomatitis virus 

i equine infectious anaemia virus).  Hypericin i pseudohypericin  są inhibitorami dla herpes 

simplex virus typu 1 oraz 2, HIV-1. Hiperycyna jest inhibitorem aktywności odwrotnej 

transkryptazy wirusa HIV. Hiperycyna jest inhibitorem kinazy białkowej C (tyrozynazy) i 

daje efekt antyneoplastyczny. Potwierdzono naukowo działanie gojące rany. 

Dziurawca nie należy zażywać równocześnie z glikozydami naparstnicy, teofiliną, 

warfarinem i cyklosporynami. Dziurawiec obniża ich aktywność. 

Zgodnie z Farmakopeą Polską VI, ziele dziurawca powinno być zbierane w początkach 

kwitnienia i wysuszone w cieniu, w przewiewie. Surowiec powinien zawierać nie mniej niż 

1,8% flawonoidów w przeliczeniu na hiperozyd C21H20O12 o m.cz. 464,39. Strata masy po 
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suszeniu nie większa niż 12%. Popiołu nie więcej niż 7%. Dopuszcza się ziele gatunku 

Hypericum maculatum Cr. Zanieczyszczeń mineralnych nie więcej niż 0,5%. Zanieczyszczeń 

organicznych nie więcej niż 1%. Surowiec nie może zawierać łodyg grubszych niż 3 mm. 

Pędów z zawiązanymi owocami nie więcej niż 3%.  

 

Jak rozpoznać dziurawiec? 

Najpierw znajdź niewysoką roślinę o żółtych kwiatach, a potem: 

1. Rozetrzyj kwiaty i w palcach. Jeżeli zrobią się czerwone to znaczy, że to dziurawiec. 

2. Zerwij liść, ustaw go pod słońcem i sprawdź czy są na nim maleńkie dziurki (to zbiorniki 

na olejek eteryczny). Jeżeli tak to znaczy, że to dziurawiec. 

 

A tak wygląda dziurawiec na rycinach: 

 

 

 

 

https://www.pracowniaziol.pl/produkt/dziurawiec-ziele/
https://www.pracowniaziol.pl/produkt/dziurawiec-ziele/
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Olej z dziurawca 

Dziurawiec zwyczajny jest pospolicie rosnącą rośliną na terenie naszego kraju. Jako, że 

kwitnie przez cały okres wakacji to warto zerwać go trochę, żeby zrobić z niego doskonały 

olej. 

 

Olej dziurawcowy, a właściwie macerat olejowy z dziurawca powstaje na bazie oleju 

(najczęściej oliwy z oliwek lub np. słonecznikowego wg Farmakopei Szwajcarskiej). W 

tradycyjnej medycynie ma różnorodne zastosowanie. Jest świetny w radzeniu sobie ze 

stłuczeniami. Można stosować go na stawy, kręgosłup czy na żylaki.  

 

Stosowanie oleju z dziurawca 

W tym celu weź kilka kropel oleju z dziurawca zwyczajnego i wmasuj go w dotknięte 

miejsce kilka razy dziennie. 

Olej dziurawcowy można też nakładać na blizny, odleżyny czy na włosy.  

Idealnie sprawdza się jako olejek do masażu. 

Działa pielęgnująco i regenerująco, co tłumaczy również jego zastosowanie w 

przypadku niewielkich oparzeń– również u dzieci. 

 

 

Sposób wykonania oleju z dziurawca zwyczajnego 

 

Składniki 

 Weź kwitnące wierzchołki kwiatowe (kwiaty i kilka centymetrów pędu. 

Najlepiej zbierane w szczytowym okresie kwitnienia w suchy dzień.) Może być też 

całe ziele.  

 Dziurawiec zwyczajny najlepiej ścinać sekatorem górne części pędów. 

 Oliwa z oliwek lub olej słonecznikowy, 

 Odrobina spirytusu, 

 Słoik z pokrywką. 

 

 

 

https://www.pracowniaziol.pl/produkt/dziurawiec-ziele/
https://www.pracowniaziol.pl/produkt/ziola-na-uklad-ruchu-na-stawy-100-g/
https://www.pracowniaziol.pl/produkt/ziola-na-uklad-krazenia-zylaki-do-picia-100-g/
https://www.pracowniaziol.pl/produkt/dziurawiec-ziele/
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Krok po kroku: 

1. Przejrzyj swoje zbiory. Sprawdź czy nie ma nim nich owadów czy części innych roślin. 

Najlepiej pozostaw kwiaty dziurawca na świeżym powietrzu przez pół godziny. 

2. Umieść zioła na dnie słoika, lekko rozgnieć i opcjonalnie spryskaj spirytusem, żeby 

przyspieszyć ekstrakcję związków aktywnych do oleju. 

3. Zalej oliwą z oliwek tak, żeby przykryć go całkowicie. 

4. Nie zapomnij wstrząsać miksturą co jakiś czas. To przyspieszy macerację. 

5. Naklej etykietę na słoik i zostaw całość na okres 2-3 tygodni w ciepłym miejscu. 

6. Po tym okresie olej powinien zrobić się czerwony. To oznacza, że ekstrakcja przebiega 

doskonale! 

7. Teraz odciśnij kwiaty. Zrób to stosując drobne sitko. Wylej na nie zawartość słoika, a 

pozostałe kwiaty dziurawca wyciśnij dokładnie zbierając olej. 

8. Uzyskany i przecedzony olej umieść w czarnej butelce. 

Wskazówka: Kwiaty dziurawca możesz zalać gorącym olejem (50-70 stopni Celsjusza), żeby 

przyspieszyć macerację!  

Dziurawiec w formie wyciągu olejkowego jest przezroczystą, rubinowoczerwoną, jaskrawą, 

ciemnoczerwoną do żółtawo-czerwonej, fluorescencyjną, oleistą cieczą o aromatycznym 

zapachu. 

Jak stosować olej dziurawcowy? 

Stosuj kilka kropli oleju z dziurawca kilka razy dziennie wcierając go w dotknięte miejsce. 

Kiedy nie stosować oleju z dziurawca? 

Olej dziurawcowy jest przeciwwskazany w przypadku nadwrażliwości na składniki 

dziurawca, a także w przypadku większych, intensywnie krwawiących ran. 

 

 

Ciekawostki dotyczące dziurawca i jego przetwarzania - medycyna dawna i 

współczesna, wg dr Henryk Różański; nauki medyczne i biologiczne; fitoterapia, 

fitochemia…- „Olej z kwiatów dziurawca – Oleum Hyperici (Johanniskrautöl) i ziele 

dziurawca – Herba Hyperici w fitoterapii”. 

 

Jeżeli świeże kwiaty dziurawca (Flos Hyperici) zwilżymy spirytusem, a następnie 

zalejemy ciepłym olejem słonecznikowym, lnianym, migdałowym, ostropestowym, sojowym, 

ryżowym lub kukurydzianym – uzyskamy po kilku tygodniach maceracji bardzo cenny 

wyciąg olejowy, bogaty w hiperycynę, pseudohiperycynę i hiperforynę. Polecam proporcje 

https://www.pracowniaziol.pl/produkt/dziurawiec-ziele/
https://www.pracowniaziol.pl/produkt/sitko-do-kubka/
https://www.pracowniaziol.pl/produkt/dziurawiec-ziele/
https://www.pracowniaziol.pl/produkt/butelka-na-nalewki-z-korkiem-500-ml/
https://www.pracowniaziol.pl/produkt/dziurawiec-ziele/
https://www.pracowniaziol.pl/produkt/dziurawiec-ziele/
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1:1 (olej do świeżego surowca). Surowiec warto rozdrobnić. Wyciąg można przecedzić po 

około 3-4 tygodniach. 

Olej dziurawcowy działa przeciwzapalnie na skórę, antyseptycznie i gojąco. Przyśpiesza 

gojenie ran. Niestety zwiększa też wrażliwość na promienie słoneczne, dlatego trzeba 

zachować odpowiednią ostrożność. Podany doustnie wybitnie wzmaga wydzielanie żółci. 

Pobudza przemianę materii, znosi stany znużenia i depresji. Poprawia wydajność 

intelektualną. Można go zażywać równocześnie z miłorzębem, yerba mate, kwasem 

glutaminowym, surowcami koffeinowymi i arniką.  Łagodzi objawy trądziku. Jest 

wskazany przy zmęczeniu w przebiegu chorób zakaźnych i w okresie rekonwalescencji. 

Olej dziurawcowy można zażywać po 1-2 łyżeczki dziennie. Efekty zażywania są 

widoczne po około 2-3 tygodniach. Olej dziurawcowy obniża dodatkowo poziom 

cholesterolu i cukru we krwi. 

W leczeniu chorób skóry (odleżyny, liszaje, łuszczyca, oparzenia, owrzodzenia) można go 

mieszać z tranem, olejem rokitnikowym, wyciągiem olejowym z żywokostu lub 

pokrzywy. 

 

Inne przepisy   

Oleum hyperici na oleju konopnym i lnianym 1:1 (surowiec do oleju 1:1, maceracja przez 

3 miesiące; surowiec zanurzony w spirytusie przed zalaniem olejem; na powierzchnię 

zalanego olejem surowca również radzę nalać troszkę spirytusu, aby nie powstała pleśń, po 

czym zakręcić). 

Surowiec można pozyskiwać z różnych gatunków dziurawca. W handlu jest ziele z dziurawca 

zwyczajnego (ang. Saint Johns Wort) – Hypericum perforatum Linne = Hypericum 

officinarum Crantz (=Hypericum vulgare Lamarck), z rodziny Clusiaceae = Hypericaceae = 

Guttiferae. 

 

Działanie i zastosowanie: w schorzeniach przewodu pokarmowego, psychotonizujące; 

Działanie zewnętrznie – przyspiesza gojenie.  

 

Dawkowanie 

Dawki zwykle stosowane: doustne jednorazowe w odwarach 2-4, dobowe 2-4 g; doustnie w 

nalewkach i preparatach 2-4 g. Zewnętrznie – odwar do okładów i przemywań 5-10%. 

Przetwory z dziurawca można stosować w zaburzeniach psychowegetatywnych, nastrojach 

depresyjnych, w lęku i niepokoju nerwowym.  
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Olejowe przetwory dziurawca w zaburzeniach trawiennych.  

Zewnętrznie: olejowe przetwory dziurawca w leczeniu i uzupełniającej terapii ostrych i 

tępych zranień, w bólach mięśniowych i oparzeniach I stopnia. 

Podczas brania przetworów z dziurawca możliwe uczulenie na światło, zwłaszcza u osób o 

jasnej karnacji skóry. 

Średnia dawka dobowa do stosowania wewnętrznego 2-4g surowca lub 0,2-1 mg sumy 

hiperycyn w innych formach leku.  

Sposób użycia: cięty i sproszkowany surowiec, płynne i stałe przetwory doustne. Płynne i 

półstałe przetwory do użytku zewnętrznego. przetwory olejowe do użytku zewnętrznego i 

wewnętrznego. 

 

W fitoterapii XIX wieku dziurawiec uważano za środek ściągający, pobudzający i pędzący 

mocz.  

Z liści i kwiatów lub wierzchołków pędów sporządzano herbatkę (30 g/1 wody) polecana 

w leczeniu chorób wątroby, nieżytów żołądka, białych upławów, bolesnych miesiączek, 

niestrawności, bólów głowy pochodzących “od zaflegmienia wewnętrznego”. Dziurawiec 

zalecano mieszać z krwawnikiem. 

 

Napar z dziurawca – Infusum Hyperici może przy przyrządzany ze świeżego lub suchego 

rozdrobnionego surowca; zaleca się 2, a nawet 3 łyżki surowca na 200 ml wrzącej wody (20 

g/200 ml); pić małymi porcjami. Tinctura Hyperici 3 razy dziennie po 30 kropli.  

Stosujemy dawkę 3-5 ml (Tinctura Hyperici 1:3) 1-2 razy dziennie, lub jeśli potrzeba częściej 

– mniejsze ilości.  

Bardzo wartościowy jest intrakt dziurawcowy (Intractum Hyperici), sporządzany przez 

zalanie świeżego surowca wrzącym alkoholem 40-70% lub winem.  

Wino i nalewkę dziurawcową, przygotowane z 1 część surowca na 10 części 

rozpuszczalnika można pić po kieliszeczku codziennie na poprawę samopoczucia i 

polepszenia trawienia. Sok z dziurawca i nalewka dziurawcowa są dostępne w sklepach 

zielarskich. 

 

Olej dziurawcowy jest sprzedawany za granicą (Szwajcaria, Niemcy, Austria) w butelkach i 

kapsułkach. 
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Oleum Hyperici według Muszyńskiego: 1 część świeżych kwiatów i pączków dziurawca 

zalać 1 część spirytusu i 5 części oliwy, po czym macerować na łaźni wodnej do całkowitego 

odparowania wody i spirytusu, następnie przecedzić przez gazę.  

Ze swojej strony proponuję użyć do tego układ garnek w garnku, możliwie szerokie, aby 

parowanie było ułatwione. Zachować ostrożność, mały ogień, aby opary alkoholu nie uległy 

zapłonowi! 

Wyciągi z dziurawca mogą pobudzać procesy tworzenia erytrocytów. Pobudzają przemianę 

materii, wzmagają produkcję witaminy D w skórze. Pobudzają wydzielanie żółci, poprawiają 

trawienie. Skuteczne są w leczeniu nieżytów przewodu pokarmowego, niedomogów wątroby, 

zastojów żółci, w profilaktyce kamicy żółciowej.  

Dr Roeske poleca dziurawiec jako wszechstronne metabolicum, w szczególności jako 

stomachicum (środek żołądkowy), cholagogum, diureticum, nervinum, dysmenorrhoe (przy 

bólach miesiączkowych), amenorrhoe (przy braku miesiączki), arthritis, rheumatismus, 

dermatoplasticum (jako środek przyśpieszający granulację). 
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