
KOZŁEK LEKARSKI - (Valeriana officinalis)

Kozłek lekarski (Valeriana officinalis) - gatunek  zbiorowy obejmujący kilka do kilkunastu (lub
kilkudziesięciu zależnie od autora)  gatunków (podgatunków) o podobnym działaniu leczniczym.
Nazwy zwyczajowe: waleria
na, walerianka, valerianka, valerian, 
valerianaceae,
baldrian, biedrzan (Pomorze), biełdrzan (
Ś
l
ą
sk), kocia trawa, odolan,  stoniebo. W naturze (bylina), jako uprawna dwuletnia. Występuje w
całej Eurazji  z wyj
ą
tkiem stref arktycznych i pustynnych. Uprawiany i dziczej
ą
cy w Ameryce  Północnej. W Polsce pospolity.
W  pierwszym roku wytwarza przyziemną rozetę ogonkowych, nieparzystopierzastych  liści. W
drugim roku wytwarza masywn
ą
łodygę. Pod ziemi
ą
posiada krótkie kł
ą
cze.  Zwykle nie wytwarza rozłogów. Łodyga Wyrasta od 50 do 200 cm. Wewn
ą
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trz dęta,  walcowata, na dole owłosiona, gór
ą
naga, głęboko bruzdkowana, nierozgałęziona  lub słabo rozgałęziona w górnej czę
ś
ci.

Liście
Łodygowe  najczęściej naprzeciwległe, zebrane po trzy, cztery, czasem
skrętoległe; dolne ogonkowe, górne siedzące. Są nieparzysto-pierzastosieczne z 6-15 parami
listków. Na spodniej stronie  przeważnie owłosione długimi włoskami.

Kwiaty
Drobne,  pachnące, obupłciowe z przedprątnością, co zapewnia obcopylność. Zebrane są w 
baldachokształtne kwiatostany szczytowe lub k
ą
towe. Kielich niewyra
ź
ny,  przekształca się na owocach większo
ś
ci gatunków w puch.
Korona zrosłopłatkowa, lejkowata, lekko asymetryczna z 5  odgiętym łatkami. Kolor zmienny, od
białego przez róż do lila. Pręciki trzy,  zrośnięte z rurką korony, słupek jeden, z długą szyjką
zakończon
ą
trójdzielnym  znamieniem. Zal
ą
żnia trójkomorowa, ale zal
ą
żki rozwijaj
ą
się tylko w jednej  komorze (dwie zamieraj
ą
).

Owoc
Orzeszek,  podłużnie jajowaty, z trzema żeberkami na wypukłej stronie i jednym żeberkiem na 
stronie płaskiej. Kolor od beżowego do brunatnego. Na szczycie najczęściej 10  białawych lub
kremowych włosków lotnych. MTN 0,4-0,6 g.

Biotop
Brzegi  wód, mokre łąki, torfowiska niskie. Hemikryptofit. W klasyfikacji zbiorowisk  roślinnych
gatunek charakterystyczny dla All. Filipendulion, Ass.  Valeriano - Filipenduletum.

Roślina  lecznicza. 
Surowiec zielarski :  korzenie Radix valerianae. Zawierają liczne biologicznie czynne
substancje:  estry kwasu izowalerianowego, kwas walerenowy, waleranon, walerenal i  inne.
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Działanie: Kłącze i korzeń  kozłka lekarskiego są stosowane w ziołolecznictwie w leczeniu
zaburzeń  neurowegetatywnych, jako łagodny 
ś
rodek uspokajaj
ą
cy oraz ułatwiaj
ą
cy  zasypianie. Gotowe preparaty farmaceutyczne maj
ą
postać kropli zawieraj
ą
ce  alkoholowy wyci
ą
g z kł
ą
cza (krople walerianowe), tabletek, kapsułek. Preparaty  te zwyczajowo nazywa się walerian
ą
.
Wchodzi także w skład mikstur o działaniu  uspokajającym.

Zbiór i suszenie :  Surowca nie pozyskuje się z siedlisk naturalnych, lecz wyłącznie z uprawy. 
Dzięki temu nie zmniejsza się jego liczebno
ś
ci, ponadto surowiec pozyskany z  uprawy ma lepsze własno
ś
ci, więcej substancji czynnych.
Roślina wydziela słodki, miodowy zapach, będący dla  kotów afrodyzjakiem.

Kozłek lekarski  (Valeriana officinalis), lepiej znany jako waleriana, jest zielem, które – jak  mówi
nazwa – nie ma innych zastosowań poza leczniczymi. Właściwości leczące  zawierają kłącza
wraz z korzeniami – grube, krótkie, z korzonkami włókienkowymi,  rozprzestrzeniaj
ą
ce się w glebie na wszystkie strony. Ma do
ś
ć nieprzyjemny  zapach, zwłaszcza gdy ro
ś
lina jest uszkodzona, ale to nic w porównaniu z  zapachem jej krewniaczki o nazwie Valeriana
phu. Ciekawe, że to wła
ś
nie tę drug
ą
opisywali Dioskurus i Pliniusz Starszy, zalecaj
ą
c jako 
ś
rodek moczopędny oraz do  stosowania przy astmie i chorobie płuc. W wiekach 
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ś
rednich kozłek był stosowany  dla zmniejszenia wrażliwo
ś
ci układu nerwowego oraz jako 
ś
rodek przeciw chorobom  zaka
ź
nym i epilepsji. Nazywano go zreszt
ą
„lekiem na wszystko”. W XVIII wieku  kozłek i jego preparaty wł
ą
czone zostały do farmakopei wszystkich krajów  europejskich.

  

Waleriana ma silne  działanie uspokajające, a jednocześnie podnosi koncentrację i sprawność 
umysłow
ą
. Działa też koj
ą
co, bo zmniejsza napięcie nerwowe. Dlatego polecana  jest w migrenie, w nerwicach czynno
ś
ciowych, szczególnie układu kr
ą
żenia,  zaburzeniach neurowegetatywnych i stanach  napięcia układu pokarmowego. No i 
poprawia jako
ś
ć snu. Nie bardzo wiadomo
dlaczego, bo choć wykonano wiele  badań dotyczących wpływu waleriany na organizm,
mechanizm działania  farmakologicznego nadal nie został wyja
ś
niony. Stwierdzono jedynie, że preparaty  waleriany daj
ą
bardzo niewiele działań niepoż
ą
danych. O jej niskiej toksyczno
ś
ci 
ś
wiadcz
ą
też przeżycia osób, które podjęły się roli „królików do
ś
wiadczalnych” i  przyjęły jednorazowo 20 gramów sproszkowanych korzeni, czyli ilo
ś
ć wielokrotnie  przekraczaj
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ą
c
ą
dawkę lecznicz
ą
. „Króliki” odczuwały zmęczenie, nadwrażliwo
ś
ć na 
ś
wiatło, bóle w przewodzie pokarmowym oraz miały zimne stopy i dłonie; objawy te  całkowicie
zniknęły w czasie jednej doby.

  

Badania nad  walerianą mają związek ze zjawiskiem wzrostu zaburzeń snu; w Europie
Zachodniej  na dolegliwo ść tę cierpi 40 procent populacji, w
Stanach Zjednoczonych aż 60  procent. Większo
ś
ć pacjentów leczy się benzodiazepinami stosowanymi w  psychiatrii do zmniejszenia stanów
lękowych, bo działaj
ą
tak szybko i pewnie, że  znane s
ą
także jako „pigułki szczę
ś
cia”, maj
ą
one jednakże silne działanie  uzależniaj
ą
ce zarówno psychicznie, jak i fizycznie. W 1986 r. w Niemczech badano  skuteczno
ś
ć preparatu zawieraj
ą
cego wyci
ą
g z korzenia waleriany. W eksperymencie  wzięło udział 11 168 pacjentów w wieku od 32 do 68
lat, cierpi
ą
cych na  zaburzenia snu, z 982 praktyk lekarskich. Ponad 72 proc. pacjentów oceniło 
skuteczno
ś
ć preparatu jako bardzo dobr
ą
lub dobr
ą
. Miało to znaczny wpływ na  zastępowanie syntetycznych leków nasennych naturalnymi. W
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Szwajcarii z kolei 19  proc. pacjentów stosuje mieszkankę wyci
ą
gów z waleriany, chmielu i passiflory.  Bardzo popularna jest waleriana we Francji, co roku
sprzedaje się tam 50 ton  preparatów z jej korzeni.

  

Nasz wybitny  farmakolog prof. Jan Muszyński pisze, że „waleriana jest złotym środkiem terapii 
nerwicowej. Bywa wskazana przy zaburzeniach czynno
ś
ciowych systemu nerwowego,  polegaj
ą
cych na zmniejszonej pobudliwo
ś
ci na skutek otępienia i ogólnego  osłabienia, nierówno
ś
ci tętna, zawrotach głowy, bezsenno
ś
ci. Stosuje się j
ą
również w przypadkach bezsenno
ś
ci, dusznicy nerwowej, a szczególnie przy  cierpieniach histerycznych. W nerwicach żoł
ą
dkowych wskazane jest dodawanie  waleriany do leków poprawiaj
ą
cych trawienie”. Jednakże nikt dot
ą
d nie wyja
ś
nił,  dlaczego zapach waleriany przyci
ą
ga koty, szczury i dżdżownice.

  

Najlepsze działanie  terapeutyczne wykazują wyciągi przygotowane na bazie alkoholu. Oto
przepis na  uspokajaj ącą i nasenną
nalewkę.

  

Po 2 łyżki  rozdrobnionego korzenia i kłączy kozłka wsypać do butelki z ciemnego szkła.  Zalać
szklank ą spirytusu. Po tygodniu przecedzić i pić przez
3 dni, 3 razy  dziennie po 10, ale nie więcej niż 20 kropli. Następnie zrobić 2 tygodnie  przerwy.
Przedawkowanie nalewki może być bowiem przyczyn
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ą
kołatania serca i  bólów głowy.

  

A to przepis na  przeciwwymiotny i przeciwbólowy wyciąg wodny:

  

Łyżkę  rozdrobnionych korzeni kozłka zalać szklanką zimnej, przegotowanej wody.  Odstawić
na 24 godziny, po czym odcedzić i pić kilka razy dziennie po 30–50 g.  Przy bezsenno
ś
ci wypić 1/2 szklanki godzinę przed snem.

  

{jcomments off}
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