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foenum-graecum L.) w zielarstwie i fitoterapii 
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Streszczenie
Kozieradka pospolita (Trigonella foenum-graecum L.) to zielna roślina jednoroczna. Su-
rowcem zielarskim są nasiona kozieradki Semen Foenugraeci, które są bogatym źródłem 
substancji biologicznie czynnych, między innymi związków śluzowych, saponin steroido-
wych, flawonoidów, steroli, witamin. Kozieradka pospolita wykazuje przede wszystkim 
działanie hipolidemiczne, przeciwhiperglikemiczne i hipoglikemiczne, neurologiczne, 
przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe, przeciwnowotworowe.

Summary
There are Semen Foenugraeci fenugreek’s seeds used as a herbal raw material, which are a rich 
source of biologically active substances, including compounds membranes, steroid saponins, 
flavonoids, sterols, vitamins. Fenugreek mainly indicates the effect of lipid lowering, antihy-
perglycemic, hypoglycemic, neurological, inflammatory, antimicrobial and anticancer features.

Wstęp
W ostatnich latach rośnie znaczenie wykorzystania roślin zielarskich w le-
czeniu wielu chorób. Zioła oraz ich właściwości lecznicze były znane od 
dawna, a wiedza na ich temat była przekazywana z pokolenia na pokolenie. 
Obecnie  pomimo szerokiego zastosowania syntetycznych środków farma-
kologicznych nadal wiele osób korzysta z fitoterapii.

Rosnące zainteresowanie produktami ziołowymi w krajach rozwiniętych 
wynika z poznania mechanizmów działania poszczególnych składników ro-
ślinnych, jak również określenia standardów bezpieczeństwa ich stosowania.

Wykorzystanie kozieradki pospolitej...
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Jedną z roślin o szerokim wykorzystaniu w fitoterapii, dietetyce i kosme-
tyce jest kozieradka pospolita.

Kozieradka pospolita (Trigonella foenum-graecum L.) to zielna roślina 
jednoroczna. Należy do rodziny bobowatych Fabaceae. Można spotkać ją 
pod nazwą koniczyna grecka, fenegryka, kozieradka lekarska, greckie siano, 
koziorożnik, boża trawka, nardus, grecki jaskier, synagogika [1].

Surowcem zielarskim są nasiona kozieradki oraz kwitnące ziele Semen 
et Herba Foenugraeci [2]. Mają kształt czterościenny, romboidalny lub pry-
zmatyczny o długości około 3–5 mm i szerokości 2–3 mm [1, 3, 4]. Są twar-
de, barwy żółtobrązowej, szarożółtej, matowe z ukośną brudzą widoczną 
z boku, o intensywnym aromacie [1, 3]. Powierzchnia jest delikatnie do-
łeczkowana, matowa i chropawa [4]. Uprawiana jest na terenie Europy oraz 
Azji, gdzie wykorzystywana jest jako roślina pastewna. Jest cennym składni-
kiem pasz ze względu na wysoką zawartość białka, związków mineralnych, 
a także witamin [5]. 

Skład fitochemiczny kozieradki pospolitej
Kozieradka pospolita jest bogatym źródłem substancji biologicznie czyn-
nych, cechujących się skomplikowaną, zróżnicowaną budową chemiczną. 

Według Farmakopei Europejskiej oraz Farmakopei Polskiej VIII, nasie-
nie kozieradki stanowi surowiec śluzowy [6]. Surowiec zwiera od 20 aż do 
60% związków śluzowych, głównie galaktomannanów odznaczających się 
wskaźnikiem pęcznienia nie mniejszym niż 6 [3, 7, 8]. 

Nasienie kozieradki zawiera w swoim składzie ponadto saponiny ste-
roidowe na poziomie 0,1 – 0,3%, pochodne spirostanu i furostanu [5, 7]. 
Wśród związków obejmujących wolne aglikony zidentyfikowano: diosge-
ninę, jamogeninę [3, 9, 10], jukkageninę [9, 10], lilageninę [9], tigogeninę 
[3, 10], neotigogeninę [9, 10], gitogeninę [3, 9, 10], neogitogeninę [9, 10] 
i trigofenozydy A-G [5]. 

Nasiona bogate są także w flawonoidy: witeksynę [3, 6, 11, 12], izowitek-
synę [3, 7, 11, 12], wiceninę [3], izoorientynę [7, 11, 12,], orientynę [3, 6, 7,  
11, 12,], saponarynę [7], luteolinę [11], trycynę [13], kwercetynę i narynge-
ninę [14] i ich glikozydowe pochodne. W nasionach kozieradki stwierdzo-
no także izoflawony, czyli metabolity wtórne o charakterze fitoestrogenów, 
między innymi: biochaniny A, daidzeiny, formononetyny [13]. Ponadto 
Han i wsp. [15]  zidentyfikowali w zielu kozieradki O-glikozydowe pochod-
ne kwercetyny i kemferolu. 
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Wśród metabolitów wtórnych stwierdzono alkaloid pirydynowy trygo-
nelinę (do 0,4%) [3]. Jak podaje Stadler i wsp. [16] jej poziom w świeżym 
nasieniu kozieradki  jest znacząco wyższy, gdyż podczas procesu suszenia 
rozkłada się ona do kwasu nikotynowego (witamina PP). Ponadto w su-
rowcu występują: lipidy: fosfolipidy i glikolipidy na poziomie 7–10% [3, 7], 
sterole [1, 7], białko (do 30% – między innymi tryptofan i lizyna) [7, 14], 
cholina [1, 3, 7], związki mineralne [1, 7], lecetyna, gorycze [3], ślady olejku 
eterycznego [1, 3, 17], witaminy, w tym amid kwasu nikotynowego – wi-
tamina PP [1, 3], witamina H, witamina F, witamina B1, aminy biogenne 
(cholina i trimetyloamina), kwas fitynowy, alkohole cukrowe i cyklitole [2] 
oraz kumaryna [22].

Zarys farmakodynamiki wybranych składników fitochemicznych 
kozieradki pospolitej

Kozieradka pospolita wykazuje między innymi działanie hipolidemiczne. 
Podanie doustne nasion kozieradki prowadzi do obniżenia w surowicy 
krwi stężenia całkowitego cholesterolu, frakcji LDL, VLDL i triglicerydów 
[18, 19, 20], a także zwiększenia HDL [21, 22, 23].

Jak podaje Boban i wsp. [24] zmniejsza się również ogólny poziom li-
pidów, a także białek, które zawierają apolipoproteinę B, będącą głównym 
składnikiem białkowym LDL. Mechanizm działania wiąże się z obecnością 
saponin steroidowych, które w przewodzie pokarmowym są częściowo 
rozkładane do sapogenin [25]. W wyniku tego nasila się metabolizm cho-
lesterolu, a także jego przemiany do kwasów żółciowych w wątrobie [18, 
26]. Jednocześnie dochodzi do zwiększonego wydalania ich między inny-
mi w postaci kompleksów z błonnikiem [18]. Saponiny steroidowe obecne 
w kozieradce także hamują aktywność lipazy oraz opóźniają wchłanianie 
związków tłuszczowych [26].

Według Vijayakumar i wsp. [20] zaobserwowano zahamowanie akumu-
lacji tłuszczu w komórkach. Jest to efektem aktywacji czynników adipogen-
nych: receptorów PPARy czy białek SREBP-1. Białka te kontrolują aktyw-
ność genów biorących udział w syntezie cholesterolu, triglicerydów i kwa-
sów tłuszczowych. Stąd na powierzchni hepatocytów zwiększa się gęstość 
receptorów dla LDL [20], co w rezultacie nasila wychwyt cząsteczek LDL 
z krwi oraz obniża ich stężenie w osoczu [5]. 

Na gospodarkę lipidową mogą wpływać również inne związki zawarte 
w nasionach kozieradki. Należy tu wymienić: amid kwasu nikotynowego, 



92

Herbalism nr 1(2)/2016

czyli witaminę PP, a także trygonelinę, która rozkłada się do kwasu nikoty-
nowego [5]. W wyniku termicznej obróbki nasion kozieradki główny alka-
loid trygonelina ulega rozkładowi, uwalniając niacynę [6].

Witamina PP obejmuje kwas nikotynowy, a także jego amid. Należy 
zwrócić uwagę na fakt, że niacyna jest istotnym składnikiem NAD+ oraz 
NADP+, związków które biorą udział w procesach energetycznych, pole-
gających na rozkładzie i syntezie aminokwasów, węglowodanów i kwasów 
tłuszczowych, a także w oddychaniu komórkowym. Zarówno NAD+, jak 
i NADP+ mają znaczący wpływ na stan skóry oraz prawidłowe funkcjono-
wanie obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego [27]. 

Ponadto niacyna oddziaływuje również na układ krążenia i działa 
przeciwmiażdżycowo [6, 27]. 

Jak wynika z badań, podawanie niacyny samodzielnie lub skojarzone 
wraz z innymi środkami obniżającymi poziom lipidów skutkuje zmniejsze-
niem śmiertelności oraz częstotliwości incydentów wieńcowych. Zaobser-
wowano nie tylko opóźnienie rozwoju miażdżycy tętnic wieńcowych, ale 
również regresję zmian [27].

Oprócz działania hipolidemicznego, kozieradkę pospolitą charakteryzują wła-
ściwości  przeciwhiperglikemiczne i hipoglikemiczne. Jak podają Król-Kogus 
i Krauze-Baranowska [5], Neelakantan i wsp. [28] oraz Kania i Derebecka [29], 
zarówno przeprowadzone badania in vivo na zwierzętach oraz ludziach potwier-
dziły działanie nasion kozieradki pospolitej obniżające poziom glukozy we krwi. 

Z badań prowadzonych przez Król-Kogus i Krauze-Baranowską [5] wy-
nika, że ekstrakt z nasion aktywuje w adipocytach oraz komórkach wątroby 
insulinową ścieżkę sygnalizacyjną. 

Jak donoszą badania [5, 30], kozieradka stymuluje obniżoną aktywność en-
zymów glikolitycznych oraz enzymów lipogenicznych (związanych z NADP+), 
a także normalizuje zwiększoną aktywność enzymów glukomogemicznych.  

Podczas stosowania wyciągu z nasion kozieradki stwierdzono aktywację 
podjednostki β2-receptoru insulinowego, którego efektem są przemiany bio-
chemiczne prowadzące do translokacji insulinozależnego transportera glu-
kozy GLUT-4 z przestrzeni międzykomórkowej do błony komórkowej wy-
stępującego w tkance mięśniowej oraz adipocytach [5, 30]. Zauważono także 
zwiększony wychwyt glukozy. Jednak ekstrakt z nasion kozieradki nie do-
prowadził do aktywacji kinazy białkowej β w przeciwieństwie do insuliny [5].

Preparaty z nasion kozieradki poprawiają obwodowe wykorzystanie 
glukozy, a także wykazują działanie hipoglikemiczne [31]. Rozdrobnione 
nasiona kozieradki doprowadziły do obniżenia indukowanej poposiłkowej 
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hiperglikemii, zaś nasiona odtłuszczone hiperglikemii, w wyniku zmniej-
szenia glukagonu i somatostatyny [21].

Podawane nasiona kozieradki zmniejszają peroksydację lipidów w suro-
wicy krwi oraz stężenie α-tokoferolu, zwiększają poziom glutationu i β-ka-
rotenu, natomiast stężenie  kwasu askorbowego nie ulega zmianie [76].

O działaniu hipoglikemicznym kozieradki decyduje najprawdopodobniej 
synergistyczny wpływ wielu związków chemicznych [5, 6]. Galaktomannany 
obecne w surowcu przyjmowanym wewnętrznie w formie kleiku opóźniają 
opróżnianie żołądka [18], a jednocześnie przyczyniają się do redukcji po-
posiłkowego wzrostu stężenia glukozy [6, 32]. Ponadto powodują obniżenie 
poziomu glukozy w moczu [32] oraz spowalniają aktywność enzymów od-
powiadających za rozkład węglowodanów do glukozy w jelicie cienkim [18].

W nasionach kozieradki stwierdzono obecność niebiałkowego aminokwa-
su 4-hydroksyizoleucyny, który jest źródłem aktywności hipoglikemicznej 

– zwiększa on uwalnianie insuliny z komórek wysepek Langerhansa [77]. 
Nadmienić należy, że obniżenie stężenia glukozy we krwi, a także działanie 
insulinotropowe stwierdzono również w grupie zwierząt z cukrzycą typu 2 
oporną na insulinę [23, 33, 34]. Jak wynika z dotychczasowych badań, ak-
tywność przeciwcukrzycową nasion kozieradki wiąże się także z obecnością 
kumaryny, kwasu nikotynowego [29, 78], saponin [35], alkaloidu trygone-
liny oraz związków fenolowych [6], które zwiększają wrażliwość tkanek na 
insulinę porównywalnie jak metformina [36]. 

Nasiona kozieradki mogą być wykorzystywane jako dodatek do żywności 
przez osoby z cukrzycą typu 2 o umiarkowanym nasileniu ze współistnieją-
cą hipercholesterolemią [4]. U szczurów z cukrzycą stwierdzono opóźnie-
nie powstawania i rozwoju zaćmy [37].

Substancje czynne zawarte w nasionach kozieradki wykazują działanie 
neurologiczne polegające na aktywności neuroprotekcyjnej (farmakolo-
gicznej wobec układu nerwowego). Alkaloid zawarty w kozieradce – trygo-
nelina wykazuje zdolność hamowania acetylocholinoesterazy  [79].

Trygonelina pobudza regenerację aksonów komórek mózgowych. 
Wpływa również na funkcjonalną regenerację neurytów poprzez stymu-
lację powstawania synaps [39], czego efektem jest poprawa pamięci [38]. 
Oddziaływanie neuroprotekcyjne nasion kozieradki przejawia się w zapo-
bieganiu dendrytycznej oraz aksonalnej atrofii mózgowych neuronów kor-
tykalnych inkubowanych w obecności β-amyloidu [80].

Kozieradka chroni neurony mózgu przed uszkodzeniami powodowa-
nymi nie tylko przez wolne rodniki, ale także degeneracyjnym działaniem 
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złogów β-amyloidu, nazywanych potocznie płytką starczą, które są jedną 
z przyczyn choroby Alzheimera [6]. Zdaniem Nathana i wsp. [40] stoso-
wanie ekstraktu z nasion kozieradki w formie preparatu IBHB czterokrot-
nie ograniczyło wzrost stopnia upośledzenia sprawności ruchowej osób 
z chorobą Parkinsona. Dlatego też surowiec ten może zostać wykorzystany 
w profilaktyce oraz leczeniu chorób degeneracyjnych [5]. 

Wykazano również działanie przeciwzapalne nasion kozieradki, które 
uwidacznia się zarówno po zastosowaniu zewnętrznym, doustnym, jak i do-
otrzewnowym [41, 42, 43]. Stwierdzono, że uzyskane efekty są porównywalne 
jak po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych: diklofenaku 
potasu [41], sodu czy pentazocyny [43]. Dodatkowo towarzyszy temu efekt 
przeciwgorączkowy [6, 43] i przeciwbólowy [6, 26,43].

Wyciąg z nasion kozieradki odznacza się także działaniem antybiotycz-
nym [44]. Na podstawie badań mikrobiologicznych stwierdzono bakterio-
statyczne działanie wobec: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Neisseria 
gonorrhoeae, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Trichomo-
nas vaginalis, Salmonella typhi oraz Salmonella typhimurium [5].

Ponadto działaniem bakteriostatycznym odznacza się olej z nasion ko-
zieradki, który ogranicza rozwój Pseudomonas aeruginosa, Aspergillus niger, 
Aspergillus fumigatus oraz Staphylococcus aureus [44]. Znaczną aktywność 
przeciwgrzybiczą względem drobnoustrojów chorobotwórczych wykazują 
wodne ekstrakty sporządzone z nasion, pędów oraz korzeni kozieradki [5, 45].

Suchy ekstrakt etanolowy hamuje namnażanie grzybów z rodzaju Candi-
da, a także bakterii Escherichia coli, Staphylococcus faecalis i Staphylococcus 
aureus. Właściwości przeciwgrzybicze wynikają z obecności saponozydów 
furostanu, które ulegają przekształceniu przez β-glukozydazę do saponozy-
dów typu spirostanu [21, 46].

Jak podają Krauze-Baranowska i Król-Kogus [6], związki czynne zawarte 
w nasionach kozieradki wykazują działanie przeciwnowotworowe wobec 
nowotworu jelita grubego, czerniaka oraz białaczki. Ponadto hamują roz-
wój chłoniaka komórek B i T, raka brodawkowatego tarczycy, raka sutka 
[47, 48] oraz raka jajnika [49]. Za aktywność przeciwnowotworową odpo-
wiadają: saponiny steroidowe, a przede wszystkim diosgenina, która zarów-
no hamuje wzrost komórek nowotworowych, jak i pobudza obumieranie 
ich, czyli apoptozę [50, 51]. Wymienić należy także izoflawony oraz flawo-
noidy (C-glikozydy flawonowe), gdyż nowotworzenie komórek związane 
jest z obecnością wolnych rodników [6].
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Saponiny steroidowe oraz izoflawony, związki o charakterze fitoestroge-
nów obecne w kozieradce mogą wpływać na gospodarkę hormonalną czło-
wieka. Składniki wyciągowe z nasion wiążą się z receptorem estrogenowym 
[6]. Diosgenina odwraca osteoporozę, a także atrofię tkanek reprodukcyj-
nych, które rozwijają się w wyniku braku estrogenów endogennych. Dlate-
go też wzbogacanie diety kobiet będących w okresie klimakterium w nasio-
na kozieradki ogranicza częstotliwość występowania „uderzeń gorąca” [6], 
a także objawów wazomotorycznych [52]. Ekstrakt z kozieradki wykorzy-
stuje się także u kobiet z zespołem policystycznych jajników opornych na 
insulinę lub z nadwagą [53, 54, 81].

Nasiona kozieradki mogą przyczyniać się także do nasilenia owulacji 
oraz zwiększenia progesteronu we krwi u samic. Natomiast przyjmowane 
podczas ciąży powodują anormalny rozwój płodu przebiegający ze zwięk-
szoną ich resorpcją [55]. 

Jak podają Kassem i wsp. [55], efekty te mogą być spowodowane obecnością 
związków o charakterze estrogenowym w nasionach kozieradki, które ingerują 
w proces powstawania, a także rozwoju nabłonka macicy i rozwoju płodu. 

Jednak surowiec cechuje się także aktywnością antyandrogenową, przy-
czyniając się do obniżenia płodności u samców, prowadząc do zmniejsze-
nia zarówno ilości, jak i ruchliwości plemników, zmniejszenia ciężaru jąder 
i stężenia testosteronu [6]. Z badań wynika, że w organizmie człowieka nie 
dochodzi do konwersji diosgeniny do progesteronu, w związku z tym stoso-
wanie produktów bogatych w ten związek nie powinno wywierać wpływu 
na poziom tego hormonu w surowicy krwi. Jak podaje Ajurweda – hinduska 
księga roślin leczniczych –  kozieradka ma także działanie poronne [82].

Kozieradka pospolita jest powszechnie wykorzystywana w leczeniu 
chorób przewodu pokarmowego, głównie w chorobie wrzodowej żołąd-
ka i dwunastnicy [56, 57, 58]. Działaniem ochronnym na błonę śluzową 
w chorobie wrzodowej odznaczają się maceraty i ekstrakty wodne [5, 58]. 
Polisacharydy obecne w surowcu tworzą ochronną warstwę na błonie ślu-
zowej żołądka, która ochrania ją zarówno przed czynnikami endogennymi, 
takimi jak pepsyna czy kwas solny oraz egzogennymi, na przykład etanol. 
Uzyskany efekt protekcyjny, zmniejszenie obrzęku oraz przekrwienia bło-
ny śluzowej wynika także z ograniczonego wydzielania soku żołądkowego 
i pepsyny, jak również z działania przeciwutleniającego [58]. 

Zawarte w wyciągu z kozieradki składniki fenolowe zmiatają rodniki 
nadtlenkowe, a także zmniejszają uwalnianie reaktywnych form tlenu ze 
śluzówki jelit objętej stanem zapalnym [59]. Mahmood i wsp. [60] w swoich 
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badaniach zaobserwowali pozytywne wyniki w leczeniu choroby wrzodo-
wej, wykorzystując ekstrakt wodny z nasion wraz z dodatkiem miodu. 

Warto podkreślić, że nasiona kozieradki wykazują się również działaniem 
hepatoprotekcyjnym na podobnym poziomie jak sylimaryna [55, 61, 62]. Jak 
podają Pribac i wsp. [61] oraz Kaviarasan i wsp. [62], związki polifenolowe 
przyczyniają się do zmniejszenia peroksydacji lipidów oraz aktywacji enzy-
mów przeciwutleniających w komórkach wątroby. Ponadto zmniejsza się 
także liczba grup karbonylowych białek, które uważane są za jeden z marke-
rów stresu oksydacyjnego [62]. W wyniku zastosowania frakcji polifenolowej 
z nasion kozieradki zaobserwowano unormowanie podwyższonych pozio-
mów markerów wątrobowych takich jak: ALAT, LDH, ASPAD, ALP, biliru-
bina oraz GGT [5, 63]. Zwiększył się jednocześnie poziom zredukowanego 
glutationu [62]. Należy jednak zauważyć, iż wodny ekstrakt z nasion nie wy-
kazuje aktywności hepatoprotekcyjnej, natomiast sprzyja tworzeniu się abbe-
racji chromosomalnych i jego potencjału mutagennego [64].  

Bezpieczeństwo i ograniczenie stosowania kozieradki pospolitej 
w fitoterapii, suplementacji, żywieniu i kosmetyce 

Powszechne stosowanie leków pochodzenia roślinnego, a jednocześnie łą-
czenie ich z preparatami syntetycznymi może doprowadzić do interakcji 
polegających zarówno na korzystnym, jak i niekorzystnym działaniu far-
makologicznym skutkującym ograniczeniem ich działania bądź pojawie-
niem się efektu toksycznego [65]. 

Zdaniem Yamada i wsp. [23] pozyskana z kozieradki pospolitej diosgenina 
może doprowadzić do obniżenia stężenia indometacyny w osoczu. Efektem 
tego będzie ograniczenie jej przeciwzapalnego działania. Ponadto, według 
Abebe [66], należy zachować szczególną ostrożność, łącząc kozieradkę z nie-
steroidowymi lekami przeciwzapalnymi, gdyż kumaryny w niej zawarte mogą 
zwiększyć tendencję do krwawień. Stosując kozieradkę łącznie z orczą boldo 
zaobserwowano podniesienie INR w wyniku interakcji z warfaryną [67].

Zdaniem Hylek i wsp. [68] wśród osób, u których w leczeniu stosuje się 
warfarynę paracetamol zwiększa efekt przeciwkrzepliwy. Wynika to z inte-
rakcji paracetamolu z roślinami, które w swoim składzie zawierają kuma-
ryny, to jest Triginella foenum-graecum, Matricaria chamomilla, czego skut-
kiem jest wydłużenie krwawienia [66, 83].

Ponadto podawanie kozieradki zmniejsza zapotrzebowanie na preparaty 
hipoglikemizujące, ponieważ zwiększa się wrażliwość tkanek obwodowych 
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na insulinę [69]. Jak wynika z badań Tahiliani i Kar [70], skojarzone stoso-
wanie Trigonella  oraz Allium sativum powoduje obniżenie stężenia trójjo-
dotyroniny oraz tyroksyny w osoczu. Nie mają one działania synergistycz-
nego, dlatego też można stwierdzić, że mogą zachodzić reakcje z lekami 
tyreostatycznymi. 

W świeżym surowcu obecne są inhibitory proteinazy, które jednocześnie 
mogą występować w preparatach leczniczych i wpływać na poziom chy-
motrypsyny oraz trypsyny w organizmie ludzkim. Na obecną chwilę brak 
jest danych o możliwości wykorzystania kozieradki w czasie ciąży oraz lak-
tacji. W czasie przyjmowania surowca może dochodzić także do interakcji 
w zakresie wchłaniania leków [21, 84]. Zdaniem Król-Kogus i Krauze Ba-
ranowskiej [5] niekontrolowane przyjmowanie nasion kozieradki zarówno 
w postaci naparów, jak i suplementów diety może powodować u pacjentów 
zaburzenia gospodarki hormonalnej. Ponadto nie zaleca się stosowania ko-
zieradki przez osoby poniżej 18 roku życia oraz podawanie dłużej niż 7 dni 
bez konsultacji z lekarzem [21]. 

Dawne i współczesne zastosowanie kozieradki pospolitej 
w fitoterapii, dietetyce i kosmetyce

Właściwości lecznicze kozieradki pospolitej znane są już od bardzo dawna. 
Już w papirusie Ebersa powstałym około 1550 r p.n.e. pojawiły się pierwsze 
informacje o wykorzystaniu oleju otrzymanego z nasion kozieradki w za-
biegach pielęgnacyjnych ciała [6]. W starożytnym Egipcie wykorzystywana 
była nie tylko jako lekarstwo, ale jako środek do balsamowania. W Grecji  
oraz Rzymie stosowano ją jako lekarstwo i przyprawę – co potwierdzają 
Dioskurides, Scribonius i Lergus [1]. Paracelsus, a także Święta Hildegarda 
zwracali uwagę na lecznicze wykorzystanie fenegryki  [6].

Liście, jak również nasiona kozieradki wykorzystywane są na terenie Azji 
jako warzywo, natomiast nasiona po wysuszeniu i rozdrobnieniu dodaje się 
jako przyprawę do wielu potraw. Dokumentuje to hinduska księga roślinnych 
surowców leczniczych – Ajurweda (2500–600 p.n.e), w której pod nazwą methi 
fenegryka wykorzystywana jest w medycynie azjatyckiej [5, 71]. W tradycyjnej 
medycynie hinduskiej  i chińskiej zaobserwowano bardzo szerokie zastosowa-
nie kozieradki. Opisana została również w chińskiej „Materia medica” [72].

W leczeniu zaburzeń pracy przewodu pokarmowego stosuje się we-
wnętrznie wysuszone i sproszkowane nasiona w postaci kleików i naparów. 
Polecane są także jako środek obniżający poziom glukozy we krwi w lecze-
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niu cukrzycy, wzmacniający, a także mlekopędny oraz łagodzący uporczy-
wy kaszel w schorzeniach dróg oddechowych [6].

W postaci okładów stosowanych zewnętrznie kozieradka wykorzysty-
wana jest w leczeniu trudno gojących się ran, odmrożeń, oparzeń, egzem 
i miejscowych stanów zapalnych skóry,  owrzodzeń jak i czyraków [6, 7, 21]. 

Może być stosowana w formie okładów rozgrzewających [1]. Na terenie 
Iranu liście stosuje się w leczeniu chorób narządu wzroku: zapaleniu brze-
gów powiek, czyraku mnogim, a także jaglicy [73]. 

Jak podaje Ożarowski i Jareniewski  [3], sproszkowane nasiona kozierad-
ki stosuje się do kompresów i okładów w leczeniu ropnego zapalenia skóry, 
tkanki łącznej, naczyń chłonnych i czyraka. Kataplazmy mają właściwości 
łagodzące stany zapalne, zmiękczające i redukujące obrzęki, dlatego też wy-
korzystywana jest w leczeniu drobnych urazów, siniaków oraz stłuczeń.

Podawane doustnie nasiona kozieradki, sporządzany z nich kleik oraz 
preparaty galenowe działają odżywczo, pobudzają apetyt, wydzielanie śli-
ny, soku żołądkowego i trzustkowego, wspomagają trawienie pokarmu oraz 
przyswajanie składników pokarmowych, powodując uchwytny przyrost 
masy ciała. Stąd też wykorzystywana jest w dolegliwościach przewodu po-
karmowego: wzdęciach, dyspepsjach i zapaleniu błony śluzowej żołądka, 
a także chorobach wątroby [1, 5, 74, 75]. 

W chorobach górnych dróg oddechowych wykorzystuje się właściwości 
wykrztuśne kozieradki. Śluz zawarty w nasionach działa osłaniająco i pomaga 
przy zapaleniu oskrzeli [1]. Zdaniem Senderskiego [1, 85] i Goyal i wsp. [48], 
nasiona aktywizują czynność krwiotwórczą szpiku kostnego, przyczyniając 
się do zwiększenia liczby erytrocytów. Sprzyja obniżeniu poziomu cukrów 
oraz cholesterolu we krwi. Ponadto jest bezpiecznym środkiem stymulują-
cym laktację u matek karmiących, a także pobudzającym wzrost piersi.  

Kozieradka pospolita jest cennym składnikiem wielu preparatów kosme-
tycznych stosowanych w pielęgnacji twarzy, działających oczyszczająco i wy-
gładzająco, a także szamponów, gdyż zapobiega wypadaniu włosów [6, 48]. 
Dzięki silnemu zapachowi wykorzystuje się ją do produkcji preparatów od-
straszających owady [1, 86]. W Indiach jest składnikiem przyprawy curry [1], 
a także ostrych sosów typu curry. Nasiona służą również jako przyprawa do 
produkcji niektórych serów [3].

Kozieradka miała także zastosowanie jako składnik mieszanek pasz-
owych, pobudzając apetyt zwierząt, a tym samym zwiększając przyrosty 
masy ciała. Jednak charakterystyczny, ostry zapach może przechodzić do 
mleka, pogarszając jego jakość sensoryczną [3]. 
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Leki i suplementy z kozieradki pospolitej
Kozieradka pospolita jest składnikiem wielu preparatów, jednak w prepara-
tach doustnych najczęściej występuje łącznie z innymi surowcami zielarskimi. 
Jednym z takich preparatów jest Gastrogan – granulat ziołowy zawierający 
nasiona kozieradki, pobudzający czynności wydzielnicze przewodu pokar-
mowego ze względu na gorycze kozieradki, a także osłaniające działanie 
śluzu. W schorzeniach nieżytowych żołądka oraz dwunastnicy, a także wrzo-
dzie trawiennym zaleca się granulat przyjmować doustnie 3 razy dziennie po 
1 łyżeczce po posiłku w ciągu doby, popijając ½ szklanki wody [3]. 

Innym produktem na rynku jest Fitolizyna, w którym wykorzystano wła-
ściwości lecznicze kozieradki na drogi moczowe [3].

Rektosan to mieszanka ziołowa wykorzystująca uszczelniające działanie za-
wartych w kozieradce flawonoidów na ściany naczyń krwionośnych. Zaleca 
się stosować w postaci odwaru w żylakach odbytu. 1 i ½ łyżki ziół należy za-
lać 2–2,5 szklanki gorącej wody i gotować na małym ogniu pod przykryciem 
około 2 minut. Odstawić i po 10 minutach przecedzić. Należy pić od ½ do ⅔ 
szklanki 2–3 razy dziennie po jedzeniu. Tak przygotowany odwar stosuje się 
również w obmywaniu odbytu i do okładów, rozcieńczając w 1–2 szklankach 
wody można zastosować do lewatyw w schorzeniach odbytnicy [3]. 

Przeciw hemoroidom można zastosować także Rektovit oraz mieszankę He-
moroflos. Śluzy zawarte w nasionach kozieradki działają osłaniająco i wspo-
magająco. Lecznicze znaczenie mają: stachioza, galaktomannany oraz saponi-
ny steroidowe, a także flawonoidy – witeksyna, izowiteksyna – uszczelniające 
ściany naczyń krwionośnych. Mieszanka Hemoroflos zawiera także ziele fiołka 
trójbarwnego o działaniu moczopędnym, uszczelniającym naczynia żylne oraz 
napotnym, a także korę kasztanowca, która działa przeciwzapalnie. Ponadto 
pączki topoli  o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym i owoc kmin-
ku ułatwiający przepływ żółci i jednocześnie wiatropędny. Mieszankę stosuje 
się pomocniczo w żylakach odbytu oraz towarzyszących im objawom: stanom 
zapalnym, krwawieniom [1]. Dodatkowo na rynku występuje także Pectosan.

Kolejną grupą produktów zawierających w swoim składzie nasiona kozie-
radki są herbaty ziołowe. Herbata Cholesterol działa wspomagająco w obniże-
niu poziomu cholesterolu, natomiast Alergovis wspiera układ odpornościowy 
łagodząc objawy alergii. Mieszanka ziołowa Anticholeflos normalizuje po-
ziom cholesterolu, zmniejszając jednocześnie ryzyko wystąpienia miażdżycy 
[1]. Po przebytej antybiotykoterapii zaleca się stosować Biogran B. Ponadto na 
rynku można zaopatrzyć się w preparat Neofitolizyna – pastę dezynfekującą 
drogi moczowe, której składnikiem jest wyciąg z nasion kozieradki [7].

Wykorzystanie kozieradki pospolitej...
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Oprócz gotowych preparatów mających w swoim składzie kozieradkę 
pospolitą można również stosować ją w innej formie. 

Sproszkowane nasiona kozieradki należy zmieszać w równych propor-
cjach z miodem lub konfiturą. Przyjmuje się doustnie dwa razy dziennie 
po 1 łyżeczce podczas posiłku jako środek wzmacniający. W takich samych 
dawkach można zastosować całe nasiona podprażone na patelni w całości 
lub sproszkowane (wymieszane z miodem). Mają działanie odżywcze oraz 
wzmacniające, stąd też zaleca się je stosować u osób wychudzonych oraz 
rekonwalescentów [3].

Inną stosowaną formą jest odwar z kozieradki. Jedną łyżkę sproszkowa-
nych nasion należy zalać szklanką letniej wody, wymieszać i ogrzewać do 
wrzenia, łagodnie gotując od 3 do 5 minut. Odstawić  na około 10 minut. 
Ciepły odwar należy stosować zewnętrznie do okładów w ropnych zapale-
niach skóry, na wrzody, czyraki, obrzęki, opuchlizny, rany, a także w stanach 
zapalnych skóry [1, 3]. Odwarem można także płukać jamę ustną przy bólu 
gardła i w stanach zapalnych. Jako lek ogólnie wzmacniający, ułatwiający 
trawienie, a także pobudzający wydzielanie soku żołądkowego zaleca się pić 
odwar 3 razy dziennie po pół szklanki [1].

Kozieradkę wykorzystuje się często także w postaci kataplazmy. Należy 
w tym celu rozdrobnić 50 g nasion kozieradki i zwilżyć ciepłą wodą. Następ-
nie ogrzewać do temperatury 40°C. Pastę należy rozsmarować na gazie lub 
bandażu i przykładać na miejsca chore. Właściwości śluzowe wykorzystuje 
się tu w leczeniu miejscowym stanów zapalnych otwartych ran, oparzeń, 
wrzodów, czyraków, guzów, obrzęków, ropnych zapaleń skóry, a także jako 
okłady rozgrzewające [1]. Ożarowski i Jaroniewski [3] natomiast zalecają 
dodanie do uzyskanej pasty pół łyżeczki 10% kwasu octowego.

W leczeniu ropiejących ran można zastosować także kompres z kozieradki. 
Należy rozdrobnić 20 g nasion kozieradki, 10 g świeżego ziela ogórecznika 
i 10 g ziela nostrzyka ewentualnie liści babki lancetowatej. Składniki wymie-
szać, dodać wody i przygotować papkę, którą należy ogrzać. Rozłożyć na gazie 
i przyłożyć w chore miejsce. Okład zaleca się zmieniać 2–3 razy dziennie [3]. 

Podsumowanie
Kozieradka pospolita jest jedną z wielu roślin wykorzystywanych w fitote-
rapii, dietetyce oraz kosmetyce. Właściwości lecznicze kozieradki pospoli-
tej znane są już od czasów starożytnych. Surowcem zielarskim są nasiona 
kozieradki Semen Foenugraeci.  Są one bogatym źródłem substancji biolo-
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gicznie czynnych, wśród których wymienić należy między innymi związki 
śluzowe, saponiny steroidowe, flawonoidy, sterole, alkaloidy czy witaminy. 
Kozieradka pospolita wykazuje przede wszystkim działanie hipolidemicz-
ne, przeciwhiperglikemiczne i hipoglikemiczne, neurologiczne, przeciwza-
palne, przeciwdrobnoustrojowe, przeciwnowotworowe.
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