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Rozdział 6  

Poprawa życia codziennego i ogólnego stanu zdrowia: alternatywne produkty 

farmaceutyczne oraz najlepsze praktyki na rzecz lepszego życia.  

Podsumowanie 

Prezentowane treści: Główne przyczyny zewnętrznej toksyczności organizmu oraz sposób, 

w jaki przyzwyczajenia życia mogą prowadzić do zatrucia organizmu, kluczowe informacje 

dotyczące detoksykacji i roli narządów biorących udział w procesie, a także przykłady roślin 

leczniczych stosowanych do poprawy niektórych stanów zdrowia. 

Opis efektów uczenia się 

Po ukończeniu kursu, uczestnicy zdobędą: 

Wiedzę, zrozumienie i umiejętności zawodowe w zakresie: 

1. Rozpoznania głównych zewnętrznych przyczyn toksyczności organizmu 

2. Dostrzegania roli narządów ludzkich w detoksykacji  

3. Klasyfikacji leków ziołowych przeznaczonych do poprawy życia codziennego 

i niektórych stanów zdrowia 

Umiejetności ogólne i uniwersalne: 

1. Poprawnie komunikuje się ustnie i pisemnie.  

2. Wykazuje ogólną umiejętność obsługi komputera 

3. Wyszukuje informacje z różnych źródeł za pomocą komputera. 

4. Wykorzystuje uzyskane informacje w celu poprawy statusu zawodowego. 

5. Planuje zadania i pracuje niezależnie. 

6.  Pracuje w zespole pod minimalnym kierownictwem. 

 

 



 

 

Rozdział 6  

Poprawa życia codziennego i ogólnego stanu zdrowia: alternatywne produkty 

farmaceutyczne oraz najlepsze praktyki na rzecz lepszego życia. 

We współczesnym świecie nawyki życiowe mogą prowadzić do zatrucia ciała. Toksyczność 

zewnętrzna organizmu jest powodowana przez pokarm i wodę, poprzez płuca, skórę i w inny 

sposób, np. pozajelitowe, okulistyczne itp. Toksyczność wewnętrzna jest powodowana przez 

zaburzony metabolizm komórek. Detoksykacja lub drenaż to proces, w którym jeden lub 

więcej narządów ciała jest mobilizowany lub stymulowany w celu wyeliminowania toksyn. 

Według rosyjskiego akademika Levina toksyną jest każda substancja znajdująca się 

w organizmie w niewłaściwym miejscu, czasie lub ilości. Może być pochodnym składnikiem 

laboratoriów biochemicznych organizmu lub substancją zewnętrzną pochodzącą z otoczenia 

zewnętrznego.  

Objawami toksyczności są: dysfunkcja jelit, metaliczny lub gorzki smak, zmęczenie, zły 

nastrój, bóle głowy, utrata włosów, otyłość, zapalenie błony celulowej, obrzęk, problemy 

skórne. Jest zrozumiałe, że wszystkie choroby są obciążone toksykozą. 

Rośliny mogą pomóc nam poprawić nasze codzienne życie. Zanim zaczniemy o tym mówić, 

musimy zająć się znaczeniem detoksykacji. 

Główne przyczyny zatrucia.  

1. Złe nawyki żywieniowe. 

Nasza dieta musi być zbilansowana, aby organizm mógł uzyskać wszystkie niezbędne 

składniki odżywcze. Nadmiar diety może prowadzić do toksyczności. Oznacza to, że nawet 

składniki odżywcze, takie jak witaminy, mogą zostać przekształcone w toksyny, jeśli 

przyjmiemy je w większej dawce lub będziemy przyjmować przez bardzo długi czas. Typowy 

przykład hiperwitaminozy witaminy A został po raz pierwszy opisany u badaczy z Polski. 

Osoby, które zjadły duże ilości pyłku kwiatowego, cierpiały na zatrucie ostrą witaminą A. 

Nawet nadmierna ilość wody może powodować toksyczność, która występuje przy niskiej 

zawartości sodu we krwi i ma bardzo nieprzyjemne konsekwencje zdrowotne. Zatrucia 

wodne występują bardzo często w sportach wytrzymałościowych i sportach motorowych, 

trwających dłużej niż 4 godziny. 

Innym ważnym czynnikiem jest sposób uprawy żywności. Jest rzeczą zrozumiałą, że kiedy 

ktoś konsumuje żywność uprawianą ekologicznie, zużywa mniej chemikaliów niż ten, kto 

spożywa żywność uprawianą przy użyciu nawozów, pestycydów itp.. 

2. Silny stres. 

Powszechnie wiadomo, że aby organizm funkcjonował prawidłowo, funkcjonowanie układu 

współczulnego i przywiązania pasożytniczego musi być zrównoważone. W stresie 

przewlekłym wzrasta przewlekła częstość występowania współczucia, co powoduje 

dysfunkcję metaboliczną i toksykozę. 



 

3. Zanieczyszczenie środowiska. 

Wielkim zagrożeniem dla naszego organizmu są substancje, które nie odgrywają żadnej roli 

biologicznej, takie jak arsen, ołów, inne metale ciężkie, dioksyny itp. Są one importowane ze 

środowiska zewnętrznego do organizmu poprzez drogi oddechowe, spożycie żywności 

i wody lub przy użyciu detergentów, do użytku domowego itp. Niektóre metale ciężkie (takie 

jak miedź, selen, cynk) są wykorzystywane jako katalizatory reakcji metabolicznych 

organizmu ludzkiego. Ale przy wyższych stężeniach są one również toksyczne dla organizmu. 

(Karamperopoulos D., 2011). 

4. Substancje chemiczne importowane do organizmu, takie jak silna chemioterapia, 

szczepionki itp. 

Wiadomo, że podczas wielu terapii medycznych do organizmu wprowadzane są duże ilości 

chemikaliów, które mogą powodować różne skutki uboczne.  

5 Brak aktywności fizycznej. 

Ćwiczenia fizyczne mają pozytywny wpływ na zbilansowanie funkcji układu nerwowego, 

zarówno sympatycznego, jak i przywspółczulnego, a to skutkuje lepszym funkcjonowaniem 

organów wydalniczych organizmu ludzkiego i poprawą ogólnej funkcji metabolicznej. 

6. Zaburzenia umysłowe i emocjonalne. 

Zakłócenia w intelekcie i emocjach mogą powodować zaburzenia funkcji układu nerwowego, 

powodując przewlekłą dysfunkcję współczucia i jej skutki uboczne. 

KLUCZOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DETOKSYKACJI 

Metabolizm i wydalanie toksyn. 

Kiedy substancja wchodzi do organizmu, przechodzi naturalne procesy metabolizmu 

i wydalania-likwidacji. W tym przypadku różne systemy organizmu współdziałają jako część 

ludzkiego systemu wydalania.  

Podczas metabolizmu, substancja chemiczna jest przekształcana w substancję mniej 

toksyczną, więc łatwo lub szybciej usuwana jest z organizmu (Parsons M. E, Ganellin C. R. R, 

2006). W pewnych warunkach toksyny i metale ciężkie są bardzo trudne do 

metabolizowania, a następnie osiągają stężenia toksyczne. W organizmie ludzkim istnieją 

jednak mechanizmy eliminacji substancji zagrażających zdrowiu organizmu. 

Wątroba jest głównym narządem metabolizmu. W ramach układu wydalniczego służy do 

rozkładu kilku substancji. Odbywa się to za pomocą enzymów, które metabolizują substancje 

znajdujące się we krwi (Lesch J. E, 2007). Ważne jest, że mechanizmy te nie mogą działać na 

toksyny i metale ciężkie przechowywane w tkankach. Toksyny te i metale ciężkie muszą 

najpierw opuścić tkanki i dostać się do krwi. Następnie toksyny i metale ciężkie są 

metabolizowane do postaci mniej toksycznych lub łatwiejszych do wyeliminowania i są 

wydalane. Ludzki system wydalniczy składa się z pięciu głównych narządów. Są to: układ 

limfatyczny, nerki, jelita, płuca i skóra. Jeśli którykolwiek z pięciu głównych systemów 



 

narządów działa nieprawidłowo, cała reszta jest obciążona i eliminacja odpadów 

metabolicznych staje się trudniejsza. (Dai, N., et al. 2007) 

Układ limfatyczny: Chłonka zbiera odpady wewnątrzkomórkowe i wprowadza je do krążenia 

krwi. Następnie są one przetwarzane przez wątrobę i filtrowane przez nerki. Cyrkulacja limfy 

zależy od ruchu kończyn i działania mięśni. W związku z tym ćwiczenia fizyczne w dużym 

stopniu wpływają korzystnie na limfę. Badania dotyczące funkcjonowania układu 

limfatycznego wykazują, że system limfatyczny jest podstawowym systemem detoksykacji 

organizmu, a jeżeli nie działa prawidłowo, wszystkie inne istotne systemy również nie 

działają prawidłowo. (Aldrich T.B., 1905).  

Główny ciężar wydalania jest pobierany przez nerki i jelito (wraz z solami żółci wydzielanymi 

z żółci). Nerki są najbardziej wyrafinowanymi organami wydalniczymi o dużej pojemności do 

filtracji krwi, eliminacji substancji toksycznych i wydalania niepotrzebnych płynów 

ustrojowych. Stanowią one część układu moczowego, w skład którego wchodzą również dwa 

kroplowce, pęcherz moczowy i cewka moczowa. Główną funkcją nerek jest filtrowanie krwi 

i dlatego każda nerka jest bezpośrednio połączona z naczyniami krwionośnymi. Głównymi 

produktami metabolicznymi wydzielanymi przez nerki są woda, sole i mocznik. (Debelle, 

F. D., et al. 2008) 

Funkcja jelit jest bezpośrednio związana z usuwaniem pozostałości pokarmowych. Głównie 

eliminują one odpady fermentacyjne. Jednocześnie funkcjonują one jednocześnie jako organ 

wydalniczy dla substancji wydzielanych w jelitach, z żółci przez naczynia żółciowe. Gdy 

czynność jelitowa nie jest prawidłowa, toksyny dostają się do krwi i limfy, przez ścianę 

jelitową i są osadzane w tkankach. Właściwa funkcja jelit jest bezpośrednio związana 

z układem odpornościowym, dlatego też jelita uważa się za "gubernatora" układu 

odpornościowego. 

Działanie płuc związane jest z usuwaniem dwutlenku węgla (CO2) powstającego podczas 

oddychania komórkowego. Dwutlenek węgla dyfunduje z komórek do krwiobiegu i dociera 

do płuc, gdzie wydziela przy wydechu niewielką ilość pary wodnej. Oczywiście, gdy człowiek 

nie oddycha dobrze przez lata, będzie to miało konsekwencje na poziomie komórkowym 

(Ward J. W., 2007). Płuca odgrywają ważną rolę w eliminacji toksyn powstających 

w organizmie jako gazy oddechowe, takie jak alkohol i niektóre substancje chemiczne 

pochodzące z dymu papierosowego. Dlatego oddech palaczy ma zapach. 

Skóra jest zaangażowana w eliminację toksyn głównie poprzez pocenie się. Pot jest 

mieszaniną trzech metabolicznych produktów ubocznych: wody, soli i mocznika w stężeniach 

innych niż te, które występują w moczu. Eliminację toksyn można również przeprowadzić 

poprzez włosy. Kiedy toksykoza jest intensywna i organizm nie radzi sobie z nią, na skórze 

pojawiają się erupcje. Wszystkie wysypki skórne są związane z wydalaniem toksyn i dlatego 

musimy być bardzo ostrożni w ich leczeniu. (Wermut C.G., 2008). 

Podsumowanie: Główna odpowiedzialność za gromadzenie toksyn i oczyszczanie komórek 

leży w systemie limfatycznym. Nerki i jelita, wraz z toksynami wydzielanymi z żółci, niosą 

główny ciężar wydalania. Płuca w znacznym stopniu przyczyniają się do oddychania, a skóra 

jest głównie zaangażowana w detoksykację poprzez pot.  



 

System wydalniczy odgrywa najważniejszą rolę w utrzymaniu homeostazy. Jeśli organizm nie 

byłby w stanie pozbyć się metabolicznych produktów odpadowych, szybko osiągnęłyby one 

wysokie stężenia, które mogą stanowić zagrożenie dla życia. Ważne jest aby rozpoznać, które 

objawy pacjenta są związane z dysfunkcją wydalania i aby nie stosować metod tłumienia 

objawów, ponieważ mogą one prowadzić do ogólnego zaburzenia organizmu.  

Kiedy organizm nie detoksykuje się prawidłowo, występuje tendencja do utleniania, 

kwasowości i zapalenia. 

Jako utlenianie możemy zdefiniować uszkodzenia komórek spowodowane zwiększonym 

stężeniem wolnych rodników, które mogą być niszczycielskie, o różnym stopniu nasilenia. 

Zaburzenia te mogą się różnić od przedwczesnego starzenia się do raka.  

Zakwaszanie jest procesem, który ma tendencję do obniżania pH komórki, czego wynikiem 

jest nadkwaśność w organizmie. Kwasica płynu pozakomórkowego jest czynnikiem 

predysponującym do pojawienia się wielu zaburzeń funkcjonalnych, a jeśli nie jest 

prawidłowo leczona, może spowodować uszkodzenie tkanki. 

Zapalenie jest reakcją organizmu na jakąkolwiek szkodliwą przyczynę. Zapalenie jest funkcją 

obronną organizmu przed mikroorganizmami (wirusami, bakteriami, grzybami, pasożytami 

itp.) lub czynnikami mechaniczno-chemicznymi (np. urazy, oparzenia, zatrucia). W przypadku 

wystąpienia stanu zapalnego do krwi lub tkanek uwalniane są substancje chemiczne 

z białych krwinek ciała, aby chronić organizm przed obcymi substancjami. Uwolnienie tej 

substancji chemicznej zwiększa przepływ krwi do miejsca urazu lub zakażenia i powoduje 

zaczerwienienie oraz wzrost lokalnego ciepła i obrzęku tkanek. Reakcja ta może pobudzić 

nerwy i wywołać lokalny ból.  

W przypadku zaburzeń układu odpornościowego (alergie, zabiegi autoimmunologiczne) 

może wystąpić przewlekłe zapalenie. Chroniczne zapalenie zostało uznane za podłoże prawie 

każdej choroby przewlekłej. 

 

Rośliny mogą nam przynosić korzyści na różne sposoby: 

1. Możemy zmniejszyć stres i poprawić samopoczucie. 

2. Możemy odtruwać ciało, działając proaktywnie, zapobiegając rozwojowi jakiejkolwiek 

patologii. 

3. Możemy pomóc zredukować i wyeliminować objawy wynikające z różnych dysfunkcji 

narządu. W takich przypadkach konieczne jest poinformowanie lekarza i zasięgnięcie jego 

opinii. 

Przykłady roślin wykorzystywanych do poprawy niektórych warunków zdrowotnych 

(Szczegółowe informacje znajdują się w encyklopedii online projektu TBP). 

Rośliny o działaniu przeciwzapalnym: ALOES, KRWAWNIK POSPOLITY, CZOSNEK, DZIEGIEL 

LITWOR, NAGIETEK, OSET, RUMIANEK POSPOLITY, GORYCZKA ŻÓŁTA, JEŻÓWKA, 



 

DZIURAWIEC ZWYCZAJNY, DZIKI BEZ CZARNY, WROTYCZ, MNISZEK LEKARSKI, POKRZYWA 

ZWYCZAJNA, CZARNA JAGODA 

Rośliny o działaniu przeciwutleniającym: RUMIANEK POSPOLITY, MIĘTA PIEPRZOWA, LIPA, 

CZOSNEK, PISTACJA, WINOROŚL WŁAŚCIWA 

Rośliny redukujące objawy stresu i poprawiające nastrój: CZOSNEK, RUMIANEK POSPOLITY, 

GŁÓG JEDNOSZYJKOWY, DZIURAWIEC ZWYCZAJNY, CHMIEL ZWYCZAJNY, LAWĘDA 

URZĘDNICZA, MELISA LEKARSKA, MĘCZENNICA CIELISTA, KOZŁEK 

Rośliny stosowane do detoksykacji: ALOES, CZOSNEK, ŁOPIAN WIĘKSZY, CZYSTEK 

KRETEŃSKI, KARCZOCH, POKRZYWA ZWYCZAJNA 

Rośliny polepszające krążenie: CZOSNEK, GŁÓG JEDNOSZYJKOWY, OCZAR WIRGINIJSKI, 

CZARNA JAGODA, WINOROŚL WŁAŚCIWA 
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