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N
iezale˝nie od przyczyny nietrzymania
moczu zdarza si´, ˝e stanom tym to-
warzyszà bardzo d∏ugo utrzymujàce

si´ lub cz´sto nawracajàce infekcje dróg mo-
czowych. Dzia∏anie antybiotyków i innych
substancji przeciwbakteryjnych wyczerpuje
si´, bowiem drobnoustroje nabywajà odpor-
noÊci na stosowane leki.

W takich sytuacjach niezwykle przydatne
sà zio∏a i inne preparaty zawierajàce w swoim
sk∏adzie wyciàgi roÊlinne, które zastosowane
cz´sto razem z lekami dezynfekujàcymi drogi
moczowe wzmagajà si∏´ ich dzia∏ania i prze-
ciwdzia∏ajà wytwarzaniu lekoopornoÊci
u drobnustrojów. W przypadku infekcji dróg
moczowych bakteriami, które sà ju˝ odporne
na wi´kszoÊç antybiotyków, wyciàgi roÊlinne
mogà byç jedynymi Êrodkami, które znoszà
objawy zaka˝eƒ, przeciwdzia∏ajà tworzeniu
si´ z∏ogów w drogach moczowych.

Nie bez znaczenia jest korzystny wp∏yw
wielu roÊlin na stan ogólnej i miejscowej od-
pornoÊci. Zresztà przewlek∏e i nawracajàce in-
fekcje, tak˝e dróg moczowych, sà najlepszym
dowodem os∏abienia mechanizmów odporno-
Êci organizmu.

RoÊliny wykorzystywane do zwalczania za-
ka˝eƒ dróg moczowych znane sà od wieków.
W okresie burzliwego rozwoju chemii farma-
ceutycznej posz∏y troch´ w zapomnienie. Ale
kiedy problem lekoopornoÊci zaczà∏ narastaç
coraz wi´cej lekarzy i pacjentów interesuje si´
w∏aÊciwoÊciami zió∏.

WÊród najwa˝niejszych roÊlin wykorzysty-
wanych w leczeniu zaka˝eƒ dróg moczowych
wymieniç trzeba nast´pujàce: skrzyp polny,
pokrzyw´, perz, pietruszk´, jesion, ˝urawin´,
wil˝yn´, tarnin´, bez czarny, wrzos, borówk´
brusznic´, màcznic´, brzoz´, porzeczk´ czar-
nà, poziomk´, czarnuszk´, robini´ akacjowà,
fasol´ indyjskà, ja∏owiec, rdest ptasi, fio∏ek
trójbarwny, lebiodk´, naw∏oç, bylic´ pospoli-
tà, ostro˝eƒ warzywny, po∏onicznik, kukury-
dz´ i wiele innych.

Skrzyp polny (Equisetum arvense)
Ziele skrzypu zawiera saponiny, flawo-

nole, rozpuszczalne w wodzie zwiàzki krze-
mu, alkaloidy, kwasy organiczne i garbniki.
Napary i odwary ziela skrzypu sà polecane
w przypadku zaka˝eƒ dróg moczowych
oraz w kamicy moczowej. Dzia∏ajà moczo-
p´dnie i dezynfekujàco na drogi moczowe,
a w zwiàzku z zawartoÊcià krzemionki prze-
ciwdzia∏ajà tworzeniu si´ z∏ogów w dro-
gach moczowych. Skrzyp jest zalecany
zw∏aszcza osobom w wieku podesz∏ym

i osobom z obni˝onà
odpornoÊcià.

Odwar z ziela przy-
gotowuje si´ przez za-
lanie 2-3 ∏y˝ek 2
szklankami wody. Wy-
pija si´ go w 2-3 por-
cjach w ciàgu dnia. Na-
pary naj∏atwiej przygo-
towywaç wrzucajàc to-
rebeczk´ zió∏ do

szklanki wrzàtku i pozostawienie pod przy-
kryciem na 10-15 min. Ziele skrzypu wchodzi
sk∏ad wielu mieszanek zio∏owych przygoto-
wywanych przez przemys∏ zielarski o takich
nazwach, jak: Reumosan, Cardiosan, Urosan,
Pulmosan.

Rdest ptasi (Polygonum aviculare)

Ziele rdestu ptasiego zawiera flawonoidy,
fenolokwasy, garbniki i kwas krzemowy. Od-
wary z ziela majà w∏aÊciwoÊci moczop´dne
i sà polecane w przewlek∏ych stanach zapal-
nych dróg moczowych. Sà tak˝e pomocne
w skazie moczanowej i przeciwdzia∏ajà two-
rzeniu si´ kamieni w drogach moczowych
zbudowanych z kwasu moczowego. Ziele to
jest tak˝e pomocne w przypadku schorzeƒ
przewodu pokarmowego takich jak nie˝yty,
biegunki, nad˝erki b∏ony Êluzowej ˝o∏àdka.

Ziele rdestu ptasiego wchodzi w sk∏ad mie-
szanek o nazwach: Reumosan, Sklerosan, Pul-
mosan, Vagosan. Odwary przygotowuje si´
przez zalanie 1-2 ∏y˝ek ziela i gotowanie przez
5-10 minut. Po ostygni´ciu nale˝y piç po 1/2-
1/3 szklanki 2-3 razy dziennie.

Màcznica lekarska
(Uva ursi)

LiÊç màcznicy le-
karskiej zawiera gliko-
zydy fenolowe, flawo-
noidy, harbniki hydro-
lizujàce, kwasy polife-
nolowe. Odwary z li-
Êci màcznicy majà
w∏aÊciwoÊci przeciw-
bakteryjne i dlatego

stosuje si´ je w zaka˝eniach dróg moczowych,
ponadto wykazujà w∏aÊciwoÊci moczop´dne
i korzystnie dzia∏ajà w przypadku kamicy mo-
czanowej.

Odwar z liÊci przygotowuje si´ przez zala-
nie 1 ∏y˝ki liÊci 1,5 szklanki wrzàtku i gotowa-
nie przez 5 minut. Po ostygní ciu iprzecedzeniu
nale˝y go piç po 1/4 - 1/3 szklanki 2/3 razy
dziennie. Przy nasilonych dolegliwoÊciach po
1-3 ∏y˝ki co 2-3 godziny.

Wrzos (Calluna vulgaris)
W leczeniu zaka˝eƒ dróg

moczowych wykorzystuje
si´ kwiaty wrzosu, które za-
wierajà du˝o bo a˝ 7%
garbników, arbutyn´, fla-
wonoidy, olejek eteryczny,
kwasy organiczne, zwiàzek
goryczowy, sole mineralne
i doÊç du˝o krzemionki.
Napary z kwiatów wrzosu
sà polecane w stanach za-

palnych p´cherza, w przypadkach obecnoÊci
bakterii w moczu (co mogà potwierdziç posie-
wy moczu).

Napary takie przygotowuje si´ przez zala-
nie 1 lub 1,5 ∏y˝ki wysuszonych kwiatów
wrzosu 2 szklankami wrzàtku i odstawienie
pod przykryciem na 10-15 minut. Po ostygni´-
ciu i przecedzeniu nale˝y piç po 1/3-1/2
szklanki naparu po posi∏kach, jeÊli chcemy
uzyskaç efekt moczop´dny i dezynfekujàcy
drogi moczowe. Napary z kwiatów wrzosu
korzystnie dzia∏ajà na przewód pokarmowy,
zwi´kszajà apetyt, mogà byç polecane w nie-
˝ytach ˝o∏àdka i niezbyt nasilonych biegun-
kach. W takich przypadkach nale˝y je piç 30
minut przed jedzeniem.

Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica)
W leczeniu scho-

rzeƒ uk∏adu moczo-
wego majà znaczenie
przede wszystkim
korzenie pokrzywy,
które zawierajà garb-
niki, kwasy organicz-
ne, krzemiany, fito-
sterole, Êluz i sole
wapnia. Zwiàzki za-
warte w korzeniach
pokrzywy dzia∏ajà
moczop´dnie i sà za-
lecane w przypadkach skazy moczanowej
(dny) oraz kamicy moczanowej. Zapobiegajà
te˝ przerostowi prostaty i przynoszà ulg´
u osób cierpiàcych na schorzenia gruczo∏u
krokowego.

Odwary z korzeni przygotowuje si´ przez
zalanie 1 ∏y˝ki korzeni 1,5 szklanki wrzàtku
i gotowanie na wolnym ogniu przez ok. 10 mi-
nut. Po wystudzeniu i przecedzeniu nale˝y piç
w 2-3 porcjach w ciàgu dnia.
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