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Mokslo įrodyta, kad imunitetą stiprina net 
keliasdešimt vaistinėmis savybėmis pasižy-
minčių augalų. Tokių vaistažolių galime rasti 
ir mūsų šalies gamtoje, gėlynuose, daržuose, 
parkuose. Imunitetą stiprinančiomis savybė-
mis pasižymi ir svetur augantys egzotiniai 
augalai, vaisiai ir prieskoniai, taip pat augalai, 
auginami kaip kambarinės gėlės (alavijas, 
kvapioji kalizija). Tačiau, jeigu reikėtų išrinkti 
žinomiausią imunitetą stiprinantį augalą, ko 
gero, niekam nekiltų abejonių dėl ežiuolių. 
Rytiečiai, manau, išskirtų ženšenį ir imuni-
tetą stiprinančius grybus. Lietuvių liaudies 

Fitoterapijos galia

medicina ežiuolių nežinojo ir veiksmingiausia 
priemone nuo peršalimo bei įvairių infekcijų 
laikė česnakus. Vieni mokslininkai tvirtina, 
kad mūsų imuninę sistemą geriausiai stipri-
na juodieji serbentai, kiti – kad juoduogiai 
šeivamedžiai, eleuterokokai, rodiolės ir kt. 
Priešvirusiniu poveikiu pasižymi ir europinis 
alyvmedis, paprastasis saldymedis. Vitaminų 
atsargas organizme gerokai papildo ir rūgš-
tynės, kiškio kopūstai, plaučių lapai, varna-
lėšos, kopūstai, ypač briuseliniai, brokoliai, 
vaistinės gelsvės, vaistinės šventagaršvės, 
špinatai, vaistinės svilarožės (lapai ir žiedai), 
dedešvos ir daugybė kitų augalų.

VERTA ŽINOTI

Imunitetui stiprinti liaudies medicina nuo 
seno pataria vartoti šalavijų, kasdien suval-
gyti 1–2 skilteles česnako, tris kartus per 
dieną pusvalandį prieš valgį išgerti arbatinį 
šaukštelį šviežiai spaustų alavijų sulčių, po 
valgio gerti imunitetą stiprinančio gėrimo: 
į verdantį vandenį įmetami 3–4 griežinėliai 
ženšenio šaknies, beriamas žiupsnis cina-
mono ir 15–20 minučių palaikoma uždengus 
dangteliu. Nusilpusiam organizmui stiprinti 
galima paruošti mišinio iš 100 g medaus, tiek 
pat žąsų taukų, kakavos ir valgomojo šaukšto 
alavijų sulčių. Mišinys kaitinamas nustačius 
silpną kaitrą, bet neužvirinamas, tada įpilama 
stiklinė karšto pieno ir gerai išmaišoma. Lai-
koma tamsioje vietoje ir vartojama po šaukštą 
2 kartus per dieną.
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Rausvažiedė ežiuolė
(Echinacea purpurea (L.) Moench)

PURPURINĖ EŽIUOLĖ,
RAMUNĖ EŽIUOLĖ
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Daugiametis 60–100 cm siekiantis žolinis as-
trinių šeimos augalas. Žydi liepą–rugsėjį. Plin-
ta sėklomis, dauginamas dalijant kerą. Pla-
čiausiai paplitęs Šiaurės Amerikos vidurinėje 
ir rytinėje dalyse. Į Europą ežiuolė atkeliavo 
XVII amžiaus pabaigoje, Lietuvoje auginama 
nuo 1960 metų. Gana dažnas gėlynų augalas. 
Tinka derlingos ir skurdžios, neutralios ir kal-
kingos dirvos, išskyrus užmirkusias. Atsparus 
ligoms, sausroms ir šalčiams.

Vaistams naudojama rausvažiedžių ežiuolių 
žolė (Echinaceae pupureae herba), t. y. antžemi-
nė augalo dalis, 25–35 cm žydinčios viršūnės, 
ir šaknys (Echinaceae pupureae radix), kasa-
mos rudenį (spalį) arba pavasarį.

Iš ežiuolių gaminami užpilai, nuovirai, sultys 
(jos spaudžiamos iš nedžiovintos ežiuolių žo-
lės), įvairios tinktūros.

Farmacijos pramonė iš ežiuolių gamina dau-
gybę papildų imunitetui stiprinti – juos gali 
vartoti ir vaikai. Sveikatai reikšmingas povei-
kis gaunamas suvartojant 1000 mg ežiuolių 
tris kartus per dieną.

Kitos rūšys. Ežiuolių genčiai priklauso devy-
nios augalų rūšys. Vaistams tinka ir blyškioji 
ežiuolė (Echinacea pallida), ir siauralapė ežiuo-
lė (Echinacea angustifolia).

Ežiuolės stimuliuoja T limfocitų aktyvumą, 
imunines ląsteles priverčia savo jėgomis 
kovoti su bakterijomis, virusais ir kitomis 
patologinėmis ląstelėmis. Malšina uždegi-
minius procesus, naikina virusus, grybelius 
ir veikia kaip stiprus antioksidantas (pa-
stebėtas specifinis ežiuolių poveikis gripo, 
pūslelinės ir pūslelinio stomatito virusams). 
Mūsų imuninei sistemai svarbiausi ežiuolės 
biokomponentai yra fenoliai, kontroliuojan-
tys įvairių fermentų ir ląstelių receptorių 
aktyvumą, pasižymintys stipriomis antiok-
sidacinėmis savybėmis.

TAI ĮDOMU

Jutų genties indėnai ežiuolę siejo su briedžiais 
ir vadino „briedžio šaknimi“. Buvo manoma, 
kad sužeistas briedis šių žolelių ieško norė-
damas išgyti. Indėnai ežiuolėmis gydydavo 
nudegimus, žaizdas, gonorėją, malšino dantų, 
galvos skausmus, kosulį. Šį stebuklingą auga-
lą vartojo ir kaip priešnuodį įkandus gyvatei 
ar nuodingam vabzdžiui.

Jei susirgote gripu ar COVID-19, 
kas 2–3 valandas gerkite po 

5–10 rausvažiedžių ežiuolių tink-
tūros lašų. Vėliau dienos dozę 

sumažinkite trigubai ir vartoki-
te, kol baigsis negalavimas.
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 Ežiuolės veiksmingai lėtina piktybinių 
aug lių augimą, atkuria leukocitus, valo 
limfinę sistemą, kraują, inkstus ir kepenis.

 Padeda įveikti įvairias uždegimines odos 
ligas, pažeidimus, infekcijas, pavyzdžiui, 
egzemą, žvynelinę.

 Pasižymi skausmą malšinančiomis ir 
antiseptinėmis savybėmis.

 Vartojamos kamuojant lėtiniam užde
gimui, viršutinių kvėpavimo takų ligomis, 
kai padidėja limfmazgiai, skauda gerklę, 
peršalus, užsikrėtus gripu ir kitomis virusų 
sukeliamomis ligomis. Po ilgalaikio antibio
tikų vartojimo, chemoterapijos ir radiacijos.

 Vartojami išoriškai ežiuolių preparatai 
pagreitina žaizdų gijimą, mažina skausmą ir 
patinimą įpjovimų, nudegimų vietose.

 Vertingos ginekologinių, urologinių, on
kologinių ligų ir kraujo užkrėtimo atvejais.

 Ežiuolių preparatais gydomas gripas, 
bronchitas, plaučių uždegimas, angina, 
pūslelinė, cistitas, nefritas, hepatitas, 
skrandžio opos, gastritas, vidurių užkietėji
mas, kraujagyslių spazmai, vyriškų lytinių 
organų ligos: prostatitas, adenoma.

Gydomosios savybės  
ir vartojimas

UNIVERSALUS 
RECEPTAS

1 šaukštelį džiovintų smulkintų 
šaknų užpilkite 300 ml verdančio 
vandens ir po 10 minučių perkoškite. 
Gerkite kelis kartus per dieną tarp 
valgymų. Geriausių rezultatų pasiek-
site, jeigu užpilą pradėsite vartoti vos 
pajutę pirmuosius ligos simptomus.

KONTRAINDIKACIJOS

Nerekomenduojama nėščioms moterims, vai-
kams iki dvejų metų, tuberkulioze, leukoze, iš-
sėtine skleroze, AIDS sergantiems žmonėms, 
taip pat vartojant imuninę sistemą slopinan-
čius vaistus. Ežiuolių žaliava ir preparatai 
gali būti vartojami ne ilgiau kaip 4–6 savai-
tes. Pavartojus ilgiau ir didesnėmis dozėmis, 
slopinama imuninė sistema. Gydymą ežiuolių 
preparatais skiria gydytojas.




