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CUVÂNT ÎNAINTE 

Neccsitatca cditării unui nou ghid al plantelor medicinale şi aromatice s-a năs-
cut din numeroasele solicitări pe care lc-am primit din partea celor carc cunosc ul-
lintcle cdiţii ale lucrăiilor noastre din domeniul fitoterapiei. 

Sunt cel puţin patru argumente care stau la baza acestor solicitări: 
R vorba, în primul rând, de dificultatca identificării plantelor medicinalc şi 

nromatice din natură dc cătrc publicul larg al zilelor noastre. Dacă în urmă cu mulţi 
ani populaţia ruralâ, în special cea din zonele colinare şi montanc, cunoştea nume-
roasc piante, astâzi puţini oameni (şi îndeosebi dintre cei tineri) mai ştiu să deosc-
bească un Muşeţel bun dc unul fără proprietăţi terapeutice sau un Vâsc bun de unul 
toxic. 

Cercetând lucrările mai vechi de etnobotanică, am găsit cel puţin 5.000 de dc-
iiuniiri populare pentni cele 3.600 specii care cresc în spaţiul nostru geografîc. Fără 
sâ mai vorbim dc fitoterapettţii din Antichitatc, cercetătorii — botanişti şi sistemati-
cicni — din secolele al. XVII-lea-al XlX-lea au rămas surprinşi de cunoştinţele bo-
tanicc ale populaţiei ruralc şi mai ales de diferenţierile pe care le făcea aceasta între 
specii foarte apropiatc din punct de vederc botanic. 

în al doilca rând, specialiştii din alte domenii decât Botanica farmaceutică şi 
Farmacognozie cunosc un număr foarte restrâns de plante, deşi vin în contact cu na-
tura în plimbările lor de sfârşit de săptămânâ, in vacanţe sau concedii. Toţi aceştia 
şi-au cxprimat dorinţa de-a avea la îndemână un îndreptar practic, cât mai simplu, 
dc recunoaştere a plantelor medicinale şi aromatice. 

In al treilea rând, mulţi medici, farmacişti, biologi şi agronomi ne-au solicitat 
datc siguic, verificate, cu privire la compoziţia chimică, acţiunea farmacologică, 
aplicaţiilc terapeutice şi eventualele contraindicaţii ale unor extractc din plante; sunt 
aspecte pe care le-am introdus în toate micromonografiile consacrate plantelor. 

în fine, pentru a ajuta la evilarea confuziilor de multe ori cu consecinţe nefas-
te, frliidul îşi propune şi scopul de a difcrenţia între plantelc utile sănătăţii şi plan-
teic nocive. 

Deoarece criteriile de clasifîcare şi identificare a plantelor după caracterele 
morfologice sau taxonomice sunt prea complicate pentru publicul larg, cartiia i se 
adrcscază în fond Gbidul, am adoptat un sct de criterii mai simple de recunoaştere: 
după habitus, după culoarea florilor, după miros (în cazul plantelor aromatice), după 
mârime (arbori, arbuşti, plante ierboase). Am avul, de asemenea, în vedere mediul 
dc viaţă in carc crcsc plantclc: stâncării, pajişti alpinc, păşuni şi lâneţc umede, pă-
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duri, lâieturi de pădure, pajişti uscate, coaste abrupte, Iocuri nisiponsc bătătoritc, 
lunci, zăvoaie, locuii mlăstinoase etc. 

Din considerente practice, prezentăm şi ittformaţiile cu privire la recomandâ-
rile terapeutice, la modtil dc preparare în „farmacia casci" şi la modul de adrnmis-
trarc a preparatelor. 

Aiii dorit ca prin acest Ghid să dau şi o rcplică unui fcnomen do o extremă no-
civitatc carc a proliferat în ultimii 12 ani. în această pcrioadâ s-au înmulţit aşa-zişii 
„tămăduitori" carc, fără a avea nici măcar cunoştinţe elemcntare în domeniii! tîtotc-
rapiei, prescriu preparatc din plantc, fabrică „tnedicamente miraculoase" şi uneori 
semncază şi cărţi! în rcalitatc, ci nu fac decât să compromită acest impottant dome-
niu al ştiinţclor mcdicale care estc fitoterapia şi să aducă prejudicii grave sănătăţii 
oamcnilor. Este suficicnt să menţionez că aceşti impostori recomandâ, în uzul intcrn, 
pentru „vindecarea" cancerului, sclcrozei în plăci, psoriazisului ctc. platttc cu acţiu-
ne carcmogenă, genotoxică, hcpatotoxică, fototoxică ctc, cum sunt Tâtâneasa, 
Spânzul, Marul lupului, tlorilc de Podbal etc. 

Ţin să subliniez câ fitotcrapia modernă se bazcază pe studii complcxc fito 
chimice, farmacologice şi toxicologicc, pe studii clinicc, pe indicaţii şi contraindi-
caţii etc., tocmai pentru a protcja bolnavul faţă de o mcdicaţic inadccvată. 

Dm păcate, multe publicaţii de duzină, rcviste „naturiste", săptămânale şi ca-
nale TV fac reclamă acestor impostori, indticându-i în eroarc pe cei intcresaţi şi go-
Itnd buzunarele familiilor sufcrinzilor, cu un singur scop: realizarea unor eAştiguri 
cât mai mari pe scama oamenilor disperaţi. Or, în toatc ţăriie civilizatc ale Iumii, 
accşti impostori şi promotorii lor sunt aspru sancţionaţi... 

în cadrul Ghidului atn folosit terminologia utilizatâ în literatura ştiinţilîcă in-
temaţională şj naţională. I'cntru denumirea plantelorîn latinâ şi română, am adoptat 
nomcnclatura Academiei Române. Totdeauna i'onul speciei se scrie cu nmjusculâ, 
iar spccia cu Iiteră mică. De cxcmplu, se scric Asperula odorata şi nu Asperula Odo-
rata. Tot potrivit Acadcmiei Române, denuminlc plantelor sunt considerate nume 
proprii şi în consccinţă se scriu cu majusculă. Excmplu: Coada şoricelulii! (plantă), 
m coada şoricelului (aniinal). cum apare în unele publicaţii cti prctcnţii ştiinţiticc 
sau chiar în multe cursuri la nivclul catedrclor univcrsitare. 

în ceca ce priveşte denumirile plantclor în limba românâ, maghiară şi genna-
nă, le-am selectat pe ccle mai râspândite, deoarece pentru acceaşi plantă, în funcţic 
de zona geogratîcă, ani întâlnit 10 sau chiar 20 de denumiri diferitc. Pcntrti a nu se 
crea confuzii, singura denutnire oftcială pe tot globul estc cca ştiinţiticâ. cca iatină. 

Cu aceste precizări, sper ca prima cdiţic a accslui nou Ghid să-şi atingă scopul 
şi sâ k iit tuturor de folos. Otice sugestii vcnite din partea citilorilor sunt bineveni-
te şi voi ţinc cont dc elc în redactarea ediţiei viiloare. 

Celor interesaţi de aite amânunte cu privire la plantcle medicinalc ;u aromati-
ce şi la darurilc lor vindecătoarc le recomand primcle două lucrări din scria „Sănă-
tatc pcntru toţi" apănite de cuiînd al Edittna Fiat Lux: „Pledoaric pentni viaţă hm-
gă" şi „Fitolernpie dadiţională şi niodcrnă". 

AUTOR.UL 



CLASIFICAREA 
PLANTELOR MEDICINALE 

Şl AROMATICE 

Nici unul dintre criteriile de clasificare a plantelor medicinalc utilizatc 
până în prezent nu îl putem considera ca pcrfect. în cazul în care încercăm o cla-
sifieare 'lupă criterii botanice, dc sistematică sau morfologie vegetală, vom con-
stata c» plante din încrengături, ordine sau familii diferite au substanlc activc si-
milarc sau că plante foartc înruditc botanic conţin substanţe active complet dife-
rite. Ufl exemplu clasic în acest sens este prezenţa alcatoizilor lisergici în ciupcr-
ca Clavicep.s purpurea, dar şi în plantc din familia Convolvulaceae. Din punct 
de vedere taxonomic, chiar în cadrul aceleiaşi specii vom întâlni în natură che-
motaxoni carc au sau nu au deloc anumite substanţe chimicc. De cxcmplu, după 
curn sc ştie, în cadrul speciei Achillea millefolium vom întâlni chemotaxoni bo-
gaţi în azulene, iar în alţi chemotaxoni vom constata lipsa completă a azulene-
lor, chiar dacă trăiesc în aceleaşi condiţii. 

Pe de altă parte, în organele plantelor — rădăcini, rizomi, tulpini, trunze, flori, 
fnicte — pot exista substanţe chimice idcntice sau similare sau complet diferite. 

O clasificare după structura fitochimică a substanţelor active cxistcnte în 
plaute întampină aceleaşi dificultăţi, deoarecc plantele pot conţine de la una sau 
două structuri bine defmite chimic până la 20-40-50 substanţc cu structuri diferi-
tc din punct de vedcrc fitochimic. în cazul în care planta medicinală va conţine 
substanţe active în număr marc şi dcci cu acţiunc farmacodinamică complcxă, vom 
avea uu câmp mai larg dc aplicabilitate terapeutică. în acest din urmă caz cstc dcs-
lul de greu a stabili o linic dc dcmarcaţic netă între interpretarea alopatâ sau ho-
mcopalâ a acţiunii terapcutice a produselor farmaceutice obţinute din plantc. 

O clasificare după acţiunea farmacodinamică sau după utilizarca în tcrapc-
utică cstc, din punct de vedere practic, mai acccsibilă unui mare numâr de bene-
ficiari ai fitotcrapici. în acelaşi timp, datorită complcxitâţii compoziţiei chimice, 
a numiîruliii mare de subslanţc activc carc cxistă într-o plantă, prin clasificarea 
ptantdor după acestcriteiiu vom II ncvoi(i să rcpetăm dc foartc multe ori acceaşi 
spccie carc poatc fi rccomandată în afccţiuni diferite. 

Deoarece dorim ca accasta lucrare sâ fie utilă unui număr cât mai mare dc 
cititori şi din altc spccialităţi sau domcnii dc activilate decât fitoterapia, vom prc-
zenta pe scurt cclc trci critciii principalc dc clasilîcarc a plantelor mctlicinalc. 

In priniul râncl, clasificarea după critcrii botanicc sau dc sistematică şi mor-
Iblogic vegetalâ carc va pcrmite o mai uşoară identificarc a principalclor spccii 
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descrise în lucrare. în acest scop vom prezenta şi o „cheie de determinare" cât 
mai simplă a plantelor medicinaie, acccsibilă tuturor De asemenea, vom da une-
le elemente de diferenţiere între specii similare, pentru a evita orice confuzie. 

Pentru a cunoaşte principalele grupe cle substanţc chimice din plante vom 
prezcnta o clasificare a lor înccpând cu structurile cele mai simple până la celc 
mai complexe. Aceasta va contribui şi la o mai uşoară înţelegere a acţiunii far-
macodinamice, respectiv a recomandărilor în terapeutică a plantelor medicinale. 

în fme, din motive de ordin practic, considerăm utilă şi o clasificare a spe-
ciilor medicinale pe grupe de afecţiuni. 

CLASIFICAREA Şl IDENTIFICAREA PLANTELOR 
DUPĂ CARACTERE BOTANICE 
în lucrarea noastră am urmat în principal clasificarca plantclor medicinale 

conform monumentalei lucrări „Flora Rcpublicii Socialiste România" apărută în 
13 volume în intervalul 1952-1976 în Editura Academiei. Deoarece se adresea-
ză specialiştilor şi cuprinde toate speciile din încrengăturile Pteridofitelor şi 
Spermatofitelor, este destul de dificil de a identifica plantele medicinale după 
această lucrare. 

în cheia pentru determinarea plantelor medicinale am adoptat cele mai 
simplc criterii de recunoaştere a plantelor după următoarele caractere: 

A. Plante fărăJlori. 
B. Plante cuflori. 

B I — Arbori, arbuşti. 
B II — Plante erbacee. 

Din grupa B I fac parte (1) Gimnospermele (cu sămânţa neînchisă în fruct) 
reprezentate în ţara noastră prin ordinul Comferales (conifere) şi (2) Angiosper-
mele (cu sămânţa închisă în fruct). 

Grupa BII — a plantelor ierboase — a fost subîmpărţită după caracterele 
cele mai uşor de identificat vizual, adică dupa culoarea florilor, după cum ur-
mează: 

B II. 1. Plante cu flori fără învelişuri florale colorate (flori verzi sau verzui). 
B 11.2. Plante cu flori albe. 
B II.3. Plante cu flori galbene. 
B II.4. Plante cu flori roşii sau roz. 
B 11.5. Plante cu flori violacee. 
B II.6. Plantc cu flori albastre. 

Sperăm că această metodă de determinare a speciilor medicinale să fie uti-
lă atât specialiştilor din alte dornenii decât botanica, cât şi tuturor celor ce doresc 
să identifice singuri plantele medicinale din flora noastră. I>upâ această „Chcie 
de determinare a plantelor medicinale" vom prezcnta si o clasificare a principa-
lelor specii medicinale după mediul lor de viaţă. 
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A. Plante fără flori 
1 a. Plantc cu corp vcgetativ nediferenţiat în organe, de tip tal; 

b. Plante cu corp vcgetativ având organe diferenţiate (râdăcină, tulpină, frun-
ze), dc tip corm*. 

2 a. Ciupcrcă parazită pe secară (mai rar pe grâu sau alte graminee), rccunos-
cându-sc după forma de rczistenţă (= sclerot) care se formeazâ în ovar, în-
locuind cariopsa; scleroţii au consistenţă cornoasă, sunt curbaţi, culoare 
violacee închisă, proeminând în anira spicului... Claviceps purpurea 
(Corritil secarci); 

b. Tal dc torniă frunzoasă sau dc mici tufe (fruticolosă) — Liclicni. 
3 a. Tal frunzos (foliaceu), cu alveole pe suprafaţă; asemănându-se cu un plă-

mân; culoare verde pe faţa superioară, galben-brună pe cea inferioară, frec-
vent pe trunchiuri, stânci... Lobaria pulmonaria (Brâncâ); 

b. Tal tufos (fruticulos). 
4 a. Lichcni exckisiv tericoli (sc dezvoltă pe sol, pe substrat stâncos), mică tufa 

(8 10 cm) brun-verzuie la partea superioară, ccnuşie-albicioasă la partea 
infcrioara. lobi neregulat ramificaţi, cu marginea rulată; vegctează în zona 
alpina... Cetraria islandica (Lichen de piatră); 

b. Licheni corticoli (se dezvoltă pe scoarţa arborilor). 
5 a. Vegetează pe scoarţa conifcrelor; 

b. Vegetcaz» pc foioase, îndeosebi pe stcjar (dar şi fag, mesteacăn, anin ş.a.), 
prccum şi pe arbori fructiferi din livezile bătrâne neîngrijite (mai ales pe 
pmni).. Evernia prunastri (Lichcn de stejar). 

A a. Tal rcpetat ramificat dichotomic, faţa superioară cenuşiu-închis, cea infe-
rioarâ ncagră, marginile îndoite spre interior ca un jgheab... Parmelia fur-
furacca (Lichen de coniferc); 

b. Tal cu ramificaţii filiforme, subţiri, cu poziţie pendulă (atârnâ pe ramuri) şi 
simctric radiară (nu sunt difcrenţiate 2 feţe)... Usnea barbata (Mătreaţa 
bradului). 

7 a. Plantc cu frunze rcduse la mici solzi, ramificaţii în verticil, tulpina cu no-
>.luri şj internoduri evidente având rol asimilator; 

b. Plante cu frunze dezvoltatc. 
8 a. Ramificaţiile din verticil evident pendulc .. Equisetum sylvaticum (Coa-

da calului dr nădure) — substituent; 

* t'orp organizat, diferenţiat îii orgsme şi ţesutuii. 
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b. Ramificaţiile din verticil rigide. 

9 a. Tulpini înalte de peste 1 m, grosime peste 1,5 cm; vaginele (tecile de la no-
duri) cu 30-40 dinţi, ramificaţiile cu 8 muchii... Equisetum maximum 
(Coada caluhii mare) — substituent; 

b. Tulptni până la max. 50-60 cm înălţime, grosimc pâna la 0,5-0,6 cm; va~ 
ginele (tccilc) cu mai puţin de 20 dinţi, ramificaţiile cu 4-5 muchii. 

10 a. Tulpini de 2 feluri, sterile-verzi (mai tardive) şi fertile-brune (timpurii), ter 
minate cu spic sporifer; ramificaţii de regulă cu 4 coaste, pline la interior 
cu rnăduvă; dinţii vaginclor fâră margine mcmbranoasă albă.. Equiserurm 
arvensc (Coada calului). 

Ş | 4> f 
b. Un singur fel de tulpini, cu spice sporifere la capătul unor ramificaţii lcr-

minale; ramificaţii de regulă cu 5 coaste goalc ia interior; dinţii vaginelor 
cu marginc membranoasă albă... Equisetum palustre (Coada calului de 
bahne) — substituent toxic. 

11 a. Frunze mărunte, liniar- lanccolate, dispuse în juml tulpinii; tulpinilc sunt 
culcate sau ascendente (Lycopodiaceae); 

b. Frunze lăţite, poartă sporangi (Polypodiaccae). 
12 a. Plante cu spice sporifere terminalc, tulpini târâtoarc; 

b.Plante lară spice sporiferc tcrminale, tulpini ascendente... Lycopodium 
seiago (Brădişor) — substituent. 
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13 a. Spice sporifere singuratice... Lycopodîum annotinum (Cornişor) — sub-
stilucnt; 

b. Spice sporiferc grupate câtc 2 (rar 3)... Lycopodium clavatmn (Pcdicuţă). 

14 a. Frunzc întregi, sporangi liniari... Phyllitis scolopendrium (Nâvalnic); 

b. Frunze penat-sectate. 
15 a, Frunze simplu-penat-sectatc, talie mică (10--30 cni)... Polypodium vulga-

rc (Feriguţă dulce); 

b. Fnuize de 2-3 ori penat-sectatc, talie mai mare. 
16 a. Frunze de 2 ori penat-sectatc; 

b. Frunze de 3 ori penat-sectate, marginile foliolelor rccurbatc... Pteridium 
aquilinum (Ferigă de câmp). 

17 a. Sori circulari; sccţiunea în peţiol are 6-12 puncte albicioase (Dryoptcris); 
b. Sori semicirculari; secţiune în peţiol cu numai 2 fascicule conducătoare... 

Athyrium illi>.-femina (Ferigă femeiască, Spinarca lupului) — substitu-
cnt. 
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18 a. Rizom foarte mare (uneori peste 30 cm), în secţiune cu 8-12 puncte ovalc 
în cerc (a); secţiunea în peţiol cu 8-12 puncte albicioase în semicerc (b); 
ultimeie terminaţii ale frunzelor sunt rotunjite (c)... Dryopteris filix-mas 
(Ferigă medicinală); 

b. Rizom sub 10 cm, în secţiune cu 4-5 punctc (a); sccţiune în peţiol cu 6 fas 
cicule (b); ultimele terminaţii ale frunzeloi sunt dinţate la vârf (c)... 
Dryopteris spinuiosa — substituent. 

B I Arbori, arbuşti 
1 a. Frunze acicularc sau solzoase; exclusiv plante lemnoase (arbori sau ar-

buşti) care conţin răşină, florile în conuri, sămânţa nu este închisă în fruct 
(uneori cu fructe false, cărnoase sau pieloase) (Subîncr. Gymnospermae); 

b. Frunze dc altc forme, n-au glande rezinifere, flori solitare sau grupate în in ■ 
florescenţe variate; dupa fecnndare, sâmânţa închisă în fruct provenit din 
ovar (Subîncr. Angiospermae). 
B 11. Arbori, arbuşti din Gymnospermae 

1 a. Frunze solzoase; 
b. Frunze aciculare. 

2 a. Tulpini erecte, conuri ovoide de 10-15 mm, din unirea unor solzi carnoşi, 
fiecare cu o mică ridicătură (mucron); arbust ornamental numai cultivat în 
parcuri, spaţii verzi... Thuja occidentaiis ('l'uia); 

b.Tulpini culcate, fruct fals pseudobacă verde, apoi neagră-albăstruie din 
concreşterea a 4 carpele; spontană în zona montană, însă cultivatâ şi orna-
mental... Juniperus sabina (Cetină de ncgi) (pseudofructul substituent 
pentru J. communis). 
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3 a. Accle grupate câte 2, cu o teaca membranoasă )a bază (Pinus); 

b. Acele dispuse solitar. 
4 a. Tulpini culcate, exclusiv arbuşti din zona alpină, formând jnepenişuri... 

Pinus montana (Jneapăn); 
b. Tulpini crecte. 

5 a. Acc de 7-14 cm, verzi întunecate, înţepătoare... Pinus nigra (Pin negru); 
b. Ace de 3-7 cm, verzi-albăstrui, răsucite... Pinus silvestris (Pin de pădure). 

6 a. Frunze aciculare în verticile de 3; fruct fals pseudobacă verde, apoi neagră-al-
băstniie, din concreşterea a 3 carpele... Juniperus communis (Icnupăr); 

b. Acele nu sunt dispuse în verticile, nu au fructe false. 
7 a. Ace dispuse pectinat (ca dinţii unui pieptene), cu vârf emarginat (ştirbit), 

lăţile, prin transparenţă obscrvându-se canalele rezinifcre ca 2 dungi 
albe... Abies alba (Brad); 

b. Ace ascuţite, cu 4 muchii, dispuse spiralat... Picea excelsa (Molid). 

B (.2. Arbori, arbuşti din Angiosperme 

1 a. Frunzc simple; 
b. Frunze compuse. 

2 a. Frunze opuse; 
b. Frunze alterne. 

3 a. Plantă căţârâtoare prin peţiolii lungi, frunza penată cu 3-5 foliole. . Cle-
matis vitalba (Curpen de pâdure); 

b. Arbori sau arbuşti erecţi. 
4 a. Frunze palmat-compuse; 

b. Frunze pcnat compuse. 
5 a. Flori albc, fructc cu ţcpi... Aesculus hippocastanum (Castan sălbatic); 
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b. Flori roşii, fructe fârâ ţepi (toxice, nu se recoltează); mult mai rar... Acs-
culus pavia (Castan roşu). 

6 a. Lujeri tineri cu măduva îngustă; fruct uscat aripat = samară (g. Fraxinus); 

m 1 
U 

b. Lujcri tineri cu măduva foarte largă; fruct cărnos — drupâ bacifonnă (g. 
Sambucus). 

7 a. Arbust sau arbore mic (pânil la 10-12 m), scoarţă netedă, frunze cu 5-§ fo-
liole cu pen ruginii pe dosul foliolei pe nervura mcdiană, flori cu învelişuri 
florale apârând după înfrunzire, samara la bazâ cu caliciui pcisisient... 
Fraxinus ornus (Mojdrcan); 

b. Arbore înalt (până la 35 m), scoarţă cu ritidom negricios cu crăpăUiri on-
dulate şi mărunte; frunzc mai ades cu 11 fbliole, flori nudc (uncori unisc 
xuate) apărând înaintea frunzelor, samara neavând la bază resturi dc cali-
ciu persistcnt... Fraxinus exceisior (Frasin). 

8 a. Ramurile au măduva albă, flori alb-gălbui grupate într-o inflorescenţă pla-
nă, fructe negre; vegeteazâ în zonă de câmpie şi deal... Sambucus nigra 
(Soc); 

b. Ramurile au mâduva galbenâ sau brună, flori galbene-verzui grupate într-o 
inflorescenţă ovoidalâ, fructe roşii; vegetează în zona montană... Samhu-
cus raccmosa (Soc roşu de munte) — substituent. 

9 a. Frunze cu 3 foliole; 
b. Frunze cu mai multe foliole. 



Ghidul plantelor niedicinale şi aromatice de la A la 7, 19 

10 a. Foliole pe margini evident dinţate sau serate, tulpini cu ghimpi (g. Rubm); 
b. Foliole pe margini întregi sau slab dinţate, tulpini fără ghimpi. 

11 a. Fructe mature roşii uşor detaşabilc dc pe receptacul, frunzc pc dos alb lo-
mentoase (cu peri abundenţi)... Rubus idaeus (Zmeur); 

b.Fructc niature negricioasc, aderente pc receptacul... Rubus fruticosus* 
(Mur) 

12 a. Lujeri verzi, erecţi, muchiaţi, frunze în gcneral foliate, spre vârful lujeiilor 
simple, flori galbene — câte 1-2 în iungul ramurilor; arbust pâna la 2 m, 
cultivat în vestul ţării... Sarothamnus scoparius (Măturicc); 

b. Liijeri neinuchiaţi, toate frunzelc trifoliate, ilori galbcnc-aurii în ciorchini 
pendenţi (care atârnă); arbusl până la 8 m înălţime, cultivat oi namental... 
Laburnum anagyroides (Salcâm galben). 

13 a. Fixmze dubiu-penat compuse, lujeri cu spini mari, trifurcaţi... Gleditschia 
triacauthos (Glădiţă): 

b. Frunze simplu penat compuse. 
14 a. Folioie dinţate, serate sau lobate; 

b. Fohole întregi sau numai la bază cu 1-3 dinţi. 
15 a. Fmnzc la baza cu 2 stipelc concrescute cu peţiolui; fruct fals de tip inăcea-

şă, în interior cu fructclc adevărate dc tip achenă (g. Rosa): 

b. Fmnzc farâ stipelc sau cu 2 stipele neconcrcscutc. 
16 a, Tulpina lipsită de ghimpi, fructul fals alungit şi sepalele în continuarca 

acestuia, achene puţine (5-10)... Rosa pendulina (Măceş dc munte); 

b. Tulpina armată cu ghimpi, fructul fals nu este alungit. 

* Sub denumirea colectîvă de Ruhun fmlwosus sunl de fnpl mai niulle specii: R. pli-
calus, R. candicans, R. sulcatus, R. tomentosus. 
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17 a. Tulpina armată cu ghimpi şi aciculi foarte deşi, perpendiculari pe tulpină, 
fruct fals mare (pânâ la 25 mm), globulos, turtit, sepalc eiecle... Rosa 
rugosa, 

b.TuIpina armată cu ghimpi oblici, fruct ovoid şi mai mic (1-1,2 ctn lungi-
me). cu scpaic reflcctc. 

18 a. Specii de cultură, de intcres ornamental şi pentru petalele numeroase utili-
zatc pcntru dulceaţă şi pcntru extracţia ulciului. Au alături de ghimpii cur-
baţi şi aciculi mărunţi... Rosa centifolia (Trandafh de dulceaţă), Rosa da-
mascena (Trandatlr dc Damasc); 

b. Specic spontană, cu floarea având 5 petale roz, tulpina armată numai cu 
ghimpi curbaţi... Rosa canina (Măccş). 

19 a. Peţioli cu ghimpi, port arbustiv (g. Rubiis); 
b. Peţioli fără ghim|)i, arbori... Sorbus aucuparîa (Scoruş de munte). 

20 a. Fructe mature roşii, usor dctaşabile dc pc rcceptacul, fmn/.e pc dos alb lo-
mentoase... Rubus idaeus (Zmcur); 

b. Fructe maturc negricioase aderente pe receptacul, frunze pe dos verzi pali-
de... Rubus fruticosus (Mur). 

21 a. Foliole dc rcgulă mai mari de 6 cm, fructul popular nucă... .luglans regia 
(Nuc); 

b. Foliole de max. 2-3 cm, fruct de tip păslaie sau lomentâ. 
22 a. Foliole ovate cu vârful acut, flori albe-grdbui, în panicule crccte, fnict in 

dehiscent, gâtuit — lomcntă; înflorire tardivă (VII)*. Arborc ornamental 
fară giiunpi... Sophora japonica (Salcâm japoncz); 

Indică luna când înflore.şte planta: în acest 037;, VIJ = iulic. 
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b. Foliole eiiptice, flori albe sau roz în racemc pendcnte (care atârnă), fruct 
păstaie dehiscentă; înflorire mai timpurie (V-VI). Prezintă ghimpi... Ro-
binia pseudacacia (Salcâm). 

23 a. Arbuşti scunzi şi foarte ramificaţi, paraziţi pe arbori; 
b. Arbori sau arbuşti cu rădăcinile în pământ. 

24 a. Frunze sempervirescente (rămân verzi peste iarnă), vcrzi gălbui şi sesile, 
fructe albe dispuse în grupuri de câte 3, tulpina castanie-cenuşie... Viscum 
aibuin (Vâsc); 

<Sb 
b.Frunzc caduce, verde-închis şi pcţiolale, fructe galbene dispuse în mici 

ciorchini, tulpina mult mai închisă la culoare (brun-negricios); paraziteazâ 
exclusiv pe speciile de stcjar... Loranthus europacus (Vâscul dc stejar) 
— substituent. 

25 a. Frurtze opuse; 
b. Frunze alterne. 

26 a. Frunze cu margini întregi, arbust care întloreşte înaintc de înfrunzire; ner-
vurile lateraie ale frunzelor evident arcuite în sus... Cornus mas... (Corn); 

b. Frunze cu margini dinţate, serate sau crenatc. 
27 a. Frunze trilobate, inflorescenţelc de tip cime umbelitbrme albe au pe mar-

ginc un rând de flori mai mari, sterile; arbust tufos din locuri umede... Vi-
burnum opuius (Călin); 
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b. Frunze nelobate. 
28 a. Franzc ovate, pe dos puternic păroase (cu peri stelaţi), lujeni de asemenea 

pâsloşi, flori în cime umbcliforme albe, plane, cu toate florile fertile, fruc-
te mature roşii... Viburnum lantana (Dârmoz) — subslituent; 

b. Frunze pe dos glabre sau doar puţin păroase, lujerii nu sunt pâsloşi. Nervu-
rile laterale evident arcuite calre vârful frunzei, arbust nespinos dc 1-3 (7)* 
m, cu coroana rară, din subarboretul cu exces de umiditatc... Rhamnus 
frangula (Cruşin). 

29 a. Frunze cu margini întregi; 
b. Frunze cu margini dinţate, serate, cromate sau lobate. 

30 a. Frunze cu margini răsfrânte, la vârf rotunjitc şi uşor emarginate (ştirbite), pei -
sistente, pieloasc, pe partea inferioară cu puucte mici branc; arbust tufos dc 
mare altirudine (pestc limita afmului)... Vaccinium vitis-idaea (Merişor); 

b. Frunze pe dos nepunctate, ovale, cu vârf ascuţit; arbust din zomi montană, 
formând tufărişun întinsc — afinişuri... Vaccinium myrtiiius (Afm) 

31 a. Frun/e pe dos albc sau ccnuşii, niciodată vcrzi; 
b. Frunzc pc dos vcrzi, ovatc, picloase, la bază îngustatc; tulpini culcate sau 

căţărâtoare pe arbon, zidun (în afara accstor fninze, mai au lăstan steiili cu 
frunze lobate)... Hedera helix (Lederă). 

32 a. Frunze pe dos cu pori solzoşi niici, argintii; arbust spinos dc pe coastc râpoa-
se, fruct bacă falsă ovoidă, portocalic... Hippophae rhaninoides (Cătină); 

* Uneori 7, şi aşa niai departe. 
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b. Frunze pe dos cu peri albi; arborc din locuri umede... Salix alba (Saicie). 
33 a. Ftunze lobatc; 

b. Frunze scralc, dinţate sau crenate, dar nu lobate. 
34 a. De la baza limbului, din punctul de inserţie al pcţiolului, pornesc 3-5 ncr-

vuri putemicc, palmatc; 

b. Dc la baza limbului pomcştc o singură nervură principală din carc se des-
prind nervurile secundare. 

35 a. Lobii fhuizelor întregi. nedinţaţi; plantă căţărătoarc pe arbori, zicluri sau 
culcată pe sol. Frunze pc dos vcrzi (pe lăstarii fcrtili au frunzc înltcgi)... 
Hericra helix (Iedera); 

b. Lobii Ihtnzclor dinţaţi. 
36 a. Frttnze cu baza îngustată (g. Ribes); 

b. Frunze cu baza rotunjilă sau trunchiată. 
37 a. Lujcri spinoşi cu spini trifurcaţi aşezaţi la baza frunzelor; flori 1 3 în fas-

cicule axilare, fruct bacă de cca 10 mm în diametru, vcrdc sau galbcn... 
Rîbes grossularia (Agriş); 

b. Lujcri nespinoşi; flori numeroasc, în raceme. 
38 a, Frunze pe dos cu glandc punctiformc, negrc; fruct ncgru... Ribes nigrum 

(Coacăz negin); 
b. Frunze pe dos fară glande punctiformc; fruct roşu... Ribes rubrum (Coa-

căz roşu). 
39 a. Pcţioli cu suc lâptos; arbori care au şi frunzc întrcgi... Morus sp. (Dud); 

b. i'cţioli fără suc lăptos; arbuşti cu toate lîunzele lobate... Ribes sp. 
40 a. Lobii frunzelor scparaţi prin sinusuri rotunjite sau obtuze. Fruct ghindă... 

Qnerciis robur (Sfejar); 
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b. Lobii frunzelor scparaţi prin sinusuri acute. Arbuşti cu lujeri spinoşi. Fiuct 
drupă falsă, roşic... Crataegus sp. (Păducel). 

41 a. De la baza limbuiui. din punctul de inserţie al peţiolului, pornesc 3-5 (6) 
nervuri principale; 

b. De la baza limbului porneşte o singura nervurâ mediană, din care se des-
prind nervuri laterale. 

42 a. Peţioli lungi de ccl puţin 3 cm; 
b. Peţiolii nu ating decât excepţional 3 cm. 

43 a. De la baza laminci pornesc 4-5 (6) nervuri putemice (cea mcdiană şi 3-4 
latcrale) (g. niia); 

b. De la baza laminei pomesc numai 3 nen'uri puternice. 
44 a. Frunze pe dos argintit; flori 5-10 în cime mai scurte dccât iungimea brac 

teei acoperită şi ea cu peri stelaţi... Tilia toinentosa (Tei argintiu); 

b. Frunze pe dos verzi; flori în cime mai lungi sau cel puţin egale cu btactc-
ea care este lipsită dc pcri. 

45 a. Frunze mici (3-7 cm), cordate, pe spatc cu smocuri de peri ruginii la sub-
soara nervurilor; flori în cime a câror lungime este egală cu bracteca... Ti-
lia cordata (Tei pucios); 

b. Frunze inari (6-12 cm), cu bază puternic asimetrică (un lob pare trunchiat); 
flori puţin numeroase şi mari, în cime a căror lungimc dcpăşeşte bractc-
ea... Tilia platyphyllos (Tei cu frunza mare). 
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46 a. Nervurilc laterale se continuă pînă în dintii frunzelor. Peţiol necompri-
mat... Corylus avellana (Alun); 

b. Nervurile laterale nu se continuă până în dinţii frunzei. Peţiol adesea late-
ral comprimat (g. Populus). 

47 a. Mugurii alungiţi, ascuţiţi, pânâ la 2-3 cm... Populus nigra (Plop negru); 

km 

b. Muguri ovoizi şi mai mici 
niula — substituenţi. 

3-4 mm la Populus alba şi 6-7 mm la P. tre-

lcm 

Pd. Pt . 
48 a. Nervurile laterale se continuă evidcnt pânâ în dinţii frunzei... Corylus 

avellana (Alun); 
b. Nervurile laterale, înainte de a ajunge la marginea laminei frunzei, se ar-

cuiesc şi se unesc între ele, iar din porţiunile arcuite pornesc ramiftcaţii sla-
bc cătrc dinţii frunzei. Peţioli cu suc lăptos... Morus sp. (Dud). 

49 a. l.ujcri spinoşi; spinii rigizi aşezaţi de-a lungul lujerului, frunze neregulat 
dinţatc... Crataegus sp. (Păducel); 

b. Lujeri nespinoşi sau numai vârful unor lujeri laterali poate fi terminat în 
spin. 

50 a. Frunze cu mai mult de 10 perechi de nervuri laterale; 
b. Frunze cu cel mult 10 perechi de nervuri laterale. 

51 a. Frunze simplu dinţate; în fiecare din dinţii frunzei ajunge câte o nervură la-
teralli, lungi de 10 18 cm şi late de 3-6 cm... Castanea sativa (Castan co-
mestibil); 

b. Frunze dublu dinţate sau serate; dinţii de ord. II sunt mult mai numeroşi de-
cât nervurile laterale; irunzc cu baza evident asimetrica... Ulmus foliacea 
(Ulm dc câmp). 

WÂ 
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52 a. Fninze lat ovate sau subrotunde, de 6-10 cm lâţime, cu baza cordată... Co-
rylus avellana (Alun); 

b. Frunze rombice, lujeri tineri cu numeroase verucozităţi albe... Betula 
verrucosa (Mesteacăn). 

53 a. Frunze lungi până la 7,5 cm.. Vaccinium myrtillus (Afin); 
li. Frunze mai lungi. 

54 a. Fmnze pe dos albicioase... Salix alba (Salcie); 
b. Frunze pe dos verzi sau palid verzi, triunghiulare (deltoide). Muguri ascu-

ţiţi, lungi de cca 2 cm... Poptilus nigra (Plop negru). 

B I11. Plante cu florl fără învelişuri florale colorate (florl verzl sau verzui) 

1 a. Plantc volubile... Humultis lupulns (Hamei); 
b. Plantc erecte sau târâtoare. 

2 a. Frunzc în rozetă bazală; 
b. Frunze tulpinalc. 

3 a. Frunzc îngust lanceolate... Plantago lanceolata (Pătlagina îngustă); 

b. Frunze ovate sau lat eliptice. 
4 a. Frunze brusc atenuate într-un peţiol de iungimca laminei, nervurile de gra-

dul II evidente... Plantago major (Pătlagina lată); 

b. Frunze uşor atenuate în peţiol, nervurile dc gradul II neevidente... P. mc-

5 a. Plantă cu o singură frunza tulpinală în formă de sabie (ensiformă), la sub-
suoara cârcia se dczvoltă o inflorescenţă cărnoasă... Acorus calamus 
(Obligeana); 

b. Plantc cu mai multe fmnze tulpinale. 
6 a. Flori în iniloresccnţe tip spic compus sau panicul (plante din fam. Grami-

rteae); 
b, Flori izolate sau în inflorescenţe dc alt lip. 
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7 a. Plantă de cultură înaltă până la 2-2,5 m, terminal cu un panicul (inflores-
cenţă bărbâteascâ), inflorescenţe femeieşti de tip ştiulete la subsuoara frun-
zelor... Zea mays (Porumb); 

b. Buruieni de talie redusă. 
8 a. Inflorescenţă spic compus cu călcîie evidentc... Agropyron repens (Pir 

medicinai); 

i 
i 

b. Inflorcscenţă spic digitat... Cynodon dactylon (Pir gros) — substituent. 

■m 

9 a. Frunze opuse, plantă cu peri urticanţi... Ui tica dioica (Urzicâ); 
b. Frunze alteriîc. 

10 a, Nervaţiune arcuatâ... Veratrum album (Steregoaic); 

b. Nervaţiunc penată sau palmată. 
11 a. Plante exclusiv de cultură; 

b. Plantc din flora spontană. 
12 a. Plantâ înaltă de 1-2 m, frunze palmat-lobate, mari (ajung până la 0,80-1 

m); inflorescenţe panicul terminal... Rheum sp. (Revent); 
b. Plantă dc 30-60 om, frunze întregi cordatc (în formă de inimâ), flori în in-

florcsccnţe mici, dispuse la subsuoara frunzelor... Fagopyrum sagitta-
tum (Ilrişcă). 

13 a. Frunze trilobate, la bază cu un spin trifurcat gălbui... Xanthium spinosum 
(Ghimpc); 

b. Frutizc de altâ formă, fără ghimpi la bază. 
14 a. Frunze cu ncrvaţiune penatâ; 

W 

V 
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b. Frunze cu nervaţiune palmată. 

15 a. Inflorescenţă tcrminală; frunze mari (pânâ la 30-40 cm), plantai din locuri 
îngrăşate (specifică pe locul unor stâne)... Rumcx alpinus (Ştevia stânc-
lor); 

b. Flori micuţe, dispusc axilar (3 5), frunze tnici (pânâ la 2 ctn). . Polygo-
num aviculare (Troscot). 

16 a. Frunze palmat lobate; 
b. Frunze întregi. 

17 a. Frunze adânc sectate, până aproapc de bază, late până la 30 cm, flori marî, 
puţine, cu 5 elemcnte vcrzi purpurii... Helleborus purpurascens (Spânz); 

b. Frunze reniforme, sinusurile puţin adâncite; flori mărunte, numeroase, în 
mflorescenţe termmale... Alchcmilla sp. (Creţişoară). 

18 a. Frunze reniforme, plantă cu numai 2-3 frunze lung peţiolate, rămân vcrzi 
peste iarnă, vegetcază în păduri de foioase... Asarum europaeum (Po-
chivnic); 

b. Fronzc cordatc la bază, oval-triunghiulare, plantă erecta de locuri însori-
te... Aristolochia chmatitis (Marul lupului, Remt). 
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B II 2. Plante cu flori albe 

1 a. Plante din culturi; 
b. Plante din flora sjwntană. 

2 a. Ilori lip 4, 1—10 flori la o plantă; specie ierboasă anuală, plante de 1-1,50 
m, cu partea aerianâ glaucă (vcrdc-albăstruic), fninze întregi; flori cu 2 se-
pale caduce, 4 petale albe (până !a violaccu), având la bază o pată neagra, 
fruct capsulă...+ Papaver somniferum (Mac dc grădină); 

b. Flori tip 5. 
3 a. Flori dc tip bilabiat (cu 2 buze, una inferioară şi una superioară, tulpina evi-

dcnt cu 4 muchii; 
b. Flori dc alt tip, tulpina cilindrică. 

4 a. Plantă perenă, tufos ramificată, fmnzelc frecate între degete au miros pu-
tcrnic de lămâie; stilele şi stigmatelc nu ies cvidcnt din corolă... Melissa 
officinalis (Roiniţă); 

l>. Plantă anuală, erectă, ramificată de la baza, miros plăcut aromatic, speci-
lîc, cele 4 starnine şi mai ales stigmatul ies mult de sub petale... Ocimum 
basiiicuin (Busuioc). 

5 a. Flori în inflorescenţe de tip umbelă conipusă; 

b. Flori simple sau în inflorescenţe de alt tip. 
6 a. Frunzele au la bază o vagină enormă, umflată, la cele de la vârf depăşind 

cliiar lungimea iimbului. Plante extrcm de viguroase din zone montane... 
Aiigelica archangelica (Angelica); 

b. Frunzc fără vagină dezvoltată. 
7 a. Toatc frunzele lulpinalc sunt de 1-2 ori penat-sectate; 

l l'hmic toxice. 
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b. Frunzclc bazale sunt întregi, ovate, cu margine dinţată... IMmpinella ani-
sum (Anason). 

8 a. Frunze superioare de 3 ori penat-sectate, cu lacinii rare, înguste, inegale; 
planta anuală, cu miros neplâcut de ploşniţa... Coriaiidrum sativum (< ;o-
riandru); 

b. Frunze cu lacinii mârunte regulate, dese; plantă bienală, în primul an cu o 
rozcta dc frunzc lung peţiolate, în al doilea an cu tulpină ilorifcră... Ca-
rum carvi (Chimion). 

9 a. Inflorcscenţc de tip antodiu; specie percnă, înaltă de 60-120 cm, tufbasă, 
puternic aromată... Artemisia dracunculus (Tarhon); 

b. Flori simple sau în inflorescenţe de alt tip. 
HTă". Cordla sub formă de pâîmeŢpîantă tufdâsăVvigurdasă, fruct căpsulă ghim-

poasa... -fDatura inoxia (Laur păros); 
b. Corola cu petale cel puţin terminal libcre. 

11 a. Flori solitare; plantc sudice, cu 5 petale libcre, având vârf albastru-ver-
zui. . Nigella sativa (Negrilică); 

b. Flori grupate în intlorescenţe. 
12 a. Frunze simple; 

b. Frunze penat-compuse, cu 5-11 lacinii... Valeriana officinalis (Valeria-
nă). 

13 a. Flori foarte mărunte (4 5 mm), în intlorescenţe foarte bogate, laxe; frunze 
lanceolate, lungi de .1-5 cm şi late de numai 6-8 mm; rizomi la exterior 
brun-gălbui... Gypsopliyla paniculata (Ipcărige); 

b. Fiori tnai mari (până la 2 cm), petale uşor răsfrânte; frunze clipticc, lungi 
de 7 10 cm; rizomi la exterior bruni-roşietici... Saponaria officinalis (Să-
punariţă). 
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14 a. Flori de tip 3, frunze cu nervuri arcuatc; 

b. Frunze de tip 4 sau 5, frunzc cu nervaţiune palmata sau penată. 
15 a. Plante cu numai 2 frunze bazale îat-ovale; foliolele florale sunt concrescu-

te la bază. Piantă de pădure foarte omamentală, plăcut mirositoare... 
+ConvalIaria majalis (Lăcrâmioare); 

b. Plante cu frunze tulpinalc. 
! 6 a. Plantc de locuri deschise (păşuni, fâneţe montanc), foarte viguroase (l—1,20 

m), frunze cu nervuri proeminente... +Veratrum album (Steregoaie); 
b. Plante din păduri de fag sau conifere, cu talie mai redusă (20-30 cm), frun-

zete prin frecare au miros de usturoi... Allium ursinum (Usturoiţa). 
17 a. Inflorescenţă de tip capitul; 

b. Flori izolate sau inflorescenţe de alt tip. 
18 a. Frunze întregi, îanceolate; antodiile în infîorescenţă terminală laxă... Eri-

geron csmadensis (Bătrâniş); 
b. Fruuzc fin divizate; antodii grupate în inflorescenţă terminală compactă... 

Achillea millefolium (Coada şoriceluîui). 
19 a. Inflorcscenţă de tip umbelâ; 

b. Plante fârâ inflorescenţă de tip umbelă. 
20 a. Frunzcle au la bază o vagină cnormă, umflată, cele de la vârf depăşind 

chiar hingimea limbului. Plante extrem de viguroase din zone montane... 
Angelica archangelica (Angelica) (specie ocrotitâ; nu se va recolta!); 

b.Frunze fâră vagină dezvollată; fiunze cu lacinii mărunte... Carum carvi 
(Cbimion). 

21 a. Flori tip 4; 
b. Flori tip 5. 

22 a. Plantc cu rozetă dc fmnze bazale şi frunzc tulpinale; fructe silicve de for-
mă triunghiulară... Capsella bursa pastoris (Traista ciobanului); 
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b. Plante numai cu fninze tulpinale dispuse în vcrticil; fructe — nucule mici 
globuloase. 

23 a. Flori cu tubul corolci lung, fructe ţepoase cu ţcpi rccurbaţi, miros plăcut, 
aromat... Asperula odorata (Vinariţă); 

b. Flori cu tubul corolei scurt, fructe nctede; întreaga plantă degaja un miros 
neplăcut... Galium schultesii (Cucuta de pădure) — substituent. 

24 a. Florile au simetrie radiară; 
b. Florilc fâră simctrie radiară. 

25 a. Corola sub fonnă de pâlnie (prin unirea tuturor petalclor); 

b. Cel puţin partea terminală a petalelor este liberă. 
-26 a. Plante volubile; 

b.Plante erecte, tufoase, fructe capsule... +Datura stramonîum (Laor, Ciu-
măfaie). 

27 a. Caliciu cu sepale concrescutc; plantâ cu frunze mici (pană !a 3 4 cm), co-
mună în locuri nccultivate şi ca buruiană de culturi... Convolvulus arven-
sis (Volbură); 

b. Caliciul acoperit de 2 bractei late; plantă cu frunze mari (până la 6-7 cm) 
din locuri umede, lunci, margini dc păduri... Calystegia sepium (Cupa va-
cii) — se recolteaza împreună cu Convolvulus arvensis). 

28 a. Flori cu un singur înveliş fioral din 5 petale; plantă robustă, înallă de 
1,5-2,5 m, ramificatâ de la bază, frunze ovate, flori în raceme terminaie; 
fructe bace mici, roşii întunecate... Phytolacca esculcnta (Cârmâz); 

b. Flori cu 2 învelişuri fioraic distincte (caliciu verde şi corofă erfbă). 
29 a. Frunze simple; 

b. Frunzc compuse. 
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30 a. Plante viguroase, tulpina cu consistenţă tare; cele 5 petalc sunt evidcnte; 
b. Plante cu tulpina foarte moale, cu un singur rând de peri laterali; pctalele 

adânc divizatc în 2, astfel încât dau impresia de 10 petale. Buruiană dc lo-
curi umede... Stellaria media (larbă moale, Rocoină). 

3! a. Flori foarte mărunte (+5 mm), în inflorescenţe foarte bogate, laxe; frunze 
lanccolate, lungi de 3-5 cm şi late de numai 6-8 mm; rizomii la exterior 
bruni-gălbui... Gypsophyla paniculata (Ipcărige); 

b. Flori mai tnari (pânâ la 2 cm), petale uşor rasfrânte; fmnze elipticc lungi 
de 7-10 cm; rizomi laextcrior bruni-roşieiici... Saponaria officinalis (Să-
punariţă), 

32 a. Toatc frunzete trifoliate... Fragaria vesca (Frag)*; 
b. Fntnzcle imparipenat compuse. 

33 a. ijitimclc fbliolc sunt pcnat sectate; planta robustă de locuri umede... Fili-
pendula ulmaria (Creţuşcă); 

b. Toate folioleîe simple. 
34 a. Tulpină erectă, neramitîcată; plantă dc locuri umede şi umbroase din zona 

tlc dcal şi de munte... Valeriana officinalis (Valeriană); 
b. Tulpinâ ramificată, formând tufe viguroasc; piantă din locuri însorite, ne-

cultivatc, gunoite... Sambucus ebulus (Boz). 
35 a. Flori pipilionate (ca un fluture), în inflorescenţe globuloase; frunze trifo-

liate... Trifolium repens (Trifoi alb); 
b. Flori (lc f ip bilabiat (cu 2 buze). 

36 a. Flori solitare; planlă din loctiri cu exces dc umiditate... +Gratiola offlci-
nalis (Veninariţa); 

b. Flori în inflorescenţe compacte, ca un gulcraş la subsuoara perechilor de 
frunze opuse. 

37 a. Frunzcle mai mult sau mai puţin cu sinusuri adânci... Lycopus europaeus 
(Piciorul lupului); 

b. Frunzcle nu au sinusuri adânci pe margini. 

* Se recolteaaă firunzele şi !a specia cle culturâ Fragaria collina (Câpşun). 
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38 a. Frunze aproape rotunde, părozitate abundentâ a întregii părţi aeriene care 
dă plantei o culoare cenuşie albicioasă; spccic de locuri uscate, însoritc, 
mai mult în sudul şi cstul ţării... Marrubium vulgare (Unguraş); 

b. Frunze cu forme mai alungite; specii păroase, dar făra peri abundenţi care 
să dea plantelor o culoare cenuşic-albicioasă. 

39 a. Frunzc triungbiular ovatc, coiola până la 2 cm; tărâ miros caractcristic... 
Lamium album (Urzica moartă albă); 

b. Frunze ovate cu vârf obtuz, corola mai mică, până la 1 cm; prin frecare în 
mânâ se perccpe un miros caracteristic dc lămâie... IVIelissa officinalis 
(Roiniţă). 

B II. 3. Plante cu flori galbene 

1 a. Plante din culturi; 
b. Plante din flora spontană. 

2 a. Flori în infloresccnţe de tip antodiu (capitul); 
b. Flori solitare sau grupatc în alte tipuri de intlorescenţc. 

3 a. Toate florile antodiului sunt galbene; 
b. Florile ligulate (marginaie) albc şi numai florile tubuloasc centrale sunt 

galbcnc; antodiul în sccţiune gol la interior... Matricaria chamomilla 
(Muşeţei). 

4 a. Frunze cu dinţi ţepoşi pc margine, antodiul dc asernenea înconjurat dc 
bractee cu spini... Cnicus benedictus (Schinel); 

b. Frunze fără spini. 
5 a. Antodii mici şi numeroase, aplecale, dispuse într-un raccni terminal (gen 

Artemisiă); 
b. Antodii mari crccte, dispuse terminal; plante cu aspect puternic ornamcn-

tal. 
6 a. Friinze Utlpinalc înttcgi, liniar lanceolatc... Artemisia dracnnciilus (Tar-

hon); 
b. Frunze tulpinale pcnat sectate. 
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7 a. Frunze suriu sau alb tomentoase, cu peri fini şi alipiţi, foliole lat-Ianceola-
te (2-4 mm)... Artemisia ahsinthium (Pelin); 

b. Frunzc netomentoa.se, foliole îngust tiniare... Artemisia abrotanum 
(Lcmnul Domnului). 

8 a. Frunzc pcnat-sectate... Tagetes patula (Crăiţe): 
b.Frunze întregi, invers-lanceolatc... Calendula oftlcinalis (Gălbenele). 

9 a. Flori de tip 4; 
1». Flori dc tip 5. 

10 a. Flori mari, solitare; 
b. Flori mici grupate în raceme dense. 

U a. Sepa'c 2, caduce; frunzeie sunt sesile, ampiexicaule (baza îmbrăţişcază 
axul tulpinei)... Glaucium flavum (Mac cornut galben); 

b. Sepale 4, persislenle, scctate, alungitc, înguste şi răsfrânte; fninzc peţiola-
tc, cu marginc întreagă... Oenothera biennis (Luminiţă). 

12 a. Frunze bazale penat-compusc; fructc silicvc cilindrice, îngustate la capctc, 
tară rostru, dispusc alipit faţă de ax.., Brassica nigra (Muştar negru); 

b. Frunze bazale penat-lobatc; fruncte silicvc cilindrice, gâtuite, perpendicu-
lar pc ax... Sinapis aiba (Muştar alb). 

http://netomentoa.se
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i J a. Inflorescenţă tip umbclă, frunza fin divizatâ, asemănătoarc cu a Măraru-
lui... Foeniculum vulgare (Fenicul); 

b. Flori solitare sau inflorcscenţe de alt tip. 
14 a. Flori cu simetric radiară; 

b. Flori fără simetrie radiară (au siinetrie bilaterală). 
15 a. Corola sub formă de pâlnic (petalcle complct unite), ncrvun penaie; 

b. Pctalcle libere până aproape de bază, ncrvuri arcuatc... Gientiana lutea 
(Ghinţura galbenâ). 

16 a. Plante volubiîe; frunzc palmat-lobatc... Luffa c.ylindrica (Lufe, Burete 
vegetal); 

b. Plante erecte; frunzelc nu sunt palmat-lobate. 
17 a. Frunze cu margine întreagă; fructc bacc sferice, ucgrc la rnalurilalc... 

+Atropa belladonna (Mătrăgună); 

b. Frunze cu margine puternic sinuată (scobită); fhicte capsule cn ciipacel (pi-
xide)... +Hyosciamns niger (Mâsclariţă). 

ţ> 
18 a. Flori cu corola ca un ulcior asimctric (buza superioară scurfă. buza inlc-

noară mai lungă şi răsfrântă); tulpină cilindrica... +Digitalis lanata (De-
geţel lânos); 

b. Flori cu corola bilabiată, bicoloră (buza de sus violacee, cea inferioară gal 
benâ); tulpini în 4 muchii... Salvia sclarea (Şerlai). 

19 a. Flori în infloresccnţc antodii (capitul); 
b. Flori solitarc sau grupate în alte tipuri de inflorescentc. 

20 a. Frunze în rozetă bazală; inflorescenţe pc axc tulpinalc goale la inlerior ,şi 
nefoliate... Taraxacum officinalc (Păpâdia); 

b. Plante cu frunze (iilpinalc. 
21 a. Frunze opuse... Arnica montana (Amică); 

b. Frunzc alterne. 
22 a. Flori în antodii mici (5-6 ffilîi), aplccatc, dispuse înlr-un r.tccra leiminal 

(gen Artemisiă); 
b. Flori în anlodii crecte. 
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23 a. Frunze în întrcgime tomentoase (suriu păroasc)... Artemisia absinthium 
(Pclin); 

b. Ffunze bicolorc, pc faţă verde închis şi glabre, pe spate alb tomentoase... 
Artcmisia vulgaris (Pelinai iţă). 

24 a. Antodii numeroasc într-un panicul terminal marc (20-30 cm), foarte rami-
fîcat... Solidago serotina (Sânziene de grădină); 

b. Antodii izolatc sau grupatc în alt mod. 
25 a. Antodii dispuse într-un corimb terminal... Tanacetum vulgare (Vetrice); 

b. Antodii izolate sau grupate în alt mod. 
26 a. Tuipina floriferă se dezvoltă foarte linipuriu (III-IV) purtând frunze redu-

se la solzi; dupâ uscarea tulpinii florifere se dezvoltă frunze mari... Tussi-
lago farfara (Podbal); 

b. Tulpina poartă şi antodii şi frunzc normale. 
27 a. Plantă mica (20-50 cm) din zona de câmpie, frunze puternic divizate, anto-

diul cu flori ligulate albe la exterior şi flori tubuloase galbene dispuse ccntral; 
b, Plantă viguroasă (1-1,5 m) din zona montană, frunze întregi, antodiul nu-

mai cu flori galbene. 
28 a. Receptaculul conic, gol la interior... Matricaria chamomilia (Muşeţel); 

b. Reccptacul plin la interior... Matricaria inodora (Muşeţel prost) — sub-
stitucnt. 

2*) a. Baza fnjnzei atenuată în pcţiol, tlori şi fructc cu papus... Inula helenium 
(larbă mare); 

b. Baza frunzei cordată, flori şi fructe fară papus, fructe cu coronulă... Tele-
kia speciosa (Lăptucul oii) — substituent. 

^ w ^ 
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30 a. Petale liberc; 
b. Petale unite între ele, cel puţin la baza. 

31 a. Corola cu 4 petale; 
b. Corola cu 5 (sau mai multe) petale. 

32 a. Plani.fi cu suc portocaliu... Chelidonium majus (Rostopasca); 
b.Plantă fără suc portocaliu... Potentilla erecta sin. P. tormentilla (Scli-

peţi). 
33 a. Corola bicoloră, cele 3 petale inferioare galbcne, cele 2 superioare viola-

cee... Viola tricolor (Trei fraţi pătaţi); 
b. Corola în totalitate galbenă. 

34 a. Flori solitarc; 
b. Flori grupate în inflorescenţe. 

35 a. Frunzc adânc divizate în 3 lobi; petalc cu o pată purpurie la bază. . Hibis-
cus trionum (Zamoşiţâ); 

b. Frunze penat divizate; petalc fără pată purpuric la bază. 
36 a. Floare cu 5 petale, tulpina culcată, frunze alburii pe dos; înfloreşte vara... 

Potentilla anserina (Coada racului); 
b. Flori cu petale numeroasc, tulpina erccta; frunze verzi pe dos; înfloreste 

primăvara devreme... Adonis vernalis (Ruscuţa de primavară). 
37 a. Frunze opuse, întregi, cu pete mici, transparente... Hypericum perfora-

tum (Sunătoarc); 
b. Frunze alterne, divizate. 

38 a. Frunze trifoliate, flori papilionatc (în formă dc fluturc)... Meiilotus offici-
nalis (Sulfină); 

b. Fmnze penate, flori cu simctrie radiarâ. 
39 a. Inflorescenţă alungită (tip racem), peduncul mai scurt ca tloarea... Agri-

monia eupatoria (Turiţa mare); 
b. Inflorescenţă bifurcat-ramificată, pedicel de 2-4 ori mai lung decât floa-

rca... Geum urbanum (Cercnţel). 
40 a. Plantă târâtoare... I .ysimachia nummularia (Oălbăşoară); 

b. Plantă ercctă. 
41 a. Frunze dispuse 6-8 îiitr-un verticil... Galium verum (Sânziene galbene); 

b. Frunze alterne sau opuse. 
42 a. Frunze în rozctă bazală; 

b. Plante fără rozctă bazală. 

http://Plani.fi
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43 a. Un singur ax floral, cu o inflorescenţă tip umbclă simplă... Primula ofîi-
cinalis (Ciuboţica cucului); 

b. Mai multe axc florale, fiecarc ax cu câte o singură floare... Primula aca-
ulis (Griciorei) —substitucntâ. 

44 a. Nervură arcuată... Gentîana punctata (Ghinţura pătată); 

b. Ncrvaţiunc dc alt tip. 
45 a. Cotola sub formă de pâlnie (petale complet unite); 

b. Petalele nu sunt unite complet. 
46 a. Frunze cu margine întreagă; fructe bace sferice, negre la maturitate... 

i-Atropa belladonna (Mătrăgună); 

* 

b. Frunze cu marginc puternic sinuată (scobită); fructe capsule cu căpăcel (pi-
xide)... +Hyosciamus niger (Măselariţă). 

f 
47 a. Flori cu corola rotată, frunze late şi păroase, plante înalte (1,20-1,60 m), 

cu o inflorcsccnţă alungită... Verbascum phlomoides (Lumânărică); 
b.Corola cu 2 bazc, frunzc înguste... Linaria vulgaris (Linariţă). 
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B II. 4. Plante cu flori roşii sau roz 

1 a. Plante de cultură; 
b. Plantc din flora spontană. 

2 a. Inflorescenţe capitulc mari (4-5 cm) cu foliole ghimpoase, pianta în între-
gimc ghimpoasă, frunze pălale cu alb... Sylibum marianum (Arinuraiiu); 

b. Alte tipuri de inflorescenţc. 
3 a. Flori cu simetrie radiarâ; 

b. Flori fâră simctrie radiară. 
4 a. Flori cu pctalc roz... Althaea officinalis (Nalbă mare); 

b. Flori cu petaîe de cuioare neagră-purpurie; plantă crectă, înalfă (1,5-2 m), 
cultivată şi ornamental... Althaea rosea var. nigra (Nalbă de grădină). 

5 a. Flori purpurii, ca un ulcior asimctric (buza superioară scurtă, buza inferioa-
ră mai lungă şi răsfrântă), tulpina cilindricâ... +Digitalis purpurea (Dcge-
ţel roşu); 

b. Flori cu corola bilabiată (cu două buze). 
6 a. Subarbust cu tufc globuloase, la bază ramurile sunt liguificatc... Thymns 

vulgaris (Cimbru de cullură); 
b. Plante anualc, nclignificate la bază. 

7 a. Frunze mari (3 5 cm) verzi, cu peri rari pc margine; inflorescenţe lcrmina-
le alungite, spiciforme, din mai multe grupuri de 1-6 flori... Ocimum ba-
silicum (Busuioc); 

b.Frunze mai mici (1-2 cin), verzi-ccnuşii datorită părozităţii; flori dc inflo-
rescenţe globuloasc foartc mici (diametru 0,5 cm)... Majorana hortensis 
(Măghiran). 

8 a. Inflorescenţe capitule; 
b. Flori solitare sau în inflorescenţe de alt tip. 

9 a. Frunze palmat compuse din 3-5 foliole (asemănătoare cu ccle de Câne-
pă)... Eupatorium cannabinum (Câncpa codrului); 

b. Frunze mari, întregi. 
10 a. Plantă cu aspect sezonicr: primăvara apar tulpini florifere, ullcrior fiunze 

mari, pornind direct din rădâcină; frunze mari (80 cm), rotunde, dinţate pe 
margine, baza cordată... Petasites hybridus, P. kablikianus (Captalan); 
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b, Plantă în primul an mimai cu rozetă bazală, în al doilea an tulpină cu frun-
ze şi inflorescenţe; frunze până la 40-50 cm, triunghiular ovate, marginc 
întrcagă (fără dinţi), baza nu este cordată... Arctium lappa (Brusture). 

11 a. Petale libere; 
b. Petale unile (cel puţin la bază). 

12 a. Frunze opuse; 
b. Frun/.e alternc. 

13 a. Flori foarte mărunte (4-5 mm), în intloresccnţe foarte bogate, laxe; frunze 
lanceolate, cu o singură nervură, sub 4 mm lâţime; rizomi la exterior 
biun-gălbui... Gypsophyla paniculata (Ipcărige); 

b. Flori mai mari (până la 2 cm), petale uşor răsfrânte; frunze eliptice, lungi 
de 7-10 cm, cti 3 nervuri; rizomi la exterior brun-roşietici... Saponaria 
officinalis (Săpunariţă). 

1.4 a. Frnnze trifbliate (cu trei foliole); flori de tip papilionat (ca un fluture); 
b. Frunze simple, întregi sau divizate. 

15 a. Subarbuşti, parfea bazală lignificată; ramuri cu spini rigizi; flori roz cu 
dungi mai închise, dispuse la subsuoara unor bractee spre vârful tulpinii... 
Ononis spinosa (Osul iepurelui); 

b. Plantă icrboasă, fără spini; flori roz până la purpuriu-deschis, uniforme, 
grupate într-im capitul globulos... Trifolium pratense (Trifoi roşu). 

ld a. Flori de tip 4; 
I). Flori de lip 5. 

17 a. Flori solitare, roşii-purpurii... Papaver rhoeas (Mac roşu de câmp); 
b. Flori grupatc în infloresccnţc. 

18 a. Mai multc inflorcscenţc la partea terminală a unor ramificaţii, cu flori mi-
cuţe pontenate, petalc roz cu vârf purpuriu; frunze fin divizate; plantă de 
câmpic şi dealuri joase, adesea buruiană în porumbişte, mirişte... Fuma-
rîa oftlcinalis (Fumariţa); 

b. O singură inflorescenţă terminală; frunze întregi, alungite; plantă de tâie-
turi de păduri şi mirgini de ape, în zona de deal şi montană... Chamaene-
rion augu.stifolium (Râscoage). 

19 a. Tulpină simplă, erectă, înaltă (0,60-1,50); frunze verzi argintate, catifelate 
datorită perilor pâsloşi; frunzc triunghiulare cu 3-5 lobi; flori în raceme 
terminalc. Vcgetează pe lângă ape curgătoare... Althaea officinalis (Nal-
bâ rnare); 
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b.Tulpină târâtoare, ramificată, scundă (0,10-0,40 m); frunze vcrzi, cu peri 
mai mult pe f'aţa infcrioară, aproape rotunde şi dinţate; flori 1-6 la sub-
suoara frunzclor. Buruiană din locuri necultivate... Malva negiecta (Caşul 
popii). 

20 a. Frunzc altcrnc; 
b. Frunze opusc. 

21 a. Flori câte 1-2; plante glabre (nepăroasc), corola brurt-roşcată sau vişi-
niu-violetă... +Scopolia carniolica (Mutulica); 

b. Flori în infloresccnţe tcrminale, la început roz, apoi albastre; plantc as-
pru-păroase, pe frunze cu petc albicioase ca nişte alveole... Puinionaria 
offîcinalis (Plâmânărică). 

22 a. Flori cu 2 buze; 
b.Tubul corolei tcrminat în 5 lobi orizontali... Centauriuin umbellatuni 

(Ţintaura). 

23 a. Frunzc paltnate cu 3-5 lobi; plantâ viguroasă (0,80-1,20), dc buruienişuri 
dc câmpie şi dealuri scunde... Leonurus cardiaca (Talpa gâştii); 

b. Frunze întregi, tulpina ca bază lcmnificată, locuri necultivate din zona dc 
dcal şi îniintc; miros foarte aromat... Tliyinns serpyllum* (Cimbrişor dc 
câmp). 

* în i'iipi, sunt mai «lcs alle specii: 37». pulegiokles, Th. pamumicus ş.a. 
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B II. 5. Plante cu flori violacee 
1 a. Plante din cultură; 

I». Plante din flora spontană. 
2 a. Antodii mari, globuloase (4-5 cm diametru), cu involucru din 4-5 rânduri 

de tbliole ghimpoase... Cynara scolymus (Anghinare); 
b. Altc tipuri de inflorescenţe sau flori izolate. 

3 a. Frunze cu nervaţiune paralelă sau arcuată; 
b. Fnmze lincare sau cu nervaţiune penată sau palmată. 

4 a. Flori izolatc, mari, la vârful tulpinii şi ramificaţiilor, frunzc în formă de sa-
bie, îndrcptate în sus; plantâ cultivatâ în principal în scop ornamental... 
lris germanica (Stânjenel); 

b. Flori în inflorescenţe în formă de spic; frunze lanceolale dispusc în rozetă 
bazală... Piantago lanceolata (Pătlăgina îngustă). 

5 a. Frunze penat compuse; 
b. Frunzc simple. 

6 ». Subarbust înalt (cca 1,5 m), flori papilionatc (în formă dc fluture) în inflo-
.rescenţc alungite... Glycyrrhiza glabra (Lcmn dulcc); 

$ 

b. Planţă erbaccc, înaită de 0,3-1 m, flori cu 5 petalc unite, grupate în inflo-
resccnţe compacte (ca nişte umbele) trifurcate... Valeriana officinalis 
(Valeriană). 

^3> 
7 a. Flori cu simetrie radiară; frunze palmat lobate, flori solitare, tulpină cilin-

dricâ... IVtalva glabra (Nalba dc cultură); 
b. Flori tară simelrie radiară, cu 2 buzc, tulpina cu 4 muchii. 

8 s(. lrunzc liniare (latc dc numai 3-5 m); 
b. Frunze mai late, de alte tbrmc. 

9 a. Subarbuşti cu partea bazală iignificată; 
b. Planlc anuale, fâră porţiuni bazale lignificate... Satureja hortensis (Cim-

bru de grădină). 
10 a. Frunze giabre, lucioase, verzi... Hyssopus officinaiis (Isop); 
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b. Frunze cu peri deşi, cenuşii... Lavandula angustifolia (Levânţică). 
11 a. Corola bicoloră, buza de sus violacee, cea inferioarâ galbenă... Salvia 

sclarea (Şerlai); 
b. Corola cu o singură culoaro. 

12 a. Frunze cu margine întrcagă, cenuşii argintate datorita perilor deşi... Salvia 
officinalis (Salvie); 

b. Frunze cu marginea dinţată. 
13 a. Flori în inflorescenţe alungite cu câte 5-10 flori; frunzele frecate între dc-

gete au miros de lămâiţă; 
b. Flori în cime dispuse terminal; frunzelc frecate între degete au miros spe-

cific mentolat. 
14 a. Frunze alungit-lanceolate cu 5-8 perecbi de dinţi fierăstruiţi. nervuii linia-

re... Dracocephalnm moldavica (Mătăciune); 

b. Frunze ovate cu vârf obtuz, nervuri penate... Melissa oftlcinalis (Roiniţă). 

15 a. Frunze cu margine neondulată... Mentha piperita (Mcntă, Izmă bună); 
b.Frunze cu margine ondulată... Mentha crispa (Mentă creaţă). 

16 a. Plantă cu tuber, numai cu flori, fâră frunze; înfloreşte toamna târziu... 
i-'Colcliicuni autumnale (Brânduşa de toamnă); 

b. Plantă fără tuber, cu frunze şi flori; înfioreşte vara. 
17 a. Plante cu frunze în rozelă bazală; 

b. Plante cu frunze tulpinale. 
18 a. Frunze îngust lanceolate... Plantago lanceolata (Pâllagină îngustă); 

b. Frunze ovate sau lat eliptice. 
19 a. Frunze brusc atenuate într-un peţiol de lungimea laminei, nervurilc de gra-

dul II cvidentc... Plantago major (Pătlagină lată); 



Ghidul plantelor modicinale şi aromatice de la A la Z 45 

b. Friuize tişor atenuate în peţiol, nervuri de gradul II neevidente... Plantago 
media (Pătlagină mijlocie). 

20 a. Petale îibcre între cle (corolă dialipetală); 
b. Petalc unite între ele. 

21 a. Ilori dc tip 6, roşii-violacee; tulpina cu 4 muchii; specic din locuri cu umi-
ditatc ridicată .. Lythrum salicaria (Răchitan); 

b. Flori de tip 5. 
22 a. Frunze optise, florî câtc 2, frunze adânc divizate; fructe ca un cioc de bar-

zâ; întreaga planlă are un miros neplăcut... Geranium robertianum (Nă-
praznic); 

b. Frunze alterne. 
23 a. Corolă bicoloră, ceie 3 petale inferioare galbene, cele 2 superioare viola-

cee... Viola trkolor (Trei fraţi pătaţi); 
b. Corolă în totalitate violacee. 

24 a. Flori cu simetrie radiară, frunze palmal lobate, caliciu dublu (din 5 scpale, 
rcspectiv 3 sepale)... IVIalva silvestris (Nalbă dc pădurc); 

b. Flori fiuă simetrie radiară. 
25 a. Flori pintcnate, frunze puternic divizate (ca de Mărar); buruiană în culturi 

de cerealc, cartofi etc... +Delphinium orientale (Nemţişori de câmp vio-
lcţi); 

b. Flori tară pinteni. 
26 a. Flori în formă de coif; în sol au tubere; frunze divizate. Plante din zona 

montanâ... +Aconitum sectio Napellus (Omag); 
b.Flori papilionatc (în formă de fluture), în sol rizomi groşi; frunze pe-

nat-compuse. Subarbuşti din zona de câmpic (jud. Vrancca, Buzău, Brăi-
la)... fJlyryrrhiza glabra (Lemn dulce). 

27 a. Corolâ lubuloasă; 
b. Corolă cu 2 buze (bilabiate). 

28 a. Plantă aspru păroasă; flori grupatc în inflorescenţe tenninale întoarse în 
fonnă de coadă de scorpion. Plantă din zone cu umiditatc crescută... Sym-
pliytum oftlcinale (Tâtăneasă); 
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b. Planta are numai pcri moi, relativ rari; flori solitare grupate la subsuoara 
frunzelor. Plantă din tăieturi de păduri dc fag sau de la marginea acestor pă-
duri... +Atropa belladonna (Mătrăgună). 

29 a. Specie crbacee târâtoarc, cu lăstari ascendcnţi. Frunze ovate cu margine 
crenată (dinţi rotunjiţi). Plantă de locuri umbrite... Clecoma hcderacea 
(Rotungioară): 

b. Plante erccte. 
30 a. Flori dispuse câte 5 10 la subsuoara fmnzelor supcrioarc; firunzele prin 

frecare au miros de iâmâie... Melissa officimtlis (Roiniţă); 
b. Flori dispusc în inilorescenţe terminale compacte de tip corimb... Origa-

num vulgarc (Sovârv). 

B II. 6. Plante cu flori albastre 

1 a. Plantă de cultură, frunze lanceolate; floii într-o inflorescetiţă cu puţine 
flori, albastre-azurii... Linum usitatissimum (Iti); 

b. Plante din flora spontană. 
2 a. Plantă spinoasă, albăstruie în întregime; flori în umbele compacte... Eryn-

gîum planum (Scai vânăf); 
b. Plante nespinoase. 

3 a. Inflorcscenţă de tip antodiu; 
b. Flori izolatc sau în alte tipuri de inflorescenţe. 

4 a. Plantc cu suc lăptos; frunze în rozctă bazală, alungite, sinuate pe marginc 
şi frunze tulpinale mai mici... Cichorium intybus (Cicoare); 

b. Plante fâră suc lăptos; fninze numai pe tulpinâ, liniare, înguste pânâ la 4-9 
mm... Centaurea cyanus (Albăstrele). 

5 a. Flori cu petale neunite (corolă dialipetală), pintenate; frunze foarte diviza-
tc, cu lacinii înguste ca de Mărar... +Delphinium consolida (Nemţişor de 
câmp albastru); 

b. Flori cu petale unite (corolă gamopetală). 
6 a. Flori singuratice, tulpina culcată (târâtoare), poartă frunze şi iarna... Vin-

ca minor (Saschiu); 
b. Flori grupatc la baza frunzeloi; tulpina erectâ, cu frunze opuse, dispusc 

aparent în acclaşi plan; nu se păstrează peste iarnă... Ceutiana asclepia-
dea (Lumânârica pământului). 
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CLASIFICAREA PRINCIPALELOR 
PLANTE MEDICINALE Şl AROMATICE 

DUPĂ MEDIUL LOR DE VIAŢĂ 

+ = toxic 
(+) = toxic numai în doze mari 

i. Stâncării, pajişti alpine 
Plantc lemnoase 
Juniperus communis — lenupăr 
Pinus montana ssp. mughus — Jneapăn 
Vaccinium myrtillus — Afm 
Vaccinium vitis-idaea — Merişor 

Piante lemnoase 
Belula verrucosa — Mesteacăn 
Corylus avellana — Alun 
Juniperus communis — lenupăr 

Plante erbacee 
+Aconitum sectio Nappelus — Omag 
Alchemilla vulgaris — Creţişoară 
(+) Arnica montana — Arnică 
Gentiana punctata — Ghinţură pătată 
(+) Lycopodium clavatum — Pedicuţă 
Primula officinalis — Ciuboţica cucului 
Rumex alpinus — Ştevia stânelor 
+ Veratrum album — Steregoaie 

Plante erbacee 
Achillea millefolium — Coada şorice-

iului 
Alchemilla vulgaris — Creţişoară 
(+) Arnica montana — Arnică 
Carum carvi — Chimion 
Centaurium umhellatum — Ţintaurâ 
Chichorium intybus — Cicoarc 
+ Colchicum autumnale — Brânduşa 

de toamnă 
Galium verum — Sânziene galbene 
Hypericum perforatum — Sunatoare 
Primula officinalus — Ciuboţica cucului 
Taraxacum qfficinale — Păpâdie 
Thymus sp. — Cimbrişor 
Trifolium sp. — Trifoi 
Tussilago farfara — Podbai 
+ Veratrum alhum — Steregoaie 
Viola tricolor — Trci fraţi pătaţi 

II Pajişti şi faneţe umede din zona de munte şi deal 
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III. Păduri 
Plante lemnoase 
Betula verrucosa — Mesteacăn 
Cerasus avium — Cireş sălbatic 
Corylus avellana — Alun 
Crataegus sp. — Păducel 
Hedera helix — Iederâ 
Prunus spinosa — Porumbar 
Quercus sp. — Stejar 
Rhamnus franguta — Cruşin 
Rosa canina — Mâceş 
Rubus fruticosus — Mur 
Rubus idaeus — Zmeur 
Sambucus nigra — Soc 
Tilia sp. — Tei 
Vaccinium myrtillus — Afin 
Vaccinium vitis-idaea — Merişor 
Viburnum opulus — Călin 
Viscum album — Vâsc 

Plante erbacee 
Agrimonia eupatoria — Turiţa mare 
Allium ursinum — Usturoiţa 
(+) Aristolochia clematitis — Mâru! 

lupului 
(+) Asarum europaeum - Pochivnic 
Asperula odorata — Vinariţă 
Chetidonium majus — Rostopască (une-

ori abundentâ în păduri de salcâm) 
+ Convallaria majalis — Lăcnimioarc 
+ Dryopteris filix-mas — Ferigă 
Fragaria vesca — Frag 
Gentiana asclepiadea — Lumânărica 

pământului 
Geranium robertianum (mai alcs în 

molidişuri) — Năpraznic 
Glecoma hederacea — Rotunjoara 
+ Helleborus purpurascens — Spânz 
Hypericum perforatum Sunătoare 
Inula helenium — larbă mare 
Lycopodium clavatum — Pedicuţâ 

(molidişuri) 
Melissa officinalis — Roiniţă 
Origanum vulgare — Şovârf 
Pulmonaria ofţicinale — Plămânăricâ 
+ Scopolia carniolica — Mutulică 
Vinca minor — Saschiu 
Viola tricolor — Trei fraţi pătaţi 

IV. Tăieturi de pădure 

Plante lemnoase 
Betula verrucosa — Mestcacăn 
Corylus aveliana — Alun 
Rubus fruticosus — Mur 
Rubus idaeus — Zmeur 
Salix capraea — Saicie căprească 
Sambucus nigra — Soc 

Plante erbacee 
Agrimania eupatoria — Turiţa mare 
+ Atropa belladonna — Mătrăgună 
Chamaenerion angustifolium — Răs-

coage 
Eupatorium cannabinum — Cânepa 

codrului 
Fragaria vesca — Frag 
Hypericum perforatum — Sunătoare 
Origanum vidgare — Sovârv 
+ Scopolia carniolica — Mutulică 
Solidago serotina — Splinuţă 
Tanacetum vulgure — Vctrice 
Urtica dioica — Urzicâ 
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V. Coaste, rupturi de pantă 
Plante (emnoase 
ilippophae rhamnoidcs - Cătină 
Ihdms fruticosiis — Mur 
Ruhus idaeus —- Zmcur 

Plante erbacee 
Equisetum vulgare — Coada calului 
Hypericum perforatum — Sunâtoare 
Melilotus offtcinalis — Sulfina 
+Sarothamnus scoparius — Măturicc 
Tussilago farfara — Podbai 

VI. Pajişti uscate, însorite 
Plante erbacee 
Achillea millefolium — Coada şoricc-

lului 
Adonis vernalis — Ruscuţa de primă-

vară 
Eryngium planum — Scai vânăt 
Glycyrrhiza glahra — Lcmn dulcc (în 

jud. Vrancca, Brăila, Buzău) 
Gypsophyla paniculata — Ipcărige 
Hypericum perforatnm -— Sunătoare 
Marruhium vulgare — Unguraş 
Ononis hircina — Osui iepurelui 
Saponaria officinalis — Săpunariţă 
Thymus sp. — Ciinbrişor de câmp 
Verbascum sp. — Lumânărică 

VII. Margine de drumuii şi căi ferate, 
terenuri neîngrijite, buruienişuri 

Plante lemnoase 
Prumts spinosa — Porumbar 
Rosa canina — Măccş 

•tlubus fruticosus — Mur 
Sambucciis nigra — Soc 

Plante erbacee 
Achillea millefolium — Coada şoricc-

lului 
Agropyron repens — Pir medicinal 
Arctium lappa — Brusturc 
Arislolochia clematitis — Mărul lupului 
Artemisia ahsinlhium — Pelin 
Artemisia vidgaris — Pelinariţă 
CapseUa bursa-pastoris — Traista 

ciobanului 
Chelidonium majus — Rostopască 
Cichorium intybus — Cicoare 
+ Dafura stramonium — Laur 
Equisetum vulgare — Coada caluiui 
Erigeron canadensis — Bătrâniş 
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4- Ifyosciamus niger— Măselariţă 
Lamium album — Urzică moartă albă 
Le.onurus cardiaca — Talpa gâştii 
Linaria vulgaris - - Linariţă 
Malva neglecta — Naiba mică 
Marrubium vulgare — Unguraş 
Matricaria chamomilla —■■ Muşeţel 
Melilotus officinalis — Sulfină 
Phytolacca esculenta — Cârmâz 
Plantago sp. — Pătlagină 
Polygonum aviculare — Troscot 
Sambucus nigra — Boz 
Solidago serotina — Splinuţa 
Tanacetum vulgare — Vetrice 
Taraxacum offtcinale — Papadic 
Urtica dioica — Urzică 
Verbascum sp. — Lumânărică 
Xanthium spinosum — Ghimpe, lloleră 

VIII. Buruieni în cultură, răzoare 
Plante erbacee 
Achillea millefolium — Coada şorice-

kilui 
Agropyron repens — Pir mcdicinal 
Artemisia absinthium — Pelin 
Artemisia vulgaris — Pelinariţă 
Capsella bursa-pastoris — Traista 

ciobanului 
Centaurea cyanus — Ţintaură 
Cichorium intybus -— Cicoare 
+ Delphinium comolida Nemţişori 

de câmp albaştri 
+ Delphinium orientalc — Nemţişori 

de câmp violeţi 
Equisetum arvense — Coada calului 
Fumaria officinalis — Fumariţă 
Hibiscus trionum — Zămoşiţă 
Linaria vulgaris — Linariţă 
Matricaria chamomilla — Muşeţel 
Papaver rhoeas — Mac roşu de câmp 
Plantago sp. — Pătlagină 
Tanacetum vulgare — Vetricc 
Viola tricolor — Trei fraţi pătaţi 
Xanthium spinosum — Crhimpe, I loleră 
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IX. Locuri bătătorite 
Plante erbacce 
Malva ncglecta -— Nalbâ mică 
Matricaria chamomilla — Muşeţcl 
Plantago sp. — Pâtlagină 
Polygonum aviculare — Troscot 
Potentilla anserina — Coada racului 

X. Locuri îngrăşate, gunoişti, stâne 

Plante erbacec 
+ Datura stramonium — Laur 
l- Hyosciamus niger — Masclariţă 
Phyiolacca esculenta — Cârmâz 
Rumex alpinus — Ştcvia stânelor 
Urtica dioica — Urzica 

XI. Terenuri sărăturate 
Plante erbacee 
Agropyron repens — Pir medicinal 
Althaea officinalis — Nalbă marc 
Matricaria chamomilla -— Muşcţcl 
Ononis hircina — Osul iepurekii 

XII. Lunci, zăvoaie. în lungul apelor 

Plante lemnoase Plante erbacee 
Hippophae rhamnoides — Cătină Althaea officinalis — Nalbă marc 
Populus nigra — Plop Angelica archangelica — Angelică 
Ribes nigrum Coacăz negiu (pâraie (zona montană) 

de munte) Calystegia sepium — Cupa vacii 
Salix sp. — Salcic + Dryopteris filix-mas — Ferigă (zona 
Viburnum opulus — Călin montană) 

Equisetum arvense — Coada calului 
Eupatorium cannahinum — Cânepa 

codrului (zona de dcal şi munte) 
Gentiana asclcpidca — Lumânărica 

pământului (zona montanâ) 
Humulus lupulus — Hamci 
Inula helenium — larbă marc (zona de 

deal şi muntc) 
Lysimachia nummularia — Gălbăşoarâ 
Melilotus officinalis — Sulfinâ 
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Pefasites hybridus — Captalan (zona 
de deal şi dc rnunte) 

Symphylum officinale — Tătanească 
Tussilago farfara — Podbal (zona dc 

dcal şi munte) 
Valeriana officinalis — Valcriană 

(zona dc dcal si muntc) 

XIII. Locuri cu exces de umiditate 
(mlaştini, bălţi, marginea şanţurilor umplute cu apă) 

Plante lcmnoase 
Populus nigra — Plop negru 
Rhamnus frangula — Cruşin 
Salix sp. — Salcic 

Plante erbacee 
Acorus calamus -~ Obligcană 
Âlthaea o/ficinalis — Nalbă rnaic 
Filipendula ulmaria — Creţuscă 
+ Gratiola ofjicinalis Veninaiiţa 
Hibiscus trionum — Zâmoşiţă 
Lycopus europoeus Piciorul liiptilui 
Lysimachia nummularia — Gâlbăşoară 
Lythrum salicaria Răchitan 
Menyanlhes trifoliata — Trifbiştc de 

baltă 
Potentilla anserina - Coada racuiui 

(caracteristică pcntru şanţuri) 
Symphytum officinalis — Tălăneasâ 
Valeriana officinalis — Valerianâ (în 

zona de deal şi rnunle). 



PRINCIPALELE 
PLANTE MEDICINALE 

Sl AROMATICE 

f v 

AFINUL 
{Vaccinium rnyrtillus L.; Fekete 

ăfonya; Heidelbcere) 
Subarbust de 10-15 cm din zona 

montană de la limita inferioarăamolidi-
şuriior până în zona alpină. Spre deose-
bire de frunzete unei plante din acceaşi 
farnilie, Merişorul (Vaccinium vitis-ida-
ea), frunzele de Afin sunt căzătoare în 
fiecare toarnna. Flori niici globuloase de 
culoarc roz, fracte negre violacee. 

Compozi'ţie chimică 
Frunzele de Afin conţin 10% ta-

ninuri, cantităţi mici de arbutozid, acid 
chimic, miristic şi palmitic, ericolină, 
derivaţi flavonici, acizi triterpenici, tia-
rnină, săniri minerale. 

Fructele de Afm conţin 5-10% taninuri de natură catehică, cca 30% zahăr 
invcrtit. Componentele active principalc din fructele de Afin sunt antocianii, pig-
menţii coloranţi de natură glicozidică, printre care cei mai reprezentativi sunt 
delfmidina, cianidina, petumidina şi malvidina, glicozidaţi cu diferite zaharuri 
şi, în total, alţi 15 compuşi. 

Pe lângă taninuri de natură catechică şi leucoantociani, flavonoide, zaha-
ruri, pecline ,şi acizi organici (succinic, malic, citric, chimic), fructcle de Afin 
conţin sâruri mineraie: potasiu 50 mg%, calciu 10 mg%, fosfor 8 ing%, sulf 8 
mg%, magneziu 6 mg%, clor 5 mg%, mangan 3 mg%, fier 1 mg%. 

Farmacologie 
Antocianozidele, componente principale ale fitocompuşilor din afine, sunl 

active asupia bunei ftmcţionări a Tnicrocirculaţiei. Adniinistrarea pe cale oraiă a 
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preparatclor pe bază de afme reglează funcţionalitatea tnicrocirculaţiei sanguinc 
şi contracţiunea ritmieă a musculaturii netede a arteriolelor care controleazâ flu 
xul hematic ce traverseazâ diterite zone citeulalotii. 

Cercctărilc farmacologice au demonstral acţiunca antocianilor din afinc 
asupra cnzimelor retinice şi asupra rcgcncrării mai rapide a pigmenţilor retinici, 
precum şi cfectele favorabile asupra acuităţii vizualc în special în limpul tiopţii 
Hxtractele standardizatc pe bază de afine sunt foartc utile pentru cei care Itterea • 
za în subtcran, pcntru piloţii dc noapte şi pentru cosmonauţi. La fel. s au obţintit 
rezultate bune la suferinzii de rctinopatie diabetică, deoarece s-a observat o redu 
ccre a sintczci de colagcn la nivelul retinei şi o ameliorare a simptomelor clinice. 

O altă acţiune favorabilă a afinelor sc înrcgistrează în insurîcienţa vcnoasă 
clinică. S-a dcmonstrat acţiunea asupra edemelor, în special pcriomalcolarc, ca-
tizatc de o anormală pcrmeabilitate capilară. 

Administrarca produselor obţinute din afme pioduce reactivarea microcir-
culaţiei localc, ameliorând şi fluxul vcnos, uşurând îndcpărtarea lichidelor inlcr 
stiţiale şi reducând astfcl cdcmele. Au aplicaţie în tratamentul insufîcienţei ve-
noasc cronice şi a complicaţiilor care survin: varice, varicoflebitc, tromboflobi-
tc, edemc periomaleolare şi crurale. 

Printre acţiunile importante ale afmelor este cea antiseptică intestinală şi 
astringcntă. Una dintre componentele fîtocomplcxului din afine acţionează ca 
„antidot" al adczinei, o proteină care permite bacterieî patogene Bscherichia coli 
să adere pe celulele mucoasei intestinale şi sâ detennine procesui infecţios. Pen-
tru acclaşi motiv, extra<;tclc pe bază de afme sunt utile şi în tralamentele cistite-
lor şi pielocistitelor recidivante. Presupunând aderarca Eschercchici coli pc pc-
reţii cailor urinare (cistitcle tîind mai frecvente la fetnei), în acest tip de infecţti 
se obţin ameliorari remarcabile. 

Utiltzarea frunzelor dc Afin în tratamentul diareilor este justificată prin 
prczenţa taninurilor. 

Acţiunca antidiabctică a frunzelor sc bazează pe derivaţii fiavonici care.. 
asociaţi cu antocianii din fructe, favorizeazâ vascularizarca pancreasului. lnsuli-
na este fixată pc proteinclc dc pc suprafaţa cclulelor, astfcl încât membrana ce-
lulară joacă un rol important în diabet. Tulburărilc vascuiarc se dezvolta îrt cur-
sul bolii (angiopatie diabctică), cauzând îngroşarea membranelor bazale şi a pe-
reţilor vasclor mici, crcscând pcrmeabilitatea şi cauzând astfel perturbăti meta-
bolice. Ţinând seama dc compoziţia chimicâ a frunzclor şi fructelor de Afin şi 
de acţiunea farmacodinatnicâ prezentată, consider justificată utilizarca lor în dia-
betul de tip II. 

Recomandări 
Frunzcle sunt astringcntc, modifîcă favorabil flora patogcnă intestinală; au 

acţirme hipoglicemiatită (reduc cautîtatca de zahâr din sânge şi urină). Intră în 
compoziţia produsului INSUVEG şi în Ceaiul pcntru diabclici. 

Fructclc, datortcă antocianilor, au acţitinc de protccţie vasculată, în special 
rctidiană, favorizând acuitalca vizuală şi adaptarea ochiului la întuneric. Utile în 
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dispepsii (digestie dificilă). Intră în compoziţia produselor Difrarcl, Difcbion şi 
INSUVEG. 

Mod de preparare şi administrare 
Frunzclc sub formă de infuzie 1-2 linguriţe la o cană de apii; se beau 2-3 

căni pc zi. Fructelc consutnate proaspetc sau congclatc, 200 g pc zi; uscatc 
50-100 g pc zi; sub formă de sirop 50 g de două ori pe zi; decoct 100 g fructc la 
I I apă. Se bea întreaga cantitate în timpui zilc.i. Sub formă dc afinată, în canti-
tâţi moderatc, în cazul celor cărora alcoolul le este permis. 

Contraindicaţii 
în constipaţia crontcă. 

Observatie 
Se falsifică uneori cu fructe dc Soc. 

. rX lwtJ i \ *» t I r f C!MIM,CML«I»-

(Cetttaurea cyanus L.; Kek buza-
virâg; Kornblume) 

Burniană din cultură, specifică 
îtl lanurilc dc Grâu şi Sccară, uneori pe 
marginea drumurilor ruralc, prin locuri 
pietroase şi uscatc din regiunca de 
câmpie şi deluroasă din întraga ţară. 
Flori de culoarc albastră, grupate în an-
todii („ciorchini"), globuloasc termina-
le, cele marginale sub formă de pâlnie, 
celc internc mici cu nuanţc spre viola-
ceu 

Compoziţie chimică 
Poîiine (ccntaur x), poliene (ccn-

taur y); substanţc amare: centaurina 
(cnicină); un glicozid: cicorina; muci-
lagii. taninuri, un antocian glicozidic: 
cianina, antocianidinc, săruri de pota-
siu şi vnangan etc. 

Farmacologie 
Fără a avea o acţiunc farmacodi-

uamică specifică, sc utilizcaza, în 
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amestecuri de diferite ceaiuri inedicinale, pentru proprietăţile slab diuretice, as-
tringente şi tonic amarc. 

Recomandări 
Astringent şi antiinflarnator în otrahnologie. Arc acţiune diuretieă şi lo-

nic-amară. Intră în compoxiţia unor ceaiuri medicinale. Kste un colorant vegetal 
lipsit de toxicitate. 

Mod de preparare şi administrare 
— florile marginale (Flores Cyani sine receptaculis)\ 
— florile marginalc şi tubularc cu receptacul (Flores Cyani cum receptaculis) 
Ambele sortimente inlră în compozifia ceaiurilor diurcticc sau tonic-ama 

re în proporţie dc 10-20%. Se prepară sub f'ormă dc infuzie. Pentru spălăluri 
oculare, se prepară o infuzie din o linguiă flori la o cană cu apă. 

Contraindicaţii 
Nu prezintă. 

ALOE 
(Aloe vera, sin. Aloe brhadense Mill., Aloe, Aloe) 

Principalele specii utilizate încă din Antichitatc au fost dcnuinite de bota-
nişti diferit. Intre acestea, menţioncz: Aloc vulgaris, Aloe vera, Aloe soccotrina, 
Aloe ferox etc. 

în prezent speciile de Aloc se cul-
tivă în numeroasc zone alc lumii: bazi-
nul mediteranean, în Insulelc Antile, în 
Indiile de Vest, Africa, India etc. 

Accste specii sunt piante xerofitc 
(de locuri aride), carc rcţin însă în frun-
zc mari cantităţi dc apâ şi se aseamă na 
cu speciile de Agave. Sunt plantc ro-
bustc, cu tulpina scurtă, care poailă un 
buchet de frunzc alungite, groase, căr-
noase, cu aspect ornamenlal Klc dez-
voltă o tulpină tlorală dc cca 1 m înăl-
ţime, carc la vârf are un buchet dc flori 
de culoare galbenă sau roşie. Toatc 
sunt considcratc plantc medicinafe, 
mai puţin spccia cultivată la noi in ghi-
vcce ca plantă omarnentală (Aloe arho-

^ ^ » — rescens). 
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Compoziţie chimică 
Componentul principat este aloina, care cantitativ este între 40-50%. Este 

o substanţă greu solubilă în apă şi nu poate fi scindată decât sub acţiunea unor 
agenţi de oxidare. Aloina este însoţită dc rhamnozidcle ci (alantozidele A şi B). 
Răşina dc Aloe mai conţine cantităţi mici de aloe-emodină, crizofanol sub formă 
liberă sau hetcrozidkă. Pe lângă dcrivaţii antracenici, răşina de Aloe mai conţi-
ne şi altc rezine (10 20%), ulei esenţial în cantităţi foarte mici, aloerezina, săruri 
mineraie etc. 

în prezcnt, prin prelucrări speciale, o bună parte din derivaţii antracenici 
(cu aeţiune purgativă) sunt îndepărtaţi, punându-se accentul pe conţinutul foarte 
mare în aminoacizi: 20 din cei 22 aminoacizi din structura corpului uman şi 7 
aminoacizi esenţiali care nu pot fi sintetizaţi dc organism. Gelul de Aloe vera 
mai conţine enzime şi fitohormoni cu rol important în metabolismul celular, 
peste 20 mincrale şi microclementc absolut necesare organismului: calciu, fos-
for, Ber, potasiu, cupru, clor, zinc, magneziu etc, precum şi toate vitaminele ne-
cesare xilnic omului. Dintre plante, este singura în care s-a identificat vitamina 
812. Produsele moderne pe bază de Aloc vera mai conţin lignină şi saponozide, 
prccum şi aite substanţc active care acţionează sinergic. 

Farmacoiogie 
în trecut, râşina de Aloe era considerată ca cel mai eficient produs laxativ 

purgativ vegetal de tip antrachinonic. Acţiunea este în funcţie de doză: în doze 
de 0,02-0,06 g are acţiune tonic stomahică şi colagogă (facilitează evacuarea bi-
lci sccretate dc vezica biliară). în doze dc 0,10 g, are acţiune laxativă, iar în can-
litafe de 0,20-0,50 g este purgativ. 

în prc/ent, răşina de AIoc sc utilizcază din ce în ce mai puţin, din cauza 
prezenţei dcrivaţilor antrachinonici care sunt puşi sub semnul întrebarii, deoare-
ce utilizarea îndelungată ar favoriza dezvoltarea cancerului colono-rectal. De 
aceea, sc proccdează la eliminarea antracenozidelor prin procedee specifice teh-
nicii farmaceutice, preparatele pe bază de Aioe vera capătând alte valenţe tera-
peutice. 

Dintrc proprietăţiie preparatclor inoderne de Aloe vera, le voi menţiona pe 
celc mai importante: capacitatea de penetrare: produsc din această plantă, studia-
te şi aprobatc de cele mai competente foruri ştiinţifice internaţionale, au demon-
strat ca gclul dc Aloe penctrcază până la al şaptelea nivel, de la piele până la os, 
antrenând substanţcle active. Apa şi soiuţiile apoase (infuzii, decocturi, macera-
tc) patrund doar două straturi alc pieiii. 

Acţiunea antimfecţiosa, respectiv proprietăţile antibacteriene, antiparazita-
re, antivirale, este remarcabilâ. Aceste preparate modernc întâresc capacitatea 
sistemului imunitar şi stimulează regenerarea celulară prin tonifierea acestei 
funcţii. Nu esle de neglijat nici acţiunea sedativă, cle inducând o stare dc calm 
şi relaxare. Piin mărirca diurczci în acţiunc detoxifîantă, reglează metabolismul 
gcneral. 
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Recomandări 
în prczent, recomandărilc produselor originale controlate şi aprobatc de 

Ministeiele Sănătăţii sau dc cele mai compcterite foniri din majoritatea ţărilor ar 
tl unnătoarele: 

— stimularea digestici, circulaţiei sanguine, limfatice, a funcţici hcpaticc, 
colecistului şi rinichilnr; 

— în diabctul noniusulinodependcnt, reglcază metabolisnsul glandei pan-
crcaticc sau chiar vindcca această boală după un tratament de cel puţin şasc luni. 
în diabetul msulinodcpendcril scad doza zilnică necesară cu până la 50%; 

— în ulcenil gastroduodenal au acţiunc cicatrizantă şi antibacterianâ asu-
pra Helicobacter pyiorii, în spccial dacă se asociază cu Hydrastis canadensis şi 
CII factorul U, antiulceros din sucul celular dc Varza albă; 

— în afecţiunile hepalobiliare stimulcază sccreţia de interferon, care, după 
ciim sc şlie, joacă un rol cscnţial în vindecarea hcpatitelor viraie B şi C şi, în acc-
laşi timp, stimulcază regenerarea celuiei hcpatice; 

— în afccţiunile ocularc reduc opacitatea cristalinulni în cataracte, aineiio-
reazâ vedcrca în cazurile de miopie şi hipermctropie şi vindecă blefarilelc şi eon-
iiinctivitclc; 

în rratamentul cxtern se rccomandă în plăgi, atât pentru cfectul dezinfec-
tant cât şi pcntru cicatrizarea rănilor; în durerilc reumatismale, prin aplicarea ge-
lului de Aloe se obţine o diniinuarc a acestora. Se recomandă asocierea tratamen-
tului extern cu cel intem. 

în alcrgii, preparatele dc Aloe vera atenuează pruritul şi previn erupţiiie cu-
ianatc; ia fel şi în unele dermatite, se recomandâ asocierea tratamentului extern 
eti cel inteni. 

La prima vcdcre, recomandărilc dc utilizare a preparatelor pe bază de Aîoe 
vera ar părea prea multe. Dar, acestc produse nu pot fi considerate medicamen-
te care se adresează unui organ atectat; elc se adresează întregului organism. Da-
torită complexităţii compoziţiei cliimicc, substanţele active, prin acţiunea lor si-
nergică, au efecte favorabile asupra întregului organism. 

Deoarcce sub demimirea de Aloe vera au apărut. diverse produse, consider 
nccesar a reeomanda numai acele produse autentice aprobate dc Ministerul Să-
natâţii şi Familici. 

în prezent, în stadiul experimental se aflâ şi alte produse din această „mi-
niculoasă plantâ", ca factor colagcn, în aplicaţii topice, asupra sistemului imuni-
tar şi pentru efcctele antiinflamatorii, ca antioxidant în bolile canccroase, în pso-
riazis, în ulcerul pcptic etc. Pe măsură cc rezultatelc clinice vor confirma aceste 
efeete şi aplicaţii ierapeul icc, gama afecţiunilor care pot benefirta dc produsele 
din Aloc vera se va lârgi. 

In prezent, gelul de AIoc vera intră şi în numeroase produse cosrnetice. 

Motl de preparare şi administrare 
Numai produsele autorizatc, conform prospcctului. 
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Contraindicaţiî 
Produselc pe bazâ de Aloe vera pot avea efecte advcrse sau reacţii secun-

dare la unele persoane scnsibile. 
în literatura de specialitate se menţionează, în rare cazuri, o hiperscnsibili-

tate la unele produse pe bază de Aioe, după o utilizarc îndelungată, carc se ma-
nifestă prin dermatite. Se pare însă că acestea se datorează calităţii produselor in-
suficient purificate. Unelc persoane sunt sensibile la produscle carc conţin acid 
citric şi sorbat de potasiu, ca şi alţi conscrvanţi. 

Şi unele sortimente de „Aloe amar", probabil din cauza glicozidelor antra-
cbinonice care nu au tbst eliminate din gelul de Aloe prin procedec tehnologice 
adecvate, pot produce, după ulilizare îndciungată, efecte secundare. 

ALUNUL 
(Corylus avellana L.; Kozonse-

ges mogyoro: (îemeine Hasel) 

Arhust de 3—5 m, comun în spc-
cial îrt zonele dcluroase şi submontane, 
la marginca padurilor, în poieni şi fâne-
ţe. Toate parţilc arbustului sunt utile. 

Compoziţie chimică 
Polifcnoli: miricetină, leucoanto-

ciani, acid cafeic; acizi fenol carbonici: 
acid clorogenic; flavonoide: miricitri-
nă, cvcrcitrină, betulina (0,2% în 
scoarţă), 0.04% ulei volatil, zahaniri, 
săruri mincrale clc. 

Aluncle au conţinut redus în apă 
(cca 3,5%); în schimb, sunt foarte bo-
gatc în ulei gras (62%). Conţin cca 
14% proteine, 13% hidraţi de carbon, 
635 mg% săruri de potasiu, 225 mg% 
calciu, 330 rng% fosfor, 3,8 mg% fier, 
ruimai 2% mg sodiu şi urme de cupru. 
Vitamina A se află în cantitate de 2 u.g%, 131, 0,04 ing%, B2, 0,20 mg%, niaci-
nă 1,4 mg%, iar Vitamina C numai 3 mg%. 

Recomandări 
Frunzele sunt utilizate ca vasoconstrictoare, tonifiantc venoasc în trata-

mcntul varicelor şi edemelor, ca antihcmoragic si peniru mărirca rczistcnţci ca-
pilarclor. Uleîul volatil obţînutdin frunzc are proprietâţi vasoconstrictive şi bac-
tertostatice. 
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Scoarţa se recomandă în fcbra intermitcntă, iar amenţii, ca sudoritîc şi as-
tringent. 

Alunele au o valoare nutritiva foaite inare. Sub aspect energetic, 100 g alu-
ne au o valoarc de 2890 kj, ceea ce este echivalent cu 690 kcai, din carc se re-
sorb 89%. Acest fapt fundamentează recomandările alunelor ca energetizant la 
bolnavii de tuberculoză şi la diabelici. 

Fără să se bazeze pe experimentări ştiinţifice sau pe aplicaţii clinice, unii 
autori considerâ că aluncle au proprietatea de-a dizolva calculii renali. 

Uleiul gras extras din alune este cousidcrat tenifug (favorizează climinarea 
teniei). Se foloseşte câte o linguriţă, două, dimineaţa timp de 15 zilc. 

Alunele sunt recomandate tinerilor aflaţi în crcştere, pcrsoanclor anemice, 
femeilor în timpu! sarcinii, copiilor debili şi persoanelor de varsta a treia. 

Mod de preparare şî administrare 
Intern, frunzelc şi amcnţii, câte o lingură la o canâ cu apă, sub formâ de in 

fuzie din care se beau 2-3 căni pe z; au sub formă de exfract fluid, în doze de 
60-80 picâturi pe zi; 

— scoarţa, sub formă dc dccoct preparat dintr-o lingură scoarţă mărunţită 
la o canâ cu apă, din care sc bcau I 2 căni pe zi; 

— alunele consumate ca atarc sau măcinate în amestec, în părţi egale cu 
miere; 

— un supliment nutriţional natural pcntru sportivi şi alpinişti se prepară 
din părţi egale de alune, nuci, granulatc de Soia fierte, stafide şi miere. 

Extern, pentru comprcse antiinflamalorii se prcpară o infuzie din 4 linguri 
frunze uscatc şi mărunţitc la I I apă. 

Contraindicaţii 
Nu prezintă. 

ANASONUL 
(Pimpinella anisum L.; Kclcti ânizs; Anis) 

Specie anuală de cnltni ;i — florile sunt mici şi dispuse sub formă de um-
brcluţc. Partca utilizată sunl fructele formate din două achcue unite între elc, cu 
peri aspri, foarte scurţi Datorilă gustului specific, nu se pot confunda cu altc 
fructc, exccptându-lc pc celc dc Fenic, numit şi Anason dulce sau Molură. 

Compoziţie chimică 
Fructefe conţin 2 "i% ulci esenţial format tlin 80-90% anetol, rnetilcavicol 

sau izoanelol, canlilăţi niici dc cctonc şi aldehidc anisicc, prccum si aldehidâ 
acctica; 10-20% lipidc, coliiul, 20% protcinc, zaharuri, amidon, 6-10% substan-
ţc mincralc. 
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Farmacologie 
Datorită uleiului esenţial, are acţiu-

ne expectorantă, carminativă şi galacto-
gogă. Excită peristaltismul intcslinal, sti-
mulează secreţiile salivare, gastrice, in-
teslinale şi pancreatice. Asupra sisternu-
lui nervos central, în doze terapeutice, are 
efecte stimulante, în special asupra cen-
trilor respiratori şi ai circulaţiei. Utiliza-
rea îndelungată, ehiar în doze mici, pro-
duce iritarea rnucoaselor intestinale. 

Recomandări 
Ca expeclorant. carminativ (favori-

zează eliminarea gazelor din intestin), di-
uretic şi galactogog. în doze terapcutice, 
stimulent al cenUilor respiratori şi al 
circulaţiei. îr, doze de peste 5 g fructe pe 
zi produce tulburări nervoase, iar în doze 
mai mari, halucinaţii, insomnie, tulburări 
de vorbâre, convulsii puternice, comă. 

Mod de preparare 
şi administrare 
■— infuzie din 1 iinguriţă fructe la 

0 cană cu apâ: se bea o cană pe zi în mai 
multe reprize. 

— se (Kiate asocia şi cu alte plante medicinale, respectând cantităţile indicate. 
Uleiul volatil, 2-3 picături pe zi, cu aceleaşi recomandări. 

Contraindicaţii 
Uleiul volatil poale produce dermatoze şi stări alergice. în doze mai mari 

de 5 picături pe zi este narcotic şi poate produce accidente cerebrale. Preparatele 
pe bază de Anason sunt interzise în timpul sarcinii. 

ANGELICA 
(Angelica archangelica L.; Orvosi angyelika; Engelwurz) 
Specie ocrotită din flora spontană. S-a introdus în culturi la Braşov şi 

poate 11 cultivată şi în altc zonc montane din ţară pe soluri aluvionare, nisipoase, 
bogate in substanţe organice, umede, dar fără cxces de apă. 
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Se utilizează numai rădă-
cinile de ccl puţin 2 ani. Fracte-
le şi frunzelc sunt foartc toxice, 
din cauza f'uranocumatineîor. 

Compoziţie chimică 
Rădăcinile piantci conţin 

0,35-1,9% ulei csenţial, din 
care 80 90% este fonnat din 
monoterpene ca beta-feiandre 
ne, alfa-felandrene şi alfa-pine-
ne, sesquiterpene, 0,3% acid an-
gelic, 6% rezine, acizi fenolici 
între care acid clorogcnic şi acid 
cafeic, acizi graşi, cumarine fu-
ranocumarine, zaharuri, tani-
nnri, săruri minerale. Rădâcina 
uscată şi tăiată sub formă dc 
rondele are tcrmen dc valabilita-
te 18 luni, iar pulberea 24 ore. 

Farmacologie 
Printrc acţiunilc principale sunt celc antispastice, colagoge şi de stimulare 

a secreţiilor gastnce. De asemenca, a fost pusă în cvidenţă acţiunea canninativă 
(prcvinc formarea gazelor intcstinale şi provoacă cxpulzia acestora), diaforetică 
şi diuretică. Uleiul din rădâcini s-a dovcdit activ pe Mycobactcrium aviun şi pe 
14 tipuri de fungi. S-a demonstrat şi acţiunea antagonista a calciului, care poatc 
fi relevaniă pentru tratament.nl afecţtunilor cardiovasculare. 

Recomandări 
în cantitaţi moderate, datorită componentelor din ulciul voiatil pe care-l 

conţinc, planta poatc fi utiiizată ca excitant cerebral, dar în doze mari are acţiune 
depresivă. Rizomii şi rădăcinilc au acţiunc tonic-amară, cxcitând glandelc cu se-
crcţie internă, fiind indicatc în lipsa poftei de mâncare, în depresii, meteorism şi 
în entetite. S-a demonstrat şi o acţiune bactcriostatică a cxtractelor din rădăcini. 

Mod de preparare şi administrare 
— rizomii şi rădăcinile, sub formă de riecoct: o iingură dc rădăcini uscatc 

la o cană cu apă; sc bea o singură cană în timpul zilei; 
— pulberea proaspăt măcinată se administrează în doze de 1—2 g de Irei ori 

pe zi; 
— tinctitra se prepară tot din rizomi şi rădacini ptin macerarc sau percola-

rc, 10% to alcool de 70". Se iait 10 15 picâturi de trei ori pe zi. 

http://tratament.nl
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Nu se vor folosi părţile aeriene ale planlei sub formă dc infuzie, tinetură 
sau extracte. 

Contralndicaţii 
Furanocumarinele din rizomii şi rădăcinile dc Angelica produc fenomcnc 

dc sensibilizare a pielii la lumina solarâ şi la razele U.V. în timpul utilizării pre-
paratelor din rădăcinilc plantei sc va evita cxpuncrca pielii la soare. 

Nu se recomandă în timpul sarcinii. 
Nu se rccomandâ în ulcerul gastric şi duodcnal, în afeciiuni hepatice şi rc-

naie grave. Nu se recomandă nici celor cu tendinţc nevrotice. 
Nti se eunosc interacţiuni cu alte mcdicamcntc. 
Dozele recomandate trebuic strict respcctate. 

ANGHINAREA 
(Cynara cardunculus L., sin. Cynara scolymus L.; Ârticsoka; Artischockc) 

Plantă de cuitură de la care se recoltează în scop medicinal frunzelc. 

Compo2iţie chimică 
Prttnzele de Anghinarc conţin până la 2% acizi fenolici, în special acid 

3-cafeonylquinic, cinarinâ şi acid cafeic, sesquiterpene lactonice amare dintrc 
carc 47-83% cyanopicrină, cca 1% 
flavonoide ca dc exemplu glicozidc 
alc hiteolinei --7-bcta-rutinozid de-
numit şi scolymozid, lutcolină, fi-
tostcroli, zaharuri, insulină, enzi-
me, ulei escnţial eonţinând sesqui-
terpcnc, săruri mineralc ctc. 

Farmacologie 
Fninzclc de Anghinare au pro-

prietaţi hepatoprotectoare şi stiniu-
lente alc funcţici hepaticc. !n acelaşi 
titnp, au şi acţiune colerelică (crcş-
terea debitului de bilă sccretată). Sc 
raportcază şi acţiunc diurctică şi an-
(isclcrotică, dc scădere a colcstero-
lului şi de scâdcrc a hpidelor. Studi-
ilc elinicc au confirmat şi acţiunea 
carminativă şi antiemetică. 

Extractc'ki fluidc şi tinclurile 
si ciiiar infuziîle din frunze sunt 
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mai eficiente decâl pulbcriîe încapsulatc, dcoarecc vin în contact cu papilcle gus-
tative care transmit informaţia înainte dc-a ajunge în intestin. 

Recomandări 
în disfuncţii hcpatobiliare, în special în insuficienţa biliaia, în colecistitc 

stibacute şi cronice, în angiocolite (inflamaţii alc câilor biliare), numai în ob-
stmcţii parţiale ale hepatocblcdocului, în hepatitele subacute, cronice, şi în pre-
ciroză. Indicat şi ca diurctic şi în hipercolesterolemii. 

Mod de preparare şi administrare 
Infuzie, dintr-o linguriţă fmnze la o cană cu apâ, se bcau 2 căni pe zi. După 

două sâptâmâni, cantitatea dc frunze se poatc mări la 2 linguriţe. 
Se poatc utiliza şi Anghirol soluţie (10-30 picăluri pe zi) sau Anghirol dia-

jeuri (2-3 drajeuri pe zi), extract standardizat. 

Contraindicaţii 
în obstmcţia biliară, insuficienţa hepatocclulară gravâ. în cazul litiazei bi-

liarc cstc nccesară consultarea medicului înainte dc utilizare. 

ARDEIUL IUTE 
(Capsicum anuum L var. Cayemie; Paprika; Roter I'feffer) 

Specie mult cultivată în scopuri 
alimentar-condintentare, dar şi în scop 
mcdicinal. 

Compoziţie chimică 
Conţine până la 1,5% capsaici-

noidc (substanţă care imprimă gustul 
arzător) inclusiv capsaicina, până la 
I %, dihidrocapsaicina, nordihidrocap-
saicina şi homocapsaicina, pigmcnţi 
carolenoidici care includ capsantina, 
capsombina, alfa şi beta-caroten, ulei 
gras, glicozide sterolicc respectiv cap-
sicozidclc A, B, C, D, 12-15% protci-
ne, vitaminele A şi C şi urme dc ulei 
volatil. 

Farmacologie 
Arc acliunc rubefiamă (conges-

tiormntă intcnsă, dar trccătoare a pielii) 
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şi vasostimulantâ, intrând în catcgoria medicamentelor analgezicc topic (local) 
datorită conţinutului în capsaicinoide şi capsaicină. 

Are şi acţiune antiseptică, diaforetică şi stimulantă a secreţiilor gastricc. 
Acţinnea principalâ rămâne cea a tratamentelor simptomatice, atât la adulţi 

cât şi la copii, în spasmele şi durerilc musculare din zona umerilor, braţelor şi 
coloanei vertebralc, pentru tratarea artritelor, rcumatismului, nevralgiilor, luin-
bago, sciaticâ şi degerături uşoarc. 

Recomandări 
— intcrn: în doze mici ca stimulent al secroţiilor gastro-intestinale. Tinctu-

ra 10% este rccomandată, de unii autori, în cura de dezintoxicare în alcoolismul 
cronic; 

— extcrn: revulsiv putcrnic sub formă dc frccţii în dureri reumatice şi ar-
ticularc. Ca stimulenl al creştcrii părului în combinatie cu alte plante. 

Mod de preparare şi administrare 
Pcnlru uz intern, finctura se prcparâ din 10 g fructe uscate la 100 ml alcool 

de 70°. Ca stimufent gastric se iau 10̂ -20 picaturi în puţină apă cu 15 minute îna-
intc de roâncaic. Pentru cura de dezintoxicare alcoolică se iau 50-^0 picături în pu-
ţină apă sau ccai, de mai multe ori pe zi, de câte ori individul simte nevoia să bea. 

h'xtern se prepară tot o tinctură din 20 g fructe la 100 ml alcool de 60°-70° 
cu care se fac frccţii. în această tinctură sc poate îmbiba vată, iar după uscare sc 
aplică pe locul dureros cu ajutorul unui bandaj elastic. 

Tot extern, pcntru stimularea creşterii părului, se prepară o tinctură din 
părţi cgalc dc Ardei iute, rădaeină dc Brusture şi rădăcină dc Urzică, în alcool de 
60"--70", cu carc se fricţionează radăcina părului ferind ochii. 

Contraindicaţii 
Intern, în hiperaciditate, ulccr gastric şi afecţiuni hepatice şi urorenale. Nu 

sc aplică pc piclca lezată. în rare cazuri s-a constatat hipersensibilitatc manifes-
tatâ prin urticarie. 

Notă: Din Ardeiul iute. Albert Szenl Gyorgyi a extrax pentru prima dată 
(1927 1932) vitamina C în stare cristalină (cca 200 mgÂg}. 

ARMURARIUL 
{Silybum marianum (I,.); Mârialovis; Maricndistcl) 
Plantă de cultură în spccial în zoncle sudice ale ţării şi Câmpia de Vest 

(judcţul Timiş). 

Compoziţie chimică 
Scminţcle de Armurariu conlin 1,5-3% flavonoidc lignanicc cunoscute sub 

denumirea gcnciică dc silymarină, foimată din silybină, silycristinâ şi silydianină. 
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Mai conţin ulei gras 20-30%, din carc cca 60% 
este acidul linoleic, 30% acid oleic şi cca 9% acid 
palmitic. Conţinutul în proteinc cste dc 20-30%, 
cantitâţi mici de tocoferol (0,038%), steroli (in-
clusiv colesterol, campcsterol, stigmas Ferol). 

Farmacologie 
Acţiunea sylimarinei se bazează pc douâ ti-

puri de mecanisme farmacodinamicc: în primul 
rând, pe modificarea structurii petiferice a mem-
branei celuiarc a hepatocitelor, în aşa fel încât prc-
vine penetrarea toxinelor în interiorul celulelor; în 
al doilea rând, stimuleazâ acţiunea polimerazci 
nucleare A, rezultând creşterea protcinelor ribozo-
miale, iar prin aceasta potcnţarea regcneralivă a 
ficatului şi formarea de noi hepatocite. 

Extractele standardizatc pe bază de semin-
ţe de Armurariu au ca efect protecţia hepatocclu ■ 
lară, prin stabilizarea rolului pc caie îî joacă 
membranele celulelor hepatice. După ultimele 
cercetări, silybina şi silycristina provoacă rcge-
nerarea ţesuturilor hepatice, stimulând activita-
tea ADN-ului dcpendent de ARN — polimeraza 
I, determinând o creşterc a sintezei r. ARN şi ac 
celerând formarea de noi ribozomi. Ca urmare a 
acestei acţiuni, rezultă o creştcre semnilicativiî a 
ratei de sinteză proteică celulată. 

Recomandări 
Produsele fitoterapeuticc pe baza dc Armu-

rariu au rcmarcabilc proprietaţi hepatoprotectoarc: 
stimulent al sintezei proteinelor ajutând la regcne-
rarea hepatocitelor; protejează integritatea mcm-
branei celulclor hepaticc nclczatc şi stimuieazâ 
tbrmarca de celule hepaticc noi (regcncrare), 

— se rccomandă în hepatita acutâ şi croni-
că, în hepatita alcoolică, ciroză hcpatică com-
pensată şi în insuficienţă hepatică. 

Mod de preparare şi administrare 
Sub formă de comprimate conţinând sily-

marină 70 g pc comprimat. C'âte un comprimat 
dc 3 ori pc zi (până la 6 comprimate pe zi) în ca-
zuri grave. 
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în lipsa acestui produs fitoterapeutic se poate prepara o infuzie din 1 lingu-
riţă fruete de Armurariu, proaspăt măcinate, la o cană cu apă. Se beau 2 căni pc 
zi: prima înaintc de micul dejun, stându-sc culcat pe partca dreaptă 20 minute. A 
doua eanâ se bea în două rânduri: 1 cană după masa de prânz şi 1 canâ după cină. 

Cura durează două sâptămâni. Se poate relua după douâ săptămânî. 
Fructele de Aimurariu se macină pcntru maximum 24 ore şi se pastrează 

trtăcinatc la frigider. După acest termen, dcvin, din cauza fcnomcnlor de oxida-
re, hepatotoxice. 

Contraindicaţii 
Rareori, pentru cei scnsibili la silymarină, prezintă reacţii alergicc. 0 ac-

ţiune blândă laxativă s-a constatat în uncle cazuri, dar lără efccte sccundare. 

ARNICA+j 
(Arnka montana L.; Hegyi amika; Wohlverlech) 
Specie caracteristică pentru fâneţe şi jîăşuni 

umedc din zona montanii şi subalpinâ. Specie înaltă 
de 20- 60 cm, cu o ro/etă de frunzc bazale şi câteva 
frunzc tulpinale, fâră peţiol, ovat-ciipticc. Se carac-
terizeaz.T printr-o inflorcscenţă terminală, de culoa-
re galbcnă, însoţită de două inflorescenţc latcrale si-
tuate sub cea terminală. în scopuri medicinale se re-
coltează numai inflorescenţa tcrminala. Planta fiind 
din cc în cc mai rara în flora noastrâ spontană, se re-
comandă reînsămânţitrca loamna în locurile unde 
s-au rceoltat inflorescenţele. 

Compoziţie chimică 
Intlorescenţele dc Arnică conţin scsquiterpene 

lactonice dc tipul hcnclaninci şi dihydrohenclaninei, 
flavonoide — în special izoquercitrină, lutcolin-7-
glicozid şi astragalină, ulci cscnţial conţinând tymol 
şi dcrivaţii acestuia, acizi fenol carbonici: cloroge-
nic, cynarinic şi cafeic, prccum şi cumarinc. 

Farmacologie 
Preparatele pe bază de Arnică aplicate local au 

acţiunc antiinflamatoare, analgezicâ şi antiseptică. 
Henelanina are acliunc imunostimulantă. 

+] Acest semn indică plantele toxice. 
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Recomandări 
— extern — sub formă de tinctură diluatâ cu apâ, pentru cfectele cicatri-

zante şi antiinflamatoare; 
— intem — în dozc mici, moderează activitatea ccntrilor ncrvoşi superiori, 

având efccte antialgice şi sedativc. 

Mod de preparare şi administrare 
Tinctura se prepară din 10 g inflorescenţe uscate la 100 ml alcool dc 

60°-70°, prin macerarc timp de 8 zile. 
— extern se aplică direct pe răni cu suprafaţa micâ, iar diluată 1:1 cu apă 

fiartâ şi răcită sub formă de comprese; 
— intcrn 20-25 picături de două ori pc zi, atât ca sedativ, cât şi în spasmc-

lc artcriale şi artcrosclcroză. 

Contraindicaţii 
în dozele menţionatc nu prezintă coutraindicaţii şi nici reacţii advcrsc. Tra-

tamentul prelungit poale produce dermatitc cdematoase cu forrnare de pustule şi 
dermatite. în doze mai mari, devine toxică; iar în doze şi mai mari, arc cfccte pa-
ralizante. Nu sc aplică nici extern pe plăgi dcschisc care au suprafaţa mai marc 
dc 3-4 cm2. în acest caz, se poate aplica diluată sub formă dc comprcse. 

BRADUL ALB 
(Abies alba Mill., sin. A. excelsa L.K.; A. pectinata Lam. et D.C.; Jegenyc-

fcnyo; Wcisstanne) 

Arbore de talie mare, până la 50 m 
înălţimc, spccific zonclor montane, la limi-
ta dinlre Fag şj Molid, cu care dc obicei 
crcşte în amestcc. Mngurii si rămutelele se 

, '¥<?,, P^ 'St vor rccolta numai din parchctclc dc cx-
ploatare forcstieră. 

Compoziţie chimică 
Uleiul escnţial obţinut prin antrena-

re cu vapori de apă din frunze şi rămure-
le conţine în principal: l-a-pinen, l-limo-
ncn, l-acetat de bomil, aldchidă lauricâ şi 
sesquiterpcne. Uleiul escnţiai obunut din 
conuri conţine a-pinen, bomeol, acctat dc 
bornil, un alcool şi sesquilerpcne. Scoar-
|a de Brad conţine 4-8% tanin. Răşina 
din scoarlă sc poatc utiliza la fabricaiea 
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tercbentinci, care, după purificare, da produsul farmaccutic „Aetheroleum te-
rebintinae". 

Farmacologie 
Datorită componentclor din ulciul esenţial, stimulează sccreţiile mucoase-

lor, fiind utilizat în special ca expectorant. Are proprietăţi uşor diureticc. Extern, 
are proprietăti revulsive. în fitobalneologie, uleiul esenţial se utilizează sub di-
ferite forme de preparare. Principalele acţiuni sunt: analgezic, expectorant, anti-
tusiv, deodorant, stimulant, tonic şi revulsiv. 

Recomandări 
— intern: componentele din uleiul esenţial, bine dozate, au acţiune analge-

zică, antiseptică pulmonară, antitusivă, dcodorantă, expcctorantă, stimulantă şi 
tonică; 

-— extern: având proprietăţi revulsive, uleiul esenţial intră în compoziţia 
unor fricţiuni. 

Tot extern, se recomandă îu inhalaţii cu ulei esenţial sub formă de aerosoli. 

Mod de preparare şi administrare 
— intern. sub formă de sirop preparat din 200 g muguri la 650 g zahăr şi 

350 g apă. Se beau 4-6 linguri pe zi; 
— - extera, crenguţc de Brad în combinaţie cu alte plante aromatice (Cim-

bru, Sovârv, Muşeţel, flori de Tei) 300 g amestec de plante se infuzeazâ în 5 1 
de apâ care. se pune fierbinte în cada de baie. 

Observaţii 
In acelcaşi scojjuri se pot utiliza si mugurii sau crenguţele de Molid sau de Pin. 
Diferenţierile principale între Bradul alb şi Molid constau în faptul că 

Molidul are scoarţa roşcată, cu cicatrice procminente, cu fmnzcle în 4 muchii, 
înţcpătoare şi aşczate de jur împrejur pe ramurele. La Brad conurile sunt îndrep-
tate în sus, la Molid, în jos. 

Contraindicaţii 
Nu s-au semnalat. 

BRÂNDUŞA DE TOAMNĂ +] 
(Colckicum autumnale L.; Oszi kikerics; Hcrbstzeitlose) 
Spccie erbacee perenă, iipsită de tulpina aeriană. Florile de culoare lilia-

chic, în forraâ dc potir, apar toarnna dupa vcştcjirea frunzelor. Fructelc sub for-
ma dc capsule sc fonnează în al doilea an în luna mai; la început sunt de culoa-
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re verzuie, iar în septembrie sc brunifi-
că o data cu veştejirea frunzelor. 

> Compoziţie chimică 
Scminţele conţin 0,30-0,60% (în 

% cazuri cxccpţionale 1%) al.ealoizi de tip 
tropanolic, dintre care cantitativ predo-
rnină colchicina, precum şi alcaloizi cu 
structură similarâ, notaţi cu litcrcle A, 
B, C ctc. între aceşti alcaloizi, alcaloi-
dul F este identic cu colcaniina sau dc-
mccolcina, fiind un desacetil-me-
til-colchicină. Difcrite altc substanţc 
izolate din pârţile plantei şi notate cu 
majuscule (D, I, J, M, O ctc.) nu sunt 
dc natură tropanolică, iar elucidarea 
structurilor chimice alc multora dintre 
aceste substanţe mai neccsită cercetări. 
Din accastă specic s-a mai izolat şi un 
glicozid — colchicozidul carc prin hi-
droliză se dedublează în glucoză şi di-
mctil-2-coIchicină. 

Farmacologie 
Dcşi alcaloizii din Brânduşa dc 

toamnă sunl toxici, ci au, în doze tera-
pcuticc, acţiune antiintlamatoarc şi 
analgezică. Au fost utilizaţi în trccut în 
reumatism şi gută. 

Colchicina este prima substanţă 
chimică pură izolată dintr-o plantă care s-a dovcdit a avca acţiune mitoclazică 
(de inducere a diviziunii celularc). Pe baza acestei acţiuni, este utilizatâ pentru 
obţinerca unor plante poliploide. 

Tot datorită proprictăţilor sale asupra diviziunii cclulare, cotchicina a fost 
cxpcrimentată în tcrapia anticanceroasâ, dar din cauza toxicităţii ridicate s-a re-
nunţat la această utilizare. 

în schimb, alţi derivaţi, în special demecolchicina (mai puţin toxică), prc-
zinta un oarccarc interes în această direcţie. 

Recomandări 
Alcaloizii din Brânduşa de toamnă sunt foarte toxici, dar, în dozc terapeu-

tice, au acţiunc antiinflamatoare şi analgezicâ, fiiucl recomandaţi numai în prc-
parate farmaceutice, precis dozate, în acccsul de gută şi în reumatism Compri-
matelc conţin 0,5 mg sau I mg colchicină. 
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Mod de preparare şi administrare 
Se prepaiâ numai dc către industria farmaceutieă şi se administrcază con-

loim ptospectului nuinai la recomandarea medicului. 

Corttraindicaţii 
în sarcinâ, insuficienţă liepatică şi rcnalâ gravă. Sc va cvita la femei trata-

mentul în perioada scxuală. Se va utiliza cu prudenţă la oamcnii în vârstă, de obi-
cei la dcbiii, cardiaci şi la cei cu suferinţe gastro-intestinale, sub supraveghcre 
medicală. 

BRUSTURELE 
(Ârctium lappa L., sin. Lappa 

mq/'orL.', Kozonseges bojlorjân; Gros-
se Klctte) 

l'lanta înaită itianuală de 1-2 
m înăiţime, cu rădăcinâ pivotanta, ra-
înificată, dc 30-60 cm lungime şi 
groasă pân • !i 6 cni. Frunzele sunt 
mari, triunghuilar ovate, verzi pe faţa 
supcrioară şi aîbicioase pe cea infe-
rioară datorită perişorilor fini. Inflo-
rescenţclc sunt globuloase cu flori 
purpurii şi sunt prevâzute cu ţepi cu 
vârful mtors. Crcştc de Ia şes până la 
muntc pc lercnuri uecultivate, pe mar-
ginea drumurilor, câilor ferate, lângă 
garduri. 

Compoziţie chimică 
Acizi cafeilchimici: acid cafeic, 

acid clorogenic şi alţi dcrivaţi ai acidu-
lui cafeic; iruilinâ (27-45%), mucilagii 
până la 69%, compuşi acetilenici sulfu-
raţi divcrşi, dintre care acizii aretic, 
arctinonc şi arctinale etc; un ulei csen-
ţial bogat in acizi aman; acid cortuzic 
şi guianolizi dehidrocostuzicoiactonici, 
sitostcroii stigmasteroli şi acid gama-
guadinino-n-butiric, lignani (neoareti-
na, arctigcnina, arctiina, dancostcroii 
etc), sărari mineralc. 
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Farmacologie 
Fibrele conţinute în rădâcina de Brusture sunt capabile dc-a încorpora 

compuşi toxici, absorbiţi evcntual pe cale orală, întrc care policlorobenzenelc, 
uşurând climinarca acestora. Prin acest mccanism, poatc acţiona direct asnpra 
hepatocitelor, având acţiune dctoxitîantă. I'rin conţinutul în aeizi cafcilchintci, 
conţinuţi în cantităţi aprcciabilc în rădâcina de Brusturc, aceştia au proprietatea 
de-a proteja ficatul confruntat cu mulţi agenţi hepatotoxici. Prinlrc altelc, radâ-
cina de Brusture rcducc absorbţia intestinală de colesterol şi a lipidelor. Keducc 
dc asemcnea formarea acidului litocolic carc este hepatotoxic, mutagcn şi poten-
tial carcinogen. Acestc acţiuni a.u fost dcmonstrate ştiinlific, justificând utiliza-
rea empirică a Brusturclui ca hcpaloprotector, diurctic-dcpurativ şi dctoxilîanl. 

Datontă acţiunii diuretic-depurative, dctoxiiîant-slimulanle a secreţiilor 
hepato-biliarc, Bruslurclc acţioncază în diferite dermalopatii: acnce, dermatitc 
seboreicc, furunculozc ctc. La fel ca ,şi alle lîbie dietetice vegctalc, rădăcina de 
Brusture are acţiune aiiiiinflamatorie şi antioxidantă. Printrc ailclc, acizii cafcil-
chinici protejează colag nul cutanat de efcctcle produsc de expunerca la lurnina 
solară directă şi a razcior UV. şi inhibâ hialurodinaza, enzimâ râspunzătoare de 
dctcriorarea ţesuturilor cutanato şi subcutanate, specifică dermatopatiilor. 

în ceea ce priveştc acţiunca hipoglicemiantă, accasta sc datorcste conţinu-
tului foarte ridicat în inulină, privează pacientul de gustul dulee, carc nu se re-
soarbe în organism. Reduce şi absorbţia glucozei în organism. Deşi, în mod crn-
piric, rădăcina dc Brusture se recomandă ca antilitiazic, până în prczent nu s-au 
facut ccrcetări ştiinţificc în accastă dirccţie. 

Recomandări 
— intern, se utilizează râdâcinilc dcspicate şi uscale în afecţiuni hcpatice 

pcntm acţtunca colerctică (stimulcntă a secreţiei de bilâ) şi penlru acţiunca diu-
rctică şi uşor hipogiiccmiantă. Sc utilizează şi în tratamentul eczcmelor si infec-
ţiilor cutanatc; 

— cxtern, în difcrite loţiuni pcntru slimularca regeuerării şi creşterii păru-
lui şi în arsuri. 

Mod de preparare şi administrare 
— decoct, folosind 2 linguriţe dc râdâcinâ fragmcntatâ mărunt, la o cană 

cu apâ; se beau 2 căni pe zi; 
- macerat la rc«:c (6 8 ore) preparat din 4 linguri dc rădăcini la I I apă. 

întreaga cantiiate se bea ireptat în cursul unci zile. Pentm diabctici se rccoman-
dă asocierca în părţi cgale cu teci de Fasolc şi fmnze de Dud, din care sc prcpa-
râ un decoct scurt (5 niinute) compus dintr-o lingură amestec de plamc la o cana 
cu apă. Se beau 2—3 căni pe zi. 

— extcrn: rcvulsiv pulernic sub formă de frccţii în dureri icumaticc şi ar-
ticularc; ca stimulent al creşterii părului îu combinatic cu altc plante. 



Ghidul plantelor rnedicinale şi aromatice de la A la Z 73 

In dcrmatopatii se utilizează sub formă dc dccoct concentrat 2 linguri la o 
cană dc apă penlru aplicaţii locale, conibinat cu tratamentul intern. 

Contraindicaţii 
Nu prezinta. 

BUSUIOCUL 
{Ovimum hasilicum L.; Bazsali-

l<om; Basilic) 
Specie anuală de cultură cunos-

cuta în loate regiunilc ţării ca plantă de 
cult sau condimentară, precum şi ca 
plantă medicinală. Se utilizează părţile 
aeriene ale pkintci recoltate în timpul 
întloririt. 

Compoziţie chimică 
Ulciul esenţial este în cantitate de 

0,10-0,20%, fiind constituit în propor-
ţie de 70-88% metii chavicol şi canti-
lăţi mici dc linalol, cincol, camfor, eu-
genoi, limoncn şi citrolcnol. S-au mai 
identificat anctol, beta-sitosterol; sapo-
nozide trilcrpcnicc şi taninuri în parţilc 
aeriene ale plantci. Seminţele sunt bo-
gate în mucilagii 

Fantiacologie 
Planta a fost pu în studiată din punct de vedcrc farmacologic. Uleiul esen-

tial are acţinnc antidcprcsivă, antispastică, carrninativă, digestivă, expectorantă, 
febrifugă, galactogogă, profilactică în boli infecţioase; este cortico-adrcnal şi to-
nic stomahic. 

Recomandări 
Datorită compoziţiei foartc bogatc a uleiului volatil pc care-1 conţinc, planta 

se rccomandă în tulburări gastro- inlestinale şi în tulburări ale cailor respiratorii. 
Ulciul voiatil obţinut prin antrenare cu vapori de apă are numeroasc reco-

mandări terapcuiicc: extern, ca insectifug şi calmant al înţepăturilor de insecte. 
Siib formă clc aerosoli, în bronşite, tuse, otalgii şi sinuzilc. Stimulant al sistemu-
lui imunitar în guturai, gripă, boli infecţioasc. in afccţiunilc sistcmului ncrvos sc 
recomandă în anxietate (teamă, frică), în deprcsii, oboscala, insomnie, migrenc, 
tensiune nervoasă. 
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Mod de preparare şi administrare 
Planta sub forma dc inftizic preparată dintr-o lingură de fmnze şi flori la o 

cana cu apă. Se bea câte o cană după niesele princîpale. 
Se foloseşte în diferite prcparate culinarc, în Franţa şi Italia in special. 
Ulciul volalil, sub formă dc inhalaţii, frccţii, unguente. 
Intcm, ulciul volatil se utilizcază foartc diluat (10 picăluri la 100 g ulei co-

mestibil) clin carc sc ia câtc o linguriţă tot după mcsclc principale. 

Contraindicaţii 
Foarte rare. Uncoii la unele persoane, prezintă intoleranţâ. Coutraindicat 

i;t timpul sarcinii. Uleiul este iritant al pielii în cantitaţi mari. 

BUSUIOCUL CERBILOR 
(Mentha pulegium L.; Csombonnenta; 

Brunelle) 
Spceie foarte râspândită pe inaini apc-

lor, locuri mlăştinoase, şanţuri cu apă, terenuri 
inundabile. l'lanta nu depâşeştc 30 cni inălţime; 
estc bogat ramificată, cu flori palid violaccc. 

Compoziţie chimică 
Uieiul cscnţial, obţinut prin antrenarc cu 

vapori de apă, conţine în principal pulegonă 
(până la 90%), mentonă, izomentonă, piperi-
tcnonă, octanol şi irans-izo-pulcgonă. Planla 
mai conţine tanin şi diosmina. 

Farmacologie 
Acţioncază ca dezinfcctant al căilor res-

piratorii, stimulent al secrcţiiior bronşice, ex-
pectoranl, carminativ în afecţiuni ale aparatu-
lui digestiv. 

Ulciul cscnţial are în uz intern proprie-
tăţi antiscpticc, antispaticc, carminativc, cmc-
nagoge şi stiniulanlc, iar extern, acţiune rc-
pliantă a inscctclor. 

Recomandâri 
în gastrite şi dispepsii (digestii dilîcile, 

dureroase) şi în combaterea flatulenţci igaze-
lor din intcslinc); în afecţiunile cailor rcspira-
toiii ca expectorant, stimulând sccrcţiilc bron-
şicc şi uşiuând expectoraţia. 
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Sc mai recomandă cmpiric în gutâ, anasarca (acumulare de lichid în ţesu-
tul celular şi în cavităţile organice; în trecut se numea hidropizic) şi ca stimulent 
at sistemului nervos. 

Mod de preparare şi administrare 
Pârţile aeriene alc plantei rccoltatc în timpul înfloririi, o linguriţă la o cană 

cu apă; sc beau 3 căni pe zi, după mescle principale. 
Se poatc prcpara şi o tinctură din 10 g plantă Ia 100 ml alcool de 70°, prin 

macerarc timp dc 8 zile. Sc iau 40-50 picături în puţină apă, dupâ meselc prin-
cipalc. 

Contraindicaţii 
Uleiul cscnţial nu se utilizcază intcm, fiind toxic şi avortiv, din cauza con-

ţinuttilui mare în pulegnnă. ln dozc mari, iileiulcsenţial poate duce, intem, la in-
toxicaUi grave. 

CAPTALANUL 
(Petasites hybridus (L.); Acsalapu; Pestwurz) 
Specie de semiumbră cu cerinţe ridicate de 

umiditate, pe irialul pâraielor şi în jurul izvoarelor, ca-
racteristică în special zonelor deluroase şi montane. 
Florilc apar primăvara devreme, după topirea zăpezi-
lor, înainte de formarea frunzelor. Frunzele la maturi-
tate sunt foartc mari, putând depăşi 80 cm în diamctru. 
Sunt rotunde, cu baza cordată şi marginea dinţată. 

Compoziţie chimică 
Hsle foarte variatâ, îri funcţic de provenienţă, de 

specic sau hibrid. 
în general, rizomii conţin derivaţi terpenici, în 

special scsquiterpcnc cu nuclcu ercmofilanic; din ma-
tcria primă dc provcnienţă elveţiană, de exemplu, s-au 
izolat doi estci i ai alcooliilui numit pentazol: petazina 
şi S-petazina, iar din provenicnţele cehe, în locul peta-
zinei s-a identificat furanopctazină, furanoercmofilan, 
eremofdcnuid, petazitolid A şi 13, S peta.7.itolid A şi B, 
beta-elcmen, alfa şi beta humulcn, bisabolen etc. 

Rizomii şi rădăcinilc mai conţin un alcool diter-
pcnic, ilexolul, beta-sitostcrol, colină, acid protocate-
hic, ulci csenlial, zaharuri, săruri de potasiu şi magne-
ziu etc. 
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Farmacologie 
Rccomandările terapeutice din trecut aparţin mai muli etnoiatriei decât fi-

toterapiei moderne, dcşi «crcetările ştiinţificc fitochimice şi fai macodinamice 
efectuate în urmă cu trei deccnii au confirmat acţiunea hipotensivă şi acţiunea 
antispastică a substanţclor pure izolate din Captalan. 

Şi cercetările fitochimicc şi farmacodinamice efcctuate asupra speciilor ro-
mâneşti (P. hybridus şi P. kablikianus) au pus în evidenţă acţiunca musculotropă 
(de tip papaverinic). 

Cercetările relativ recente, publicate în 1994, au constatat că frunzele con-
ţin alcaloizi pyroiizidinici cu proprietăţi genotoxice, careinugenicc şi hcpatoto-
xice. în ceea ce priveştc utilizarea rizomilor din acestc specti, sc consideră câ 
mai sunt necesare studii aprofundate, iar doza activă mi trebuie să depăşeascâ 
mai mult de 1 microgram pc zi, maximum 6 săptămâni pe an. 

Recomandări 
în trecut, rizomii au fost utilizaţi ca diuretic şi diaforetic, în boli infecţioa-

se, în special în pestâ, dc unde şi dcnumirea populară în limbile franceză şi ger • 
mană. Sc rccomandau şi în bronşitele catarale, ca antiasmatic şi hipotcnsiv. în 
prezent, aceste recomandări nu sunt justificate stiinţific. 

Mod de preparare şi administrare 
Numai în produse farmaceutice precis dozate şi numai la indicaţia medicului. 

Contraindicaţii 
în sarcină şi alăptare şi în afecţiuni hepatice. 

CASTANUL COMESTIBIL 
(Castanea sativa Mill.; Szelid gcsztenyc; Kastanienbaum) 
Arbore care atinge 25-30 m înălţime, a cărui longevitate poate depăşi 

1000 de ani, de origine mediteraneană. în ţara noastră a fost introdus în planta-
ţii forestiere în special în zona Baia Mare, iar în Oltenia la Tismana, Polovraci, 
Sohodol, Baia de Aramă etc. 

Compoziţie chimică 
Frunzele conţin taninuri care, după hidroliză, dau acid elagic şi glucoză şi 

mici cantităţi de cvercetinâ, acid cumaric, camferol, acid cafeic, dihidrodigalic, 
vitamma E, sănjri de magneziu şi fosfor. laninurile de natură catcchică sunt pre-
zente în scoarţă, lcmn, tnuguri, frunzc şi fructe. în scoarţă estc prezent şi hama-
melitaninul, iar în lemn castalgina, vcscalgina. vescalina, un acid şi un alcool tri-
terpenic. 
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Fructelc lără coajă conţin: cca 
52% apă, 2,6% ulei, 4% protcine, cca 
40% hidraţi dc carbon, săruri de pota-
siu in cantităţi apreciabile, fier, mag-
rteziu, mangan, cupru, zinc, cantităţi 
mici de sodiu, calciu, vitaminclc Bl 
şi B2 si cantităţi aprcciabile de vita-
mina C (cca 50 mg %). Valoarea nu-
tritivă este dc 220 kcal. la 100 g cas-
tane. 

Farmacologîe 
Extractul apos din frunze, extrac-

tul fluid şi tinctura au acţiunc sedativa 
asupra centrilor rcspiratori, în special 
asupra centrtilui tusci. Frunzelc au şi 
proprictăţi bacteriostatice. 

Fructcle, datorită conţinutului 
ridicat în lanin, au acţiunc favorabilă 
în tratamentul rhareilor benigne şi di-
zcntci ici. Att cfcctc tonice, stimulând 
digestia şi sunt antisepticc ale tubului digestiv; datorită conţinutului redus în so-
diu, au acţiune favorabilâ în afecţiunile cardio-vasculare şi renale. 

Recomandări 
Extractele apoase din frunze şi tinctura au acţiunc sedativă asupra ccntrilor 

rcspiratori. în spccial asupra centrului tusei. 
Frunzele, împreună cu alte plante, sunl indicate în preparate fitoterapeuti-

ce pcntru obţincrea unor medicamente antitusive. 
LScoarţa, datorită conţinutului ridicat de tanin, se recomandă în diaree. 
Fructele coaptc sau sub formă de piure sc rccomandă în special celor care 

sufcrâ dc atccţiuni cardiovascularc şi renale şi celor predispuşi la varice şi he-
rnoioizi. Datorită valorii nutritive şi energizante, sc rccomandă copiilor şi per-
soanelor în vârstâ. 

Mod de preparare şi administrare 
F'runzele sub formă de infuzie, o lingură la o cană cu apă; se beau 2-3 căni 

pc zi. Tinctnra 20% în alcool de 70°, câte 25-50 picături de 3 ori pe zi. 
Scoarţa mărunţită, o lingurâ la o canâ cu apă sub formă de dccoct. în me-

dicina tradiţională, decoctul de castane se foloseşte extcm contra degerăturilor 
sub formă dc băi locale şi comprcsc. 

Contraindicaţii 
Nu prezintă. 
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CASTANUL SĂLBATIC 
(Âesculus hippocaslanum L.; Vadgesztenye; Rosskastanic) 

Arbore ornamcntal dc cultură, înalt până la 30 ra. 

Compoziţie chimică 
Diferă în funcţic de părţile investigate. Astfcl, cotiledoanele serninţelor 

conţin amidon (40-60%), zaharuri (1-10%), baze purinice (adenina), saponozi-
de triterpenice (6-8%) carc imprimă gustul amar-neplăcut al seminţeior, între 
care escina, afrodescina, argirescina şi criptocscina. Cotiledoanelc mai conţin 
derivaţi tlavonici, glicozizi ai cvercctolului şi camfcrohilui, cvercettn-3-4-di-
glicozid, spireozid şi săruri minerale. 

Tegumentul semiual conţine polimeri ai D-catecholului şi taninuri de natu-
ră catchică. Pericarpul conţine saponozide triterpenice, pectine şi vkamine din 
complexul B. 

Scoarţa conţinc acid csculitanic, dei ivaţi oxicumarinioi-esculozid, escule-
tinozid, fraxozid, fraxetinozid, scopolină, scopoletinozid şi saponozide (cscina şi 
cscigcnina). 

Irunzele conţin derivaţi Oavonici, taninurj de natură catehica, derivaţi oxi-
cumarinici, saponozide şi vitamina C. 

Florile sunt bogate în dcrivaţi flavonici (cvercitrină sau cvercitrin-3- rham-
noglicozid, mtozid, camferol- 3-glicozid şi 3-rhamnoglucozid etc), fiind lipsi-
tc de saponozide şi denvaţi oxicumarinici. 

Farmacologie 
Acţiunea farmacodinamică a extractelor de Castan sălbatic este irnprimată 

de prezenţa saponozidclor tritcrjienice care au proprietâţi flebotonicc moderatc, 
acţiune potenţată şi de prezenţa deriva-
ţilor ilavonici şi D- catccholului. 

în special escina are proprictâţi 
antiedcmatoasc (antiinflamatoarc), di-
minuând totodată fragilitatca capilare-
lor. Pe dc altă parte, trcbuic să menţio-
năm că această substanţă este necro-
zantă în aplicaţii externe, irilantă pen-
tru tractul digestiv şi toxică pe cale in-
travenoasă. 

Scoarţa are proprietăţi astringcnte 
şi acţiune de tipui vitammci P, datorată 
esculozidului. 

Nici una dintre materiile prirne 
furnizate de Castanul sâlbatic nu se va 
înlrebuinţa dccâl sub formă dc produsc 
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farmaceulicc standardizate, la recomandarea medicului. Acestc produse sunt uti-
le în afecţiunile hemoroidale, în varice, în flebitc, în produselc homeopate şi în 
mcdicina vetcrinară. 

Recomandări 
în flebite, varicc, hemoroizi. 
Datoritâ conţinutuiui în escină, preparatele pe bază de Caslan sălbatic au 

proprietăţi antiinflaniatoarc şi diminuează fragilitatea capilarelor. 

Mod de preparare şi administrare 
Din flors (numai din cclc albe, nu şi din celc roşii), din scoarţă şi din fruc-

te se preparâ diferite produse farmaceutice: ungucnte, tincturi, tablete, capsule, 
spraiuri etc, dar numai în industria de profiî. In „farmacia casei" se poate pre-
para un decoct din coaja de pe ramurile tinerc sau din coaja fructelor, folosind 
două linguri materie primă la o cană apă. Se fierbe timp de cincisprezece minu-
te la foc domol, cornpletând apa de evaporare. Se aplică local sub forma de com-
prese m flebire, varice, hemoroizi. 

Gontraindicaţii 
Preparatele fitoterapeutice, verificatc ştiiuţific, au prezintă contraindicaţii, 

exeeprând perioada dc sarcină şi alăptare. 
Atenţie! S-au semnalal cazuri de intoxicaţie în special la copiii care au 

consumal castane sălbatice. Aceste cazuri se caracterizează prin agitafie, dureri 
de cap, voină, febră. paralizie facială şi respiratorie centrală, comă şi chiar 
moarte. hnediai se fac spăiături gastrice, transfuzie şi analeptice. 

Observaţîi 
0 altă specic de Castan sălbatic este Aesculus pavia L., ale cărei flori au 

culoarea roşie. Este o specie ornamentală care se întâlneşte în parcuri şi de-a lun-
gul străzilor, în speckl în Timişoara, Arad, Oradea, Râmnicu Vâlcca, Bucureşti 
etc. Dc la aceasta specie se recolteazâ florilc, frunzele şi scoarţa, dar nu şi semin-
ţelc, dcoarccc accstea sunt puternic toxice din cauza conţinutuiui în acid cianhi-
drinic. Sc recunoaşte după peretele fructului lipsit de ţepi faţă de cel al Castanu-
lui sălbatic cu Hori a!be. 

CAŞUL POPII (NALBA MICĂ) 
{Malva neglecta; Kerek levelii mâlyva; Gemeine Kăsepappcl) 

Plantă mică anmatâ sau perenă, de obicei târâtoarc, spontană, niult răs-
pânditâ în locuti ruderalc, necultivate, începând de la câmpic până în zona mon-
tanâ. Frunzcle sunt aproape rotundc, lobatc, cu margini fin dinţate. Florilc sunt 
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aşezate la subsuoara frunzelor cu petale 
alb-roz. Fructele se prezintă ca nişte capsule 
turtite în formâ de disc. 

Compoziţie chimică 
întreaga plantă conţine mucilagii, cauti-

tăţi mici de taninun, lipide, fitosleroli, substau-
ţe minerale (în special sănsri dc K, Na şi Ca) 
Frunzele conţin vitamina C şi provitamma A. 

Farmacologie 
Datorită mucilagiilor şi produşilor cfc lii-

droliză, preparatcle din această plantâ au aeţiu-
ne einolientâ, uşurând expectoratja. lîxlern, ac-
ţionează favorabil ca emolient în intlanuiţiile 
mucoasclor bucale, oculare, vaginale şi reetale. 

Recomandări 
în faza a doua a bronşitelor (faza de coc-

ţiune) acute şi în bronşita cronică. 
Extern, ca emolient în inflamaţiiie mu-

coaselor bucală, oculară, vaginală şi rectală. 

Mod de preparare şi administrare 
Intern, sub forma de infuzie pieparată 

din 2 linguri frunze şi flori la o caviă cu apâ. 
Se beau 3-4 căni pe zi îndulcite preferabii cu 

miere. Extern: 3-4 linguri frunze la o cană cu apă sub fbrma dc decoct scurt (5 
minutc). Se clăteşte cavitatea bucală de mai multe ori pe zi. Se fac comprcse ste-
rile pentru ochi. Se fac spălâturi vaginalc sau rectale. 

Contraindicaţii 
Nu prezintâ. 

CĂLINUL 
(Viburnum opulus I .; Kânyabangita; Gemeiner Schneebalb) 
Arbust înalt până la 4 m. Creşte spontan pe lângă ape, terenuri inundabi-

Ie, zăvoaic, anmişuri. Se recunoaşte clupâ florile mici, grupate în umbrcluţe cu 
diametrul de 5-7 cm. Fructelc sunt drupc sfcrice (până la 1 cm) roşii, cu sâmbu-
rclc roşu şi neted. A nu se confunda cu Scoruşul, tot cu fructc roşii, dar accsta 
are frunzele imparipenat compuse (ca la Salcâin), dinţate pe margini, în timp ce 
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Calinul arc frunzelc trilobatc, cu lobii 
ascuţiţi şi marginile dinţate mari. S-ar 
mai putea confunda cu Dârmozul {Vi-
burnum lanlana), dar acesta creşte pe 
iocuri uscatc, are frunzclc întrcgi, nclo-
batc şi fructele negre. 

Compoziţie chimică 
Scoarţa conţine taninuri, la fe! ca 

şi florile, în special astragalină (cainfc-
rol-3 glicozid) şi peonozid (camfe-
rol-3—7 -diglicozid), precum şi alţi de-
rivaţi fenoiici. 

Farmacologie 
Produsele pe baza de Călin au ac-

ţiunc calmantă şi spasmolitica. După 
unii autori, au proprielâţi cardiotonice şi acţiune antispaslică asupra uterului gravid. 

Atât florile cit şi scoarţa sunt diuretice şi astringcntc. 
fMunzele şi fmctele au acţiune laxativ-purgativa 

Recomandări 
l'entru acţiunea calmantă, antispastică şi chiar cardiotonicâ, preparatcle pe 

bază cic flori şi scoarţa se recomandă a fl utilizate limitat în cure de maximum 7 
zilc pe lună. 

Frunzcle se recomandă pentru acţiunea lor laxativ-purgativă. 

Mod de preparare şi administrare 
Fîorilc sub formâ dc infuzie, o linguriţa la o cană cu apă. Scoarţa sub for-

rnă de decoct, 2 linguriţc la o cană cu apă. Fie din infuzie, fte din decoct nu se 
vor lua mai mult de 2 căni pc zi, în mai multe rcprize. 

Contraindicaţii 
Respectând recomandărilc menţionate mai înainte, nu prezintă contraindi-

caţii, dar cu utilizare limitată, nu în cure de lungă durată. 

CĂLŢUNAŞII (CONDURAŞII) 
(Tropaeolum majus L.; Ablakvirâg; Kapuzinerkresse) 
Flanta de cultură, agălăloare, fără peri pe frunze sau tuîpini, cu flori por-

tocalii de 5 cui în diametru, prevăzutc cu pinten. Bstc frecvent cultivată în gră-
dini sau îtî ghivece, în special în mcdiul ruial. 
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Compoziţie chimică 
Planta conţinc izotiocianat de benzil şi tropeolinozid care, sub acţiunea mi-

rozinazci, pune în libeitate iztiocianat dc alil. Planta inai conţinc acid crucic, izo-
qucrcitrozid, camfcrol-glicozid, acid nilrii alfa-fenil-cinamic. Florile conţin IJO 
mg% acid ascorbic, zeaxantină, luteină, caniferol sub formă dc glicozid, pclago-
nidin-3-soforozid şi helcniena. Scminţclc conţin 26% proleine, 10% ulei care 
conţine 72% acid crucic şi 21 ?4i acid eicosenonic, un amiloid şi glicozidaze. Pe-
ricarpul conţinc acid clorogcnic. Frunzcle conţin 200-465 mg% vitamma C, iar 
pcţiolii 100-160 mg%. Compoziţia chimică estc mult raai complcxă, dar nu vom 
intra în amănunte. 

Farmacologie 
După cercetari rccente, această plantă este considerata ca având acţiune si-

milară cu cele rnai moderne antibiotice. Acţioneazâ asupra enterobacteriilor pyo-
gcne, a bacilului tifîc şi dizenteric. Avantajul faţă dc antibiotice estc că prepara-
lele pc bază de Călţunaşi nu afcctează flora intcstinală normală şi nu au efecte 
nocivc asupra parcnchimului renal. 

Recomandări 
Sc recomandă în f̂ipcial în infccţiile uro-renale (ureterite, uretrite). I sc 

atribuie acusiui specii şi acţiune anlitumorală. In niulte ţări, planta cstc recoman-
dată ca bactcriostalic, emcnagog, cx|iecioranl, antifungic, laxaliv, imunostimu-
lant, având o gamă foarte largă dc indicaţii terapcutice. 
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Mod de preparare şi administrare 
Forma cea mai simplâ de administrare este cea a frunzelor proaspete 

(10-15 g) în amestec cu salatelc de primăvară, timp de 8 10 zilc. Spcrăm ca 
aceaslă noutatc fltoterapeuticâ să aibă efcct şi în rândul ccrcetătorilor din ţara 
noastrâ, care ar trcbui să ia iniţiativa de a prepara medicamentc standardizate, 
binc experimentate şi prccis dozatc din accastă valoroasă plantă. 

Contraindicaţii 
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindicaţii. Nu sc va utiliza în 

timpui sarcinii. 

CĂTINA 
(Hippophae rhamnoides L.; 

Homoktovis; Sanddoin) 
Arbust rufns, foartc ramifi-

cat, spinos, cu o culoarc gcncrală 
albicioasâ. Fruclele ovoide, căr-
noase, dc 7-8 mm diametru, por-
tocalii, cu un sâmbure tare. 

Iixator dc sol pe coaste râ-
poase, dezvoltândusc binc pe 
piundişuri şi nisipuri. 

Cornpoziţie chimică 
Fructelc dc Călină conţin 

zaharori, în special monozahari-
dc, acizi organici, Oavonoidc, 
pectine, polifcnoli, taninuri, ulei 
gras complcx, numcroa.se microc-
iementc (P, Ca, Mg, K. Na, Fe), vitamine liposolubile (A, E, F, D), vitamine hi-
drosolubile (C, P, K, complexul B), acizi graşi esenţiali (oleic, linoleic, pantotc-
nic, palmitic, bcptodecanoic etc), acizii succinic, tnalic, malcic ctc, alfa şi bcta 
carotcn, licopen, criptoxantină, zeaxantină, taraxantină ctc , tocofcroli, Rtostcroli. 

Scminţele conţin acizi graşi nesaturaţi: linoleic şi linolenic Frunzcle şi 
scoarţa conţin, de asemenea, sitosteroli şi tocofcrol. 

Farmacologie 
în primul rând, putem considera frvictele dc Cătină, datorită compoziţiei chi-

mice alât de bogate şi variate, ca una dintre celc mai bogate sursc dc polivitamiuc 
naturale, cu acţitinca lor specifică. Acizii graşi esenţiali si îu special acizii linolcic 
şi linolcnic au o acţiune antioxidanlă carc sc recomandă în numeroasc afecţiuui. 

http://numcroa.se
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Uleiul de Cătina arc acţiune favorabilă în arsuri tcrmice şi chimicc, în cx-
punerea îndelungată la iradieri şi în diferite dermatoze. Acţionează ca cicatrizant 
în ulcerul gastric şi duodenal, în stări alcrgicc, în boli cndoci ine, în hepatite, ane 
mii, astenii etc. 

Recomandări 
Datorită conţinutului i'n vitamina C, carotenoidc (inclusiv provilamina A), 

vitaminc din grupa B, vitaminelc E, F şi P, flavonoidc şi antociani, fruclclc dc 
Câtină constituie o valoroasă sursă de polivitamine. Uleiul din seminţc arc o ac-
ţiune cicatrizantă şi epitelizantă, tiind indicat în răni sau pltigi greu vindeeabile. 

Mod de preparare şi adrninistrare 
Sub formâ de sucuri, siropuri, marmeladă sau gem. Sucul, în amestec de 25 

părţi !a 75 părţi miere, este un bun cnergizant provitaininic. Sucul din fructe, liofi-
Iizat, poatc fi utilizat în amestec cu alte vitamine la obţinerea. unor comprimatc. 

Contraindicaţii 
Nu se cunosc. 

CATUSNICA 
t 

(Nepeta catarin L.; Hlatos macskamenta; Katzcn-
minze) 

Speeie crbacee din ilora spontană şi culturi, înal 
tă între 40 100 cm, cu tulpina aerianiî în 4 nuiclni, frun-
zc triunghiulare cu baza cordată şi marginca crenclatâ, 
cu 8-12 perechi de dinţi, pe faţa superioată verzi, pe dos 
cenuşii. Mirosul esle aromatic, asemârmtor cu coaja de 
lămâic. Florile dc culoare alb-murdară, cu pcte purpurii, 
sunt. aşezate în verticile dese în vârful tulpinii si ia sub-
suoara frunzclor supes ioarc. 

Cornpoziţie chimică 
Părţile aerienc ale plantei, rccoltatc în timpul în 

tloririi, conţin 0,20 0,70 % ulei esenţial cu o cornpozi-
ţic chimică difcrită, în funcţie dc provenienţă, constând, 
în principal, în: carvacrol, nepetol, citral, acid nepeta-
nic, nepetalactone clc. şi mici cantităţi de limoi şi pule 
gonă, sărun mincralc. 

Farmacologie 
Prczintă acţiune scdalivă, în special în lulhunirile 

digestive dc naim;i ncrvoasă. Ulciul escnţiai, obţinut 
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prin anlrenare cu vapori de apă, arc acţiunc anestezică locală, antireumatică, an-
tispastică, astringentă, carminativă, diaforetică, cmcnagogă, febrifugă, sedativă 
şi tonică. 

Recomandări 
Datorită componentelor din uleiul volatil pc carc-I conţine, planta se utili-

zează ca tonic-amar, antispastic şi sedativ, fiind recomandată în lipsa poftci de 
mâncare, în crampe stomacale şi insomnii. 

Mod de preparare şi adrninistrare 
Infuzie diiilro lingură de plantă rccoltală în limpul înfioririi şj uscată la o 

cană cu apă; se beau 2-3 cani pe zi. 
Rezultatc mai bunc sc obţin din tinctura prcparată din 20 g plantă la 100 ml 

alcool >ic 70°, prin macerare timp de 8 zile. Sc iau 20-25 picături de trei ori pe 
zi. Din tinctură se poate prepara un sirop în proporţie de 10 ml tinctură la 100 g 
sirop. Sc iau 5-6 linguriţc pe zi. Extern, se rccomandă empiric pentru stimularea 
salivaţici şi eombatctca durerilor de dinţi. în acest scop, frunzele sc spala bine şi 
sc niestcca bine. 

Contraindicaţii 

Sub forniâ dc infuzic sau linctură, în dozele recomandate, nu prczintă con-
traindicaţii. Uleiul esenţial nu esle iritant, nu producc scnsibilizare. In concen-
Iraţii mari, este toxic. Contraindical în perioada sarcinii. 

CÂNEPA CODRULUI 
(Eupatorium cannabinum L.; Sedkcndcr, Pakoca; Gemeiner Wasserdost). 

Specie erbacee perenă, dreaptă, înaltă de 1-1,7 m. Are rădâcina cilindri-
că, uşor tuberizată. Tulpina cste de ascmenea cilindrică, cu numcroasc ramifica-
ţii, mai ales îti partca superioară. Prunzclc sunt opusc, cu 3-5 foliolc, lanceola-
te, cu ditiţi evidenţi. Inflorescenţelc tcrminale sunt mari şi aşezate sub formă de 
racem. Antodii pedunculate cu câte 4-6 flori tubuloase roşii, de culoarea cărnii. 
Fructcle sunt achcnc cu papus dezvoltat. 

Plarită specifică zonelor de deal şi munte, care creşte pe locuri umede, la 
marginea padurilor. 

Compoziţie chimică 
Părţile aeriene ale plantei conţin două substanţe amare: eupatorina şi eupa-

topicriua, având strtictură Iactonică. Planta rnai conţinc alcolo-rezinc, taninuri, o 
saponină etc. Rizoroii şi rădăcinile conţin ulci escnţial şi un derivat furanic (eu-
parina). 
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Farmacologie 
Are proprietăţi colercticc, colagogc, laxative şi dkire 

ticc. Apiicata extern, cicatrizează răitilc şi plăgilc nepuru-
lente şi acţionează favorabil în unele dermatite. 

Recomandări 
în trecut, părţile acricne ale plantci erau utilizate în 

spccial pcntru acţiunea diuretică, laxativ-purgafivă şi în 
afccţiuni biliare. 

Mod de preparare şi administrare 
Sub foimâ de infuzic prcparată din părţile aerienc ale 

plantei, rccoltatc în timpul înfloriiii (o lingură la o cană cu 
apă, 1-2 căni pe zi). 

în trccut existau şi produse farmaccutice preparate din 
această plantă. 

Contraindicaţii 
în doze mari, are acţiune emetică şi iritantă pentru mu-

coasa gastrică. în prezcnt, produselc din accastă specie sunt 
utilizate pe searâ foarte redusă. 

CERENTELUL 
(Geum urbanum L.; Patakmcnti gyombergyoker; Benediktenkraut) 

Specie erbacee perenă, înaltă dc 25-100 cm, cu rizom oblic, cu frunzele 
de la bază aşczate sub formă dc rozetâ, triolatc, dublu dinţate pc margini. Frun-
zele tulpinale sunt lipsitc de pcţioli, iar florile mici cu petale galbcne sunt aşeza-
te la vârful rămurclclor tcrminale. 

Compoziţie chimică 
Râdăcinile şi rizomii conţin 10-18% taninuri, ulci esenţial, o heterozidă 

(geina sau geozidul) şi o cnzimă (gcaza) care dedublează geina în vicianoză şi 
eugcnol. fransformarca are ioc în rizomi şi rădăcini în timpul uscării. Rizomii şi 
rădăcinile mai conţin substanţc amarc, gumi-rczino, amidon, zaharoză, rafinoză 
şi altc zaharuri, sărttri miiierale. 

Farmacologie 
Datorită conţinututui ridicat în taninuri, scade sccrcţiilc mucoaselor, pcr-

meabilitatca capilarclot şi a mcinbranclor cclularc, prin acesle acţiuni extractcle 
pc bază dc Cerenţel liitid cficiente în diarce. Acţiunea hcmostatică locală sc cx-
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plică prin prccipitarea proteineior din sân-
ge. Datorită prezenţei cugcnolului, rizomu! 
are proprictăli antiseptice şi calmante. 

Recomandări 
Sc utilizează în special rizomii care, 

dalorilă conţinutului ridicat în taninuri, 
scad secreţiile mucoasclor, penTicabilitatea 
capilarelor şi a membranelor celularc. Prin 
accasta, ci au acţiune antidiareică. Tot da-
lontă taninurilor, au acţiune hemostatică 
localâ prin prccipitarca protcinelor din sân-
gc. Datorită eugcnolului pe care îl conţin, 
rizomii uscaţi au proprictâţi antiseptice şi 
caimantc. Preparatele din rizomi sc reco-
manda în entcrocolite, în gingivitc, în du-
rcri hcmoroidalc şi menstruale şi ca anti-
septic. 

Moci de preparare şi 
administrare 
Decoctul se prepară din 2 linguriţe ri-

zomi şi rădacini uscate şi bine mărunţite la 
o cană cu apâ; se beau 2 căni pe zi neîndul-
cite. Se poate iitiiiza şi pulberea de rizomi 
uscaţi, mărunţiţi fin, din care sc ia câte 1/2 
linguriţă de 2-3 ori pe zi. 

Tinctura se prepara prin macerarc 
limp de 8 zile, 20 g rizomi la 100 ml al-
cool de 60°. Se iau 20-25 picături dc 3 ori 
pc zt. Cu accastă tinctură se pot face în diluţie de 1:1 badijonări gingivalc, iar 
ca atarc se aplică pe răni pcritru a opri hemoragiilc. 

Contraindicaţii 
Respectând dozele menţionate, nu sc produc cfccte sccundare sau reacţii ad-

vcrsc. în cuntitâţi supradozatc, poate da naştere la grcaţă ,si vărsături. Se recoman-
dă administrarea cu prudenţă în sarcină şi numai la recomandarea medicului. 

Ob5jervaţii 
Spccia Cn'um montanum L., dcnumită popular tot Cerenţel, Cuişoriţă, 

Crănceş, Ridichioarit, spcciilcu pâşunilor alpinc, arc aceleaşi utilizări ca şi spe-
cia (;<'////) itrbamitn, datoiilâ conţiiiMlului ridtcal in laniiuui (17-25%). Geurn 
montamim continc între 0,20-0,35% ulci cscnţial. 
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CETINA DE NEGI [+] 
(Juniperus sabina L.; Nchezsagu 

boroka; Gcinciner Sadebaum) 

Arbust până la 3 m înăţimc, cu 
tulpinile culcate, foartc ramificate, cc 
creşte sporadic în ctajul montan şi sub-
alpin din Carpaţi şi în Munţii Apuseni 
pe stânci şi grohotişuri calcaroa.se. Ra-
murilc tincre sunt muchiate, Foarte fle 
xibile, cu frunze solzoase. Fruciele 
pscudohacc sunt sfericc sau ovalc, dc 
5-7 mm în diamctru, de culoarc nea-
gră-aibăstruie, brumatc, cu I -.1 scmin 
ţe. Frunzele zdrobilc suut. ncpiaculc )a 
miros. Se cullivă şi ca arbust ornainen-
tal în parcuri şi grâdini. 

Compoziţie chimică 
Taninuri, zaharuri, rezinc. Com-

poncnta piin; ipalâ este uleiul esenţial 
(1,5-4%) obţinut, prin antrenarc cu va-
pori dc apă, din rămurcle, cu sau fără 
fructe. Uleiul volatil cstc slab galbui 
sau măsliniu, cu miros dezagreabil, 
amar, lerpciilinie, complct solubil în al-

cool absolut. Conţine un alcool terpenic d-sabinol, acetat de sabiuil, alfa-tcrpi-
nen, alfa-pincn, d-sabinen, geraniol, citroneol, cadinen, aldehidă-n-deciclică, al-
cool metilic, mici cantităţi de limonen, carvacrol, tuionâ, mircen, alcool dihidro 
cuminil etc. 

Farmacologie 
Extern, pe piele şi pe mucoase arc acţiune foartc iritaulă, provocând ulce-

raţii grave. Intern, produce iritaţii gastro-intestinalc puternice, gastro-enterite, 
diaree, colici, vomă, congestii alc organelor digcstive, genitalc, ale peritoncutui, 
poliurie şi hepato-nefritc. La doze mai ridicate, de 0,06 g/zi, cxcilâ centrii ner 
voşi, produce hipotermif, bradicardic. tulburări caidiace gravc, coniă şi moarte. 

Mod de preparare şi administrare şi Contraindicaţii 
Nu sc rccomanda, snb nici o forrn;i, ulilizarea în uzul intcrn sau extcrn a 

plantei sau a ulciul esenţial dîn C!etina de ncgi, dccât în homeopatie, îu diluţti 
foartc mari, în spccial în hemoragii interne şi în mcdicina vetcrinara. In rnullc 
ţări, comercializarca produselor pe bază clc Cctiuă de negi este interzisa. 

http://calcaroa.se
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Recomandări 
Din cauza toxicităţii, utilizarea în tcrapeutica uinanâ a fost părăsită. în tre-

cut. sc utiliza şi în scopuri avortive, de cele mai multe ori cu deznodământ fatal. 

Observaţii 

Scopul includerii în accst ghtd a Cetinei de negi a fost dc a atrage atenţia asu-
pra unei speeii toxice, ale cărci pscudobacc pot fi confundate cu ccle de lenupăr. 

CHIMIONUL 
(Carum carvi L; Komenytnag; Weissen-kummel) 
Specîe crbacee bianuală, spontană şi în special cultivală. în flora spontană 

creştc prin fancţe şi la marginea pădurilor, de la dcal până chiar în zonele sub-al-
pine. li important să nu se confunde cu fruc-
tclc dc Cucutâ, carc sunt foarte toxice şi au 
un gusl şi miros neplăcut. Atât Cucuta dc 
apă (Ciciitn virosafy cât şi Cucuta (Conium 
maculatum+) survt piante mult tnai înalte de-
cât Chimionul şi preferă locurile umcdc. 

Compoziţie chimică 
Fructele conţin 3-7% ulei volatil for-

mal din 50-60% carvonă, 30% limoncn, pi-
ncne, felandrene, dchidrocarvonă, dihidro 
carvcol, 10 20% lipide, 20% substanţe pro-
teice, 5-6% substanţc minerale, amidon, 
glucide, rczinc, taninuri, sâruri rninerale etc. 

Farmacologie 
Datorită uleiului escnţial, arc acţiune 

canninativă (favorizcază cliininarca gazelor 
din intesttn) si stimulantă a secreţiilor gas-
trointcstinalc. Exercită o acţiunc caimanla 
asupra colicilor intcslinale şi fiuidifică secre-
ţiiic bronşicc Arc acţiunc antihistaminică, 
antimicrobiana, antiscptică, astrmgentâ, diu-
rctică, cmenagogă, galactogogă, vermitugă. 

Recomandări 
listc un btin calmant al colicilor intes-

linalc şi fluidifică secreţiile bronşice. Este 
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irtdicat şi în lipsa poftei de mâncare şi în digcstii dcficitarc. Intra în compoziţia 
a numcroase ceaiuri mcdicinaie şi în alimentaţie. 

Mod de preparare şl adtninistrare 
Sub forma de infuzie, ohtinută dintr-o linguriţă fructe uscatc la o cană cu 

apă; sc beau 2-3 căni pe zi. 
Ca aperitiv pentru cei la carc alcoolul în eantitâţi moderate nu cste con 

traindicat, sc poatc prepara un lichiordin fructc de chimion: 15 g fructe !a 100 
g zahăr sau miere care se încâlzesc ia foc dornol 10-15 minuto. După răcire 
sc adaugă 500 inl alcool de cereale dc 60°, 100 ml apă sau 500 ml ţuică de 
prunc de 40". Sc lasă la macerat 7 zilc, agitând din când în când. Sc liltrează. 
Se bea câte un păhărel (50 ml) înaintc dc mesele princtpale. Supa este reco-
mandată în dieta ceior suferinzi de afecţiuni gastro-intestinale şi pentru pre-
venirea acestora. 

Contraindicaţîi 
Nu prezintă. 

CICOAREA 
(Cichorium intybus L.; Katângkoro; Wcgwarle) 
Specie perenă, cu lulpina dreaptă, înaltâ de 

0,3 m, cu o rozetă de frunze la bază şi tulpina folia-
tă, cu o rădăcină puternica verticală, groasă dc 
1-1,5 cm şi lungâ până la 1,5 m. Florilc, de culoa-
rc albastră, sunt grupate terminal şi la axilcle ramu 
rilor principale. Răspândită în păşuni şi taneţe, pe 
marginea drumurilor, a şanţurilor, a culturilor sau 
pe locuri necultivate din zona de cânvpic până la 
cea montană. 

Compoziţie chimică 
Părţile aericnc alc plantei conţin un glicozid 

al esculetinei, 6-7-dioxicumarina, nurnit şi cicori-
nă, inulină, arginină, colină, acid dicafeil tartaric 
sau acid cicoric, lcvuloză, substanţc mincrale (în 
spcc",al fier, fosfor, caiciu elc). 

Latexul din rădâcim şi rădăcina conţin sub-
stanţe tritetpenicc amare: lactucina şi lactupicnna; 
inulină, intibină (tot o substanţă amară), fructozâ, 
pcntozanc, colină, alfa şi beta-lactucerol, taninuri, 
ulci cscuţial, rezinc etc. 
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Farmacologie 
Datorită substanţelor arnare, inulinei şi colinei, materia primă are proprie-

tăţi eupeptic aniare şi colagoge. 
Graţic acestor acţiuni, infuziile sau dccocturilc din rădăcină de Cicoare rc-

prezintă o cxcclentâ băutura pcntru purificarea ficatului şi a splinci şi în trata-
mentul imcdiat după icter. O doză de 2 căni pe zi s-a dovcdit eficientă pcntru 
aceste afccţiuni. 

Date mai recente din litcratura ştiinţifică de specialitate (1998) au demonstrat 
şi o scădere remarcabilă a colcsterolului din sânge. Această acţiune sugerează că 
în cazul în carc sc consumă preparate culinare prăjite şi grăsimi, o cană sau două 
de decoct de rădăcinâ de Cicoare constituie un factor protector pentru artere. 

O serie de cercetări efcctuate timp de mai mulţi ani dc cătrc cercetătorii 
egipteni au ajuns la rezultate semnificative în trafamentul tahicardiilor. Aceste 
cercetări se bazcază pc prezenţa în rădăcinilc uscate dc Cicoarc sau în produse-
le din această plantă a substanţelor active de tip digitalic. Până la viitoarele ccr-
ce^âri în această direcţie, o cană pe zi cu rădăcinâ de Cicoare este utilă. 

0 altă acţiune a preparatelor pe bază de rădăcină de Cicoare constă în a ne-
utraiiza aciditatca gastrică. 

Tot după cercetâri recente. se pare că atât decocturilc de rădăcina de Cicoa-
rc cât şi Andivele (din Cichorium endivia) dc cultură au proprietatea de-a acţio-
na favorabil în litiaza biliară. 

De asemenea, uleiul escnţial şi rezinele din această plantă, pe lângă propric-
tăţile diurcticc şi laxativc, au o uşoară acţiune hipoglicemiantă şi antitiroidiană. 

Recomandări 
Datorită substanţelor amare, inulinei şi colinci, atât rădăcinile cât şi părţile 

acriene ale plantci au proprietăţi eupeptic-amare (uşurează digestia) şi colagoge 
(favorizeazâ evacuarea veziculei biliare). Ccrcetări mai reccnte au pus în evidcn-
ţă şi o acţiunc moderat hipoglicemiantă şi antitiroidiană. 

Mod de preparare şi administrare 
Din 1 2 lingurite de rădăcină sfarâmată la o cană cu apă se prcpară un de-

coct scurt (10 minute). Se beau 2-3 căni pe zi. 
Din părţilc aerienc ale plantei, cât şi din rădăcini, 2 linguriţe la o cană cu 

apă, se prepară o infuzie. Se beau 2 căni pc zi. 

Contraindicaţii 
Nn prezintă. 

Observaţii 
O specie apropiată, dc culrură, este Ckhorium endivia (Andivclc) de la care 

se consumă fhinzele groase, cămoase, etiolate. Pc lângă proprietăţile alimcnlare, 
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ele au şi proprietăţi medicinalc. Stimulează pofta dc mâncare, sunt diuretice, uşor 
laxativo, stimulează set rcţia de bilă, sunt mincralizante şi vermifugc. 

CÎMBRÎSORUL DE CÂMP 
(Thymus serpyllum L.*; Kakukfii; Grosser Quendet) 

Subarbust mic (5-20-30 cm), cu ramuri culcate la pământ, cu frunze cu 
miros caracteristic dc Cimbru sau Lămâiţă. Flotile sunt de culoare roz-viola-
cce, grupate la subsuoara frunzelor supcrioare şi la vârful tulpiniţelor, Preferă 
locurile însoritc, are pretenţii rcdusc la umiditale, vegetează în zona dc deal şi 
munte, în fancţe, pe coaste aride, pictroase. 

Compoziţie chimică 
Părţile aericne recoltatc în timpul înflorii ii conţin 0,5 1,2% ulei esenţial cu 

o compoziţie cbimică foarte variată, 't'n funcţie de specie şi de provenienţă. Aces-
ta conţine bomeol, cineol timol, p-cimol, carvacrol, alfa-terpineol, mircen, be-
ta-cariofilcn etc. Unele cercetari în ţara noastră au atestat existcnţa a cel puţin 
doi chemotaxoni în care predomina componentclc menţioiiate, fie timoncnul şi 
citralul care împrimă mirosul de Lămâiţă. Materia primă mai conţine acid urso-
lic, acid cafeic, 4-8% lanin, un derivat flavonoidic, o substanţă aniată, serpilina. 
săruri alc acidului malic, săruri mineralc etc. 

Farmacologie 
Datorilă, în spccial, componentelor din ulciul esenţial. are acţiune diaforc-

tică, diuretică, coleretica, antîheunintică şi antiseptică intestinală. în cazul în 
care în uleiul csenţial prcdomina componente similarc speciei Thymus vulgaris 
(Cimbru de culturâ), are acţiunc calmantâ asupra centrurui tusei. 

* Sub acest imme generic sunl cuprinse mai multe speeii diti flora spontană care cvesc şi 
la noi: Th, marschattianus, Th. pannoniats, Th. glabrescens, Th. austriacm, Th. dacieus etc. 
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Recomandări 
Se recomandă ca sudorific, diuretic, colerctic, antihelmintic şi antiseptic 

inlestinal. Arc acţiune calmantă şi asupra centrului tusei, în tusea spasticâ şi con-
vulsivă. 

Mlod de preparare şi administrare 
Infuzic prcpanită din 1-2 linguriţe plantă la o cană cu apă; se beau 2 căni 

pe zi litnp de o săptămână. Acest tratamcnt cstc foarte util în enterocolitcle de 
origitic microbiană. Dozclc prescrise nu trcbuic depăşite, altmintcri ele putând 
provoca ia uncle pcrsoane mai scnsibiie dureri de cap. 

Contraindicaţii 
Nu se adminisirează în dispcpsii şi hipopepsii grave, inhibând activitatea 

enzimatică şi niei în insuficienţa pancreatică. 

CIMBRUL DE CULTURĂ 
(Thymua mlgaris L.; Kerti kakukkfli; Gar-

len Tymian) 

Subarbust de cultură cu forma de tufă 
giobuioasi, cu bază lcmnoasă, înalt până la 50 
cin, eu ntiros aiomatic caracteristic. Se cultivă în 
locuri însorite si cu temperaturi ridicatc. 

Compoziţie chimică 
Parţilc acrienc aie plantci recoltate în tiin-

pul înflorini conţin 1,5-2% ulci esenţial cu 
compozific variată, bogaî: în spccial în carvacrol 
şi timol (60%), p-cimol şi borncol; mai conţinc 
geraniol, linalol, acctat dc bornil, alfa-pinen, ci-
tral. tuianoi etc: saponozide, acid ursolic, olea-
nolic, cafeic, derivaţi flavonici: luteolinâ şi lute-
olin--7-glicozid; sterine, seruri, triterpene, un 
princijiiu amar etc. 

Farmacologie 
Datorită componcntclor din uleiul volatil, 

derivaţilor tritcrpenici, saponozidelor şi deriva-
ţilor flavonici, extraetcte din Cimbru au acţiune 
diuretică, colerctic-colagogă, antiseptic intesti-
nala şi anlihelmintică, în special datorită limolu-
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lui. Tot datorită componentelor din ulciul volatil, au aciiune caltnantă asupra 
centrului tusei şi acţiune stimulent bulbarâ. 

Recomandări 
Datorită componentelor din uleiul votatil, derivaţikjr triterpernici, Ravo-

noidelor, substanlelor amare, cxtractelc din această specie au acţiune diuretică, 
coleielic-colagogâ, antihelmintică şi antiseptic intestinală. Se recomandă în tu-
sea spasticâ şi în astmul bronşic. 

îit asociaţie cu alte plarite, se recomandă şi iît dispepsii (digestic dificila). 

Mod de preparare şi admirtistrare 
Infuzic din 1 2 linguriţe plantă la o cană cu apă; se beau 2 cani pe zi timp 

de o săptărnână. Acest tratament este foartc util în toate formele de enterocolite 
de origine bactcriană. 

Uleiul csenţial sc recomandă a fi utilizat în diluţii foarte mari: 2 3 picâturi 
la o lingură uiei comestibii Se recomandă extern în afecţiuni dermatologice, ar~ 
suri, răni ctc. Pentru afecţiunile căilor respiratorii, sub fomiă de aerosoli. 

Mult utilizat in scopuri condimenlare. 

Contraindicaţii 
Uleiul esenţial este contraindicat în liipertensiunea arterialâ. (lontraindicat 

şi în sarcină. 

CIMBRUL DE GRĂDINĂ 
{Satureja hortenxis L.; Csombord; Bohnen-

kraut) 
Specie anuală erbacee de cultură, dreap-

tă, puternic ramificată, cu fmnze liniar lauceo-
late, fără peri. Florile, de culoare violacee sau 
alburie cu pele roşii la interior, sunt grupate la 
nodurile superioare aie ramurilor. Mirosul este 
plăcut, aromatic, caracteristic, diferit de cel al 
Cimbrului. 

Compoziţie chimică 
Pârţile aericne ale plantei, în timpul înflori-

rii, conţin 0,5-2% ulei esenţial forrnat din carva-
crol, pinenc, cymene, canfene, limonene, felan-
drene, bomeol, acizi tritcrpenici libcri (ursolic şi 
oleanolic), taninuri (4-8%), mucilagii, rezine, 
beta-sitosterol, zaharuri, sănui minerak; etc. 
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Farmacologie 
Datorită componentclor din uleiul esenţial, acizilor triteipenici liberi, pinc-

neior şi borneolutui, planta are acţiune carminativă şi expectorantă, iar datorită 
taninurilor, are acţiune astringcnta. 

Uieiul esenţial pur nu se recomandă nici în uzul extern, din cauza acţiunii 
iritante asupra mucoaselor şi pielii. 

Recomandări 
Se recomandă pcntru stimuiarea apetitului, ca antidiarcic, mai rar în bron-

şitele ctonice. 
în asocierc cu Busuiocul, poate înlocui sarea din alimentele dietetice. 

Mod de preparare şi administrare 
infuzie din 2 linguriţe plantă la o cană cu apă, se bcau 2-3 căni pe zi. 
Cimbrul dc grădină este mult utilizat în scopuri condimentare, în special în 

ţările vestice (Franţa, Germania). 

Contraindicaţii 
Uleiul esenţial poale produce iritaţii dermice şi asupra mucoaselor. Nu sc 

utilizcază nici în timpul sarcinii. 

CIUBOTICA CUCULUI 
(Primula officinalis şi P. veris; Orvosi 

kankalin; Fruhlings-Sebusselblurne) 

Plantr crbacee perene, înalte între 
15-30 cm, cti fhinzcle de la bază aşezate sub 
formă de rozetă. Tulpinile sunt drepte şi poartă 
infiorescenţele cu mai mnlte flori la un loc 
(6T8), având corola lubuloasă, iar petalele 
galbeue-aurii. înfloresc primăvara devreme, de 
la triceputu! lunii aprilie până în mai, în funcţic 
de zonă. Ambele specii cresc începând din zo-
nele colinare şi până în etajtil subalpin. în iu-
nie-iuiie, tulpinilc acriene florifcre se veştejesc. 

Compoziţîe chimică 
Rizomii şi rădăcinile de Ciuboţica cu-

cuiui conţin 5-10% saponozide triterpenice, 
primulina, ncidtil primulinic Aşi alte tipuri de 
saponozide, lieterozide generatoare de ulci 
csenţiai, primvcrozida şi prinmla verozida *«~-̂ r 
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care, prin hidroliză, dau ca aglicon cstentl raetilic al aeidului metoxiaciclic, za-
haruri, taninuri şi o cnzimă primveraza, flavonoide, amidon, săruri minerale. 

Cercetari efectuale în iara noastră au dcmonsfrat că primula gcnina A se 
transformă în timpul hidrolizei acide în cinci produşi diferiţi. 

Florile de Ciuboţica cucului conţin dc ascmenea flavonozidc şi snponozi-
de, iar frunzeJe cantităţi aprcciabilc de vil amina C (2,5 3,5 g% în inmzelc proas-
pete), precum şi beta-caroten. 

Farmacologie 
Datorită ptezcnţei saponozidelor tritctpenice, preparatcle pe bază de iizomi 

şi rădăcini de Ciuboţica cucului ati acţiunc sccrctolitică, expectorantă sau etneti 
că, in funcţie de doză. Extern, acţionează ca lopic local. 

Recomandări 
'loate părţile plantei sunt utile. 
Rizomii şi rădăcinile, datorită saponozidclor tritcrpenicc. se rccomandâ ist -

tern în bronşîte ca expectorant şi secretolitic. 
Extern, în tratamentul contuziilor. 
Klorile, tol datorită saponozidelor şi flavonoizilor, au aceleaşi indicalii ca 

şi rădăcinile. 
Fninzcle poaspetc, crudc, constituie un aport înscmnat de vitamina C (cca 

3 g %) şi de provitamina A. 

Mod de preparare şi administrare 
Rizomii şi rădâcinile uscate se foloscsc sub formă dc decoct preparat diu I 

linguriţă planlă la o cana cu apă (sc adaugă un vârf de cuţit de bicarbonat de so-
diu). Se beau 2-3 căni pc zi. Când se depăşeşte această doză, produc vomă. 

Florile, 2 linguriţe la o canâ cu apă, sub formă de infuzic, se beau 2-3 câni 
pc zi îndulcite, preferabil cii miere. 

Frunzelc cnide, tincrc, în amestec dc salate de primăvara 
Uscatc, sub formă dc infuzic, o lingură fmnze la o canâ cu apâ; se bcau 2 

căni pe zi. 

Contraindicaţii 
Dacă se respectă dozcle indicate, nu prczintă rcacţii adverse sau efecte se-

cundare. 

CIUMĂFAIÂ (LAURUL PORCESC) +] 
(Daturastramcmium L.; ("sattano maszlag; Cicmeiner Stechapfcl, Doreekraut) 

Specie anuală, vigtiroasă, ajunge pânâ la 1,5 m înălţime, cu tulpina rami-
ftcată, cu frunzele ovale sau oval triungliiularc, cu marginea sinuată ncregulat. 
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Florile suni mari, cu corola albă în 
formă dc pâlnie alungită. Fructele 
au forma unor capsulc mari ovoida-
lc, ghimpoasc. 

Se înlâlneştc frccvent pe locu-
rilc unde se depozileaza gunoaielc 
lângă sate, pe marginea şanţurilor, 
printre dărâmături şi molozuri. 

Compoziţie chimică 
Toate părţilc piantei conţin al-

caloizi; fnmzcle conţin 0,20-0,50% 
alcaloizi formaţi din hiosciamină, 
atropină, scopolamină, scopoletol, 
moieloidină, apoalropină, bazc vo-
latile siniilarc cu cele din Atropa 
belladonna (Mătrăgunâ), nicotină 
etc. 

In râdăcini, pe iângă alţi alca-
loizi, este prezentă şi cuschigrina. 
Seminţeic conţin până la 0,50% al-
caloizi. 

Farmacologie 
Are acţiune similară cu cea a Mătrăgunci, dar prezenţa scopolaminei în 

cantităţi mai mici îi conferă acţiune calmantă asupra sistemului nervos central. 
Acţiunea parasimpaticoliticâ se exercită asupra musculaturii netede şi asupra ce-
lei bronşice. Pe baza acestor acţiuni, preparatele farmaceuticc din Ciumăfaie se 
utilizează ca antispastic, sedativ nervos şi anliastmatic. 

Recomandâri 
Ca antiseptic, sedativ nervos şi antispaslic. 

* Numai sub formă de produse farmaceutice precis dozate, la indicaţia me-
diculiîi. 

. Mocl tie preparare şi administrare 
Produsc farmaccuiice conform prospectolui. 

Contraindicaţii 
Glaucom, spasme esofagiene, adenom de prostată, boli vasculare gravc, 

cardiopatie ischcmicâ, hipertensiune artcrialâ, insufîcienţe rcnale şi hepatice gra-
vc, sarcină, perioada de lactaţie. Aten^ie la asocierea cu altc mcdicamcnte. 
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CIUMAREA 
(Galega officinalis L.; Kecskeru 

ta; Geissraute Jahrmarktblume) 
IMantă eroacee cu frunze impa-

ripenat compuse, cu flori în raceme 
lungi, palid liliacec, cu frucle sub for-
mă dc păstâi lineare. Creşte prin live/i, 
păşuni umede, pe malul apelor. Se mai 
numeştc popular Scrântitoare sau tar-
ba ciiimei. 

ConTipoziţie chimică 
Pârţile aeriene ale plantci conţin 

galeginâ, derivat al guanidinei, guanidi-
nă, acid pipecolinic, derivaţi flavonici (în 
spccial lutcolinâ), saponozide, taninuri, 
substanţc amare, săruri niinerale etc. 

Farmacologie 
Galegina, substanţa activă princi-

pală din accastă planfă, ac(- nează prin 
blocarea enzimeior oxidative din ciciul 
Krebs (dihidrogenaza succinică şi oxi-
dul de citocrom): în acest fel, sc reduce 
glucogeneza şi creşte glicoliza anaero-
bă, favorizând transferul glucozei din 
sânge în ţcsuturi. 

Recomandări 
Datorită acţiunilor mcnţionate, eslc una dintre speciile hnportante şi dc 

perspcctivă, cu acţiune hipoglicemiantă în tratamenlul diabetului de tipul II. 
în medicina tradiţională se utilizează pentru acţiunea galactogogă, diureti 

că, diaforetică, antiepileptică şi antihelminică etc, dar aceste utilizâri mai nccc-
sifă cercetări pcntru a fi confirmate de fîtoterapie. 

Mod de preparare şi administrare 
Numai în combinaţie cu alte plante lupogliccmiante, sub tbrma cic produ-

sc fîlotcrapcntice, adjuvante în tratameniul diabetului. 

Contraindicaţii 
Nu au fost studiatc, dar menţionăm laplul că galegina prezintă un grad de 

toxicitate. I'lanta este toxică pcntru ovine. 
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COACAZUL NEGRU 
(Ribes nigmm L.; Fekete ribizke; Schwarze Johannisbere) 
Arbust de cultiiră, rar în flora spontanâ, înalt până la 1-2 m, cu tulpina 

drcaptă, nespinoasă. Frunza este formată din 3 lobi ascuţiţi, dinţaţi pe margini. 
Florile sunt grupate în 5-10 raceme gălbui catre exterior şi roşietice spre inte-
rior. Fructele, bace sferice negre. Din păcate, la noi acest valoros arbust se cul-
livă din ce în ce mai rar. 

Compoziţse chimică 
Frunzcle eonţin fiavonoizi care au componenţi principali derivaţi ai rutinei, 

ai ziaoquercetinei şi ai camferolului. S-au ideutifîcat derivaţi ai miricetinei şi izo-
iharnnetinci. Printre alţi componenţi, rnai cnumerâm cantităţi mici dc ulci esen-
ţial, proantocianidine, oligozaharide, acid ascorbic, enzime, săruri minerale etc. 

Fructelc conţin 9,5-10% zaharuri, acizi organici: citric şi malic, 2,1%. pro-
teine, Calciu, Fier 2,1%, Fosfor 3,5 mg%, Potasiu 316 mg%, Sodiu 2,8 mg%,, 
Zinc 3,5 ing%, Cupru 1,5 mg%, Clor 3,4 mg%, Flor 0,01 mg%, carotenoide, vi-
tamina BI, B2, B6, viîamina C 150 mg%, vitamina PP, pigmenţi antocianici, 1:1a-
vonoidc etc. 

Seniinţelc de Coacăz ncgru au că-
pătat o importanţă deosebită în fitotera-
pie datorită conţinutului în acizi graşi 
pi)linesaturaţi, în special acidul ga-
ma-linolenic (AGL) şi omcga-6, ceea 
ce situează uleiul de Coacăz negru în-
tre celc mai bogate surse de acizi graşi 
esenliali (întro care şi acidul alfa-lino-
lcic, omcga-3 şi alţi acizi graşi ncsatu-
raţi de tipul C-18 asemânători cu cei 
din ulciul de peşte). 

Farmacologie 
Preparatele pe baza de frunzc dc 

Coacoz negru au proprietăţi antialergi-
cc şi antiinflamatoarc, comparabilc 
dupâ unii autori cu celc ale indometaci-
nei. Mai mult decât atât, contrar indo-
metacinei, cxtractele din frunzcle accs-
tci plante sunt private de ulcerogena 
produsului de sinteză. 

Acţiunea preparatelor pe bază de 
Coacaz ncgru estc datorată prczcnlci 
flavonoidelor, tn special mtinei. Printrc 
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altele, substanţele dc natură sleroidică, între care lanosterolul, conferă prepara-
telor o acţiune similară corticosteroizilor. 

Frunzele de Coacăz ncgru reduc ivemosfaza leucocitarâ şi acţionează pc 
membrana cclulară. Dc asemcnea, reduc produccrea dc histamină şi de chinine 
a mastocitelor, contribiund în special la granulaţia lor. Preparatelc pe bază dc 
frunze de Coacăz negru acţioneazâ şi asupra celulelor imunocompctentc, fără a 
modifica eiiberarea altor imunoglobuline. 

Datoritâ prezenţei în frunze a antocianilor şi polifenoliior, au acţiune arvli-
oxidantă, antiinflamatoarc şi antiaiergicâ. 

La fel dc imporlantă este şi acţiunea farmacologică a uleiului obţînut din 
scminicle dc Coacăz negru, datorită unor acizi graşi csenţiali care nu pot fi sin 
tetizaţi de organismul uman. Numai acidul gama linolcnie (AGL) reprezintă 
19% din greutatea seminţolor, iar acidul linoleic, 3 şi 6 omega sc aflâ* în ele în 
cantităţi apreciabilc. 

Acizii graşi polinesaturaţi introduşi în dictâ surit precursori ai numeroase 
substanţe fundamentalc cu activitate biologică. 

A.G.L. estc un precursor al prostaglandinci implicată în reglarea multor 
funcţii glandulare, între carc presiunea arterială, stările inflamatorii, sinteza co-
lesteroluiui şi multiplicarca cclulară. 

Fructele de Coacăz ncgni au nu numai valoarc alimentară, dar şi medicin.i-
lă. Au efecte tonice gencrale, măresc rczistcnţa organismului la proccscle infec-
ţioase, stimulcazâ formarca globulelor roşii, influenţează creşterca pondcralâ şi 
formarca oasclor la copii. 

Datorită rutozidului solubil, joacă un rol important în prevenirea accidcn-
telor vasculare. Pigmcnţii antocianici au ca cfect mărirea acuilăţii vizualc şi, da-
torită acestui fapt, consumarca fructelor de Coacăz negni cstc utilă pentru lucră-
torii din subteran, aviatori, scafandri, cosmonauti. 

Fructele de Coacăz ncgru mărcsc diureza şi eliininarea acidului uric şi a 
calculilor urinari. 

Recomandări 
Preparatele din frunzc se rccomandă în sindroamcle inflamatorii sistemice 

şi locale, în special la nivel digestiv şi respirator şi în sindromu! alcrgic. Se re-
comandă şi în oeulorinite, alergii de sczon, în cefaleca vasomotoric, în reumatis-
mul articular şi în astmul bronşic. 

O atenţie dcosebită trcbuie acordată ulciului obţinut din seminţele de Coa-
căz negru eare, după curn am văzut, conţine acizi graşi polinesaturali şi în spe-
ctal A.G.L. 

în continuare vom enumera numai câtcva dintre utilizările potenţialc cli-
nicc alc uleiului obţinut din scminţclc acestci plante: în afecţiunMc coroiiaiienc, 
în eczcmelc atopicc şi în înl.arirea sistenvului imunitar, în sclcrozn niultiplă, îiv 
tulburări dc ciclu mcnstrual, în alcoolism, în hipcrrcactivitatc, în dcrnvalitc cio-
nice ctc. 
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Mod de preparare şi administrare 
Frunzele sub formă de infuzie, 1 lingură la o cană de apă; 3 căni pe zi. Atât 

pentru liipertensivi şi în arteroscleroză, cât şi pentru eliminarea acidului uric şi 
uraţilor sc fac cure de 6 luni pc an. Din fructe se prepară gemuri, dulceţuri, siro-
puri sau cidru. Din fructele uscate, 2 linguriţe la o cană, se prepară o infuzie; sc 
beau 2-3 căni pc zi. Cu fructclc proaspetc se fac cure dc cel puţin I lună pe an. 

I Hciul dc seminţe de Coacăz negru: 2-3 g/zi. 

Contraindicaţii 
Nu prezintă. 

Observaţii 
Am prezentat rnai detaliat importanţa Coach^ilui negru pentru a stimuia 

cultivarea acestui valoros arbust. 

COADA CALULUI 
(Equisetum arvense; Mezei zsurlo; 

Ackcr-Sehachtclhalm) 
Plantă erbacee perenă. Se utilizează 

tulpiuilc stcriic care apar la începutul verii. 
Crcşte din zona de câmpie până în cea mon-
tanâ pc locuri utnede şi ca buruiană în spe-
cial in porumbişti. în scopuri medicinale se 
poate utiliza şi specia Equisetum maximum 
(Părul porcuiuj sau Coada calului mare), 
specie înaltâ. a cărei tulpină viguroasă ajun-
ge pân<ă la 1,80 m înălţime; creşte în păduri 
niociiloase, pc locuri urnede şi pe coaste râ-
poasc. 

Compoziţie chimică 
Coada caluiui conţine 10-20% sub-

stanle minerale din care peste 60% sunt for-
matc din acid siiicic şi silicaţi. Silicaţii şi 
acidul silicic sunt solubili în proporţie de 
10-15%. Mai conţinc potasiu, aluminiu şi 
mangan, flavonoizi (0,3-1%) — în special 
glicozizi ai qucrcetinei, acizi fenolici, metil 
esteri ai acizilor cafeici şi protocatehic, al-
caloizi (urmc dc nicotină), acizi polymici şi 
dicarboxilici, Rtosteroli, saponozide, be-
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ta-sterol, acid malic şi oxalic, gliceride alc acizilor stearic, limoleic, oleic, dirne 
til sulfone, cantităţi mici de vitamina C şi urmc de ulei esenţial. 

Farmacoiogie 
Utilizarea în terapetitica modcrnă a preparatelor pe bază de Coada calului 

sc întemeiază pe folosirea îndelungată în mcdicina tradiţională a acestei plante, 
pe investigaţii fitochimicc şi pe studii farmacologice. Conform acestor studii, ac-
ţiunea diuretică este atribuită conţinufului în potasiu, flavonoizi şi saponozide. 
Efectele favorabile asupra sistcmului osos şi asupra ţesutului conjunctiv, inclu-
siv ashnilarea mai bună a calciului, sunt datorate acidului silicic şi silicaţilor, 
fapt favorabil în prcvenirca şi încetinirca osteoporozei. 

Spccia Equisetum arvense este oficinal în Farmacopeea Românâ şi Germa-
nă şi în alte Farmacopei. în Statele Unite ale Amcricii sc găseşte frecvenl şi îu 
difcrite suplimente nutriţionalc, sub formă de cxtracte fluide sau în capsule, pen-
trti aportul în săruri minerale şi pentru aeţiunea diuretică. 

Prevederile din farmacopei şi din staridardele de calitate sunt foarte exigen-
te. De exemplu, materia primă nu trebuie să conţină mai mult de 3% rizomi şi mai 
mult de 5% tulpini sau rămurele din alte specii sau hibrizi de Equisetum, tocmai 
pentru a preveni cventualele intoxicaţii (îndeosebi cu Equisetum paiustre). 

Extern, prcparatclc pe bază de Equisetum arvense au acţiune cicatiizarttă a 
rănilor greu vindecabile. 

în unele ţari, pe lângâ acţiunca diuretică, stitnularea digesliei şi prevenirea 
osleoporozei, Coada calului intră în compoziţia unor produse dieteticc în cura de 
slăbire. 

Recomandări 
Datorită acidului silicic şi equisetoninei, cele două specii menţionate au 

acţiune diureticâ şi decloruranta. Pe lângă aceste acţiuni, preparatelc speciilor 
tnedicinale (cxtract apos, fluid sau tinctută) se utilizează şi pentru acţiunea he-
mostatică. S-au obţinut rezultate bune şi în ancmiile secundare la bolnavii de 
neoplasm gastric, în metroragii, endometrite şi ttlcer gastric, Se recomandă şi în 
încetinirea fenomenului de osteoporoză, iar în cura de slăbire asociat cu alte 
plante. 

Mod de preparare şi administrare 
Sub formă de dccoct din 2 linguriţe plante la o canâ cu apă; se bcau 2-3 

căni pe zi. Tinctura se prepară din 20 g plantă uscată la 100 ml alcool de 60° prin 
macerarc 8 zile. Sc iatt 25-30 picături de 3 ori pc zi în puţină apă. 

Contraindicaţii 
In litiaza renală şi în cdcmcle cardio-renale. 
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Observaţil 
Atcnţie! Aceste specîi medicinale nu se vor confunda cu specia Equisetum 

palustre (Barba ursului de bahne) care, datorită alcaloizilor toxici, estc foarte pe-
rictiioasă atât pentru om cât şi pentru animale. Se difercnţiază prin sccţiunc în 
tulpină: la E. arvense, tulpina are 4 coaste, iar centrul estc plin; la E. maximum, 
tulpina are 8 coaste, iar centrul este gol. La E. palustre (toxic), tulpina în secţiu-
ne arc 5 coaste, dintre care 2 mai mici şi mai apropiatc, iar centrul este gol. 

in ţara noastră a fost studiată specia Equisetum maximum (sin. E. telmatc-
ja), Coada calului mare. Tulpinile sterile, în funcţie de zonă şi umiditate, depă-
şesc l ,5 m înălţime S-a constatat că aceastâ spccie, carc preferă apa freatică de 
suprafaţă si creşte de la şes până în zona montană, are un conţinut mai ridicat în 
uiei escnţial dccât spccia E. arvense. Se recomandă utilizarea accstei spccii în 
tizut intcrn. dcoarece are acelcaşi proprietăţi ca şi Coada calului. 

COADA RACULUI 
(Potentilla anserina L.; Libapimpo; Gănsefingerkraut) 
Plantă erbacee perenă cu numeroase tulpini culcate, cu rizom gros, cilin-

dric, frunzc alungite până la 20 cm, divizate în 13 21 foliolc, adânc crestate pc 
faţa infcrioară, argintiu păroasc. Florile sunt solitare, cu pcduncul lung, cu 5 pe-
tale aurii aproape duble decât sepalele. Creşte pe locuri nisipoasc şi pietroase, în 
lungul rfiuriîor, pe lângă garduri şi şanţuri, începând de la şes până la munte. Nu 
se va rccolta din comune sau sate. 

Compoziţie chimică 
Părţile aeriene ale plantei conţin 7-11% tanin, iar cele subterane pâna la 

20% taninuri. în întreaga plantă se găsesc şi substanţe amare, mucilagii, ulei 
escnţial, flavonoizi, săruri minerale etc. 

Farmacologie 
Sub forntă dc pulbere 

sau extract hidroalcoolic, 
accastă piantă, datorită tani-
nui ilor pe carc lc conţine, ac-
ţioncază ca aslringent, scă-
zând secieţiilc rnucoaselor, 
permeabiiitatca capilarclor şi 
a membranelor celulare. Da-
torită flavonoidelor, arc pro~ 
prictaţi uşoi spasmolitice 
asupra musculaturii netede a 
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intestinului şi utcrului. Acţioncază ,şi asupra spasmclor piloricc alc stomacului. 
F.xtern, are proprietăţi heniostatice. 

Recomandări 
Datorită în special taninutilor pe care le conţinc, acţioneaza ea astringent, 

scăzând secreţiilc mucoasclor şi pcmicabilitalea capilarelor. Se tccomandâ în en-
lerocolite, diarce estivală, metroragii, iar extern în gingivite. 

Mod de preparare şi administrare 
Din părţile aericnc ale plantei se prepară o infuzic folosind o lingură pian-

tă la o cană cu apă; se beau 2-3 cani pe zi neîndulcite. 
Din rizomii uscaţi şi măninţiţi se prepară un decoct folosind o lingură plan-

tă la o cană dc apă; se beau 2-3 căni pe zi neîndulcite. în cazul calculozelor apa-
ratului uro-renai, se recomandă cure de 2 săptâmâni pe lunâ cu un amestec de 
părţi acriene de Coada racului în proporţii egaîc cti frunze de Mesteacân; dintr-o 
itngurâ amestec se prepară o infuzie la o cană cu apă. Se bcau două căni pe zi. 

Contraindicaţii 
în constipaţia cronică. 

COADA ŞORICELULUI 
{Achillea millefolium L.; Kozonseges cickafar 

kfîi; Schafgarbe) 

Specie erbacee perenă, înallâ dc 20-80 em, în-
deobşte cunoscută, care crcşte atât în locuri însorite 
cât şi umbrite, din zona de şes până în cca montană 
din întreaga ţară. în zonele mai joase şi ridicate alc 
ţării, cantitatea dc substanţe active cste mai marc. Sc 
utilizează atât infloresccnţele separat, câ» si părţilc 
acriene ale plantci cu infloresccnţe cu tot, în funcţic 
dc scopul terapeutic urmărit. 

Compoziţie chimică 
CJoada şoricehilui conţine 3-4% tauinuri conden-

sate şi hidrolizabilc, 0,3 1,4% ulci csenţîal format în 
special din linalol, borneol, camfor, bctacaiyofilenc, 
1,8% cineol şi sesquitcrpene lactonice compuse în spe-
cia! din guaianoiide, un proazulen (achilhcina), achilli-
nă, leucodină, germacranolide, llavonoide — în special 
apigenină, lutcolină, izorhamnctină şi nitozid; ami-
no-acizi (alanină, histidină, leucină şi lizină), acizi graşi 
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(linolcic, palmilic şi oleic), acizi fenolici — în special cafcic şi salicilic, vitaminc 
(acid folic şi acid ascorbic), alcaloizi şi bazc alcaloidice (achiceine, achilleine, be-
taine şi colinâ), alkane, polyacetilenc, saponine, steroli, zaharuri şi cumarine. 

Farmacologie 
Această compoziţie chimică atât de complexâ explică dc ce acţiunea far-

macodinamică cste foarte variată: antipirctică, diaforetică, antiinflainatoare, 
spasmolitică, tonic amară şi digestivă (părţile acriene ale plantei), heinostatică, 
hipotensivă şi emenagogă. 

Acţiunea antiinflamatorie şi antispastică estc datorată cxtractelor apoase 
din inflorcsccnţc şi conţinutuiui în flavonoidc. De ascraenca, a fost confirmată şi 
acţinnea coleretică, precum şi cca antimicrobiană. 

Recomandări 
în cazuî în care se utilizcază infloresceniele rccoltate în timpul înfloririi, 

accstea pot înlocui cu succes florile de Muşeţel, datorită în special conţinutului 
în camaztilene. în acest caz, se recomandă în inflamaţii, ca antiseptic, ca protec-
tor îtnpoti iva iradiaţiilor şi ca cpitclizant. 

Părţile aeriene ale plantei se recomandă în anorexii, ca tonic amar şi imu-
nostirnuiant. Elc rcduc timpul dc coagularc a sângelui, fiind recomandate în 
afecţiuni hernoroidale, în menoragii şi alte hemoragii, durata acţiunii hemostati-
cc fiinc! dc I- 2 ore. 

Mod de preparare şi administrare 
Inflorescenlele, o lingură la o canâ cu apa, se prepară sub formă de infuzie; 

se beau 3 4 căni pe zi. Iot cu această infuzie sc spală rănilc sau se fac comprese. 
Penlru lîpsa poftei dc mâncare se prcpară un decoct scurt (5 minute) din 

pârţilc aeriene aie plantci, folosind o lingură plantâ la o cană cu apă. Se beau 2-3 
căni pe zi, Acelaşi decoct se utilizează şi în hemoragii, 4-5 câni pe zi. Stimulea-
z?i şi sceraţia de bilă. 

Contraindicaţii 
Nu prezintă, cxceptând decoctul din planta întreagă, care stimulează secrc-

ţiilc gastrice, liind conlraindicat în hiperaciditate şi ulcentl gastric. La unele per-
soanc poate produce alergic. Nu sc rccomandă în graviditate. 

CORIANDRUL 
(Coriandrum sativum L ; Kcrti koriânder; Garten-Koriander) 

Specic «tljacce anuală, cxchisiv cle culturâ. Sc utilizcză în spccial tructe-
le mature, carc nu pot fi confundatc cu altc firucte. Gustul lor estc plăcut aroma-
tic caraclerislic. l'runzcic au gust dezagreabil. 
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Compoziţie chimică 
Principalul componcnt al fructe-

lor de Coriandru este uleiul esenţial 
(cca 1%) compus din 55-74% linalol, 
20% monoterpene (alfa şi beta pinen şi 
limoncn), anetol, camfor, acid oleic 
(cca 25%), pctroselinic, linoleic Mai 
conţin glicozide flavonoidice: querceti-
na, izoquercitrina şi rutozidul. De ase-
mcnea, nu lipsesc: acizii cafeic şi clo-
rogenic, taninuri, zahaniri, proteine 
(10-16%), cumarinc, mucilagii, ami-
don ctc. 

Farmacologie 
Fructele de Coriandru au, în piin-

cipal, acţiunc carminativă şt stimulantâ 
a secrcţiilor gastro-intestinale. Au, de 
asemenea, acţiunc lipoiitică. Uleiul 
esenţia! are numeroase acţiutii. fiind 
analgezic, antioxidant, antispastic, bac-
tericid, digcstiv, citotoxic, antifungic, 
stirmilent cardiac. Acţionează şi asupra 
sistemului ncrvos central. Datorită 
acestei acţiuni, trcbuie respectatc dozc-
le maximc prescrisc. 

Recomandări 
Fructelc au acţiunc carminativă, bacteriostatică şi fungicidă. Se rccoman-

dă în anorcxii (lipsa poftei de mâncarc). Uleiul volatil este recomandat pciitm 
coiectarca gustuliii nepliicut al unor medicamcntc. 

Hstc larg utilizat în mdustria alimenlaiă. 

Mod de preparare şi administrare 
Sub formă dc infuzie de fruete zdrobite, o linguriţă la o cană cu apa. în ca-

zul anorcxiilor sc bea o cană infuzic cu 15 minute înaintc dc mâncarc. Pentru 
iişurarea digestioi, infuziile se bcau dupa mesele principalc. Seminţclc ca atare 
pot fi masticatc dupa mâncarc. Se poate folosi şi sub tormă de tinctură 10%, din 
carc sc iau inaximum 15 ml pe zi. 

Contraindicaţii 
Nu prczinlă. Ulciul volatil cste netoxic şi neiritant, dar stupclîant în dozc 

tnari. Sc va uliliza eu moderaţie, maximum 10 picături în 24 ore. 
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CRAIFELE 
{Tagetespatula L; Bârsonyvirâg; Studenten-Blume) 
l'lantă ornamentală, cunoscută de toţi, cultivată în scop omamenta! în di-

ferite forme, unele involte, în parcuri şi grădini şi chiar în balcoane. 
Se cultivă şi pcntru scopuri medicinale. 

Compoziţie chimică 
Pârţile aeriene ale plantei recoltatc în timpul înfloririi conţin ulei escnţial 

bogat în tagetonc, ocimene, myrcene, linalol, limonen, pinene, carvone, citral, 
camfene, acid valerianic, aldehidă salicilica etc; flavonoizi, camferitrină, cver-
cetagetină, patuletină, helenienă (cstcnrl acid dipalmitinic al luteinei) etc. 

Farmacologie 
Heleniena produce o crcşterc a 

vitezei dc adaptare şi ameiiorează sen-
sibilitatca vizuală a ochiului normal, 
acţiune favorabilă şi în miopie, în for-
mek: neevoluatc de tetinită pigmentară 
şi în hemeralopie. 

S-a mai stabilit că patuletina sca-
de peimeabilitatea capilarelor şi are ac-
ţiune antispastică şi hipotensivâ. Nu in-
ttuenţează excitabilitatea miocardului. 

Principalul component din uleiul 
esenţial, tagctona, poate fi dăunător or-
ganisuiului urnan şi poate produce der-
mafite. De aceea, uleiul esenţial trebuie 
bine dozat: şi utilizat numai în produse 
fannaccutice. 

Recomandări 
Datorită componentelor din 

ulciul volatil al flavonoizilor cvcrccta-
getinei, patuletinei şi în special al helc-
nienei, produscle fitoterapeutice din 
această specie sunt indicate în corecta-
rea vederii noctume deficitare a ocbiu-
lui normai şi miop, în hcmeralopic 
(acuitate vizuală deficitară) şi ca adju-
vant în retinita pigincntară. Ulciul di-
luat extcrn: în inliamaţii şi infecţii i'un-
gice. 
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Mod de preparare şi administrare 
Sub formă de produs farmaceutic românesc Heligal, dacă se mai fabrică. 
în amcstec cu altc plante, în proporţie de 20%, poate fi utilizată în infuzia 

obţinută din o lingură de plantc la o cană cu apă; sc beau 2 câni pe zi. 

Contraindicaţii 
Respectând indicaţiile din prospect şi cele prezentate la prepaiarea infu/.iei, 

m prezintă contraindicaţii. 

CREŢIŞOARA 
{AUhemilla vulgaris L.; Palâstfii; Frauenmantel) 

Plantă erbacee perenă, dc 
10 40 cm înălţime, cu frunze bazale, în 
rozeta, reniforme, cu marginea dinţată, 
având diametrul de 2-6 cm; frunzclc 
tulpinale sunt mai mici. Flori mici, ne-
semnificativc, de culoare galbene-ver-
zui. Creşte dc obicci în zoncle monta-
ne, în păşuni, fâneţe şi în special pe 
coastele abruptc, pc albiiie torenţilor şi 
pâraielor. 

Compoziţie chimică 
Părţile aeriene ale plantei conţin 

6-8% tanin care, prin hidroli/ii, dă acid 
elagic şi luteic; rnai conţine substanţc 
grase formatc din acid palmitic şi stea-
ric, fitosteroli, săruri rnincralc şi alţi 
compuşi a căror structură cbimică nu a 
fosf. pe deplin dcfinita. 

Farmacologie 
A fost puţin studiată sub aspectul 

acţiunii farmacodinamice. Principala 
acţiune a fost atribuită taninunlor. Pen-
tru a deveni cu adevărat plantă mcdici-
nală, mai sunt necesare cercetări fuo-
chimice, farmacologicc şi clinicc. 

Recomandări 
Părţilc acricne, cât şi cele subte-

rane, datorită conţinutului în taninuri 
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(clagic şi luteic) şi fitosteroli, au acţiune astringentă interna şi externă. Se reco-
mandă pentru acţiunea stomahică, antidiarcică şi antihemoroidală. Una dintre 
principalele indicaţii terapeutice este cea hemostatică în metroragii şi în hema-
turii, fic ca alarc, fie în combinaţic cu alte plante 

Mod de preparare şi administrare 
Din o lingură plantă (parţile aeriene şi subterane) se prepară o infuzie până 

la fierbcrc. Se lasă la cald, la foc foarte dornol 10-15 minutc, apoi se filtrează. 
Se beau I 3 câni pe zi. Aceeaşi infuzie poate fi utilizată şi extern. 

Contraindicaţii 
Nu sunt cunoseutc până în prezent. 

Observatii 
» 

în filotcrapic tn uttirnii ani sc utiiizcază, cu aceeaşi acţiune cu Alchemilla 
vulgaria, ,şi altc specii: A. conjuncta. A. hyhrida, A. mollis, A. glaherrima, care 
crosc îi) ţara noastrâ. 

CRETUSCA 
1 5 

{Filipendula ulmaria L., sin. Spiraea 
ulmaria 1.,.; Reti legyezoiti; Echtes Mădc-
siiss, Spierstaudc) 

Specie erbacee perenă, viguroasă, 
înallă dc 1-1,2 m, cu ftunze mari de 20-30 
cm, pcnate. cu trci-cinci lobi palmaţi. Flori-
lc sunt multiflore, dese, asemănătoarc cu 
celc de soc, dc culoarc alb-crem. Se recu-
nosc uşor, deoarece prin frecare între degete 
dcgajă un rniros ascmânător cu salicilatul de 
metil (Sa)iform). 

('rcşte în zăvoaie sau pajişti umcde în 
zonelc dchiroase şi montane. 

Compoziţie chimică 
Conţinc 10 15% taninuri fenolice, în 

speciai rugosiis-D; flavonoide pâna ia 6% în 
florilc proaspetc, în special spireozid, precum 
şi altc qucrcetine şi derivaţi ai camferolului. 
Mai eonţine glicozidc fenolice (0,3 0,5%), în 
spccial spiraenina şi monotropitină, priinvc-
rozidc alc aldchidci salicilice şi ale salicilatu-
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lui de metil, izoalicină, un glicozid al aîcoolului salicilic; ulei esenţial cca 0,2%, 
format în special din aldelridă salicilică, mucilagii, acid ascorbic etc. 

Farmaeologie 
B.H.C, (British Herbal Competîdium) menţionează acţhmea nntiinflama-

toare, diureticâ, stomahică şi astringentă. Conform acestui Compendium, indica-
ţiile terapcutice se referâ la acţiunea asupra dispepsiei acide atonice, în gastrite, 
în ulceraţii pepticc şi în special în durerile reumatice şi artritice (1992). 

Recomandări 
Astringent tonic, diuretic şi în anasarcă (acumulare de serozităţi într-o ca-

vitate naturală). în dozc lerapeutice, florile sunt considerate ca un bun adjuvani 
în tratamentul reumatismului articular acut. Extern, sub formă de fricţiuni, cal-
mează durerilc reumatice. 

Wîod de preparare şi adrninistrare 
Floriie sub formă de infuzie, o linguriţa la o cană cu apă; se beau 2 căni pe zi. 
Extern: sub formă de tinctură preparată din 20 g flori proaspetc îa 100 ml 

alcool de 87". Se macerează timp de 8 zile. Se fac fricţiuni locale. 

Contraindicaţii 
Nu prezintă, decât la pcrsoanele sensibilc îa saliciîaţi. 

CRUSINUL 
(Frangula alnus, sin. Rhamnus frangula; Kutyabenge; Faulbaum) 

Arbust nespinos. înalt de 1-3 m, rareori până la 7 m, cu coroana rară, cu 
ramuri subţiri, cilindrice. Caracter de recunoaştere a scoarţei: îenticele (iiniuţe 
albe) alungite, nu orizontale. Flori mici, câte 2—10 în bucheţele cu petale al-
be-vcrzui. Fructcle sunt drupc sfericc de 6-8 min diametru, îa înccput verzi, apoi 
roşii, la maturitate negre-violet, cu 2-3 seminţe. A nu se confunda cu Lemnul 
câinesc (Ligustrum vulgare) care este toxic. 

Compo^iţie chimică 
Coaja uscată dc Cruşin conţine glicozide antrachinonice A şi R. ftangulina 

A şi B, în cantitate de 3 7% şi alte antrachinone, glicozide, diantrone. flavonoi-
dc şi taninuri etc. 

Farmacoîogie 
Datorită dcrivalilor antracenici, prcparatcle pe bază de Cruşin au cfecte la-

xativc. Accşti dcrivaţi crcsc motilitatea colonului, stimulând conlxacţiile. Acce-
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lereazâ astfel pasajul intes-
tinal, deoarecc grăbesc tim-
pul de contracţie şi reduc 
absorbţia lichidelor prin lu-
men. De asemcnea, stirnu-
lează secrcţiile de cloruri şi 
pnn accasta contribuie la 
creşterea cotiţinutului de 
apâ şi de electroliţi din in-
testinc. 

Recomandări 
Scoarţa de Cruştn nu 

se va utiliza în starc proas-
pâtă, ci fie după ce a fost 
lăsată m an la uscare, fie 
dupâ cc a fbst supusă iinui 
şoc lermic la 100°C timp de 
15 mmutc înairue de usca-
re. Datorită conţinutului în 
derivaţi antraccnici. scoarţa 
dc Cruşin, în funcţie de 
doză, cste laxativă sau pur-
gativă, datoritâ stimulârii 
activilăţii pcriataltismului intestinal. Intră în compoziţia multor produse fitotera-
peuticc şi ccaiuri medicinale. 

Mod de preparare şi administrare 
Sub formă de decoct preparat din 1-2 linguriţc coajă fragmentatâ, care se 

opăreşte (pentru imbibiţie) cu o cană de apă fierbinte. Se lasă în repaos 1/2 oră, 
apoi sc fierbc la foc domol 15-20 minutc compJctând apa de cvaporare. O cană 
din accst decoct se bea înainte de culcare îndulcitâ cu miere. 

Contraindicaţii 
După cercetările din ultimii 10-15 ani s-a demonstrat că toate purgativele 

care conţin derivaţi antracenici favorizeaza evoluţia cancerului colono-rectal. 
Atât dccoctul de coajă de Cruşin cât şi celelalte produse fitoterapeutice care con-
ţin Cruşin nu se vor utiliza mai mult de 7 zile pe lună şi atunci numai în cazul 
constipaţiilor grave. Produsele pe bazâ de Cmşin sunt contraindicate în obstruc-
ţiile intestinale, în inflamaţiile acut-intestinale, în boala Crohn, în colitele ulcc-
roase, în apendicitc şi în durerile abdominale de origine necunoscută. Nu se vor 
administra la copii sub 12 ani şi nici în timpul sarcinii şi alăptării. Contra con-
stipaţici sc vor i'olosi alternativ scminţc de ln, ulei dc parafină uz intein, pâine 
graham ctc. 
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CUCUTA +] 
(Conium maculatum L.; Biidos 

biirok; Schierling, Giftdolde) 
Specie ruderală (numită popular 

şi Buciniş şi Cucută mare), comună 
locurilor necultivate, fângă ruini şi gar-
duri, înaltă de 0,5-2,5 m, cu tulpina ci-
lindrică găunoasă, albăstruic, adescori 
pătatâ, brun roşiatică, cu frunze de 
până la 50 cm lungime şi 40 cm iăţimc, 
2-4 penat sectate, având scgmcntelc la 
rândul lor pcnat fidate. Toată planta arc 
miros respingător. 

Recomandări 
in trecut era utilizată ca scdativ şi 

calmant al ncvralgiilor. în prczent nu se 
mai utdi/.cază în fitoterapeuticâ. Limi-
tat în unele preparate homeopate. 

Dacă ptanta este mai puţin toxieă 
pentru unelc animale, este foarte toxicâ 
pentru om. 6-8 frunze vcrzi pot provo-
ca accidente mortale. Moartea survine 
în urma paraliziei muşchilor diafrag-
mei şi oprirea respiraţiei. 

Contraindicaţii 
Nu se recomandă utilizarea inter-

nă sau externâ. 

CUCUTA DE APA +] 
(Cicuta virosa L.; Vizi biirok; Gittiger Wasserschierling) 
Piantă înaită, cu rizom mult îngroşat, cu măduva interioarâ comparti-

mentată prin pereţi transversali, cu tulpina groasâ, dreaptă, goală la interior, 
inaită pânâ ia 2 m, în partea superioară ramificatâ. Ftunzeie inferioare suni foar-
te mari, iung peţiolate, 2—3 penat sectate. Frunzele supcrioare sunt asemanătoa-
re cu ceie inferioare, dar mult mai seurt peţiolate. Inflorescenţele sunt sub tbr-
mă dc umbelc globuloase cu flori mici şi numeroase, cu caliciul forinat din 5 
dinţişori cu petale albc. Crcşte pe iângă marginea apeior lin curgâtoare, a mlaş-
tinilor şi a lacurilor. 
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Recomandări 
Hra utilizată în trecut în cat-

marea durerilor, sub formă de 
comprese sau unguentc în reuma-
tism şi gută, iar în homeopatie sub 
formii de picături în diluţii foartc 
mari, în migrene, meningitc şi 
ameţeli. Nu se recomandă nici in-
tern şi nici extern, 

Contraindicaţii 
Datorită toxicitălii mari, în 

prezcnt nu se mai utilizcază. 

Observaţii 
Scopui prezcntării Cucutci şi 

Cucutei de apă cstc de a cunoaşlc 
aeesîe specii şi dc-a ue feri de elc. 

DEGETELUL ROSU 
(Digitalis purpwea L.; Piros gyiisziivirâg; Purpurrotcr Fingerhut) 

Specie bianuală, exclusiv de cultură. Celclalte specii — Digitalis lanata 
Ehrfa. (Dcgctdu! lânos, Gyapjas gyiiszuvirâg, Wolliger Fingerhut) şi Digitalis 
grandiflora ivlill. ((îyiiszii fii, Gelge Glockelchcn) — cresc şi în ilora spontană 
din ţara noastră, iar specia Digitalis lanata se şi cultivă. 

Compoziţie chimică 
Frunzcle conţin heterozide cardiotonice (0,40-0,80%) al caror aglicon este 

de natură cardenolidică şi hctcrozide nccardenolidice al căror aglicon conţine un 
nucleu stcrolic. La rândul lor, heterozidele cardiotonice se împart după structura 
ehimică a agliconului în 3 grupe sau serii: A, B şi E. 

Frunzele de Digitalis purpurea mai eonţin 10% subslanţe minerale bogate 
în potasiu, calciu şi magneziu, acizi citric, cafeic, p-cumaric, ferulic, ascorbic, fla-
vonoide, ca digiflavona sau luteolina, colină şi acetilcolină, mucilagii şi enzime. 

Farmacologie 
Prin acţiunea lor specifică, heterozidele cardiotonice produc o creştere de 

contracţie a miocardului, carc cste urmată de o rărire a bătailor inimii, prelungi-
rca conducerii iufluxului nervos prin miocard şi o uşoară creştere a cxcitabilită-
ţii ccntirior hcterotropici cardiaci. Prin aceste cfecte, frunzele de Degeţcl roşu 
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determină ameliorarca circulaţiei sanguine, 
cresc oxigenarea ţesuturilor, înlaturâ staza şi 
edcmele şi rnărcsc diureza. 

Nu vom intra în detaiii privind compozi-
ţia chimicâ a speciilor dc Digitalis şi nici cu 
privire la acţiunea farmacodinamieă, deoare-
ce nici una dintre acestea mi se folosesc în 
„farmacia casei" decât dupâ prelucrări specia-
le în industria farmaceutică. 

Recomandări 
Prin acţiunea lor specifică, heterozideic 

cardiotonice din speciile de Degeţel menţio-
nate, ncputând fi reproduse dc chimia dc sin-
teză, rămân mcdicainentc majore de origine 
vegetala. Ele se administrează numai sub fbr-
mă de produse farmaceutice precis dozate, la 
recomandarea şi sub supravegherea medicu-
lui specialist cardiolog. 

Contraindicaţii 
Conform prospectelor iîecărui produs 

farmaceutic, pe bază de heterozide cardioto-
nice de tip digitalic. 

Observatii 
Dintre spcciiie de Digitalis care crcsc în 

ţara noastră, cea mai răspândită estc Degeţe-
lul galben (Digitalis grandiflora), frccvcntă 

S^^tjyjHfiyM ^ÎKW^^M >n t o a l e 'cgiunilc ţării, prin poieni, păduri, ra-
v^ilp ffl§M\ \ ^ T ^ S . > « r ' ^ ' ^' ^ 6 ' 1 " ' ^ e pădure» din zona de dealuri 

până în cca montană superioară. Este o specie 
înaltâ de 50-100 cm, cu frunze alungit lance-
olate şi cu fiori galbene asemănătoare cu cele 
ale Degeţelului roşu. 

Degeţelul lânos (Digitalis hmata) are florile albc-găibui, la exlerior glan-
dulos păroase, iar 1a intouor cu vinişoare brune Creşte prin tufarişuri, poieni, lo-
curi pietroasc, dar numai în părţiic sudice aie ţării. 

Spccia Digitalis femiginea are florile tot galbene, la interior ruginii sau 
brun roşcate, cu ncrvuri lihachii. Creşte tot în zonele sudice ale ţării, prin paduri 
şi rarişti dc pădurc şi cslc desliil de rară. 

Am prezcntat accstc scurtc descricri ale celor trei specii de Digitalis din 
flora noastră spontană cu scopul de-a atrage atenţia asupra posibilităţii confun-
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dârii frunzelor speciilor de Digilalis m stadiu tânăr, când tulpina floriferă încă nu 
estc formată, cu frunzelc de Pătlagină moale sau de Pătiagină cu frunza îngus-
tă (Plantago mcdia, Plantago lanceolata), fapt care ar ducc la grave intoxicaţii. 

DRACILA 
(Berbcris vulgarls L.; Soska; Sauerdorn) 

Arbust drept, ghimpos, înalt pâriă la 3 m. Frunzele sunt ovale, cu dinţi 
deşi ,şi ascuţiţi pe margini. Fiori sub formâ de ciorchine, galbene. Fructul cste o 
bacă ovoidă de culoarc roşu aprins, în interior cu 2 seminţe. 

Compoziţie chiniică 
Substanţele active din Dracilă sunt alcaloizii în proporţie de 2-3% în rădă 

cini, diii carc cantitatca maximă (l -1,5%) este berberina care cste însoţilă tot de 
alcaloizi dc tip izochinolinic: berberubina, iatrorizina, palmatina, columbamina, 
bcrbatnina şi oxia cantina. Alături de alcaloizi, în scoarţa dc Dracilă inai existâ 
taninuri, acid cholidonic, rczine etc. 

Fruclele coapte nu conţin alcaloizi. Ele conţin cca 5% glucoză şi fructoză, 
acid rnalic. gume, pectine şi vitamina C. 

Farmacologie 
Alcaloizii, în spccial bcrberina, au acţiune deprimantă cardiacă şi asupra 

respiraţici. Stiinulează musculatura netedă a intcstinclor, utcmlui şi a altor orga-
ne. Au acţiunc vasodilatoare, dar produc şi bronchoconstricţie. In dozc niici, sti-
mulează activitatea cardiacă prin acţiunea asupra coronarelor. Oxiacantina izo-
lată din scoarţa acestei specii are acţiune vasodilatatoare şi hipotensivă. 

Cercetarilc din ţara noastra au pus în evidcnţă acţiunea colereticâ a cxctrac-
tclor de Berheris vulgaris, precum 
si acţiunca spasmoliticâ, fiind un 
preţios adjuvant în tratamentul 
aiccţiunilor biliare. Extractclc din 
accastă specie sau unii alcaioizi au 
rcmarcabile proprietăţi antibiotice, 
acţionând asupra unui mare numâr 
dc germeni patogeni, inclusiv My~ 
cobacterium tuberculosis. 

Recomandări 
în funcţie de componenţa şi 

compoziţia chimica, se rccomandă 
în afccţiuni cardio-vasculare sau 
hepaticc. 
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Mod de preparare şi administrare 
Numai sub formă de produse fannaceuticc precis dozate. 
Fructele pol fi consumate sub formă dc dulccaţă, suc sau sirop. 

Contraindicaţii 
Din cauza alcaloidului bcrberină, preparatclc din această planla trebuie ad-

ministrate cu prudcnţâ şi numai la rccomantlaiea nieciiculiii. 

DROBUL (MĂTURICEA) 
(Sarothamnus scoparius; Kozonscges scprozanot, Bcscnfricm) 

Arbust drept, rarnifical, înalt până la 2 
m. Tulpina şi ramurile subţiri au 5 muchii 
ver/i tot timpul anului. Frunzcle bazale sunt 
trifoliatc, celc din vârful lujerilor sunt sim 
ple, iar cele tinere păroase. Florilc sunt mai i, 
frumoasc şi galbcnc-aurii. Fruclelc au formâ 
cle păstiîi înguste. 

Spccia sc cultivă în spcciai în sud-ves-
tul ţării. 

Compoziţie chimică 
Difeiă în funcţie de organul dc planta. 

astfcl, ramurile tincre conţin alcalotzi între 
carc în principal l-sparteina (0,50-0,80%), 
genisteina şi sarotamina, carc sunt conside-
raţi stercoizomeri. Florile conlin un flavo-
noid — scoparozidul — prczent în caniităţi 
mici şi în ramuri şi alţi coniponcnţi de nalu-
ră flavonică. Tot din ramuri au fost izolate 
hidroxitiramina sau dopanuna, tiramina, epi 
nina, amine carc au fost idcnîificatc în mici 
cantităţi şi în flori. Materia primă conţine şi 
săruri minerale. 

Farmacologie 
Sparteina cste un gangioplegic, redu-

când conductibilitatca ncrvoasă ia nivelul 
ganglionilor vagului şi simpaticului, lîind, 
prin această acţiunc, un deprimant miocardic 
de lip chinidinic. Excitabilitatca anonnala 
carcliaca este cliinituiata sau chiar suprimată. 
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Totodată, sparteina arc acţiune analcplică respiratoric, iar asupra uterului, ocitoci-
că (stimuiantă a contracţiilor muşchiului utcrin). Sc citează şi acţiunca protectoare 
asupra organismului a spartcinei faţă dc veninul dc viperă. Sparteina este unul din-
tre alcaloizii puţin toxici, fiind Utilizată drept scdativ cardiac sau tonic cardiac dc 
întreţinere în pauzelc tratamentului digitalic. Se utilizează şi în obstctrica. 

Florilc, mai ptiţin utilizatc, au proprictăţi diurcticc datorită flavonoidclor, iar 
ranuirilc ,şi fructele verzi sub forina de cxtract apos acţionează ca vasoconstrictor, 
hemostatic (în special în epistaxis), datorită conţinutului în hidroxitiramină. 

Recomandâri 
Estc indicată în tahicardic sinusală dc naluiă vegctativă, eretism cardiac şi 

pentru inducerea travahului la termcn. 

Mod de preparare şi administrare 
Numai sub formâ de soluţii injectabilc conţinând sulfat de sparteină şi nu-

mai la reeomatidarea medicului. 

Contraindicaţii 
Miocardită, insuficienţă cardiacă, bloc atrio vcntricular. Nu sc adminis-

liează în tinipul sarcinii. Nu sc asociază cu altc mcdicamente sau soluţii alcali-
nc, taninuri, iod şi ioduti. 

DUOUL ALB Şl NEGRU 
(Morus alba L., Monis nigra L.; Fc-

ber cperfa, Fclcete eperfa; Weisscr Maulbe-
crbaum, Schwarzcr Maulbeerbaum) 

Arhori înalţi, până la 15 m, cu tulpi-
na dreaptă caie se ramitîcă de la mica înăl-
limc. îndeobşte cunoscuţi la noi, se cultivă 
pe marginea drumurilor, prin livezi şi gră-
dini, în plantaţii forcstiere. Adesca sălbăti-
cit, mai ales în pădurile dc luncă. 

Compoziţie chimică 
Frunzcie conţin taninuri, acid aspar-

tic, acid folic şi folinic, arginină şi compuşi 
volatili: butilamină, acid acetîc, propionic, 
izobutiric, aidehide, cetorie, beta-caroten, 
maleat şi carbonat dc calciu; fructele conţin 
anlociaui, tanin, ycizi organici, glucidc şi 
pectinc, vitamina C, săiuri minerale. 
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Farmacologie 
Acţiunea hipoglicemiantă a extractelor din frunze a fost confirmată dc mai 

mulţi cercctători. S-au obţinut rczultatc pozitive şi în distrofii ale miocardului. 
Extcrn, infuzia conccntrată din frunze sau sucul acid au proprietăţi dezhv 

fectantc şi astringentc ale afecţiuoilor bucale şi ale faringclui. 

Recomandări 
Adjuvant în fonnelc uşoare de diabet. Fructclc imature sunt astringente, iar 

cele coapte, laxative. 
Extcrn, pentru gargară în aftc, stoniatitc şi angină, sub formă de decoct 

conccntral (2 linguri frunze la o cană) sau suc concentrat preparat din rructe 
proaspele. 

Mod de preparare şi administrare 
Frunzelc sc prepară sub formă de infuzie, o lingură, la o cană cu apa; sc 

beau 2—3 căni pc zi. 

Contraindicaţii 
Nu prczintă. 

ECHINACEA 
(Echinacea purpurea, E. angustifalia, E. pallida; Biborkasvirâg; Sonnenlmt) 

Plante perene, de 100 150 cm înălţime, cu frunze lanccolat alungite (la 
spccia7^'. angustifolia mai înguste), ascuţite la vârf şi dinţate. Floriic sunt dispu-
sc solitar la vârfurile ramurilor. Florile tubulare sunt aşezatc bombat, sub formă 
dc cupâ întoarsa, înconjuratc dc flori ligulate, de culoarc roz până la roşu intens. 
înfloresc din luna iunic pânii în octombrie. Aparţin familiei Asteraceae (Compo-
silae). 

Spcciile sunt native în preriilc din Statclc din nordul I'ennsylvanici. în pre 
zent sc cultivă în numeroase ţări, între carc şi România. 

Compoziţie chimică 
Pârtilc acricne ale planlci Echinacea purpurea conţin derivaţi ai acidului 

cafcic: în spccial acid cichoric, caflaric şi clorogenic. Mai conţin cantitâţi mici 
de alkamidc, polizaharide solubile în apă, fructozanc, flavonoide, în special de-
rivaţi ai quercetinei şi kacmpfcroiului (rutozid), cca 0,30% ulei escnţial format 
din borneol, acetat dc bornil, acid palmitic clc 

E. angiistifolia şi E. pailida, atftt parţilc aericne cât şi rădaciiiile, au com-
poziţie chimică şi acţiune farmacodinamică aproape similară. 
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Ele conţin acid cafeic şi derivaţi: 
acid cichoric, echinacozide, verbacozi-
de, acid clorogenic şi izoclorogcuic, 
flavonoide de tipul quercetinci şi 
kacmferolului sub formă liberă şi gli-
cozidată, inclusiv rutozid, luteolină 
apigenină şi izorhamnetină. Mai conţin 
alkamide, polyzaharidc şi ulei esenţial. 
Rădăcinile de E. angustifolia conţin şi 
aiţi dcrivaţi ai acidului cafeic, în spe-
cial echinacozidc şi acizii mcnţionaţi 
raai înaintc, iar ca eletnent caracteris-
tic, cynarina, polizaharide, inclusiv 
inulină şi fructane. Mai conţin glico-
protcine în carc ptedomină zaharuri, 
cum ar fi arabinoza, galactoza şi gluco-
saminc, izobutil amide ale acidului tc-
tranolic, săruri mineralc ctc. 

Farmacologie 
Administrarea pe cale orală este normal să acţioneze mai lent dccât cca pc 

cale parenterală. Acţiunea sincrgica a multiplelor substanţe active pe care le con-
ţin accstc spccii cstc axatâ pe efcctele imunostimulante ale extraclclor alcoolice. 
Ea este produsă de amidclc lipofilicc (alchilamidele), în timp ce polizaharidcle 
solubilc în apă (derivaţii acidului cafcic) sunt implicatc în proccsul amintit îna-
inte cu condiţin ca ele sâ tie preparale din sucul celular proaspăt al plantei rccol-
tatc in timpul înflorirti. Tot sucul celular proaspăt aplicat local pc ţesuturile afec-
talc inhibă hialonidaza, ceea ce stimulează vindecarea rănilor. 

Recomandări 
Pc plan cttropcan, în uzul intern, preparatele pe bază de Echinacca sunt ad-

mise ca terapic adjuvantă ţi preventivă în guturai şi gripa, în afecţiunilc cronicc 
alc aparatului rcspirator şi ale căilor urinare inferioare. Ue ascmenea, sunt apro-
bate şi prodttscic de uz extern în tratamentul rănilor şi ttlceraţiilor cronice. 
O.M.S. (Organizaţia Mondială a Sănătâţii), pe baza ccrcctărilor Comisici Euro-
pene, accep'.ii utilizarea preparatclor din aceste plantc în tratamentele inflamaţi-
ilor ţesuiurilor dermice. 

Rccomandărilc terapcutice, contraindicaţiile, efectele secundare etc. sunt 
similarc pcntru cele trei spccii de Echinacca. 

Mod de preparare şi administrare 
Intern, se rccotnandă -ilnic între 6 9 rnt suc celular proaspat sau cchivalcn-" 

tul standardizat. Tot intcrn, cxtraci dc suc 25% în 75% alcool etilic de l>4", loi 
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6-9 mi pc zi. Comisia Europeană şi ESCOP (1999) au aprobat şi infuzia: I g 
plantă la 150 ml apâ; extract fluid 1:1 (g/ml), un mililitru pc zi; tinctuni 1:5 
(g/ml), cinci ml pe zi. 

Extcrn, sub formă de unguentc semisolide care conţin cel puţin 15% suc 
celular de Echinacea înglobat în vaseiina, lanolină anhidră, eventual eearâ sau în 
alte bazc de unguente. Tot pentru aplicaţii localc există geluri. Atât proparatcic 
pentru uz intern cât şi cclc dc uz extcrn nu trcbuic folosite consccntiv mai inull 
de 7-8 zile. 

Contraindicaţii 
Extern, nu au fost scmnalate. Intern, în bolilc progrcsivc sistcniice ca: tu-

bercuioză, leucoze, colagenoze, sclerozâ multiplâ, SIDA ctc, trcbuie folosile cti 
prudenţă şi numai la recomandarca mcdicului. 

Nu sc recomandă administrarea la pcrsoanclc cu tendinţe alergice la unele 
substanţe sintetice sau naturale din familia Asteraceelar. 

Utilizarea preparatelor parenterale nu şe rccomandă la diabetici sau la altc 
pcrsoane cu afecţiuni cronicc grave. 

FENICULUL 
(Foeniculum vulgare Mill.; Edes ko-

meny; Gemeiner Fcnchcl) 

Specie bianuală sau pereiiă, cxclu-
siv dc cultură. Fructele de formă ovoidă 
formate din două achene. Nu se po( con-
funda, deoarece prezintti miros şi gust ca-
racteristic, aromal, dulceag, apoi slab ar-
zător. Caracterele organoleptice sunt simi-
lare Anasonului, dar fructcle dc Anason 
sunt mai mici şi acoperile cu peri aspri, 
foarte scurti, iar ccle douâ acbcne sunt uni 
te între cle şi greu scparabile. 

Compoziţie chimică 
Fructele conţin 2-6% uîci cscnţiiil 

format din 50-60% anetol, limonen, felan-
dren, aifa-pinen, acid aiiisic, aldcbidă ani 
sică, cainfcnc, limonene şi 18--22% fenco-
ne, esdragol ctc, lipide (cca 15%), aleuro-
nă (cca 20%), ilerivaţi cumaririici, Ffavo-
noide (cvercetinâ), flavonol 3- glucoro-
nid, zaharuri (7-8%), substanţe minerale, 
mucilagii, ccruri, stigmastciina etc. 
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Farmacologie 
Datorită componentelor din ulciui esenţial, are acţiune antispastică şi car-

minativă, stimulează sccrcţia lactată, ftuidifică sccreţiile bronşice şi are proprie-
tăţi sedative. Supradozate, preparatcle pe baza de ulei esenţial (sau fructele în 
cantităţi de peste 5 g/zi) produc stări de excitaţie puternică, manifestate prin in-
somnii, cxcitaţii motorii sau psihicc, tulburări de vorbire, euforie, urmate de con-
vulsii puternice, după carc pot apărea stări de comă şi depresie putcrnică la ni-
velul sistemului nervos central. Utilizarca îndelungată, chiar în doze mici, poate 
irita mucoasele intcstinale. 

Recomandări 
Ca anliscptic, carminaliv şi cxpectorant în bronşite. Extern, în aromatera-

pie sub foriTiă de aerosoli sau unguente. 

Wlod de preparare şi administrare 
Sub forma de infuzie preparată din 1 linguriţă la o cană cu apă; se beau în 

eursul zilei 1 2 căni pc zi. Frima jumătate de cană se bea înainte de mâncare, iar 
cea de-a două jumătate după masa de prânz; la fei, cca de-a doua cana se împar-
tc în două, înainte de cină şi după cină. 

Inlră în compozitia unor ccaiuri medicinale, în pulberea laxativ-purgativă etc. 

Contraindicaţii 
în ulceru! gastric şi dttodenai, enterocoiite cronicc. Se va utiliza limitat şi, 

pc cât posibil, sc va înlocui cu Anasonul. 
Uleiul volatil, deşi este neiritant şi relativ 

netoxic, în do/.c mari, în special datorită fenco-
nei, are propnetăţi narcotice. Nu se recomanda 
în cpilcpsie şi în timpul sarcinii. Nu sc va uti-
liza ca atare, nici extern, pe piele, dccât diluat 
1% într-o bază dc ulei gras sau în unguentc. 

FERIGA 
(Dryopteris Jitix-mas; Hrdei pajzsika; 

Bchter-V/ucmfarn) 
Plantă erbacee perenă, înalta de la 1,20 

ia 1,40 m; rizom lung, de obicei de 30 cm, ra-
rcori până la 80 cm, orizontal, cu diametrul de 
4-5 cm. Frunzcie tincrc sunt răsucite la capăt în 
fonnă de cârjc, apoi la inaluritate ajung până la 
i .40 m, au pcliolul scurt, acopcrit cu palei um-
broasc brun roşcate. Frunzelc sunl penate şi 
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sectate cu 19-30 perechi de scgiucnle Pe spatele fntnzeîor se găsesc spori de-a 
lungul nervurilor, sub fbrmă de puncte brune, neuniforme. Specia creştc din re-
giunea inferioară montană, în păduri şi tufărişuri, până aproape de etajul subalpm. 

Recomandări 
îu trccut, extractelc din rizonii dc Fcrigă iîgurau în multe farmacopei, fiind 

utilizatc in combaterea paraziţilor intcstinali şi în spccial împotriva tcnici. Dupîî 
administrarca dozelor terapcuticc, se administra un purgativ, de obicei ulei dc 
Ricin. Astăzi s-a renunţai la această recomandare. 

IVlod de nreparare şi administrare 
Sub formâ dc produse farmaceuticc, în prezent numai pentru uzul vetcrinar. 

Contraindicaţii 
Oatorită toxicităţii carc se manifcstă prin colici abdominale, vornă, diaree, 

tulburări de natură nervoasă, vizuale şi auditive ctc, în prezent iiu se mai utili 
zcazâ la oanicni. 

REREA PAMANTULUI (ŢINTAURA) 
(Centarium umbellatum Gilib.; Szâzforintos fol-

depc; Fausendguldenkraut) 
Flantă modestă, anuală saw bianuală, de 

10-40 cm înălţimc, cu tulpina dreaptă, ramificată la 
partea superioară. La bază are o rozetă de frunze care 
se usucă după înflorire. Frunzele tulpinale sunt scurt 
peţiolate, alungite cu 3-5 nervuri. Florile, de culoare 
roz, roz-purpuriu, mai rar albe, sunt grupate la vârful 
tulpinii. Se recoltează numai părţile aeticne, tăiate cu 
un cuţit sau cu o foatfecă, pentru a proteja rădăcinile. 

Compoziţie chimică 
Eritaurina sau eritaurozidul (identic cu genţiopi-

crozidul) este o substanţă amarâ de natură glicozidică; 
eritrocentaurozidul, un heterozid neamar, este prczent în 
plantă alături de un alcaloid, eritricina, rezine, acid olca • 
nnlic (0,1-0,7%), eritostermă şi substonţc mineialc. 

Farmacologie 
Datorita, în special, critaurozidului, are proprie-

ti'Ui slimul.'uitc ale sccrcţiilor gastro-intestinale. Prepa-
ralclor pc bazâ de Fierea pâmântului li s-au atribuit ,şi 
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proprietăţi febrifuge şi de stimulare a organismului sub aspectul imunitar, pro-
prictăţi pentru a căror certificare mai e nevoie însă dc cercetări farmacodinami-
ce şi clinice. 

Recomandări 
Datorită eritaurozidului, o substanţă amară, are proprietăţi de stimulare a 

secreţiilor gastro- intestinale. Este considerată şi ca un bun imunostimulant. 

Mod de preparare şi administrare 
Sub formă de infuzie preparată dintr-o linguriţă plantă mărunţită la o cană 

cn apă. Se beau 2 căni pe zi înaintea meselor principale. Intră în compoziţia unor 
ceaiuri medicinale. 

Contraindicaţii 
în gastritele hiperacide şi în ulcerul gastric. 

FRAGUL DE PĂDURE 
(Fragaria vesca L.; Erdei szamoca; 

Wald-Brdbeere) 
Specie erbacee perenă, înaltă până 

la 25 cm, cu o rozetă de finnze la bază, cu 
numeroşi stoioni. Tulpina dreaptă, cu flori 
cu petale albe. Fructelc sunt la maturitate 
roşii şi au miros şi gust plăcut. 

Compoziţie chimică 
Fruozele conţin 12-15% tanin ela-

gic, însoţit de un alcool triterpenic, fraga-
rolul, cvercetină, cvercittină şi citrol, acid 
silicic, săruri minerale, unne de ulei esen-
ţial, zaharuri şi vitamina C. 

Fructele conţin cca 89% apă. Conţi-
nutui în protcine este relativ redus (0,8%), 
la fel şi cel în hidraţi de carbon (7%); în 
schirttb, conţinutul în săruri de potasiu este 
destul dc- iidicat (140 mg%), iar în fosfor 
este de 30 mg%. Sodiul estc prezent în 
cantităţi mici (2 mg%), calciul — 25 
mg%, iar ficrul — 0,9 mg%. Fructele mai 
conţin substanţe uleioase în cantitate de 
1,150 g%, iar acidul saliciiic este prezent 
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doar în cantitate de 0,01 g/kg, la t'cl ca şi microelementele (sulf, siliciu, iod, 
brom). Conţinutul în vitamina C este dc 60-80 mg%. Sunt prczente şi vitamine-
le A, Bl, B2 (0,05 mg%,). Dintre zaharuri, predomină levuloza, ceea ce permite 
consumarea lor şi de cătrc diabetici. 

Farmacoiogie 
Datorită prezenţci taninurilor din frunze, infuziiie au proprielăţi astringen-

te, fiind recomandate în diaree. 
Pructeic, datorită efectului diuretic, favorizcază eliminarea toxinclor din 

organism, fiind utile şi în tratamentul eczemclor şi al altor afccţiuni dcimatolo-
gice. Asuprasistemului digestiv, acţiunile sunt mulliple: laxativc, cu efccte favo-
rabile în arecţiuni hepatice, inclusiv în litiaza biliariî. Pioprietăţile hipotcnsive 
sunt favorabilc şi în încctinirea aterosclcrozei. 

Recomandări 
Frunzelc se utilizcază ca antidiareic şi diuretic, fie ca atare, tic în amcstcc 

cu alie piante. 
Din frunzele de Frag, de /.ineiir şi florilo de Bujori de munte se obţine m 

bun ceai alimentar. 
Fructclc se recomandâ (200 g/zi) în dieta diabeticilor, ca laxative uşoarc, în 

afecţiuni hepatice, în eczeme, în curc dc dczintoxicaie a organismului şi pentni 
proprietătilc lor uşor hipotensive. 

Mod de preparare şi administrare 
Sub formă de infuzie, o lingură dc frunze la o canâ cu apâ; se beau 2-3 căni 

pe zi. 
Pentru a obt,ine un ceai aromat se amestccă frunzele de E'rag cu fructe uscatc. 

Contraindicaţii 
Fructcle, foarte rar, la pcrsoanc scnsibilc, pot produce reacţii alergice la fel 

ca şi căpşunile. 

FRASINUL 
(Fraxinus excelsinr L.; Magas koris; lischc) 

Arbore înalt, până la 35 m, cu tulpina dreaptă, cu ramiiri puţine, îndrcpta-
te în sus. Frunzele sunt imparipenat compuse, lungi de 30-40 cm, cu i I foliole 
de celcmai multc ori (rar : 7 foliole). Florile aparînaintea frunzelor şi sunt lip-
site dc caliciu şi corolă. Fructele sunl linear lanccolnte, lungi dc 2-4 cm, cu să-
mânţa turtită, specie dc amestec în pădurile dc foioase in zona de câmpie şi dcal. 
Se cullivă şi dc-a lungul şoselclor. 
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Compoziţie chimică 
Frunzclc de Frasin con-

ţin nianitol, inozitol, cvercitri-
nă, acid malic, tanic, acid ur-
solic, gumc, ulei esenţial con-
ţinând terpcnc, derivaţi cuma-
rinici, o chinonă ascmănăloa-
rc cu vitamina K2 prin catena 
lalcrală formatâ din 9 grupări 
izopreniee, scoarţa arborelui 
conţine derivaţi oxicumari-
nici: fraxinâ, fraxinol, fraxidi-
nă etc. 

Farmacologie 
Datorită nianitelorşi fla-

vonoidclor (cvercitrina), ac-
ţioncază ca diurctic, diaforelic 
şi laxativ. Dalc mai vccbi se 
referă şi la efectele favorabilc 
în rcumatisrnul articular şi ca 
adjuvani. în gulă. 

Recomandări 
Preparatele pe bază de frunzc de Frasin sc rccomandă ca diuretic, diafore-

lic (favorizcară transpiraţia) şi laxaiiv. 

Mod de preparare şi administrare 
Infuzic preparată din 2 linguri frunze la o cană cu apă; se beau 2-3 căni pe 

zi, proaspăl prcparatc. 
Se recomandă altcrnativ cu altc plantc purgative, în combaterea consti-

paţici. 

Contraindicaţii 
în cntcrocolitc. 

Observaţii 
Frasinul se poatc confunda cu IMojdreanul (Fraxinus ornus). Deoscbirile 

cscnţialc suni. Mojdrcanul cste mult mai mic, rarcori ajunge la 12 m înălţime, iar 
uneori cslc arbust. Scoarţa lui cstc netcdă, frunzclc au doar 5-9 foliole, în timp 
cc nlc Frasinului au dc obicci 11 foliole. La Frasin, tlorilc apar înaintea înfrun-
zirii, iar la Mojdrean după înfrunzire. 
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FUMARIŢA 
(Fumaria officinalis L.; Orvosi fustike; 

Gemeiner Erdiauch) 

Piaiită erbacee anuaiă, înaltă de 
10 30 cm, tufoasă, cu frunze bipenate, cu 
flori lungi până la 9 mm, pineate, în raceme 
(infloresccntc cu axe, cu pcdunculi cgali), cu 
4 petaie roz cu vârf purpuriu. Creşte pe lo-
curi puternic însorite, ca buruiană, în porum-
bişti şi mirişti, în zona dc câmpic şi pe dea-
iuri joase. 

Compoziţie chimică 
Acid fumaric, taninuri, alcaioizi deri-

vaţi din grupa criplopinei (protopină, cripto-
pină, coridalină) şi dcrivaţi fenantrcnici (bul-
bocapnină şi dicentrină), rezine, substanţe 
amare, rnucilagii, sâruri mineralc. 

Farmacologie 
Cercetări recentc au pus în evidenţă ac-

ţiunea diuretic-depurativă, spasmolitică bi-
liară şi gcncralâ, coleretică şi colagogă, anti-
alergică, antidermatopatică şi antiacneicâ. 
Alte cercetari, relativ recente, au pus în evi-
denţă şi acţiunea hipotensivă, antispastică, 
stimulatoare a respiraţiei şi cardiacă, antago-
nislă serotoninei. 

Recomandări 
Deşi în ţara noastră această plantă mc-

dicinală nu este valorificată, pcste hotare 
există numcroasc cxtracte, recomandatc îu 
special îu afecţiunile hepalo-biliare. ca diure-
tic-depurativ, în alergii şi dcrmatopatii. 

Mod de preparare şi administrare 
Numai sub formă de produse fitoterapeuticc precis dozate, 

Contraindicaţii 
Conform prospeclclor care însoţesc produsele rcspectivc. 
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GĂLBENELELE 
(Calendula officinalii L.; Kerti korom-

virâg; Rnigclbume) 

Plantă de cultură în toate zonele ţării. 
Florilc de culoare gaiben-portocalie, grupate 
în antodii terminale (20-25) pc o tufă. 

Compoziţie chimică 
Glicozide dc natură flavonolică — izo-

vcrcitrroa, narcisina, ncohesperozidul şi ruto-
zidul, tcrpenozidele alfa şi beta-amirina, lon-
gispinogcnina, lupcolul şi steroli, uleiuri 
escnţiale (cca 0,02%), arvcrozida A, pigmenţi 
carotenoidici, caleiidulina şi polizaharide, 
gumi-rezinc, mucilagii, esteri colesterinici ai 
aciziîor lauric, miristic, palmitic şi margaric; 
vitamina C, acid malic, substanţe protcice etc. 

Farmacologie 
intern, extractele pe bază de Gălbenelc 

au acţiune coSeretică şi cmenagogă, iar dupa 
unele studii clinice, carc mai trebuie încă 
aprofundate, ar avea cfccte favorabile în tra-
tamentul adjuvant al ulcerului gastric în faza 
incipicntă. 

Datorita polizahai idelor cu greutate mo-
leculară mare, stimulcază sistcmul imunitar 
în cazul infecţiiior viiale. In prezent se studia-
ză şi acţiunea asupra virusului HIV (SIDA), 
tot în vedcrea stimulării sistemului imunitar. Sau obţinut rezultate semnificati-
ve „in vitro", constatându-sc acţiunea inhibitorie a extractelor de Gălbenele asu-
pra virusului HIV. 

Extractelc liofilizate din florilc ligulate (marginale), în concentraţie de 
0,1-0,25%, inhibă dezvoltarea slafilococului auriu Oxford, Eschcrechia coli şi 
Candida albicans. 

Recomandări 
Intern, se recomandă pentru stimularea secreţiei biliare, ca emenagog şi 

pansament gastric. 
Extcm, în inflamaţiilc cavităţii bucale şi ale mucoasei faringienc. 
Se recomandâ, dc asemenea, în inflamaţiile dcrrnicc şi alc mucoaselor, în 

vânătâi, coniiizii, furunc.uloze, eczemc şi paiazitoze. 
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Mod de preparare şi administrare 
Inflorescenţele: interti. o lingură la o canâ cu apă pentiu iiifuzie; se beau 

2-3 căni pc zi. Extern. infuzi iin 30 g/l pentru spâlăluri vaginale sau comprese 
pentru suprafcţelc lezate. Tot cxteni, sub fbrtnă de liuctură preparată din 20 g in-
florescenţe la 100 ml alcool, priri maccrare tirnp dc 8 zile: 10 g tinctură se di-
lucază în 100 ml apa fiartă .şi râcita. Se aplică sub formâ de comprese pc plâgi. 
Exista şi numeroase unguentc pc bază dc cxtract dc (iâlbenele. 

Frunzele, infuzie 30 g/l pentru comprese; se aplică şi sub formă de cata-
plasme în inflamaţii oculare, arsuri, plăgi, degcrături. 

Contraindicaţii 
Nu prezinta. Nici interacţiuni cu allc mcdicamcntc şi nici restricţii îtt grn-

viditatc sau alăptare. 

GHEARA PISICII (GHEARA MÂŢEI) 
(Uncaha iomentosa; „Uiîa dc gato" — spaniolă; „Cat's claw" engleză) 

Liană de mari dimensiuni, cu tulpină lemnoasă şi cu spini în fonnă de 
cârligc, carc seamănă cu nişte gheare de pisică. Creşte în pădurca tropicalâ ama-
zonianâ şi în alte zone tropicale din America Ccntrală şi de Sud. t;.xistă două 
spccii strâns înruditc, Uncaha tomentosa şi Uncaha gulanensus. Amândouă 
cresc în coronamentul dcns al copacilor chiar până la 30 m înălţime. Principala 
difcrenţă dintre ccle două specii este că U. tomentosa are flori de un galben de-
colorat, iar V. guianensis are flori curbatc, dc un portocaliu foartc aprins. 

Compoziţie chimică 
în scoarţa plantci s-au identificat alcaloizi oxiindolici pentaciclici: pteropo-

dina, izoptcropodina, rincofllina, izorincofilina, mitrafilina etc, glicozizi ai acidu-
lui quinovic, triterpenc polihidrolizatc, flavonoizi, steroli, taninuri, mucilagii etc. 

Farmacologie 
Una dintrc acţiunile importante alc cxtractelor 

obţinute din aceastâ specie este stimularca sistcmului 
imunilar. ('crcetările farmacologi(-e au demonslrat că 
alcaloizii din Uncaria tomentosa stimuiează fagoci-
toza şi reactivilatea celulclor iinuniUirc în conihinta-
rca cu vimsuri şi bacterii sau alţi agenţi patogeni. 

Pe lângă acţiunca imunostimulantă a fost 
pusă în evidenţă acţiunea antiinflamatonc şi ant!-
virală, în spccial în prcvc^nirca şi tialanieulul boii-
lor infecţioase, în bolilc reumatismale şi în unele 
formc tumoialc. 
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Acţiunca antiinflamatoare în bolile reumatice este explicată prin prezenţa 
substanţelor clc natură sterolică şi în special a beta-fitosterolilor care reprezintă 
ccl puţin 50% clin sterolii totali. 

Din scoarţa dc Uncaria tomentosa s-au izolat o serie de glicozizi ai acidu-
lui quinovic cu acţîune antivirală. 

Ccrcctărilc experimentale cu privire la infecţia cu HIV, în neoplaziile dc 
origine viralâ şi în infecţiile venerice sunt încurajatoare prin rezultatele obţinute 
până în prezent. 

Acţiunea antimutagenă a fost confirmată „in vitro", „in vivo" fiind în faza 
de studiu. Preparatele pe bază de Gheara pisicii administrate în paralel cu tera-
pia ncoplazică convenţională, ca de exemplu chimioterapia şi iradierile, au de-
monstrat o mai bunâ tolcrabilitate a acestora. 

Recomandări 
In prevcnirea botilor infeclioasc de origine bacteriană şi virală; în artritele 

reumatoide şi în alte afecţiuni reumatice articulare. în boli alergice, în herpesul 
gcnitiil, în candidoze gencralizatc şi ca agent antioxidant şi antitumoral. 

Mod de preparare şi administrare 
Numai sub formâ de produsc standardizate şi aprobatc în ţara noastră, la rc-

comandarea medicuîui, conform prospectului. 

Contraindicatii 
t 

Nu sc rccomandă produse pe bază de Uncaria tomentosa femeilor gravide 
sau în tinipul alâptării. 

GHINŢURA (LUMÂNĂRICA PĂMÂNTULUI) 
{Gentiana lutea L., Gentiana punctata L., Gentiana asclepiadea L.; Târ-

nics, Fccskc târnics; Enzian, Konigskerze) 

Toate cele trei specii menţionate sunt plante perene specifrce zonclor 
montanc superioare. 

Datorită faptutui că Gentiana lutea este o spccic ocrotită de Comisia ocro-
tirii naturii a Acadcmici Române şi pentm că acelaşi regim ar trebui să-I aibă şi 
Genliaini punctata, recomandăm pentru recoltarea în scopuri farmaceutice numai 
speci.i (lentiana asclepiadea (Lumânărica pământului) care este mult răspândită 
în tot lanţul carpatin. în ceea ce priveşte specia Gentiana lutea, s-au făcut în tre-
cut expcrimentâri de introducere în cultură a acestei specii, cu bune rezultate, la 
Stariunea Hxperimentala Magurele (jud. Rraşov), la cca 650 m altitudine. Din pă-
catc, accstc cxpcnmentări nu au fost finalizatc, rămânând doar... cercetări. 

Genliana asclepiadea are un rizom gros până la I cm în diametru, cu nu-
meroase raclâcini advenlivc. Accastă spccie sc recunoaşte uşor, deoarcce are 
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frunze opuse numai teiminale, 
aşezate caracteristic pe acelaşi 
plan (ca la salcâm). Florile sunt 
aşezate solitar sau câte 2.-3 la 
subsuoara frunzclor, sunt dc 
culoare albastrăazuiie (spre 
deosebirc dc speciile ocrotite 
care au flori galbene). 

Compoziţie chimică 
Rădăcina de Gbinţură con-

ţine substanţe amare, între care 
gentiopicrozidul (2-4%) şi 
amarogentiina (0,0250,080%), 
oligozaharidele gentianoza şi 
gentiobioza (2,5-8,0%), acizi 
fenolici: genistîc, cafeic, proto-

G punctata G lutea catechic; fitosteroli, polizahari-
delc inulină şi pectine, taninuri, lupeol şi beta-amarine terpenice, xantonc (cca 
0,1%), în special genistina, gentiscină şi gentinozid. Uleiurile esenţiale sunt pre-
zente în cantitate foartc inică. 

Farmacologie 
Principalele substanţe active din speciile de Ghinţură sunt cele amare. 

Accstea acţionează în primul rând prin receptorii gustativi care transmit infor-
rnaţia prm aclul reflcx, crescând secrcţia salivară şi a sistemului digcstiv, până !a 
nivelul ficatului şi chiar până şi la glandele cu secreţie intcrnă. Aici donm să fa-
cem o prccizare: toate plantele care conţin substanţe amare considerate tonice şi 
coleretic-colagoge acţionează prin acest mecanism. Necunoscând fatmacodina-
mie, unii fabricanţi din ţara noastră (şi nu numai) au produs, de exemplu, aşa-nu-
mitc „capsulc de Anghinare'" punând în aceste capsule pulbcre dc frunzc dc An-
ghinare sau pulberi din alte plante amare (de exemplu „Castravete amar"). Elc 
nu au nici un efect terapeutic, deoarece, înghiţite, capsulele respective nu vin în 
contact cu papilele gustative, ci urmeazâ calea gastro-intestinală Mai mult, aces-
tea se dezagreghează în stomac, putând produce iritaţii ncdorite ale mucoaselor, 
în special la cei cu hiperaciditate gastrică sau ulcer gastric. 

Toate produsele fitoterapeutice pe bază de substanţe amarc, pentru a fi cfî-
cicnte, se administreazâ sub formă de infuzic (procedeul cel mai simplu) sau sub 
formă de extracte standardizate, nici într-un caz sub formă de capsuie. 

Revcnind la prodiisele pe bazâ de Ghinţura, elc sunt aprobate de ("omisia 
B, de B.H.C (British Ilerbal Compemiium) şi de ESCOP pcntrii afecţiuniie sis-
leimilui digestiv specifice .datorilă lipsei de aciditnle, lipsei apctitului sait scn/.a-
ţici dc saţietatc şi flatulenţă. 
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Conform F.R.X (Farmacopeea Română ed. a X-a), indicele de amăreală 
pcntru Ghinţură trebuie să fîe 1:10.000 (percepţia gustuhii amar la 1 g rădăcină 
!a 10 I apâ). 

Recomandări 
în anoiexie, în dispepsii, în probiemele digestive datorate producerii insu-

tlciente de suc gastric, în afecţiunilc hepatice pentru efectele coleretic-colagoge 
şi ca tonic general. Preparatele standardizatc pe bază de Ghinţură au acţiune an-
tipiretică, antimalarică şi antihelmintică. Lumânărica pământului (Gentiana as-
clepiadea) are acţiune colerctic-colagogă, care a fost pusă în evidenţă de cercc-
tările din ţara noastră. 

Mod de preparare şi administrare 
Rizomii şi rădăcinile sub formă de decoct, 1 linguriţa la o canâ cu apă; se 

beau 1—2 căni pc zi înainte de masă; 
— tinctură, din 10 g rizomi şi rădăcini la 100 mi alcool de 70°. Se iau 

25-50 picăfuri în puţină apă, înainte de masă. 

Contraindicaţii 
în gastrite hiperacide şi ulcer gastric şi peptic. Nu se cunosc efecte adver-

se în pcrioada gravidităţii sau lactaţiei. Produsele din Ghinţură şi Lumânărica pă-
mântului pot da dureri dc cap persoanelor sensibile. 

GINCO 
(Ginkgo biloba; Ginkgofa; 

Ginkgobaum) 

Arbore înalt până la 30 m, cu 
frunzc câzătoarc, pieloase, în formă 
dc cvantai sau aproapc semicircula-
re, la mijloc spintecate în doi lobi şi 
neregulat incizc, dinţate sau sinua-
te, dc 5-8 cm lungime, lung peţio-
late, pc lujcrii lungi altcrnc, pe cei 
scurţi fasciculate. Florile sunt dioi-
ce: cele mascule solitare, în formă 
dc amenţi, cete femele lung pcdun-
culate, cu 2 ovule (dintre care, dc 
rcgulă, nurnai unul se dezvoltă). 
Sâmânţa este ovoid-elipsoidală, de 
2-3 cm hiHgime, cu un înveliş căr-
îios, gălbui. întlorcşte în lunile 
mai-iunie. 
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Bste cultivat prin parcuri şi grădini ca arbore ornamcntal. în prezcnt, cul-
lurile acestui arbore s-ati cxtiris pe toate mcridianele, inclusiv în ţara noastră, da-
lorită importanţci pc care o prezintă pentru fitoterapie. 

Kste originar din China de Est, unde a rezistat ultimci gtaciaţiuni, tar dc aici 
a fost reintrodus în cultură în numeroasc ţări. 

Compoziţie chimică 
Frunzele conţin ditcrpene formate din ginkgolidele A, B, C, plus ginkgoli-

da J şi sesquiterpena bilobalida; flavonoli Formaţi din camfcrol. cvcrcctinc şi izo-
hamnetină; flavone, între carc luteolina şi tricctina; bifiavone. în special bilobc 
tina, ginkgctina şi izoginkgetina, laninuri de nalurâ catehică, proanlocianidc, slc 
roli, săruri mineralc ctc. 

Farmacologie 
Extractele pe bază de Ginco, utilizatc în mcdicina tradiţională chtncză, dar 

şi în tcrapia naturaiă modernâ din Europa, Statelc Unite ale Americii şi din altc 
numeroase ţări, au devenil foarte cunoscute, chiar poputare. în special în ultiniii 
10 ani, cercetările fitochimice, farmacodinamice, farmacologicc şi în spccial 
cele clinicc au confirmat efectcle terapeutice mcnţionatc în mcdicina tradiţiona 
lă chinezâ de cel puţin 2000 dc ani. 

Rczumativ, proprictăţilc lerapeuticc ale acestei minunalc plante se relera la 
acţiunca neuroprotectoai e în defieienţelc circulatorii, în special în insufieicnţa 
cerebrală, în deteriorarca circulaţiei perifcricc, cu cfectc dcoscbitc în claudicaţia 
intermitentă (crampc durcroasc şi impotcnţă furictională care afectează în special 
muşchii gambei), în verlij, acufene (anormalităţi ale nervului auditiv). Cercetări 
mai noi au demonstrat efectele favorabilc în răul de altitudinc şi în disfuncţiilc 
erectile la bărbaţi. 

Produscle pe bază de Ginco nu trebuic să lipscască din dicta de întreţinere 
a persoanelor dc vârsta a doua şi a treia. 

Studiile clinice au demonstrat câ o doză zilnică de extracte prcparatc din 
frunzele plantci în cantitate de 120^-240 mg îmbunătăţeştc simptomclc asociatc 
de insuficicnţa cerebrală, ca picrdcrca mcmoriei, stările deprcsive, acufcnclc. 
Prin studii clinicc, anume prin metoda „dublu-orb" (dozc de 150 mg hiate 12 
săptămâni zilnic), au fosi demonstrale avantajclc pe carc lc au produselc pc bază 
de extractc din frunzclc de Ginco. 

Alte studii clinicc au ajuns la concluzia că prcparatcle din aceastâ specic 
sunt toartc utile în stadiul incipicnt al bolii Alzheimer, întârziind dczvoliarea de-
menţei senilc. 

Recomandări 
Produsclc standardizate pe bază de frtmze dc Ginco au numeroase aplicaţii 

tcrapcuticc în: ameliorarea circulaliei cercbrale, prevcnirea cefalcei si a vcrlijului. 
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ameborarea circulaţiei periferice, în agregarea plachetară, ca antialergic, antihe-
moroidai, antivaricos, lonic venos, antioxidant, antiedemic, capilarotrop etc. 

De aici rczultă şi principalele recomandări ale extractelor pe bază de Gin-
kgo hiloha: în deficienţele de memorie, în tulburările de concentrare, în stările 
depresive, în emoţiile putcrnice, în cefalee. Se recomandă în sindromul demcn-
ţial, incluzând demenţa degenerativă primară, demenţa vasculară şi a formelor 
mixtc. 

O.M.S. (Organizaţia Mondială a Sănătăţii) a aprobat utilizarea produselor 
standardizate din frunzele acestei specii în afccţiunile menţionate mai înainte şi, 
în plus, a cxtins recornandărilc la boala Raynaud şi la boala Croq. 

Wlod de preparare şi administrare 
Comisia E. (Europcană) nu a aprobat toate preparatele pe bază de Ginkgo 

hiloha, ci doar pe cele extrase cu acetonă şi apâ. Au fost respinse produsele pe 
bază de f'tunzc proaspcte şi preparatele similare, precum şi extractele nestandar-
dizale care folosesc apa, etanolul sau metanolul în procesul de extracţie. 

Nu sunt apiobate, pe baza studiilor clinice, decât extractele pe bază de ace-
ton.'i M apă. 

in cazul în care nu există alte specificaţii, doza de adrninistrare prescrisă 
este de 120-240 rng de extract uscat în formc farmaceutice lichide sau solide, 
adniinistrate de două sau trei ori pe zi. 

In orice caz, înainte de administrarea preparatelor pe bază de Ginco, este 
bine să vă asiguraţi că cle sunt standardizate de firme autorizate. Nu folosiţi pro-
dusc carc sunt etichetate frumos, sub formă de capsule, în care sc introduc frun-
ze măcinate şi uscate care după 48 ore nu mai au nici o eficienţă terapeutică. 

Estc bine ca înainte de folosirea produselor pe bază de Ginkgo hiloba să 
consultaţi medicul de familic sau un fitoterapeut autorizat. 

Contraindicaţii 
Foattc rarcori se îniâlncsc persoane hipersensibile la produsele pe bază de 

Ginco. 
Nu se va utiliza nici un produs la copiii sub 12 ani. 
în ceea ce priveşte efectele secundare, tot în cazuri foarte rare, pot apărea 

tulburări digestive stomacale sau intestinale, simptorhe alergice, situaţie în care 
tratamentul trebuie întrerupt imediat. 

Nu se cunosc până în prezent contraindicaţii în sarcină şi în perioada de 
lactaţie. 

Deşi nu se cunosc interacţiuni cu alte medicamente, totuşi, în cazul utili-
zării unor mcdicamente inhibitoare în agregarca plachetară, cle sunt potenţate 
dc cxtractcle de Ginkgo hiloha, la fel ca şi produscle fannaceuticc care conţin 
aspirină. 
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GINSENGUL 
(Panax ginseng; „Csodagyoker"; 

Kraftwurz) 
Specie perenă, carc creşte încet 

în munţii împâduriţi din nord-estul 
Cliinei şi Coreei. Frunzele sunt lung 
peţiolate, compuse, formate din cinci 
foliole oblong ovate, ascuţite la vârf. 
Tulpina floriferă se formează de obicei 
în al patrulea an de vegetaţie, iar rădă-
cinile ajung la maturitatc dupâ pa-
fru-şase ani, când aspectul lor este ase~ 
mănător corpului omenesc. Ju flora 
spontană este ocrotită de legilc protec-
ţiei naturii. în prezcnt este cultivatâ 
extensiv în China, Coreea, Japonia şi 
Rusia. 

Utilizată de cel puţin 2000 de ani 
în medicina tradiţională chmeză şi co-

reeană, în prezent Panax ginseng este oficinal în farmacopeile din Austria, Chi 
na, Franţa, Germania, Japonia şi Rusia. 

Compoziţie chimică 
Principalii componenţi din rădăcinilc dc Ginseng sunt un amestec de sapo-

ninc triterpenice denumite ginsenozide. Rădacinile mature, de ccl puţin şasc ani 
de ciclu vegetativ al plantei, conţin 2-3% ginsenozide, dintre care Rgl, Rc, Rd, 
Rb2, RbO, Rc, Rh I, Rh2 etc. Până în prezent au fost idcntificatc cel puţin 30 gin-
senozide. Pc lângă aceste componentc s-au identificat şi polizaharide complexe, 
respcctiv panaxanele A-E şi Q-U, panaxinol, polipeptide, vitamine în spccial din 
grtipul B, săruri mineralc, microelemente, urmc de ulei escnţial. 

Farmacologie 
Puţinc produse dc originc vegetală au fost studiate sub aspcct farmacologic 

în ultimii 15 ani aşa cum a fost studiat Ginsengul. Din punct dc vedere fannaco-
cinctic, ginsenozida Rbl, constituent principal din Ginseng, este hidrolizat în sto-
mac si intestinc, dând naşfcre unei serii de derivaţi reprezentaţi de ginsenozidul 
XVII, de ginsenozniul Rd ,̂ i ginsenozidul F2 şi de alţi compuşi. Ginsenozidul 
Rb2 pare a avca o acţiunc parţial diferită, fiind transformat în mediul intestinal în 
ginsenozidul Rg3 şi în alţi < inci metaboIit,i minori; ginsenozidul Rd şi ginsenozi-
dul F2 dau dcrivaţi ai proto-panaxadiolului şi un alt complex. S-a pus la punct o 
metodă de dozare a ginsenozidclor îii urină. Rezultatele obţinutc în accst studiu 
au demonstrat absorbţia orală a compuşilor şi metabolizarea lor. Mecanismul dc 
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acţiune descris pentru principalele ginsenozide din Panax ginseng, rezumativ, sc 
referă la: acţiune antagonistă calciului, prin inhibarea fosfodiesterazei, stimularea 
produecrii de nitrozide, inbibarea sintezei trombocitelor, efecte asupra schimbu-
rilor electrolitice (Na+/K'? ATP) la nivelul membranei celulare de către ginseno-
zidul Rbl, iar după alţi autori, activarea ATP-azei la nivel cerebral. 

Recomandări 
Datorită efectelor multiple, variate şi complexe, sfera recomandărilor pre-

paratclor pe bază de Ginseng este exhaustivă: stimularea capacităţii fizice şi 
rnentale, a capacităţii dc adaptare a organismului la condiţiile defavorabile de 
mediu, 1a suprasolicitare şi la reacţiile adverse exogene. Datorită capacităţii 
adaptogenice, tonice, energetice şi de stimulent al activităţii cognitivc, se rcco-
inandă în special celor care depun activitate mentaiâ intensă. Se recomandă şi 
sportivilor de performanţă. 

Tot pe baza studiilor clinice, s-a dcmonstrat că extractele pe bazâ de Gin-
seng au acţiune antitoxică şi protectivâ, fiind recomandate în curele de înlătura-
rea intoxicaţiilor cu aicool sau cu alte substanţe nocive. 

Datorită acţiunii imunostiinulatoare şi favorabile asupra memoriei, prcpa-
ratele pe bază dc (jinseng, în asociere cu alţi fitocomplecşi, sunt considerate ca 
rernediu în fenomenelc de îmbâtrânire. S-a constatat că malonîlginsenozida Rbl 
are infiuenţă pozitiva prin întârzierea procesului de îmbătrânire a celulelor neu-
ronale, caracterislice vârstei înaintate. 

Preparatele pe bază de rădăcini de Ginseng se recomandă şi în afecţiunile 
cardiovasculare, în ischemie la nivel cerebral şi în ischemie renală. 

Altc recoriiavidări se rcferă şi la acţiunea hipoglicemiantă. S-a constatat că 
ginsenozidul Rgl are o remarcabilă acţiune hipogiicemiantă, iar efectul durează 
patru ore după administrare. 

După unele cercetări, se presupune că ginsenozidele acţionează semnifica-
tiv asupra membranei celutarc a hepatocitelor prin proteinele transportoare de 
glucozâ. 

S-a mai constatat câ preparatele pe bază de Ginseng previn formarea leziu-
nilor în ulcerul gastric. 

Fitocomplccşii din Ginseng au acţiune antioxidantă asupra radicalilor li-
beri. Accaslă acţiunc este remarcabilă la ginsenozidelc Rbl şi Rgl. S-a semna-
lat şi acţiunea împotriva impotenţei masculine datoritâ producerii de nitrozizi în 
corpii cavernoşi, ceea ce justifică recomandările în această direcţie. 

Mod de preparare şi administrare 
Numai sub formă de preparate precis dozate şi standardizate. La o posolo-

gic de 100 mg/kg pc zi, accste preparate reduc metabolismul serotoninei, al do-
paniinei şi noradrcnalinei, în arii specifice sistemului nervos ccntral reducând 
activitatea motorie. 
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Persoanelor de vârsta a doua sau a treia li se administreazâ câte 50 mg de 
trei ori pe zi, timp îndelungat, pentru efectele împotriva scnilităţii, cu efecte be-
neficc asupra memoriei, asupra funcţiei imunitare la nivelul cortico-suprarenal 
şi asupra activităţii circulatorii, aceastâ cură reducând iiumăiul dc crize de angi-
nă pectorală şi al extrasistoleior ventricularc. 

Contraindicaţii 
Comisia pentru alimente şi medicamentc din Statele Unitc ale Americii 

(FDA) considcră produselc pe bază de Ginseng ca fiind sigure şj farâ reacţii ad-
verse. La doze excesive, cle pot da stări dc agitaţie şi insomnie în cazul unor per 
soane sensibilc. Cura cu prcparatc de Ginseng se va face cu pair/e, coiiform 
prospectelor. 

Dcoarccc nu cxistă date suficicnte, se va evita folosirea acestor preparatc 
de către gravide şi hipertcnsivi şi de către cei care suferă de afecţiuni cardiovas-
culare grave. 

HAMEIUL 
(Humulas lupulus L.; Felfuto kornlo; Ilopfen) 

Plantă erbacee perenă, volubila (agăţătoare), prezentă afât în flora spon-
tanâ, cât şi în culturi. Este o specie dioică, adică pe tulpinile masculc se află flori 
mici, verzui, sub formă de ciorchine, iar pe tulpinilc femele, amenţi sub formă 
de conuri, cu numeroase bractee de culoare verde deschis-gălbui. în scoptiri mc-
dicinale se utilizează florile femele (Strobuli lupuli). 

Compoziţie chimică 
Conuriie de Harnei 

conţin substanţe rezinoase 
amare (5-30%), în special 
acizi alfa-amari, între care 
tupulonelc (2-16%) şi pro-
duşii lor de degradare oxida-
tiva, taninuri condensate po-
lifenolice (2-4%), ulei esen-
ţial până la 1%, în special 
monoterpenc şi sesquiterpe 
ne (bcta-car)'ofilcne, farnc-
sene, humulene, myrcene, 
calconc, flavonoîde, querce-
tină, camferol, mtozid, acizi 
fenolici, colină, amino-a-
cizi, substanţe estrogcne, 
grăsimi, săruri mincrale etc. 
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Farmacologie 
Datorită cantităţilor mari de suhstanţe rezinoase amare, Hameiul este con-

siderat, în urina actului reflex pe care îl provoacă la nivelul glandelor salivare şi 
al sucurilor gastrice, ca stimulent al apetitului şi tonic-amar. 

Datorită lupulonelor şi humulenei, în special sub formă dihidrogenată, arc 
proprietaţi bacterioslatice asupra germenilor gram pozitivi, inclusiv faţă de My-
cobacterium tuberculosis. Accastă acUune a fost confirmată şi de cercetătorii 
chinezi în tratainentul tuberculozei şi a fost extinsă şi la tratamentul leprei, în di-
zentoria acută bacilară, în silicozâ şi asbesioză. 

Tot dalorită lupulonelor şi humulenei, produsclc pe bază de Hamei au ac-
ţiiinc sedativa, hipnotică şi spastnolitică. 

Recomandări 
în anorexii şi ca tonic amat. în prezcnt există numeroase produse fitotera-

poiiltce pc bază dc conuri de Hamei, recomandate în stări de nelinişte, anxietate 
şi insoimiic. 

în special, combinaţia de cxtracte de Hamei cu extractele de Valeriană in-
ducc un somn iiniştii, lipsit de efectele secundarc alc barbituricelor. 

Se recomandâ şi ca anafrodisiac (diminuarea apetitului sexual cxagerat). 

Mod de preparare şi administrare 
Sub forma de infuzie o lingură planlă la o cană cu apă; se bea câtc o cană 

înaintca mcsclor principale. Lujerii tineri se foloscsc în alimentaţie, iar extracturi 
de conuri în industria berii. 

Contraindicaţii 
Nu prezintă. 

IARBA MARE 
(Imila heienium L.; Orvenygyoker; Echtcr Alant) 

Plantă perenă, viguroasă, de 0,7-1,5 m înălţime, răspândită în flora spon-
tană, în zonele deluroase până în rcgiunilc submontane, la margini de păduri, prin 
fâneţc umede, de-a lungul pâraielor. Frunzele bazale sunt atenuate în peţiol, lungi 
(lc 30 60 cm şi late de 10-20 cm, iar ccle tulpinale, scurt peţiolate, din ce în ce 
mai mici spre vârful tulpinii. Suprafaţa superioarâ a frunzclor este vcrde, iar cea 
inferioaiă cenuşiu păroasă. Florile suut de 6-8 cm în diametru, de culoare galbc-
nă, ascmânătoare rclativ cu celc de Floarea-soarelui. Sc utilizează în special ră-
dăcinile, carc sunt lungi de 20 50 cm şi groasc de până la 1 cm, dc culoarc ccnu-
şie-bmnă. Se poate confunda cu spccia Telekia speciosa (Brustan, Brusturul 
oii), care creşte în special în rcgiunca montana. La această specic frunzele baza-
lc sunl lung peţiolatc, iar pe dos frunzele sunt păroasc numai pe nervuri. 
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Compoziţie chimică 
Părţile subterane conţin canti-

tăţi foarte mari de polimeri ai levu-
lozci (40-50%), dintre care 95% 
este inuiina; 1-3% substanţe volati-
lc formate din niicî cantităţi de ulei 
esenţial, dcrivaţi sesquiterpenici: 
alantolactone (complex denumit şi 
helenină) cu structura apropiată 
santoninei; subsianle antibiotice, 
fridelină şi stigniastorină, acctat de 
damaradienil etc. Frunzcle conţin o 
substanţâ aniară alantopicrina, vita-
minaC, saruri mineraie etc, iar flo-
rile conţin helcnină. 

Farmacologie 
Prczenţa alantolactonelor şi a 

uleiului esenţial imprinia rădăcini-
lor proprietatca dc-a modtfiea se-
creţiile bronşice şi au acţiune bactc-
riostatică în special asupra bacilului 
Koch; tot datorttă unor alantolacto-
nc similare santoninei, larba rnare 
are proprictăţi antihclmintice şi 
diuretice. Prin compiexul compozi 
ţici chimice arc proprietăţi colere-
tic-colagoge. 

Rpcomandări 
Se rccomandă ca diuretic, favorizând nu nuniai eliminarea apei, dar şi a 

a/.otaţilor si clorurilor. Se recomandă şi pentru proprietăţilc antiinflamtoarc în 
congcstii hepaticc, în colecistite, în litiaza biliară şi renala, în artrite şi oligurie 
şi ca sedativ asociat cu alte plantc. 

Produşii de hidroliză ai inulinei (tructoza, lcvuloza) sunt glucidc mai bine 
tolerate de diabctici decât zaharoza. 

Rccomandarea majoră este de calmant al tusci, de colagog, de diuretic ,şi 
de antihelmintio. 

Morl de preparare şi administrare 
Pcritru acţiunea expcctorantă şi dc calrnarc a lusci, sc prcparâ un dccocl din-

tr-o lingură rădăcină mărunţitâ la o cană cu apă din carc sc bcau douâ căui pe zi. 
La fcl se procedează şi pcntru acţiunea diuretică şi coleretică. 
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în helmkitiaze, rădăcina se recomandă sub formă de decoct preparat din 4 
linguri fragmcntate la I cană cu apă: sc iau 4 linguri pe zi timp de cel puţin o 
saptâmână. 

Pcntru cfcctele sedativc, rădăcina de larbă mare se asociază cu Talpa gâş-
tii, în părţi egale, din carc sc prepară o tinctură folosind 20 g amestec de plantc 
la I00 ml alcool de 60" -70", prin macerare timp de 8 zile; se iau de 3 ori pe zi 
15—20 picături în ptiţină apă, ultima doză scara înainte de culcare. 

Contraindicaţii 
Deşi rădăcina de Jarbă mare şi preparatele obţinutc din aceastâ spccie, în 

doze terapeutice, nu prezintă efcctc sccundare, cantităţile supradozate, adminis-
trate oral, din cauza aiantolactonelor, pot provoca cfecte nedorite carc sc mani-
festă prin cxcitaţie, iar la dozc mai mari prin paralizie bulbo-medulară. Deci, 
atenţie la dozare! 

IEDERA 
(lledera helix, L.; Borostyân; Efeu) 

! iană agăţătoare, lungă de până 
la 20 rn, cti frunzc verzi şi iarna, Dacă 
nu are un suport (arbori, ziduri), devine 
târâtoare, cu rădăcini adventive pc tul-
pini sati cu peri sugători pentni fixarc. 
Frunzclc sunt de două feluri: cele de pc 
ramurile floiiferc sunt întregi ovat-
rornbice, iar celc de pe ramurile sterile 
sunt palmat lobate cu 3-5 lobi. Florile, 
modestc, se prczintă sub formă de um-
breluţe galbene-verzui. Fructele au for-
mă dc bace globuloase, la maturitale fi-
ind negre-violacee. Plantă de umbrâ, 
prcferă locurilc umede, în special la 
câmpie şi în zonele deluroase, urcând 
până la 1500 m altitudinc. 

Compoziţie chimică 
Principalii constituenţi sunt sapo-

nozidele formate din glicozide ale he-
tîeragcninei, hcderacozidul C şi al-
fa-hedcrina, acid oleanolic, hedcracozidele lî şi bcta-hedcrina. în totalitate, con-
(inutul în saponine cste cuprins întrc 5-8%. Frunzele dc lcderă mai conţin ste-
roli, flavoBoidc, polyalchine: falcarinol, falcarinone şi derivaţii acestora. Stero-
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iii sunt reprezentaţi prin silosterol, stigmasterol, colesterol, campesterol, al-
fa-spinasterol. Mai conţin scopolmă, acid clorogcnic, acid cafeic, gcnnacrcnc, 
beta-elemene etc. 

Farmacologie 
Pielea şi mucoasele sunt sensibile la extractele de frunze dc lederă, ccca ce 

conferă acţiunea expectorantă şi antispastică. Tot cxtractul de frunzc are aeţiutie 
antiparazitică, citotoxică şi antibacteriană. In special falcarinolul arc proprietâţi 
antibacteriene, analgezice şi sedative. Falcarinona împreună cu falcarinolul au 
acţiunc antimicotică. 

Recomandări 
Diminuant al spasmelor bronşice, cu acţiunc sedalivă indicată în mialgiile 

parcstezice, sciatice, sacroiliace, rcumatice etc. 

Mod de preparare şi administrare 
Sub formă de sirop preparat din tinctură 10%, 5 părţi la 95 părţi sirop dc 

zahâr (64% zahăr, 36% apă), din care se iau 1-3 linguriţe pc zi. Intră şi în com-
poziţia unor produse homeopatice folosite în tratamentul unor tumori maligne. 
Are şi o acţiune bactcriostatică asupra bacteriilor Gram pozitivc. Se reeomandă 
şi în celulite, dar bine dozatâ, prefcrabil sub fbrmă de produse fitoterapeutice 
standardizate. 

Contraindicatii 
f 

Sc va utiliza lirnitat şi cu prudenţă. Planta proaspătă produee iritaţii dernii-
ce şi ale mucoaselor. 

IENUPĂRUL 
(Juniperus commttnis; Kozonseges boroka; Gemeiner Wacholder) 
Arbust, până la 2-3 m înălţime, drept, cu tulpina raniifîcată, cu vârfurile 

îndreptate în sus. Frunzele aciculare, puternic îinpungăloare. Florilc masculc 
sunt ovoide galbenc, cu numeroase stamine; ccle femele sunt sferice, aşezate la 
axila frunzelor. Pseudofructele sunt mici, sfcrice, cu diametrul de cca 0,5 cm. în 
primul an sunt verzi, la maturitate, în anul al 2-lea sau al 3-lea, devin negre-al-
băstrui, bmmatc, la partea superioară având o cicatrice triunghiularâ în formă de 
stea cu 3 braţe. Specia este răspândită în lanţul carpatic între 600- 1400 m altitu-
dine. O altă specie (Juniperm sibirica) depăşeşte altitudinal specia comună. Are 
aceeaşi valoare ca şi lenupărul comun. 

Compoziţie chimică 
Pseudofructele de lenupăr conţin 1,5 4% ulei esenţial, care poate fi obţinul 

prin iuitrenare cu vapori de apă. Conţinutul şi componenţa uleiului escnţial cstc în 
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funcţic dc provcnicnţă (de zona geo-
graftcă de undc provine), dc altitudi-
nc, de gradul de coacere a pseudo-
fructclor si dc alţi factori de mediu. 

Compuşii principali din uleiul 
cscnţial sunt terpcnelc întrc care al-
fa-pincne, beta-piiienc, myrcene, 
sabicne, tuione şi limonene. Dintrc 
sesquiieipene, conţinc: cariofîlcnc, 
iuncne, cardienc, elcmene şi alcooli 
lcrpenici cum este 4-terpineolul. ln 
general, uleiu'i escnţial cste fonnat 
clin 40% d-acetat dc sabinil, cca 
20% d-sabinen, 2% d-alfa-pinen, 
2% d-beta-pinen, 2,5% p-cimen, 
cca 8% sabinol şi cca 20% alte 
eomponcnte minore. 

Pseudobacele de Icnupăr mai 
conţin glicozide flavonice, taninuri, 
zahăr şi compuşi gumi-rczino şi ce-
ruri. 

Farmacologie 
Datoritâ conţinutului şi com-

poziţici în u!ci escnţial, in special 
tcrpineoluliii şi iuncnului, pseudo-
fructete dc lenupăr au acţiune diuretică, antiseptică (în cazul căilor urinare), car-
minativâ, amitusivă şi antispasticâ. 

f)oza dc 0,'i g ulei csenţial este suficientă pentru a creşte considerabil diu-
rcza. Dalorită laptului că diureza sc produce prin acţiunea directă asupra epite-
liului iciial, aceasta dozâ nu trebuic depăşită în 24 ore, dozcle mai mari putând 
produce licmaturic, albuminuric sau hemoragii intestinale. 

Datorită acţiunii pectorale prin diminuarea inflamaţiilor căilor rcspiratorii, 
a măririi şi fluidificării sccrcţiilor bronşice şi prin efectele calmante, produsclc 
fitoterapeutice pc bazâ de ienupere acţionează favorabil în bronşitele catarale. 

Diurcza estc rezultatul cfectului direct asupra musculaturii netedc şi con-
tracţiilor acesteia. 

Recomandări 
Intern, ca diuretic şi antiseptic al căilor uro-renale şi în bronşitc, digestiv, 

carminativ, stomahic în dispcpsii. 
Hxlcni, în acncc, dcnnatite, cczemc, alopccie, hcmoroizi, sub formă de un-

guente sau altc forme farmaceuticc. 
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Mod de preparare şi administrare 
Sub forniă de infuzie, 2 linguriţe pscudofructe zdrobite la o cauă cu apă: sc 

iau 3-4 linguriţe pe zi. Nu sc va depăşi accastă doză. Sub fortnă de tincturâ prc-
parată din 20 pseudofructe la 100 tnl alcool de 70°, din care se iau 2,5 5 m! pc 
zi în mai multc reprizc, în apă sau sirop. Se foloseşte şi la aromatizarea bauturii 
alcoolice Gin, din care nu se va depăşi cantitatca de 100 ml/zi. 

Contraindicaţii 
în graviditate şi în stările mtlamatorii rcnale, în insuftcicnţa renală; la dia-

betici face să crească nivelul glucozei din sânge. Utilizarea îndelungatâ sau su-
pradozarea poate afccta rinichii. 

IPCĂRIGEA 
{Gypsophila paniculata L.; Buglyos dercefîi, Feher szappangyoker; Risgi-

pes Gypskraut, Gczicr) 
Plantâ erbacee perentlt, dreaptă, 

înaltă până la 1 m, cu rizom gros şi nu-
tneroase rădăcini. Inflorescenţele foar-
te tamificale, cu flori mici (4-5 rnm), 
cu 5 pctale albe. Specie caracteristică 
locurilor nisipoase din Dobrogea, su-
dul Munteniei şi Olteniei, sudul Mol-
dovei şi din Câmpia de Vest (jud. Bi-
hor). Se poate cultiva în zonele unde 
creşte în stare sălbatică. 

Compoziţie chimică 
Rizomii şi rădăciniie conţin sapo-

nozide de naturâ triterpenică (6-20%) 
al căror aglicon estc gipsogenina, alâ-
turi de zaharuri reducătoare, substante 
grase, mici cantităţi dc ulei esenţial, să-
ruri minerale etc. 

Cu o soluţie dc iod iodurat, care 
indicâ prezenţa amidonului, fractura de 
râdăcină nu trebuic sâ se colorcze în al-
bastru. Această reacţie este nccesară 
dcoarece materia primă poatc fi inipu-
rificată cu rădâcini de Cucurhaţea sau 
Mutătoare (Bryonia alba) sau cu alte 
specii loxicc. 
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Farmacologie 
Saponozidele triterpenicc din această specie (la fel ca şi cele din Săpunari-

ţă) au acţiune iritantă asupra căilor digestive şi asupra mucoaselor, producând 
vărsături şi diarce. Elc favorizează şi absorbţia altor substanţe toxice. Această ac-
ţiune este mult redusă în stomac, unde din cauza acidităţii gastrice, saponozidele 
sunt hidroiizatc, iar sapogcnina rezultată, fiind insolubilă, nu mai este acliva. 

Recomandări 
Ca expcctorant, numai în produse farmaceutice precis dozate. 

Mod de preparare şi administrare 
Intern: nu se recomandă folosirea în „fannacia casei", ci numai sub formă 

de produse elaborate de industria farmaceutică. 
Extenv. 2 linguri de râdăcini la 1/2 I apâ. Se fec spălături locale pentru in-

fecţii cutanatc şi se aplică comprcse. 

Contraindicaţii 
Pulberca de rădăcină are o acţiune putcrnic iritantă asupra mucoaselor na-

zale şi conjunctivale, producând strănut şi conjunctivită. 
La anumite persoane se va evita administrarea produselor pc bază de Ipcă-

rige, dsoarece produc renomene nedorite de sensibilizarc. 
Contraindicate în sarcină şi alâptare. 
Nu sc vor administra în acclaşi timp cu alte medicamentc, deoarece măresc 

semniftcativ resorbţia acestora. 

ISOPUL 
(Hyssopus ofjîcinalis L.; Izsop; Bienenkraut, Gewiirzysop) 
Specie erbacee de cultură, cu aspcct tufos, lignificată la bază, înaltă de 

20-60 cm, care rczistă în culturi 10-15 ani. Din rizomul scurt şi brun pornesc 
numcroasc rădâcini verticale. Tulpina aeriană carc aparc din rizom este ramifi-
cată încâ de la bază, lignificată, iar tulpinile superioare sunt ierboase, cu 4 mu-
chii, cu trunzele opuse, liniar lanceolate, lungi dc 2-4 cm şi înguste de 2-8 mm, 
glabre, lucioase, cu rnarginea întreagă. Florile sunt grupate în infloresccnţe spi-
ciformc, unilatcrale, formate din 7-9 flori, aşezate la subsuoara frunzelor supe-
rioarc. Corola este bilabiată, violetă (rar roz sau albă). Fructclc sunt nuculc 
ovat-triunghiularc, cu o lungime de 2-2,5 mm. înfloreşte din iulie pânâ în sep-
tembrie. Hste o plantă cunoscută din vechime, fiind menţionată şi în Biblie. 

Compozifîe chimică 
Parţile aeriene ale plantei recoltate în timpul înfloririi conţin 0,5-1% ulei 

esenţial format din pinene, pinocamfone şi izopinocamfonc (cca 50%), estragoli, 
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borneol, geraniol, limonene, tuione, myrce-
ne, cariofileiie, o substanţă ainară de natura 
lactonică (marubiina), acid ursolic şi olea-
nolic, bcta-sitosteronă, tanin, diosmină, hi-
sopinâ, gumi-rezinc, zaharuri, săruri mine-
rale etc. 

Farmacologie 
Datorită componentclor din uleiul 

csenţial, diosrninei şi hisopinei, are acţiune 
expectoranta şi antisepticâ. Marubiina şi ta-
ninurilc au acţiune tonic-amară şi uşor as-
tringcntă. 

Tot datoritâ componentelor, ulciul 
esenţial de Isop prezintă acţiune antisepti-
că, antispastica, antivirală, bactericidă, car-
minativă, cicatrizantă, digestivă, diuretică, 
emenagogă, expectorantă, febrifugâ, hiper-
tensivă, sedativă, tonică, vermifugă. 

Recomandări 
în afecţiunile aparatului respirator, în 

special în bronşitele cronice şi în astmul 
bronşic. Se recomandă şi în afecţiunile apa-
ratului digestiv ca tonic-amar, pentru pro 
prietâţile carminative şi uşor astringente. 

Aromaterapia recomandă uleiul esen-
ţial de Isop în numeroase afeeţiuni: arsuri, 
tăieturi, dermatite, eczcme, inflamaţii; în 
astm, bronşitc, catar, tuse, tonsilite, tuse 
convulsivă; în sistemul digestiv, în special 
în colici şi indigcstii; în sistemul gcnito-u-
rinar, în amenoree şi leucoree; în sistemul 
imunitar, în guturai şi gripă; în sistcmu! 
nervos, în anxietate, oboseală, tensiune ner-
voasă şi stres. 

Mod de preparare şi administrare 
Sub formă de infuzie 1-2 linguriţe plantă la o cană cu apă, din care se beau 

2-3 căni pe zi. în difentc prcparatc fitofarmaceutice. 

Contraindicaţii 
în sarcină, în cpilepsie şi în hipertcnsiunea artcrială. 
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IZMA (MENTA) 
(Mentha x piperita (L.) Iluds.; Borsos mcnta; Pfcffcrmmze) 

l'lantă perenă de cultură, înaltă până la 1 m, putcrnic ramificată încă dc 
la bază. Mirosui frunzclor, frccatc între degete, este putcrnic, caractenstic de 
mentol. Spcciilc, hibrizii şi varietăţilc de Menta nu pot fi confundate, deoarcce 
provin cxclusiv din culturi. Pcntm infuzii se recoltează numai frunzele, în mai 
mulle etape, începând de la apariţia primelor flori. In scopuri industriale (pentru 
obtinerea uleiului volalil) se recolteazâ întreaga plantâ, când 15 20% din plantc 
sunt în floare. 

Compoziţie chimică 
Frunzcle de Mcniâ conţin luteolină, hesperidină şi rutină, acizii clorogenic, 

cafeic şi rosmarinic, tanimiri (până la 12%), colină, alta şi bcta carotene, 
gumi-rczinc, alfa şi beta tocoferol, alfa amarinâ, triterpenc, felandrene, limonen, 
cadinen, cincol, aldehidă acetică, alcooli sesquiterpenici, cariofilen etc. 

IJleiul esenţial este de 1,2-3% în frunzcle plantei. Principala componentă 
din uleiul cscnţta! cstc mcntolul, care poate ajunge până la 70% în spcciile sau 
în varictăţile de cultură amcliorate în acest scop. Uleiul csenţial mai conţine 
nientone, mentofuran, alfa-pincn, felandren, limonen, cadinen, cincol, aldehidă 
aceticâ şi izovalcrianicâ, a!co-
ol amilic şi izoamiiic, timol, 
carvacrol etc 

Farmacologie 
Acliunca. farmacodina-

micâ a Mentei estc imprimată 
dc componcntelc din uleiul 
esenţial şi dc prczcnţa celor-
lalte substanlc activc din plan-
tă. Arc acţiunc tonic-eupepti-
că (favorizcază digcstia). uşor 
analgczică şi carminativă. 
Uleiul cscnţial, în cantităţi 
mici, are acţiune excitantă 
asupra terminatiilor nervoasc 
senzitivc din picie şi mucoase. 
La început. in penoada de ex-
citaţic, produce senzaţia de 
rece, apoi sen/.aţia de căldură 
locală acccnluată. Are, de ase-
mcnea, acţiune antispastica 
asupra muşchilor netczi. 
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Recomandări 
Sc utilizează în dispepsii (digestie dificilă), în greaţă, spasnie piiorice, dis-

chinezti biliare. gastro-intcstinale, precum şi ca tonic eupeptic (digcstie norma-
lă) şi carminativ (eliminarea gazelor). 

Mod de preparare şi administrare 
Sub formă de infuzie preparatâ dintr-o lingură rasă la o cană cu apă. Sc 

bcau maximum 2 căni pe zi în mai multc etape. 
Intră în compoziţia a numcroase ceaiun medicinale. 

Contraindicaţii 
în constipaţia crotucă. Când conţinutu! în ulei volatil, în special mcntol, 

cste foarte mare, poate da naştcre la dureri abdominale, greaţă, vărsături, rigidi-
tate muscularâ. Accste fenomene nu apar daca sc respectă dozelc tncnţioriatc la 
„Modul dc prepararc şi administrare". 

IZMA PROASTĂ 
(IZMA CALULUI) 

(Mentlni longifolia (L.); Erdei mcnta, L6 
menta; Ackerminze, Feldminze, Langblăttrige 
Minze) 

Numită şi Izmă de câmp, cstc o specie 
foarte răspândită în flora spontană, înccpâud ilc 
la şes până în regiunile montane. Arc tulpina vi-
guroasă, dreaptâ, de 30-150 cm înălţime, obtuz 
muchiată, cu internodii mijlocii de 3-10 mm, în 
partea supcrioară cu 2-7 perechi dc ramuri ter-
minate cu inflorescenţc spiciformc, conic ascuţi-
te, apoi cilindrice. Frunzclc sunt lungi de 3-12 
cm, oval eliptice sau lat ovate până la ovat lan-
ceolate, cu baza îngustată sau rotunjită. uneori 
cordată cu margini convexe sau aproape parale-
le. Frunzele prezintă pe faţă peri scurţi şi lari 
(abia vizibili cu lupa), iar pe dos peri lungi şi 
drepţi, dând frunzei o culoarc alburic sau cenu-
şic. Florilc sunt mai mult sau mai puţin pedice-
late, cu bracteole liniare, cu caliciul lung de 2-3 
mm, campanulat, ia exterior păros. C'orola estc 
roz situ liliachie, păroasă la cxterior şi iară peri 
la intcrior. Fructclc sunt nucule de 1-2 mm iun-
gime, sprc vârf fin punctate. 
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Creşte în special în locuri umede, mlăştinoase, pe rnarginea pâraielor, de-a 
lungul şanţurilor, priti zâvoaie şi lunci. 

Mentha hmgifolia are numeroase subspecii, tbrme şi varietăţi, prccum şi 
hibrizt. 

Compoziţie chimică 
Vezi Izma sau Mcnta. Dintrc uleiurile escnţialc, conţinutul în mcnlol estc 

niai redus decât la speciilc dc cultură. 

Farmacologie 
Vezi Izma sau Menta. 

Recomandări 
Accleaşi ca pentru Menta sau Izma dc cultură. Prezintă avantajul că, datori-

tă conţinutuhii mai redus în mentol, este mai puţin iritantă decât specia de culturâ, 
iar datorită conţinutului mai ridicat în taninuri estc rccomandată în cnterocolite. 

Mod de preparare şi administrare 
Sub formă de infuzie, o lingurâ plantă recoltată de la începutul înfloririi la 

o canâ cu apă; se beau 2-3 căni pe zi. 

Contraindicaţii 
în constipaţia ctonică. 

JNEAPĂNUL 
(Pimis montana Mill; Torpefenyo; Berg-Fohre) 
Arbust până la 3 m înalţimc, ramificat de la bazâ, târâtor, cu rainuri ascen-

dentc. Fnmzclc sunt lungi de 3-7 cm, gnipate câte două. Conuri de 2-5 cm dc 
culoare brun-închis, dc consistenţa lemnoasâ. 

Este o specie relictarâ din epoca ultimei glaciaţiuni. 
Crcştc deasupra pădurilor de conifere între 1500-2300 m. 

Compoziţie chimică 
IJleiiil esenţial cste prezent în proporţie de 0,30-0,60%, în funcţie de ma-

teria primă recoltată în diferite stadii de vegetaţic şi în funcţie de vârstă. Conţi-
nutul ccl tnai ridicat îl au rămurclele tinerc, primăvara înaintc dc deschidcrca 
mugurilor. Conţin 560-750 mg vitamina C în frunzc. 

Uleiul cscnţial dc Jncapăn obţinut prin antrenare cu vapori dc apă conţine 
cca 10% alfa-pinen, 4% beta-pinen, 15% l-bcta felandren, 5% limoncn, 25-30% 
delta--3-caren, 5% acctat cle bornil, rcstul fiind format din cantitâţi mici de aldc-
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hida anisică şi caproică, alcooli secundari inonocielici, aldchide şi cetone sesqui-
tcrpenice, alcooli triterpenici terţiari etc. 

Farmacologie 
fixtractele şi uleiul esenţia] în canlilăţi mici au efecte antiinfîamatoarc şi 

antiseptice ale căilor rcspiratorii şi alc căilor urinarc. Au efeetc diuretice şi favo-
rizcază eliminarea calculilor mici. 

Recomandări 
în bronşitc, traheite, trahco- laringite, pielitc, cislitc cataralc, uretrite. 

Mod de preparare şi administrare 
Mugtirii dc Jncapăn intră în compoziţia ceaiurilor anlibronşitice. 
Infuzia din acc, dalorită conţinulului ridicat în vitamina C, o lingură !a o 

cană cu apă, poate fi utilizatâ în avitaininoza C, Pentiu afecţiuniie căilor rcspi-
ratorii se poatc prepara im sirop prin fierberca mugurilor (20 g la I/2 I apă) sau 
a vămurelelor tinere la foc domol, în vas acopcrit, timp de 15 minutc, iar apoi sc 
adaugă zahăr sau miere în cantitate de (34%, respcctiv 75%. Se filtrează şi sc 
beau 4—5 linguri pe zi. 

Unelc fracţiuni din uleiul esenţial intră în compoziţia unor produsc lîtoierape-
utice de tipul Rowachol, Renogai, Inhalant etc. Sc vor utiliza confomi prospectuîui. 

() inhalaţie utilă în lironşitclc cronice sc poate obtine din 2,5 ml ulci escnţial 
de Jncapân, 2,5 inl ulei csenţial de 
Brad şi 0,5 ml ulei esenţial de l'eni-
cul. Din acestc trei uleiuri sc pot 
punc 2-3 piciiliiri din fiecarc într-un 
vaporizator de ceramică. 

Ulciul cscnţial de Jneapăn c 
folosit şi ca aromatizant sau pcntru 
a corccta guslvil nepîăcut al unor 
mcdicamente. Intră, de asemcnea, 
în diferite produse cosmetice sau 
fricţiuni pentru calmarca dnrerilor 
musculare sau articuiarc. 

Contraindicaţii 
La dozc ridicatc, ulciul escn-

(ial dc Jneapăn poate produce ncfri-
tc însoţite de oligurie, afbuminurie 
sau chiar hematurie. 

Produsele fitofarmaceutice 
sunt precis dozatc, iar îa utilizarca 
infuziilor sau siropurilor sc vor rcs-
pecla dozcle recomandate. 
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LĂCRĂMIOARELE (MĂRGĂRITELUL) +] 
(Convallaria majalis L.; Gyongyvirâg; 
Plantă erbacee perenă care îşi formea-

za tulpina lloriferă abia în al 3-lca an dc vc-
gctaţic. Frunzcle sunt ovalc, cu marginea în-
treagă, cu nervuri arcuale, cu pcţiolul lung. 
Florile sunt grupatc câte 5-15 la vârful tulpi-
nii şi sunt dc culoare albă, aproape sferice (de 
undc ,şi dcnumirca populară dc Mărgăritcl). 
înfloreşte în mai-iunie. Creşte în special în 
pădurile de foioase, nuroai în locuri umbritc. 
Sc cultivă în scop ornaniental în grădini. 

Compoziţie chimică 
Planta conţine hctcrozidc cardiotonicc: 

convalatoxozidul, convalozidul, convalato-
xoiul, glucoconvalozidul elc; saponozidc: 
convalarina, convalamarina, substanţe cu ac-
ţitinc hemolitică, acizi organici, colină, sub-
stanţe minerale ctc. Florile mai conţin în plus 
şi mici cantităli de ulei escnţial. 

Farmacologie 
Datorită heterozidelor cardenolidice, 

cxtractcle din I Scrămioare au acţiunc cardio-
tonicâ şi diuretică. Bfectele terapeutice sunt 
rapide, de scurtă durată, ncprezenlând' feno-
mcne de acumulare. Sc utilizează sub formă de tinctură sau extract apos, precis 
dozalc, pentm cfcctcle cardiotonice şi diuretice. Din convalatoxina pură sc prc-
pară soluţii injcctabilc utilizatc în insuficienţa cardiacă. 

Recomandări 
Cardiutonic şi diuretic. 

Mod de preparare şi administrare 
Sub formă dc extraet apos sau tinctură, dar numai în produsc farmaceuti-

ce, prccis dozate. Din convalatoxidul purse prepară şi soiuţti injectabile, utiliza-
te în insuficicnţa cardiacă. 

Contraindicaţii 
Din cauza toxicitâţii, nu sc vor utiliza dccât sub formă dc produsc farma-

ceutice precis dozate, cu aviz incdical. 

Maiglockhen) 
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S-au semnalat cazuri de intoxicaţii grave, în special la copiii care an băut 
din apa în care se păstrau flori dc Lăcramioară. 

Observaţii 
Unelc planle carc crcsc în aceeaşi zonă cu Lăcrămioarcle au fhinzele foar-

te asemănătoare, ovale şi cu nervaţiunea arcuatâ, ccca ce poate da naştere la con-
fuzii. Dintre accstea, menţionăm Leurda (Allium wsinum). Aceasta are însă 
flori în umbele (nu în racem), iar fructul estc capsulă şi nu bacă (ca la Lăcră-
mioarc). Pe lângă aceasta, Leurda are frunzele penetrant mirositoare a Usturoi, 
de unde şi numele popular dc Usturoiţă. Speciile dc Polygonatum (Pecetea lui 
Solomon) au multe frunzc dispuse alternativ pe lulpină, în timp ce la Lăcrămioa 
re ffunzelc sunt aşezate radial. Fructelc la spcciile de Pofygonatum sunt viola-
cee, iar la Lăcrămioare, roşii. 

LEMNUL DULCE 
(Glycyrrhiza glabra L.; Kdesgyoker; Siissholz) 

Subarbust, drcpt, înalt până la 1,5 m, cu aspcct de tuta; parlca subterană 
(cea utilizată în scopuri terapeuticc) cstc un rizom gros şi prezintă rizomi secun-
dari şi numeroase riidăcini lungi de 1-2 mrn. Frunzele sunt impanpcnat compu-
se din 5-9 foliolc. Florilc sunt grupate în ciorchinc, îndreptate în sus, dc culoa 

re albastru violct. Fructele 
sunt sub forrnă de păstaie de 
1,5-2,5 cm. Creştc la şes, în 
albiile pârăsitc ale unor râuri, 
pe locuri nccultivatc, nisipoa-
se, în special din judeţelc 
Vrancea (în sud), lalomiţa şi 
Brăila. Se poate cultiva, tot în 
sudul ţării, valorificând lo-
curi improprii pentru alte cu!-
turi. Se poate conftinda cu 
Ciorânglanul (Glycyrrhiza 
echinata), dar această specie 
are inflorescenţele globuloa-
sc, cu flori alburii-violacee. 

Compoziţie chimică 
Rădăcina de l.emn dul-

ce conţinc saponozide triter-
penice (4-20%), în special 
glycirizină, un aincstec de să-
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ruri de potasiu şj calciu al acidului glicyrizic, cca 1% flavonoide, în special fla-
vonelc liquiritină, izoiiquiritinâ şi iiquiritigcnină, calconele izoliquiritină, izoii-
quiriligcnină şi formonometină (izollavonoid), 1-2% amine, asparagină, betainâ 
şi colină, amino-acizi, 3-15% glucoza şi sucroză, amidon (2-25%), polizahari-
de (arabinolactani), beta-sitosterol, cumarine, rezinc, uiciuri esenţiale (0,05%). 

Farmacologie 
Cercetări mai noi sugerează că acidul glyciretenic, metabolitul hidrolitic al 

acidului glyeirizic, cstc compusul principal activ care producc inhibarea pcrife-
rieă a metabolismului corticolului care se leagă de receptorii inineralcorticoizi 
pe aceeaşi calc ca aidosterona. 

Studiile clinice au demonstrat ca acidul glycirizic şi agliconul acidului gly-
cirizjc aeeclereazâ vindccarca utcerului gastric. Dc asemenea, au fost confinna 
te acţiuuile seorctolitice, expectorante, antiinfiamatoarc şi adrenocorticotiopice. 

Recomandări 
Ca emolient şi expectorant în tratamentul tusei şi ai inflamaliilor bronşice, 

în profilaxia şi tratamcntui ulccmlui gastric şi duodenai, în dispepsii, ca antiin-
fiamator în slări alergice, reumatism, artrită, pentru prevenirea intoxicaţiilor la 
mvel hepatic, în iratamentul tuberculozci şi al insuficicnţei adrenocorticoide. 

Mod de preparare şi administrare 
Sub forma dc pulbere, 5-10 g pe zi sau extract uscat standardizat echiva-

lcnt ta 200-600 ml glycirizină; „Succus Liquiritiae" 0,5-1,0 ml în stărilc infla-
matorii ale câilor respiratorii superioare, 1,5-3,0 ml în cazu! ulccruiui gastric şi 
duodenai. 

Decoct preparat din 4-5 g rădăcină mărunţită la o cană cu apă, de 3 ori pc 
zi după mâncarc. 

F x̂tract Huid i:l (g/ml), câtc 2-4 ml, de trei ori pe zi după mesele princi-
pale. Există numeroasc produsc fitotcrapeutice pe bază dc Lemu dulce. 

Contraindicaţii 
ln fulburările colestatice (carc inhibă sau suprirnă secreţia biliară) alc fica-

tului, în ciroza, hipokalcmie, în afccţiuni gravc renale. Ca timp de administrare, 
acesta mi trebuie să depâşească mai mult dc 4-6 săptămâni fără recornandare 
mcdicală. 

Nu se recomandă în timpul sarcinii. 
în cazul utilizării îndelungatc a produsclor pe bază de Lernn dulce sau ia 

doze niari exista pericohil de retenţie a sodiului şi a apei şi de picrdere a pola-
siuiui, acompaniale de Iiipcrtcnsiune, edcme, liipokalemie (diminuarea niveiulţii 
clc potasiu) şi rarcori myoglobinuric. 
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LEVĂNTICA 
(Lavandula angustifolia Mill., 

sin. /-. of/icinalis Chaix; Szagos lcvcn-
dula; Hchtcr Lavendel) 

Subarbust de cnltură cu duratâ 
marc de viaţâ, până la 30 dc ani. Tufa 
este globuloasă datorită ramificării bo-
gate dc la bază, înaltă pânâ la 80 cm. 
Frunzele sunt întregi, liniare, cn vârful 
ascuţit. Flori grupate la 3 8 nivele cu 
câtc 3 7 flori fîecarc nivcl. Culoarca 
lor este violet cenuşie până la albas-
tru-violet. Plăcut mirositoarc. Hste o 
specie dc originc meditcianeana, la noi 
nutrtaj în cuituri şi nu poatc fi confun 
dată cu aite plantc. 

Compoziţie chimică 
Florile uscate dc Levănţică conţin 

1,5-3% ulei csenţial, iar ccle proaspcte 
0,5-1%. Ulciul esenţial este format din 
25-55% acetat de linalil, 20-38% lina-
lol, 4-10% cis- bcta ocimen, 2-6% 
trans-beta-ocimen, 2-6% I -tcrpi-
nen-4-ol, 0,2-0,5% camfor, 0,2-0,8% 
alfa-tcrpineol şi 0,1 -0,5% Iimoncn. 
Conţinutul în taninuri cstc dcstul dc ri-
dicat (5 10%). Mai conţin cumarine, 
flavonoide, fitoslcroli., triterpcnc. bor-
neoi, o substanţă ainară, sărun mine-
rale. 

Farmacologie 
Alât extractcle apoase cât şi, în 

specia), uleiul cscnţial au acţiune seda-
tivâ şi antiflatulentă. 

Ccrcetărilc clinicc moderne care 
au investigat efectclc neurofizice alc 
uleiului esenţial dc Lcvânţicâ au 
ajuns la concluzia că, pe lângă cfcctc-
lc sedativc, el arc şi acţiunc colcrc-
tic-colagogă. 



Ghidul plantelor rnedicinale şi aromatice de la A la Z 153 

Recomandări 
Utilizarea internă a florilor dc Levănţică este aprobată, de toate comisiile 

de spccialitate, în insomnie şi în iritaţiile de natură nervoasă stomacală, în sin-
dromul Roehmheld, în meteorism şi în disconfort intestinal. 

Bxlern, în fltobalneologie, în lulburărilc circulatorii funcţionale (20-100 g 
flori la 20 I apă de baic). 

Mod de preparare şi administrare 
Infuzic din 1 2 linguriţc tlori la o cană cu apă; se beau 2 3 căni pe zi. 
Uteiul esenţial se administreazâ în cantitatc de 1 -4 picături la o linguriţă cu 

zahâr. 
Inltă m compoziţia unor ceaiuri medicinale, produse farmaccutice de uz intern 

(corcctiv de gust) sau extern în fitobalncologie şi se utilizează multîn parfumerie. 

Contraindicaţii 
NII prezinlă. 

LICHENUL DE PIATRĂ 
(Cetraria islandica (L.) Ach.; Izlandi zuzmo; Islăndischcs Moos) 

Lichen, ffl formă de tufa mică, drept de 8-1.0 cm. Lobii talului (organului 
vegctativ) sunt. divizaţi în două, plani sau tubulari. Faţa superioara este verde-ce-
nuşie, lucioasă, iar faţa inferioară este de culoare mai descbisă, uneori cu pete 
mai mici albe Cîuslul este amar, mucilaginos. Creşte pc stâncile din zona alpină, 
pc platourilc cxpusc vânturilor puternicc, prin 
locuri uscate, uncori prin jnepenişuri. 

Compoziţie chimică 
Conţinc mucilagii, cate sunt solubile 70% 

în apsi iicrbintc, acizi iichenici, dintre care: aci-
dul cetraric, protocetraric, acidul d, 1-usnic, aci-
dul protolichcnstcaric şi fumaric, galactomana-
ne, ulei esenţial în cantitaţi mici (cca 0,05%), 
vitamina A şi BI, iod, urme de fridciină, grăsimi 
şi substanţe amare. Ptin hidrolizâ, hidraţii dc 
carbon (lichcnina) sc transformă în D-glucoză, 
iar aşa-numi!:i izolichcnină se dizolvă în apă la 
recc, iar apoi sc scindează în manoză, galactoza 
,şi glucoză. Dntorită accstor proprietăţi, în unele 
ţări nordice, unde cstc foarte răs))ândit, Liche-
nul de piatră se folose.şte fîc pcnlru hrana reni-
lor, lîe pentru prcpararea zahărului. 
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Farmacologîe 
în prezent, polizaharidclc din Lichcnul de piatră fac obiectul a numeroasc 

ccrcetări şi sludii experimentale. în special acidul protolicberesterinic este expe-
rimentat în tratamentul ulcerelor şi cancerclor şi în prevenirea HIV (SIDA). S-a 
studiat şi acţiunca „in vitro" asupra Helicobaeter pylori responsabil în numeroa-
se ulcere. Din acest lichen s-au izolat substanţe bacteriostatice (acidul usnic şi 
evozina) inhibitoarc şi asupra bacilului Koch. 

Recomandări 
Aplicaţiile exlractclor pe bază de Cetraria islandica sunt: ca tonic în tiin-

pul convalescenţei, ca pansament gastro-intestinal şi în tralamenlul inflamaţiilor 
căilor respiratorii superioare, în special în faringite, laringite sau în bronşitc. De-
coclurile, infuziile sau gargara se folosesc în guturai, tuse convulsivă, astm, dia-
bet, în nefritc şi în timpul convalesccnţei bolnavilor dc tuberculoză. 

Mod de preparare şi administrare 
în cazul în care se urmăreşte acţiunca stimulentă a sccreţiilor gastrice, se 

utilizcază tinctura obţinută diu 20 g plantă la 100 ml alcool de 70" prin macera-
re timp de 8 zile. Se iau 25-30 picături în puţină apă, înaintc dc mâncare. 

După cxtracţia alcoolică, Hchenul se poate utiliza ca emolient în bronşite, 
sub formă dc infuzie sau dccoct: o lingură la o cană cu apă; se beau 2-3 căni pc 
zi, îndulcite cu micre. Infuzia, în cazul în care nu există alte recomandări, se pre-
pară din 6-8 g planiă la o canâ cu apă şi se bea în timpul unei zile. Din extractul 
fluid I: I (g/ml) se iau 4 6 ml pe zi. 

în farmaciile din Europa siint numeroase preparate pe bază de l.ichen de 
piatră: picături antitusivc, laxative, loniee ctc. La noi, această specie nu este va-
lorificată sutlcient. 

Contraindicaţii 
în cazul în care pacientul suferă de hipcraciditate gastrică, nu se recoman-

dă tinctura, ci numai talul după extracţia alcoolică, sub formâ de decoct. Nu prc-
zmtă efeete secundare, nici restricţii în timpul gravidităţii sau alăptării şi nu se 
cunosc interacţiuni cu alte medicamente. 

LINARITA 
(Linaria vulgaris Mill.; Gyujtovânyfu; Lcinkraut) 
Plantă perenă (trăieşte mai mulţi ani), dreaptă, neramitîcată, de 30-60 cm, 

cu lîunze liniare dispuse alternativ. Florile, de culoare galbenă, au un pinten şi 
scamănă cu cclc de Gura leului, dar sunt mai mici. 

Sc întâlneşte în toată ţara, începând din zona de câmpie până la nrunte. 
Dc.şi se întâlneşte frecvcnt dc-a lungiil căilor ferate, nii se rccomandă recoltarea 
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din aceste zone şi nici de la marginea drurnuri-
lor sau a satelor. 

Se recoltează, din locuri curate, partca ae-
i iana a plantelor (cu foarfcca sau cuţitul) la în-
ccputul înflorini. 

Compoziţie chimică 
Părţile aeriene superioare recoltate în 

timpul înfloririi conţin flavonoide şi flavonol-
glicozidc: linarina. pectolinarina, aurone, glu-
cozilaucubozid. alcaloizi: peganină sau visci-
nă. alţi acizi organici: antiric, formic, malic, ci-
tric, tanic ctc. zaharuri, pectine, săruri minera-
le etc. 

Farmacologie 
S-au pus în evidenţă acţiunea diuretică, 

sudbrifică, laxativă. Mai sunt necesare studii 
farmacodinamice şi farmacologice asupra sub-
stanţclor active din aceasta specie. 

Recomandări 
Specifice plantelor care conţin flavonozi-

de: diuretic şi sudorific şi, prin aceasta, depura-
tiv (care favorizează climinarca toxinclor din 
organism). 

în Antichitalc, planta era folositâ în erizi-
pcl şi în maladia canceroasă. Mai târziu, în 
afecţiunile splntci şi ficatuiui. La fel, în trecut 
era folosită în afecţiuni hcmoroidale şi în infla-
maţiile intestinului gros, sub formâ de unguent. 

Mod de preparare şi administrare 
Sub forrnâ de infuzie, o lingură de plantă 

rccoltată înaintc de înflorire sau în timpul în-
floririi, la o canâ cu apă; I-2 câni pc zi ca diu-
retic, sudorific şi laxativ. 

Contraindicaţii 
Respcctând dozcle indicatc, nu prczintfi 

contraindicaţii. Nccesilă cercclări şliinţifice 
carc să fundamenteze utilizarea în uzul intern. 
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LUMÂNĂRICA 
{Verbascum phlomoides L., V. thapsiforme Schrad., 

V. thapsus L.; Qkorfarkkoro; Konigskerze) 

Plante erbacee bianuale, drepte, ncramificate sau 
puţiri ramificate, cu o înălţime între 1,5-2 m, acoperite 
cu înveliş de peri pâsloşi. în primul an se formează nu-
mai rozeta de frunzc bazale, iar în ai doilea an, tulpina 
floriferă, Fumze mari, iungi de l(L-30 cm şi late de 4—10 
cm, acopcrite de pcri pâsloşi. Florile se dezvoltă la par-
tea superioară şi sunt mari, galbene-aurii, Se recolteazâ 
treptat, pe măsura deschidcrii lor, dimineaţa, după ce 
roua se ridică. 

Compoziţie chimică 
Florile de Lumânărică au în cornpoziţia lor cca 3% 

mucilagii polizaharidice solubile în apă, carc, după hi-
droliză, produc 47% D-galactoză, 25% arabinoză, 14% 
D-glucoză, 6% D-xiloză, 4% L-rhamnoză, 2% D-mano-
ză, 1% L-fructoză şi \2% acizi uronici. Mai conţin 
1,5-3% flavonoide, printre care luteolină, apigcninâ, 
canfero! şi rutozid. Mai conţin derivaţi ai acidului cafeic, 
ferulic, ai acidului protocatehic şi verbascozide; rnono-
terpene iridoidicc, tritcrpene, saponozidc specifîcc (ver-
bacosaponine), steroli, 11% zahăr inverl.it etc. 

Farrnacologie 
Datorită mucilagiilor şi saponozidclor, preparate-

le pe bază de flori de Lumânărică au acţiune cmolientă 
,şi expectorantă, fluidificând secreţiile bronşice. Au şi 
proprietăţi sudoriflcc şi uşor diureticc. Cercctările inai 
noi au demonstrat „in vitro" şi acţiunea antivirală asu-
pra anumitor tulpini gripale dc tipul A şi B şi asupra vi-
iiisului herpetic simplu. Până la definitivarea cercetări-
lor în acest domeniu, principalele acţiuni unanim recu-
noscute sunt cele cxpectorante, sudorifice, diuretice şi 
astringente. 

Recomandări 
în stârile inflamatorii alc căilor respiratorii, ca tra-

tamcnt simptomatic în tuse, guturai, tusc uscatâ, conges-
tii alc aparatului rcspirator, expcctorant, datorita sapono-
zidclor. 

http://inverl.it
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Mod de preparare şi administrare 
Sub formă cle infuzie, o lingură flori la o cana cu apă (sau două linguri flori 

şi ftunze), din care se bcau 2-3 căni pe zi îndulcite cu miere. 
Decoctul se preparâ din 2-3 g plantă la o canâ cu apă şi se fierbe la foc do-

mol timp de 10 minute. în acest fel, dacă decoctul este lăsat timp de 10 minute 
înainte de filtrare, se asigură o mai bunâ extracţie şi a flavonoidelor. 

Din extractul iluid l:l (g/tnl) se iau 1,5-2 ml de două ori pe zi. 
Sc poatc prepara şi o tinctură 1:5 (g/ml) în alcool de 60 centigrade, din care 

se iau 7 8 ml de două ori pe zi, diluale în apă caldâ. 

Gontraindicaţii 
Nu prezintă. Nu s-au semnalat nici efecte secundare, rcstricţii în timpul 

sarcinii sau lactaţiei şi nici inieracţiuni cu alte medicamcnte. 

IVIACUL DE GRĂDINĂ +] 
(Papaver somniferwn L.; Termesztett măk; Garten Mohn) 
l'funtă erbacec aniialâ de cultură, de 1 — 1,3 m înălţiine, cu partea aeriană de 

culoare veidc-aibăstraie. Conţine un latex albicios. Florilc au 4 petale de culoare 
variabilă, de la aib pâni la roşu sau violaceu. Cap-
suieîe sunt de culoarc verde-cenuşic înainte de rna-
turitate, galbenă-bninâ la maturitate, ceritîcate. în 
interior au niuneroase seminţe dc ctiloare cenuşie, 
albastru sau albastru-riegru. 

Gompoziţie chimică 
I atcxul din capsulele imature de Mac conţi-

ne cantitatca cea mai rnare de substanţe active 
care scrvesc la prepararea „turtelor" de opiu. 

Suhsl;inl:ele active sunt dc natură alcaloidi-
că, aflându-se în materia primă sub forma săruri-
lor aeizilor acctic, suc cinic, meconic, citric, ma-
!ic ctc. Foarte pc scurt, alcaloizii pot fi grupaţi în 
două mari clasc: cci cu nucleu fenantrenic, din 
carc face parte grupa morlînei: morfîna, tcbaina, 
codeina, pseudomorfina, neopina şi poriîroxina. 
Din a doua grtipă fac parte alcaloizi derivali ai 
îzochinolcinei: papavcrina, papaveraldina, D-L-
laudanina, laudanozina, codamina etc, alcaloizi 
cii micleu ftaiilizochinolcinic: nacotina, narceina, 
narcotolina, oxinarcotina şi alţi alcaloizi: cripto-
pina, prolopina clc. Sctninţelc de Mac nu conţin 
alcaloizi. 
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Farmacologie 
Acţiunea principală a alcaloizilor din Mac este exercitată asupra corlexu-

lui, în special asupra centrilor durerii. în doze mici, au acţiune excitantă, produ-
când euforie, apoi efecte deprimante, cu îndepărtarca scnzaţiei de durcre, urma-
tă de somnolenţă. La doze mai mari, au acţiunc hipnotică, facând parte din lista 
stupefiantclor celor mai dăunătoare pentru om. Cei carc se droghează cti alcaloi-
zii din Mac, în spccial cu morfînă sau derivaţii ei, diacetilmorfina (heroina) fi-
ind mai activă decât morfina, îşi pierd personalitatea şi, în foarte scurt timp, 
ajung la decădere morală şi fizică, având un sfârşit tragic. Din cauza accstui fapt, 
cca mai acerbă luptă antidrog se duce împotriva laboratoarelor clandestine care 
produc heroină şi împotriva traficanţilor carc comercializează heroina. 

Asupra tractului digestiv, în doze mici, alcaloizii din Mac au acţiunc exci 
tantă asupra motilitaţii gastrice, apoi, în dozc mai ridicate, moderează peristal 
tismul intestinal. Accastă proprietatc era utilizată în trecut în diferite produsc far-
maccutice. 

Codeina şi narceina, alcaloizi mai puţini toxici decât morfiria, au efecte se-
dative asupra centrului tusei, fiind valorifica(i în produsc faunaceuticc de tipul 
codenalului. 

Papavcrina, mai puţin toxicâ şi fară acţiune stupefiantâ, acţioneaza asupra 
musculaturii netede, fiind spasmolitică şi intră în cornpoziţia unor produse de tip 
Lizadon. 

Recomandări 
Numai sub formă de produse farmaceutice autorizatc, cu recomandarc me-

dicalâ. Chiar în uzul cxtern (gargară), nu se vor administra la copii infuziile din 
capsule de Mac. 

Mod de preparare şl administrare 
Numai sub formă de produse avizate de Ministerul Sanătăţii şi Familiei 

Contraindicaţii 
în practica populară sc administra infuzic de capsule de Mac pcntru a 

adormi copiii. Accastă practică este extrem de dăunatoare asupra dezvoltării fi-
zico-psihice şi intelectuale. Scminţele de Mac nu con(in alcaloizi, fapt care jus-
tifică utilizarea lor în patiserie. 

MACUL ROŞU DE CÂMP 
(Papaver rhoeas L.; Votesi pipacs; Feuer Mohn) 

Plantă anuală, înaltă dc 20-80 cm, cti tulpini numeroase, specifîcâ în se-
mănăturile de cereale, în mirişti şi la marginea drumurilor. Florilc sunt solitarc, 
pc un pcduncul lung şi păros, formate din 2 sepale mari, cu 4 petalc roşii. cu sau 
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fârâ pată la bază, iar în ccntrul florii, numeroase sta-
minc. Culoarea florilor cste roşu intens. 

Compoziţie chimică 
Un autocianozid a cărui genină este cianidolul, 

care colorează petalele în roşu, readina, alcaloid cu 
slructură similară hidrastinei si alţi alcaloizi cu 
structură încă ncelucidată, mucilagii, mecocianină şi 
mecopclargonidină. 

Farmacologie 
Datoritâ alcaloizilor pe care-i conţin, pctalcle 

au acţiune uşor scdativă, fapt care justifică utilizarca 
în compoziţia ceaiurilor pectorale. 

Recomandări 
Datorită antocianozidelor şi unor alcaloizi di-

feriţi de cei existenţi în Macul de grădină (Papaver 
somniferum), Macul roşu de câmp {Papavcr rhoeas) 
prozintâ acţiunc diferită şi foarte slabă. Pctalclc 
acestei specii pot fi utilizate în compoziţia unor 
ceaiuri mcdicinalc peritru proprietăţile lor uşor seda-
tive. Din petalc se pot exlrage şi coloranli naturali. 

Mod de preparare şi admînistrare 
Petaielc dc Mac roşu de câmp se utilizează în 

anicstccui tinor ccaiuri medicinalc scdativc în pro-
porţte de 20%, sub forma de infuzie. 

Contraindicaţii 
în dozele recomandate nu prezintă contraindi-

caţii şi nici rcaclii adversc. 

MĂCEŞUL 
(Rosa canina L.; (îyepii rozsa; Hunds Rose) 

Arhust m p o s , înalt până la 3 m, cu ramuri arcuite, cu frunzc compuse 
alcătuite din 5-7 foliole cu marginea dinţată. Florile sunt solitare sau grupale 
câtc 2-3, cu petalele de obicci de culoare roz. Pseudofructclc provin din reccp-
taculul globufos, ovoidal sati elipsoidal îngroşat, sunt dc culoare roşie-cârămizie 
până la roşu aprins. în intcrior sunt numeroase fructe (achcnc) cu pcri aspri. Afa-
ră dc specia mcriţiouată sc pot utiliza măceşele si de la alte specii (Rosa tomen-
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tosa, R. micrantha, R. dumalis 
ctc). Conţinutul în vitamina C 
crcşte direct proporţional cu allitu-
dinea. 

Compoziţie chimică 
Componcnta principală a pul 

pci pseudofructelor dc Măceş este 
acidul L-ascorbic. adică vitaniina C 
naturală. Conţinutul în vitamina C 
variază în funcţic de altitudine. 
Speciile dc la şes au un conţinut în-
trc 0,30-0,80 g%, cele din z'ona co-
linarâ şi submontană pot ajunge la 
2,5-3,5 g%, iar în culturi, Rosa ru-
gosa conţinc până la 5,0 g% acid 
ascorbic. In mod excepţional, spe 
cia Rosu pendulina (Rosa alpina) 
carc crcste sporadic în zona monta-

nă şi alpinâ, în urma studiilor noastre şi analizelor efectuatc, a atins un conţinut 
de 9 g% (9000 mg'), ceea cc reprezintă un rccord mondial în lumca vtgetatâ. 
Pulpa pscudofructclor dc Măceş mai conţine: pectine, taninuri, zaharuri, acizi or-
ganici şi săruri mincrale. Culoarea roşic este datorată în bună partc carotenoide-
lor, diverşi izomeri ai rubixanlinei, licopinci şi bcta-carotenului, care cste pre-
cursorul vitaminci A. Mai conţinc procianidoli (Bl, B2, B3, B4), catechine si 
urmc de llovonoizi şi antociani. 

Fructele propriu-zisc (achcnclc) conţin alfa şi bcta-locofero! (vi!. E), cca 
10% ulei gras, lecitine, zahanrri şi urme de ulei csenţial. 

Farmacologie 
Vitamina C cstc o substanţă absoiut neccsară, indispensabila, în deslaşura-

rea normală a celor mai importantc procese biologicc: sinteza hormonilor corti-
cosuprarcnali, transformarca acidului folic în acid folinic şi transferinci în fcriti-
nă. Un alt rol important ii revine în metabolizarea şi climinarea medicamentclor 
luate în pius. Tot ca contribuic la sintcza noradrcnalinci şi a substanţelor intracc-
lularc, cum cstc, dc cxernplu, colagcnul, inalricca osoasa şi dentarâ etc. 

Printre altelc, vitamina C arc un rol important în răspunsul imunilar la strcs 
şi la infccţiiic bactcricne şi yiralc. 

în prezent, consumul de vitamina C estc considcrat satisfacător, iar scorbu-
tul aparţine istoriei. 

Carcnţa în vilamina V. se constală în spccial la consumalorii mari de alco-
ol, la fumători şi la cei carc rccurg la o dictă dczcchilibrată, din care lipsesc fruc-
tclc şi legLiinelc. 

Jt 
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Stresul, expunerca îndelungată la firig, exerciţiilc fizicc dc performanţă etc. 
duc la o creştere a proceselor oxidativo ale plasmci, iar în toate aceste situaţii estc 
absolut necesar un supliment dc vitamina C, în special naturală. Studii recente au 
arâtat că lipsa sau carcnţa în vitamina C reprezintă un factor dc risc în plus în car-
diopatia ischemica. La fel, dezvoltarea cataractci parc să fie favorizată dc capaci-
tatca anlioxidativă a organismului. Or, acidul ascorbic este un bun antioxidant. 
Faptui importanl din punct dc vedcrc farmacologic cstc că vitamina C din pseu-
dofructclc dc Mâceş este însoţită şi de altc substanţc care acţioncază sincrgic. 

Recomandări 
Datoritâ conţinutului ridicat în acid ascorbic şi dchidroascorbic, preparate-

le pe ba/.ă de pseudofructe dc Măceş joacă un rol important în oxircducerile bio-
logicc .şi în respiraţia celulaia. Datorită vitaminelor A, Bl, B2, P, ele au proprie-
tatea de a scădea pcrmeabilitatea şi fragilitatca capilarclor. Au, de asemenea, şi 
acţiune diureticâ şi se recomandâ şi în afecţiunilc hcpalice şi rcnale. 

IViod de preparare şi administrare 
Sub formă de infuzic, 1-2. linguriţe parte căinoasă uscată (fără achcne) la 

o cană cu apă. Se beau 2-3 căni pc zi. Se pot obţine cidniri, pastă, gemuri. Uleiul 
rczultat prin prcsarca acheneior conţinc cantităţi apreciabile de vitamina E. 

Contraindicaţii 
Nu prczintă. 

MĂGHIRANUL 
(Mqjorana hortensis Mnch.\ Majoranna; Wurstkraut) 
Specie antială cle cultură, cu tulpina tufos ramificată, înaltă de 20-60 cm, 

cu (iunze ovale, mici, pe ambele părţi pâslos păroasc. Florilc sunt mici şi grupa-
te în innorcscenlc globuloasc, la subsuoara frunzelor superioarc. Mirosul şi gus-
tul frunzclor şi florilor cstc plăcut aromat, caractcristic. 

Compoziţie chimică 
Părţile aericnc alc plantei rccoltatc în timpul întloririi conţin 0,80-1,30% 

ulei esenţial format în spccial din tcrpincne, tcrpineol, sabinenc, Hnalol, acetat de 
iinalil, ocimene, cadinene, acetat de geranil, citral, eugenol ctc. Mai conţin acid 
ursolic şi olcanolic, bcta-sitosterină etc. 

Farmacologie 
Planta cstc puţin studiată din punct de vedcre farmacodinamic, dar s-au pus 

în evidcnţîi actiuniic antispastice stomacalc şi carininative. 
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în schimb, ulciul escnţial acţionează ca anal-
gezic, anafrodisiac, antispastic, anfiseptic. antivi-
rai, bactcricid şi antifungic, diaforetic, diurctic. 
emcnagog, hipotensiv, scdativ, vasodilatator etc. 

Recomandări 
Datorită, în special, conţinutului ridicat în 

ulei volatil, csle recomandat în dispepsii stoma-
cale, ca antispastic şi carminaliv (favorizcază 
cvacuarea ga/.clor din intestine). 

!n aromatcrapie, uleiul cscnţiai diluat se re-
comandă, îu produse binc dozate, atât intcrn cât 
şi cxtcrn în: dcgcrături, circulaţie pcriferică, du-
rcri musculare ,şi ale articulaţiilor, în aslmul 
bronşic, tuse. în colici intestinaie, nmcnoree, dis-
menoree, în guturai, dureri dc cap, migrcne, ten-
siunc ncrvoasâ, stres, insomnie. 

Mod de preparare şi administrare 
Sub formă de infuzic, prcparaiă din 1-2 

linguriţc planlo la o cană cu apă. Se be au i—l 
câni pc zi după mesclc principalc. 5e poate aso 
cia CII Mentă, Sovârv sau cu altc plantc aroraa-
tice. Principala utilizarc o ciinoaşte însă în in-
dustria alimcntară. 

Contraindicaţii 
Nu prezintâ. Ulciul escnţial cste contrain-

dicat în sarcină. 

MARUL LUPULUI (Cl JCURBEŢICA, REMF) +] 
(Aristoiochia clemalitis L.; Kozonsegcs farkasalma; Gemeine Ostcrluzci) 
Spceie erbacee perenă, dreaptă, de cca 30-80 cm, cu frunzc lung peţiola 

te, oval triiinghiularc, cu baza adânc cordată, picloasc, dc cutoare vcrdc închis 
pe parlea superioara şi vcrdc-pal pe cca inferioara. Florilc, câtc 3-5 la subsuoa 
ra frunzelor, tubuloase, prelungite ca o scafâ, au culoarea galbcn-palid Fructul 
estc globulos. galbcn verzui. '. 'reşte practic în toata ţara, în zoncle rlc câmpie şi 
dc deal, pnn pâduri, crânguri, în scmănături şi ca buruiana în vii. 

Gornpoziţie chimică 
Toate părţile plantci frizomi, rădăctni, frunze şi seminţc) conţin 

0,40-0,90% (în seminţe pâna la 1,60%) acid aristolochic, ulci esenţial, magno-
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florină, aristolochinâ, colină, sitoslerine, triine-
tilamină, dioxifenilalaninâ, alantoină, derivaţi 
de natură flavonoidică, acid citric etc. 

Farmacologie 
Acţiune puigativă drastică; de aceea, uti-

iizarea în constipaţii estc total contraindicatâ. 
Are acţiune puteniic emenagogă şi ocitocica. 

In trecut, sc credea că acidul aristolochic 
cxtras clin aceasta specie stimulează fagocitoza, 
acţiunea iinunostimulantâ manifestându-se la 
dozc inici. 

Cercetârile recente nu mai recomandă 
substanţele activc din accastă plantă, deoarece 
s-a constatat că au acţiune carcinogenă (favori-
zeaza dezvollarea celulclor canceroase). Nu se 
mai rceomandă nici extern. 

Recomandări 
Sub nici o formă. S-au setnnalat nume-

roasc intoxicări cu preparate din aceastâ plantă 
recomandate de impostori în „vindecarea tutu-
ror formelor dc cancer". 

în caz de intoxicaţii, se fac spălături sto-
macale cu cărbune activ, tanin 2%, diuretice, 
tnulte lichide şi opiacce. 

Mod de preparare şi administrare 
Sub nici o formă, nici tn uzul intern, nici extern sub formă de clistne — re-

cotnandarc care a apănit în presa de nespecialitate de la noi. 

Contraindicaţii 
în toate afecţiunile. 

MĂSELARIŢA +] 
(Hyoscyamus nigcr L.; Boloudito belcndck; Schwarzcs Bilsenkraut) 
Plantă erbacee bianuală, acopentă cu peri lipicioşi. Tulpina cstc rareori 

ramificată, frunzele sunt ovale, adânc scobite, mari, păroase şi lipicioase, în pri-
mul an formând o rozctă bazală, iar în anul al doilea, când se formca/a tulpina, 
apar şi tlorilc, aşczate la subsuoara frunzelor dinsptc vârftil tulpinii. Florilc au 
caliciul tubulos, cu corola bilateral simctrică, de culoare galben-murdară, cu gâ 
titl violet şi cu o reţea clc vinişoare violct-roşicticc. 
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Sălbatică, creşte în locuri puter-
nic gunoitc, pe locuri necultivate, pe 
lângâ drumuri sau stâne. Se cultiva în 
scopuri induslrialc. 

Compoziţie chimică 
Părţile aeriene alc plantci conţin 

alcaloizi, între care: l-hyosciamina şi 
scopolamina; rădăcinile conţin şi cus-
chigrină. în diferitc stadii de vegetaţic, 
planta conţinc şi alţi alcaloizi carc sum 
prezenţi şi în Msitragună (Atropa hei-
ladonna), ca: atropamină, tropină, sco-
pină şi scopolină, iar la uscarea matc-
riei prime, o bună partc din hyosciami-
nâ se transforrnâ în atropină. 

Frunzele mai conţin un ulei esen-
ţial şi un ulci gras, substanţc fitoncide 
(antibiotice), vilamina C şi săruri mine-
rale. 

Farmacologie 
Similară cu cca dcscnsă la Mătrâ-

gună, dar inult mai slabă, datorita cort-
ţinutului mai scăzut în substanţe active. 

Recomandări 
Similare cu cele descrisc la Mâ-

trăgună. Sc utilizcază numai sub forma 
dc produsc farmacculice în stări dc cx-
citaţic motoric, boala Parkinson etc. 

Mod de preparare 
şi administrare 
Nu sc foloscşte în „farmacia ca-

sei", nici ca rcmcdiu popular în dureri-
lc de dinţi şi măscle (dc unde şi dcnu-
mirea populară). 

Contraindicaţii 
Similar cu celc ale preparatelor 

pc bază de Mătrâgună. 
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MATACIUNELE 
(Dracocephalum moldavica I.,.; 

Kerti sârkâiiyfti; Turkische Mellise) 

Specie erbacee de cultură, înallâ 
dc 30-70 cm, cu ttilpina dreaptă, rami-
ficată dc la bază, cu miros plâcut de la-
mâic. Ilonle, cu eorola albastru-viola-
cee, sunt grupate la snbsiioara frunzelor 
dc la nodurile superioare. Se recolteazâ 
părţile aerienc în timpui înfloririi. 

Compoziţie chimică 
Părţile aeriene ale plantci conţin 

\\\ timptil înflorint 0,3-0,6% ulei esen-
ţial format diri citral, acetat de geranil, 
citronclol, neral, linalol, limonene etc. 
Mai conţin substanlc amare, taninuri, 
sâruri minerale ctc. 

Farmacologie 
Datorită componcntelor din 

tileii.il csenţial, are proprietaţi antispas-
tice şi carminative similarc Melisei. 
Din citral sc poatc obţine, pe calc in-
dustrială, vilainina A cu multc aplicaţii 
terapeutice. 

Recomandări 
In afecţiuniic stomacalc manifcs-

talc prin colici şi acumulări de gazc. 
Recomandarilc sunt similare cu ale 
Koiniţei sau Melisei. 

Mod dp oreparare 
şi administrare 
Sub formă de infu/.ie, preparată dintr-o linguriţă planta la o cană cu apă. Sc 

beau I 2 căni pc zi. 
în industria alimentară se utilizcază la prepararea unor siropuri sau băuturi 

răcoritoare. 

Contraindicaţii 
Nti prezintâ. 

http://tileii.il
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MĂTRĂGUNA +J 
(Atropa belladoma I..; Maszlagos nadragulya; Tollkirsche) 

r ianlă erbacee pereiiă, viguroasă, înaltă de 0,5-1,5 m. în primul an apa-
re o singură lulpină, iar în anii urniâlori mai multe lulpini, drcptc, ramificate, de 
culoare vcrziiie sau violet-roscal. Pnmzele au formâ o\ ală, cu marginca întrea-
gă. Florile apar solitarc, la axila frunzclor cu corola tubuloasd, cu marginca ras-
frântă dc culoarc brun-violet sau brun-ro.şcat, la interior cu vinişoare violete. 
Fructelc sunt bace sfcricc dc mărimca unci cireşe, care, pe măsura ce se coc, trec 
de la culoarca vcrde la ncgru lucios. Creşte spontan, în spccial în tăicturi dc pâ-
durc, din zona Fagului până în 2.011a Molidului. 

Compoziţie chimică 
Frunz.ele conţin 0,20-0,70% alcaloizi exprimaţi anaiitic în hyosciamina. 

Complcxul alcaloidic este format din: alcaloizi volatili monociclici: priolidina, 
hegrina, belaradina etc., alcaloizi estcri ai tropanolului ca hyosciamina, atropina, 
atropamina sau apoalropina; esteri ai scopanolului, tropanoli cu 0 gruparc de 
epoxid. 

Frunzclc mai conţin acid crizatropic sau scopolelol, asparagină. colină, vi-
tamina C, substanţc mincralc etc. 

Râdâcinile conţin 0,40-0,80% alcaloizi ascmănători cu cci din frunze Mai 
conţin amidon, scopoletol, mucilagii, sămri minerale etc. 

Farmacologie 
Alcaîoizii din Mătragunâ au următoarele acţiuni principale: blochează re-

ceptorii colinergici dc la nivclul sinapsclor neuroefcctoaie parasimpatiee şi ac-
cclcrează ritmul cardiac; di-
tninuează mişcârile intestina-
lc şi micşoreazâ secreţiile. 
Calmcază spasmele muscula-
turii netede. în doze mari, cx-
cită sistcmul nervos central şi 
provoacă midriază (dilatarea 
pupilci). Acţiunile farmaco-
dinamicc mcnţionatc se cvi-
denţiază atât. la nivelul apara-
tuîui digestiv, căilor biliare, 
utcrului, vezicii urinare, cât 
şi la nivelul musculaturii 
bronşice. Dozele mici de 
atropină produc scăderca se-
crcţtei salivare. Aceste fcno-
mene sc manifestă prin sete 
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şi răguşcalâ. Secreţiilc gastricc şi pancreaticc scad, dc aserncnea, la fcl ca şi se-
ercţia sudorală. 

Recoinandări 
în dozc terapcutice, alcaloizii din accastă plantă se rccomaudâ pcntru ac-

ţiunca antispastica. La dozc mai mari, excită sistemul ncrvos central şi dilată pu 
pila. In dozc şi mai mari, alcaloizii sunt toxici pentru organism, produc o puter-
nică cxcitaţie psihieă urtnatâ de delir, halucinaţii şi moarte. 

Mod de preparare şi administrare 
Numai sub forma de prcparatc farmaceutice dc tipul Bergofenului, Bergo-

nalului, Fobcnalului, Feladonului, Distonocalmului ctc, respectând dozclc din 
prospcct. 

Contraindicaţii 
în glaueoni şi cele prevăzute în prospectul produselor menţionate. 

Observaţii 
S-ou scmmtkit aecidente morlale în special la copiii care au ingerat 4 5 

fructe de Mătrăgună, mai ales că această plantă creşte de multe ori şi în zmeu-
rişuri. 

MERtŞORUL (COACĂZUL DE MUNTE) 
(Vaccimum vitis idaea L.; Vorosâfonya; Preissclbecre) 

Arbust fufos, scund, de 5—30 
cm, cu tulpina cilindrică, cu ramifi-
caţii subţiri. Frunzclc sunt elipticc, 
pieloase şi rigide, persislente şi în 
timpul iernii Florilc sunt niici, 
aproape globuloase, alb-rozc, Fruc-
tclc la maturitate sunt sfcricc, cu dia-
rnetrti! de cca 0.5 cm, de culoare ro-
şic, cu seminţe numcroase, scmilu-
nare. Esle cunoscut şi sub nuincie de 
C'oacă/ dc munte, deoarecc creşte 
la altiludini între 1300 !500 m. 

Compoziţie chimică 
l'ruiizele de Merişor eonţin 

3,5-8% arbutozid, glicozid al hi-
drochinonei, liidiochinoiui liberă, 
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metil-arbutozid, flavonoizi, taninuri, cricolină, acid ehinie, vitamina C, săruri de 
magneziu şi săruri ale altori acizi organicî. Ca derivaţi flavonici s-au identificat 
leucoantociani şi tlavonali glicozidici: leucocianidirtă, quercetol, cianîdină, pre-
cum şi derivaţi fenil propanolici. 

Farmacologie 
Datorită arbutozidului care se scindează în organism cu formarc de hidro-

chinonă şi datorită flavonoizilor, frunzele de Merişor au acţiune diuretică şi dez-
infectantă renalâ. Spre deosebire de Strugurii ursului (Araostaphyios uva-ursi), 
frunzele de Merişor prezintă avantajul că, datorită conţinutuJui mai scâzul în ta-
nin, dozele pot fi tnărite. Din cauza htdrochinonei care se formează tn organism, 
nu se vor administra mai inulf de 3-4 infuzii pe zi în cantitate de 3%. 

Recomandări 
Datorttă hidrochinonei şi bioflavonoidelor, frunzelc de Merişor sc rccoman-

dă pentru acţiunea lor diuretică şi dezinfectanta renaiă, fiind indicate în speciai in 
infecţiile uro-renale, în cistite şi în stăriie inflamatorii aie căilor uro-renaie. 

Mod de preparare şi administrare 
Infuzie din 2 linguriţc frunze la o cană cu apă; se beau I 2 câni pe zi. Se 

recomandă neuttalizarea in&ziei cu un vârf de cuţit de bicarbonat de sodiu 
(ph=8-8,5). Nu sc va asocia cu urotropina sau alt dezinfectant chimie al căilor 
urinare. 

Contraindicaţii 
în insuftcienţă renală gtavă. 

Observaţii 
Frunzele de Merişor se pot confunda cu cele ale Bujorului dc munte sau 

Smirdarului care creşte în aceeaşi zonă. Frunzelc de Bujor de munte (Rhodo-
dendron kotschyi) sunt tot pieloase, dar mai înguste spre vârf şi catrc bazâ, iar pc 
dos au pete ruginii, m puncte brune. Frunzele de Bujor de munte sunt toxice. 

MESTEACĂNUL 
(Betula verrucosa, Betula alha; Kozonseges nyir; Birke) 

Arbore înalt până la 30 m, cu frunziş rar, luminos. Tulpina are scoarţa 
albâ, netedă. Frunzele sunt romboidale, cn marginea dublu dinţată, cu vârfiti as-
cuţit. Florilc sunt uniscxuatc, grupate în amcnţi: cei masculim, câtc 2-3 la vâr-
ful lujcrilor, sc formcază în vara precedx-ntă; cei feminini apar primăvara, o dată 
cu fTtinzele, sub forma uniii con alungit. 
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Arborc specific pcntru zona dea-
lurilor, putând coborî la câmpic sau 
urca în zona montanâ până la 1500 m 
altitudinc. 

Compoziţie chimică 
Frunzele de Mestcacăn conţin în 

spccial flavonoizi şi cu precădere hi-
perozide, qucrcitrina. miricetin-3-ga-
lactozicla şi alţi glieozizi ai miricetinei 
şi quercctinci, glicozizi ai kamferolu-
!ui, avici.ilarinâ. în cantitaţi niai mici, 
mai conţin un ulei escnţial format în 
spccial din oxizi scsquitcrpenici (acid 
ctorogentc şi acid cafeic), rczinc, alco-
oli tritcrpcnici de tipul damaranic. 

Farmacologie 
I'roprictăţi diuretice şi antiedc-

matoase; preparatele standardizate de 
frunze de Mcsteacăn acţionează în uro-
litiaze renale, în afecţiunile bacteriene 
şi inflamatoni ale căilor urinare infc-
rioare, altcle decât cclc de retcnţic hi-
drica subcutanata. 

La baza acţiunii farmacodinamice a prcparatclor pc bazâ de frunze de Mes-
teacăn sta conţinutu! ridicat în bio-flavonoidc, printre care se rcmarcă hiperozi-
dul, queicctina, miricetina şi altele. Accşti compuşi măresc diureza sub aspect 
volumetric, cu o putemică eliminare a compuşilor azotaţi şi a clorurilor. 

Recomandări 
Extracteie apoase, fiuide, uscate sau hidroalcoolice au proprietăţi diuretice, 

fiind rccomandate în special la cardiorenali, diminuând edemele, reducând albu-
minuria şi calmând dispneea (dificultate respiratorie). Pentru acţiunca diuretică 
şi andicdcmatoasă, se recornandă în cclulite. Au acţiune coleretică şi bacterios-
tatică asupra Stafilococului auriu şi alb Oxford şi asupra Bacilului anthracis. 

Mod de preparare şi adminîstrare 
Sub formâ de infuzic dc frunze, 2 linguriţe la o cană cu apă; când tempe-

ratura infuziei a ajuns la 4()"C, se neutralizcază cu un vârf de cuţit de bicarbonat 
<ie socliu. După 6 orc se filtrcază şi se beau 2—3 căni pc zi. 

Contraindicaţii 
Nu prezintă. 
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MURUL 
(Rubus fruticosus L., Rubus pli-

catus; Hainvas szedcr; Brombeere) 

Arbust putemic, cu ghhnpi în 
forrnă de gheară, ascuţiţi. Tulpina cu 
lâstari numeroşi. Frunzcle irnparipenat 
compusc cu 5 foiiolc iucgale, ascuţitc 
ia vârf, cu dinţi neregulaţi pe margine. 
Peţiolul are ghimpi încovoiaţi. Florile 
numcroase, albc, cu pelalc mari, înflo-
resc treptat. Fructele sunl polidrupe, 
negrc, brumatc la maturitatc. 

Compoziţie chimică 
Frunzclc de Muc conţin tauin. fla ■ 

vonoizi şi acizi: malic, lactoizodtric, 
succinic, oxalic elc; vitamina C (cca 
40 mg%) şi inozitol. Fructele conţin 
acizi organici. pectine, grăsimi, pento-
zane, anlociani între care erizantcniina, 
acid folic, vitamina C şi magncziu. 

Farmacologie 
Acţiunc astringentă, antidiareica. 

Recomandări 
Datorită în spccial taninurilor pe 

carc le conţin, frunzclc se rccomandă 
pentru acţiunea lor aslringentă în dia-
ree. Pot înlocui ceaiul chinezcsc, în 
special pcntru cei sensibili la cofcina. 

Bxîern, sub lormâ de gargarâ, în inflamaţiile orofaringiene. Locai, în fisuri 
anale şi în hcmoroizi. 

Mod de preparare şi administrare 
Intern, sub ioirnă dc infuzie, o linguriţă frunzc la o cană cu apă; sc bcau 

2—3 căni pe zi. 
Extcrn, 3-4 liuguri fnmze la 1/2 I apă, tot sub formă dc infuzie. 

Contraindicaţii 
Nu prezinlă. 
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MUSETELUL 
(Matricaria chamomilla L, Chamomilia recutita L ; Orvosi szekfu; Eclite 

Kamille) 

Specic eibacce aiiuală san hibernanta, de 5-60 cm, cu miros puternic, 
aromat, caiacleristic. Creşte atât spontan, cât şi cultivată. In locurilc sarăturoase, 
bâtătorite, atinge 10-15 cm, iar în eulturi, până la 60 cni. Flonle sunt grupate în 
antodii (cnpituic), celc fcmelc marginale snnt albe, iar floriie ccntralc hcrmafro-
dîte sunt■tubuloase şi de culoare galbenă. Făcând o secţiune în reccptacul, acesta 
cste gol în interior, sprc dcoscbire dc rcceptaculul cclorlalte specii, caic cstc plin. 

Cornpoziţie chiirtică 
Florilc de Muşeţel eonţin până 

8% flavonoidc. în spccial upigcninfi şi 
luteolinâ, uici escnţial între 0,4-2,0%, 
format din bisanabol cca 50% ,şi cha-
mazulcne 'fntrc 1,5—15%, sesquiterpene 
lactonicc ('inatricina şi matricarina), 
mucilagii compuse din polizaharide, 
aminoacizt, acizi grasi, acizi fenolici, 
colinu, euntarine etc. 

Farmacologie 
Extracfck; pe bază dc flori de Ivlu-

şeţe! s-au dovedit a avea acţiunc antiin-
flamatoare, antiscptică şi antispastică la 
nivekil slomnciihu şi duodenului. Infu-
zia dc flon dc Muscţci s-a dovcdit a 
avea şi efecl.e hipnotice, inducând un 
sonin liniştit. Acţiunca spasmolitică este 
datorată 'în speeiaî apigeninei. S-a de-
monstrat şi acţiunca autisuifilococică. 

Recomandări 
Datorilă tileiului volatil bogat în 

chamazuiene, cât şi apigcninei, tlorile 
de Muşeţcl sc rccomandă pcntru acţiu-
nea antispastică, anliiiiflamatoare, 
ancstczică şi antiseptică. Sunt protcc-
toarc şi curative în reacţiile internc sau 
externe produse de iradieri. De aceea, 
se reconianda atât radiologilor, cât şi 
bolnavilor carc rccurg la coballolcrapic 
(I I infuzie dc ivkişclcl zilnic). 
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Extern, se recomandă în starile inflamatoare ale pielii şi mucoaselor, în bo-
lile microbiene ale pielii, ale cavităţii bucalc şi ale gingiilor. Dc ascmcnca, sub 
formă dc inhalaţii, se recomandă în inflamaţiile şi iritaţiile tractului respirator. 
Sub formă de bâi şi irigaţii, se recomandâ în inttamaţiile ano-genitale. 

Mod de preparare şi administrare 
Sub formă de infuzie preparată dintr-o lingură de flori la o canâ cu apii. Se 

beau 2-3 căni pe zi. 
Pentru tratamentul extern se recomandâ o infuzie preparată din 3-4 linguri 

la 1/2 I apâ. 
Pcntru băi, în amestec cu alte plante, se poale utiiiza întreaga partc aeriană 

a plantei. 

Contraindicaţii 
Nu prezintă. 

MUŞTARUL NEGRU 
Sl MUSTARUL ALB 
T T 

(Sinapis nigra L, sin. Bmssica nigra, Si-
napis alba L; Fekete inustâr, Feiier mustar, 
Schwarzer Senf, Weisser Senf) 

Specii erbacee anuale de cultură carc 
nu pot fi confundate cu alte specii. Rar se întâl-
riesc sâlbăticite în alte culturi. De la ambclc 
specii se folosesc seminţele globuloase carc se 
deosebese prin culoare. 

Compoziţie chimică 
Seminţele de Muşlar negru conţin în te-

gumentul lor până la 20% mucilagii. Sunt bo-
gate în lipide fbrmate din gliceridele acizilor 
oleic, linoleic şi erucic. Conţin cca 30% protci-
ne, săruri minerale, colină sinapină (ester al co-
linei) care imprimă materiei primc gustul amar. 
Substanţa activă principală din seminţele de 
Muştar negru esle un heterozid azotat şi sulfu-
rat: sinigrozidul care, în prezenţa mirozinazei, 
în mcdiu apos, sc transformă în glucoză, sulfet 
acid de potasiu şi un ulei esenţial: izotiociana-
tul de alil. 
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Compoziţia chimică a semiriţelor de Muştar alb este asemănătoare cu cea 
a semiuţcior de Muştar negru. Substanţa activa sinalbozidul este similară sini-
grozidului şi se comporta la fel ca acesta. Diferenţa constă în faptul câ în urma 
hidroiizei, pe lângă glucoză, se formează izocianat dep-hidroxibenzil care însă 
nu este volatii ca izotiocianatul de alil din Muştarul negru. 

Farmacologie 
Izotiocianatul de alil sau „escnţa de Muştar" arc proprietăţi iritante, lacrimo-

gene. Are şi proprietăţi antibiotice (fitoncide) şi bacteriostatice, chiar în diluţii 
mari. Făina de Muştar, datorită mucilagiilor pe care le conţine, diminuează pro-
prictăţilc iritante ale substanţei active, fiind un bun revulsiv local sub formă de ca-
tapiasme aplicatc local, timp iimitat. Prelungirea timpului de aplicare poate duce 
la iritarea pielii. Datorilă prezcnţei mucilagiilor în cantitâţi mari, seminţele de 
Muşlar alb, întregi, au acţiune laxativă, singura utilizare terapeutică de uz intern. 

Recomandări 
Muştarui negru se utilizează sub formă de făină pentru acţiunea revtilsivă 

locală. 
De la Muştaru! alb se foiosesc în terapeutică numai seminţele întregi pen-

tru acţiunea lor iaxativă. Este mult utilizat în scopuri condimentare. 

Mocl de preparare şi admtnistrare 
Seminţele de Muştar alb, în scop laxativ, se vor lua progresiv, începând cti 

o iinguriţă până la o iingură la 1/2 pahar cu apă după ce au fost înmuiatc două 
ore. Nu se vor face trataniente prelungite şi nu se vor administra la copii. 

Făina de Muştar negru sc va uliliza sub formă de comprese; după ce s-a ob-
ţinut un terci, acesta se pune între două tifoanc şi sc va aplica local pe gât, tora-
ce sau locuri durcroase (în reumatism). In cazui în care pielea este foarte sensi-
bilă, inaintea aplicării compreselor, locul se va unge cu vaselină, apoi se va şter-
ge cu un lifon, iar după aeeea se va apiica prişniţa. 

Contraindîcaţii 
Compresele cu făina de Muştar se vor aplica timp limitat; aplicarea înde-

lungată şi repetată poate produce ulceraţii ale pielii. 

NALBÂ DE CULTURĂ 
(Malva yjabra, sin. Malva silvestris L. ssp. mauritanica; Papsajt; Kultur 

Kăsepappel) 

O specie bienală sau perenă, numitâ popular şi Caşul popii, denumire 
dată şi Nalbci mici, înaltă dc 25-100 cm, cu inmzele cu pcţiol lung, palmat lo-
balc, dc obicei cu 5 lobi dinţaţi pc margine. Pctalelc fiorii sunt ernarginate, libc-
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re, lungi de 2-3 cm, roşii violacee, cu dife-
rite nuanţe. 

Compoziţie chimieă 
Atât florile, cât şi frunzele conţin can-

tităţi variabile de mucilagii (de la 2,6—15%) 
care, prin hidroliză, dau acid d-galacturo-
nic, d-galactoza., glucoză, 1-arabinoză, 
I ihamnoză şi xiloză. Florile, în plus, conţin 
antocianozizi a căror genină este malvido-
lul; frunzele mai conţin provitamiua A, vi-
taminelc BI, B2 şi C şi o substanţă cu ac-
ţiunc ocitocică. 

Farmacologie 
Principala acţiune, atât a frunzelor cât 

şi a flbrilor, se datorcază produşilor de hi-
droliză care au acţiune emolientă, favorî-
zând cxpectoraţia. Extern, acţioncază tot ca 
emolient în inflamaţiile mucoaselor bucale, 
oculare, vaginale şi rectale. 

Recomandări 
Atât florilc, cât şi frunzele, datorită 

muciiagiilor pe care le conţin, au acţiunc 
expectorantă, fluidifîcând secretiiie bronşi-
ce. Tot datoritâ mucilagiilor, extern se între-
buinţcază în amigdalile sau fanngite sub 
forrnă de gargară. 

Mod de preparare şi administrare 
Intern, sub formă de infuzie, preparată din 2 linguriţe fJori (a o cană cu apă; 

sc beau 2—3 căni pe zi îndulcitc cu miere. 
Extern, tot sub formă de infuzie, preparatâ din 2 linguri fliori şi frunze la o 

cană cu apă cu care sc facc gargară. 

Contraindieaţii 
iNu prezintă. 

Qbservaţii 
Specia din flora spontanâ, Malva silvestris, este consideratâ a fi cea mai 

bogată în substanţe active. Poate fi utilizată la fcl ca şi Malva glxihra, atât llori-
lc cât şi frunzclc. 
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NALBA MARE 
(Âllhaea officinalh L.; Orvosi ziliz; Gebrăuchlicher Eibtsch) 

l'lantă perenă, drcaptă, înaltă dc 0,60-1,50 ni, cu peri pâsloşi albi pe tul-
pină şi frunzc. Râdăcini de 20-30 cm lungime şi de 2-3 cm grosimc, se carac-
terizează prin faptul că după ce se îndepărtează coaja rădâcinii, interiorui esle 
alb, slab gălbtii. Fiorilc, aşczatc !a vârful tulpinii, au 5 petalc albc, uneori sprc 
roz, cti numeroase stamine violete. în flora spontană vcgetează numai în zona 
de câmpie prin locuri nisipoase, pe lângâ ape curgâtoare, bălţi, tndeosebi în ju-
deţele limitrofe Dunării. Se poate cultiva tn special în judcţelc în carc creştc 
spontan. 

Compoziţie ehimică 
Rădăci.nile de Nalbă tnare conţin mucilagii polizaharidc între 6,5-11% 

compuse din galacturonorhamane, arabinane, giucane şi arabinogalactane, car-
bohrdraţi 25—35%, compuşi din amidon, 11% peciine; gticozizi flavonoidici, 
catnferol şi quercetină; acizi fcnolici: 
cafeic, clorogenic, ferulic şi syringic; 
taninun: zaiiaruii, dintrc carc 10% za~ 
harozi, arnine - cu 2% asparaginâ, 
substaiiţc. grasc, oxalat de calciu, co-
marine, steroli, substanţe mincralc etc. 

Farmacologie 
Acţiunea demulgentă (cmolicntă, 

calmantă) a rădăcinii de Nalbă mare se 
datoreşte polizaharidelor hidrocoloide 
carc formeazâ un strat protector al mu-
coaselor orale şi faringiene, înlaturând 
iritaţiile locaic şi intlamaţiile. Ccrcctări 
recentc au dcmonstrat eă extraetelc 
apoasc din radacint stimulcază fagoci-
toza, induce clibcrarca cytokinelor, in-
terleukina —6 şi factorul de necroză tu-
iiiorală a monocitelor uinane, mărind 
acţiunea antiinflamatoarc, având şi ae 
ţiune imunostimulantă. 

Administrarca pc calc gastrică a 
fracţiunilor poiizaharidice izolate din 
râdâcinile de Nalbă mare micşorează 
intensitatca şi frccvenţa tusci. Acţiunea 
antitusivă a polizaharidclor cstc mult 
mai eficicntă decât prcnoxdiazina. 
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Recomandări 
Se bazează pe substanţcle mucilaginoase, prezcnle în special în rădacini. 

Se recomandâ în inflamaţiile mucoascior căilor respiratorii şi digestivc. 

Mod de preparare şi administrare 
Infuzie din flori şi frunzc, o lingură la o cană cu apa; se beau 2 câni pe zi 

îndulcite cu micre. Din rădăcini (curăţatc) sc prepară un maccrat la rccc, I lin 
gura la o cană cu apă timp de 2 ore. Sc adaugă un vârf de cuţit. bicarbonat de so-
dîu; dupâ frltrare se bea întrcaga cantitate în tirnpul unei zilc. 

Pentru răguşeală se vor mastica bucăţi de rădăcinâ de Nalbâ nuue. Saliva 
se va înghiţi, iar partea lcmnoasă, după masticare, se va arunca. 

Pentru gargară sau pcntru clisme sc prcpară o infuzie din 2 linguri la 1/2 I 
apă (flori, frunze sau rădăcini). 

Contraindicatii 
Nu prezintă, nici în sarcină sau alăptare. Absorbţia altor medicamcntc lua-

te simukan poate fi întârziată. 

NEMTISORUL DE CÂMP +] 
(Delphinium consolida L.; Mczei szarka 

lăb; Acker-Rittersporn) 

Specie erbacee anuaiă, dreaptă, dc 20 50 
cm înăîţime. Tulpina este bogat ramificată. Frun-
zele sunt liniare, ascmanătoarc cu cele de Mărar. 
Florile sunt pintenate, de culoare aibastru-violet. 
Este una dintre celc mai tipicc buruicni din semă-
nături, în special în cele de Grâu şi cartofi, cu 
precăderc în zona dc câmpic şi de dcal 

Compoziţie chimică 
în special florilc şi părţile acrienc supc-

rioare contin delfinină, un antocian glicozidic dc 
culoare albastră, o substanţă de culoare gaibcnă, 
glicozid al camfcrolului. Prin hidroliză, dclfini-
na se scindează în două molecule de glucoză, 
două molcculc de acid p-oxibenzoic şi o mole-
culă de delfinidină. Pe lângă aceste substanţe, 
ttorile mai conţin şi alcaloizi dc tip aconitinic, în 
mici cantităţi, dar care iinprimâ acestei materii 
prime un oarccarc grad dc toxicilate (decozina, 
licoctonina, delzalina, dclfelatina etc). 
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Farmnnologie 
Graţic prezenţei canntâţilor mici dc alcaloizi şi compuşilor rezultaţi în 

urma hidrolizci, preparatele din accastă specie au acţiune hipotensivă arteriala şi 
bradicardiantă (scăderea frccvcnţei ritmului cardiac normal). Utilizareaîn fîtote-
rapic cstc limitată. 

Recomandări 
Datorită cantităţilor mici dc alcaloizi şi cclorlalţi compuşi rczultaţi în urma 

hidrolizei, preparatele pe bază de Nemţişor dc câmp au proprietăU hipotensivc 
arteriare şi bradicardizante. 

Mod de preparare şi administrare 
Sub fdrrnă de infiizie, I linguriţă flori la o cană cu apă; se beau treptat 2 

căni pe zi. 

Contraindicaţii 
Rcspecând doza prescrisă, nu prezintă. Nu se vor depăşi aceste dozc. în 

mcdicina populara, sc rccomandă în gută, astm bronşic şi afecţiuni renale. Până 
în prezent mt s-au intrcprins cercctări ştiinţificc carc să justificc accste utilizări. 

OBLIGEANA 
(Âcorus calamus L.; Orvosi kâlmos; Kalmus) 
Specie crbacee perenă, cu o înălţime întrc 60-120 cm, neramificată, cu un 

rizom orizontal gros, cărnos. de 0,30-0,80 m (rar până la 1,5 m), cu 1-2 rânduri 
dc rădăcini adventive, gălbui, groase şi ramificate. 

Tulpina acrianâ poartâ o singură frunzâ, la subsuoara căreia se dezvoltă in-
floresccnţa. Florile sunt grupate într-un spadice cărnos, lung de cca 10 cm, cu câ-
teva sutc dc flori vcrzui înşiratc în rânduri drcptc, amintind de un ştiulete de Po-
rumb miniatural. 

în flora sponlanâ sc întâlneştc pe marginea bălţilor şi apelor curgătoare, la 
şcs, în spccial în judcţelc Tiniiş, Bihor, Caraş-Severin, mai rar în judeţele Alba, 
Cluj. Sibiu şi Mehedinţi. Datorită ccrinţelor rnari, se rccomandă cultivarca aces-
tci specii, 

Compoziţie chirnică 
Rădăcinile dc Obligeană dc provcnicnlă curopcană conţin înlre 1-4% ulci 

escnţial; cclc dc provenicnţă japoncză cca 5%; iar formele tetraploide, până la 
7% ulei escnţial. 

în rizomii deObligeană au fosl identificatc: acolamone, acoragermacrone, 
acorine, acid acoric, acoroxide, asaraldchidc. asaronaldchidc, beta-asaronc, azti-
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lcne, calamene, calamenol, calamenonc, calamol, 
carnfene, camfor, cholinc, eineole, dextrine, dcx-
troze, dimetilaminc, eugenol, izoacolamone, acid-
n-hcptilic, izoacorine, Imalol, mctilamine, mctilen-
genol, parazarone, acid paltrvitic, pinene trimetila-
miuc etc. De asemcnca, au fost idcntificatc două 
substanţc amare: acorina şi acoretina. Pc lângă toa-
le acestea, s-au idcntificat vitamina Bl şi C, taniri, 
zaharuri, mucilagii, rezine, sâruri rniuetale. 

Farmacologie 
Faţa de aceasta compoziţie chimică alăt de 

bogată şi dc variată, studiile farmacologicc, farrna-
codinamice şi dc toxicologie sunl din ce în ce mai 
complicate şi iiefinalizate. 

Nu ne vom rcfcri la acţkinea tonic-amară, eu-
pcptică şi carminativă a produsclor pc bază dc ră-
dâcină de Obligcană, care sc folosesc în mod cu-
rcnt în diferite prcparate dc uz intcrn si chiar în i:i-
dustria lichiorurilor. Unele cercetări rnai vechi au 
pus în cvidenţă posibilitatea utilizării nzomilor de 
Obligcanâ, asociat cu alte plante, în nevrozc, in-
somnie, neurastcnie şi epilepsie. 

Totuşi, dorim să atragem atcnţia asupra toxi-
cităţii uleiului esenţial existent în cantităli mai 
mari în rizomii dc Âcorus ealamus. 

Ulciul escnţial din accastă specie, în urma ccrcetărilor rccentc, s-a dovedit 
a avea proprietăţi carcinogcnicc, probabil datoritâ azaronei sau safrolului pe ca-
re-1 conţinc. 

F.D.A. (Administraţia alimcntelor şi medicamentelor din Statelc Unitc ale 
Americii) considcră ac^astâ spccic ca fiind riscantă. 

Recomandări 
Tonic amar eupeptic (uşurează digcstia) şi carminativ (favorizează elimi-

narca gazelor inteslinale). 

Mod de preparare şi administrare 
Siib formă dc dccoct dc rizomi, 1 lingurila la o cană cu apă; sc beau trep-

tat 1-2 căni pc zi. Intră în compoziţia unor prcparate tonic-apcritive şi in îormu-
la Ulcerotratului sau a altor produse fltoterapeutice cu utilizare limitată, la reco-
rnandarca medicuku. 

Contraindicaţii 
Rcspectând dozele prescrisc, nu prezintă. Vezi „Farmacologic". 
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OMAGUL +] 
(Aconitum species sectio Napellus D.C., Sisakvirâg; Eisenhut, Sturmhut) 
Celc mai răspândite specii din aceaslă secţie a genului Aconitum sunt: A. 

lauricum şi A. callibotryon. Elc au în pământ un tubcr aiungit napiform. Tulpi-
na la ambelc spccii este dreaptă, rigidă, groasă, cu frunze cu peţioli scurţi, divi-
zate în 5-6 scgmcnte roniboidalc. Florile la ainbclc specii sunt dc culoarc vio-
letînchis, snb forniă dc coif rolunjil la vârf, cu un cioc treptat ascuţit. 

Anibclc spccii cresc în locuri icrboase, stâncoase din regiunea subalpină şi 
alpină a Carpaţilor. 

Compoziţie chimică 
Rădăcinile principale (tuberele) con-

ţin 40-50% amidon, substanţe de naturâ 
protcică, acizi organici: aconitic, malic, tar-
tric, citric etc, trigonelină, săruri minerale. 

Substanţa activă este reprezcntată 
prin akaloizi dc iip aconitinic care, în ma-
teria primă proaspătâ, sunt însoţiţi de ben-
zoilaconină şi aconină. 

în spcciilc din ţara noastră, spre deo-
scbirc dc altc spccii europcne, hipaconiti-
na predomină împreună cu aconitina în 
proporţic dc cca 20% din totalul alcaloi-
dic. Tot în speciile din ţara noastră s-a 
identificat niioaconitinona carc nu a fost 
semnalată în alte spccii curopene. 

Farmacologie 
Efectelc asupra organismului sc dato-

rcsc alcaloizilor de tip aconitinic şi sunt ca-
raclerizate în prima fază prin iritarea termi-
naţiilor nervoase scnzitive, care se mani-
festă prin prurit, senzaţii parestezice (sen-
zaţii dc amorţcală), urmate apoi de parali-
zie motorie de tip curarizant, după o scurtă 
perioadă dc excitarc. în cazul intoxicaţiilor 
apare senzaţni de teama, ameţealâ şi epui-
zarc muscuiară. Temperatura scade şi rit-
m-il cardiac devine neregulat prin disociere 
auricuio-ventriculară. Tulburările respira-
torii sc acccntuează până la aslixic. Lucidi-
tatca rămâne ncalteratâ până la moarte. 
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Aconitina estc una dinlre ccle mai puternicc otrâvuri cunoscutc în natură. 
I fn miligram poate omorî un adult. Priinul ajutor cu antidoturi obişnuite cste ilu-
zoriu (cu tanin şi iod). Sc fac imediat spălâturi gastricc rcpctate cu lapte, pennan-
ganat dc potasiu 2%, cărbune activ şi un purgativ salin. Se dă imedial cafea tare. 
alcool; respiraţie artificială; oxigcn; preparate digitalicc şi atropină. Intoxieatul 
se ţine la caldură şi linişte. 

Recomandări 
în trecut, produsclc faimaceutice pe bază de luberc dc Ornag, foatte prccis 

dozatc, se rccomandau în ncvralgii alc trigemenului, dureri faciale, ticuri nervoa-
se ale feţei, sciaticâ, iaringite, bronşite, guturai, tuse convulsivă etc. 

în prezent nu se mai utilizcază, deoarece s-a stabilit că raportul dintre cfee-
tele favorabile şi risc sunt în favoarea riscului tcrapeutic. 

Mod de preparare şi admînistrare 
Nu se mai recomandă sub nici o forniă în fitoterapie. 
Rareori sc utilizează, limitat şi în diluţii foartc mari, în homeopatie. 

Contraindicaţii 
în toate afecţiunilc. 

OSUL IEPURELUI 
(Ononis spinosa L.; Tovises iglicc; 

Dornige Uauhcchcl) 

Specie perenă sufoarbustivă, dreap-
tă, rarnificată, spinoasa, înaită de 30-60 
cm, cu un rizom drept care se continuă cu 
o radăcină flexibila de culoare ccnuşic. 
Tulpina aeriană este lemnificată la bazâ şi 
are rarnurile prevăzute cu spini rigizi, ade-
sea dubli (2-3 spini laterali si unul termi-
nal, de obicei). Frunzele infcrioarc stmt tri-
foliatc, cu peri glandulari, ccle superioare 
sunt simple. I'lorile papilionatc (în fornia 
de fluture) sunt aşezate în spccial la vârful 
tulpinii, de culoare roz, cu dungi mai in-
chise. Specia mcnţionată este deslul de 
rară în fiora ţării noastre, dar există şi alte 
două spccii rnult. mai răspândite: Ononis 
psmdohircina şi O. hirx'ina an efccte tera-
pculicc simihuc. 
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Compoziţie chimică 
Rizomul şi rădăcinile conţin onocerină, ononină şi onospină; trifolirizină şi 

fîtoglutinină, substanţă dc natură proteică, saponozide triterpcnice carc, prin hi-
droliză, dau acid glieirctic, tanozide, ulei csenţial şi ulei gras, zaharuri, acid ci-
trie, sâruri mincralc. 

Farmacologie 
Acţiunca diuretică a extractelor obţinute din rădăcini estc atribuită prezen-

ţci saponozidelor. S-au obţinut cfcctc bune în artritele cronice, în stări alergice, 
în special în eczeme, în prurit. Toatc aceste efecle au fost atribuite acţiunii sub-
stanlclor acltvc la nivclul corticosuprarenalei. 

Recomandări 
ln insuficienţâ cardiacă şi circulatoric, artrîtc cronice, stări alcrgice, colici 

rcnale, hipertrofie de prostată, în filobalneologie, în special la copiii cu debilita-
tc fîzică şi rahitism. 

Mod de preparare şi administrare 
Sub forrnă de decoct prcparat dintr-o lingură pulbere de rădăcină la o cană 

cu apă. Se beau I- 2 căni pc zi, în mai mulle reprize. 
Pentru bâi se prepara tot un decoct din 50 g rădăcini mărunţilc, 50 g fru..-

zc de Nuc şi 20 g Ciinbru la 2 litri de apă, care se toarnă în cadă. 

Contraindicaţii 
Nu se cunosc. 

PĂDUCELUL 
(Crataegus monogym, Crataegtis oxyacanlha L.; Galagonya; Wcissdom) 

Arbuşli dc 3-8 m înălţime, spinoşi, cu tulpina neregulată, cu coroana rară. 
Frunzclc sunt rombic ovalc, cu lobi adânci; pe faţă sunt lucioase, pe dos ver-
de-deschis. Florile sunt grupate în corimbe drcpte, albc. Fructcle la maturitate 
sunl roşii. Sc utilizează florile cu frunze sau fructele de culoare roşie, ovoidc, de 
7 I0 nun în diamctru, carnoasc, cu I sau 2 sâmburi, în funcţie de specie. 

Compoziţie chimică 
Florile şi frunzele de Păducel conţin 1 3 % procyanidine oligomerice; 

1,2-2,2% flavonoide, incluzând în acestea flavonoli şi dcrivaţi ai flavonelor, ca 
dc cxcmplu: hypcrozidul, vitexinrhamnozidul, rutina, vitcxina; amine, catechi-
nc, fcnoli, acizi carboxilici, purinc, steroli, acizi tritcrpcnici — în special olea-
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nolic, ursolic şi crategolic, ulei esenţial care 
conţine aldchidă anisică, taninuri de natură ca-
tehică, pectine, săiuri minerale etc. 

Fructele conţin taninuri de natură calciti-
că, vitaminele Bl şi C, antociaui, flavonoizi, 
acizii: tartric, citric, ursolic, oxalic, nicotinic, 
clorogenic, sorbitol, colină, acetilcolinâ, gluco-
ză, fractoză, pectine, ccară, ulei gras, substanţc 
minerale. Seminţcle nu conţin substanţe active. 

Farmacologie 
Acţiunea inotropică (efectul asupra con 

tractibilităţii musculare) pozitivâ este atribuilă 
flavonoidelor şi procyanidinelor. Preparatele 
standardizate din flori şi frunze cresc contrac-
tibilitatca celulelor miocardului cu 153% la o 
concentraţie de 120 |ig/tnl. Extractele apoase 
dilată vasele coronarienc. 

Acţiunea cronotropicâ (reguiaritatea şi 
frecvenţa ritmuîui) sc manifcstă la adminis-
trarea maccratelor sau extractelor fluide din 
plantă, inhibând aritmiile cardiace. 

S-a demonstrat, de asemenea, că extra-
ctele îmbogăţite în flavonoide cresc fluxul 
sanguin scmnificatîv. 

Experimentai şi clinic, s-a dcmonstrat, 
pe diferitc modele, descreşterea lezistenţei 
perifcricc vasculare şi descreşterea prcsiunii 
sanguine. 

în cazurilc dc insufîcicnţă cardiaca de 
stadiul II s-a constatat, în urma administrării 
preparatelor pe bază de Păducel, că în acelaşi 
timp creşte activitatca cardiacă şi descreşte 
rata presiunii cardiace. 

Atât formarea dc radicali liberi cât şi 
formarea produşilor de oxidare a lipidelor 
sunt implicate în diferite procese patologice, 
inclusiv în ischemia cardiacă. S-a demonstrat 
câ extractcle standardizate (conţinând 18,75% 
procyanidine oligomerice) inhibă peroxidarea 
lipidelor. Fracţiunile fenolice împreună cu fla-
vonoizii au acţiune antioxidantă rcmarcabilă. 

De asemcnea, au fosi demonstrate efec-
tclc scdative si diurelice. 
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Recomandări 
în cazurile uşoare de bradiaritmie, în tahicardia paroxistica, hipertensiune, 

arteriosclcrozâ, ca vasodilatator coronarian, ca sedativ şi antispastic. 
In cazul bolnavilor cardiaci, prcparatele pe bază de Păducel se vor iitiliza 

numai la recomandăriie medicilor. 
Atât florilc cu frimze cât şi fruclele de Păducel constituie unul dintre celc 

mai importante medicamente de origine vegetală. 

Mod de preparare şi administrare 
ÎH „farmacia casei" se poate folosi o infuzie prcparată dintr-o linguriţă rasă 

de tlori şi frunze la o cană cu apă care sc bea treptat seara, înainte de culcare, în-
duîcilâ cu miere. 

Tinctura sc preparâ din 20 g flori şi frunze la 100 ml alcool dc 60°--70° priu 
maccrarc tunp de 10 zile. Se iau de 3 ori pc zi câtc 10-15 picături în puţină gpă 
sau într-o linguriţă cu zahăr. 

în prezcnt există peste 50 produse fitoterapeuticc pe bază de Păducel rea-
lizatc în ţară şi în străinătate. 

Este prcfcrabi! de-a folosi cxtracte standardizate fichkie sau soîide al căror 
echivalent cste exprirnat în procyanidine calculate în epicatechine şi flavonoidc 
calculate ?n hypcrozid. 

Contraindicaţii 
Nu sc cunosc. Nici cfecte secundare şi nici interacţiuni cu alte medicaniente. 
Se recomandă utîlizarca cu precauţiunc în timpul sarcinii şi alăptării con-

form O.M.S. 

PĂPĂDIA 
(Taraxacum offlcinale Wcb.; Pongyola pitypang; Lowenzahn) 
Plantă erbacee perenă, cu latex albicios, frunzc în rozctâ bazală şi tulpini 

nefoliatc, de 10-60 cm înâlţime. Partea subterană este formată dintr-un rizom 
cărnos, verticai. Flori liguiate galbcnc, terminate într-un antodiu solitar, carc sc 
dcschid dimmeaţa şi se închid seara. Fructcle sunt globuloasc, cu un papus în 
formă de umbrelâ globuloasă. 

Compoziţie chimică 
Ptincipalele substanţe chimice din Păpădie sunt substan^ele arnare dcnurni 

te în litcratura ştnnţifică mai vcche „laraxacină". Este vorba despre sesquiterpe-
ne lactonice: eudesmanolizi, germacranolizi şi taraxacozid. Mai sunt prczenle 
tritcrpenclc, printre care taraxasterolul şi acelaţii lor, 16-hidroxiderivaţi at ami-
diolului şi faradioîului, bcla-amarina, sitosteroli, stiginasteroli; carotenoide; xan-
tolîle; ilavonoizi, între care apigcnina şi luteolina; acizi hidroxicinamici, acid ci-
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coric, acid rnonocafeiltartaric şi cloro-
genic. în rădăcini mai sunt prezenli 
catbohidrali: inuiina în cantitate de 2% 
primăvara şi pânâ la 40% toamna. Prin-
trc altc săruri minerale, Păpadia este 
foarte bogată în potasiu. 

Farmacologie 
Deşi acţiunea colerctică (dc sti-

inularc a sccrcţiei biliarc) şi colagogă 
(evacuarea bilei) este cunoscutâ de 
inult timp, ccrcetările farmacologiee 
recente au demonstratca preparatclc pe 
bază de Păpădic pot mari secrcţia biiia-
ră de 4 ori. Această mărire spectaculoa-
să esle datoratâ nu numai slirnulării ac-
tivităţii seeretoarc biliare ci şi acţiunii 
colccistocinetice. 

Prin aceste etcctc, Piipădia are şi acţiunc gcncrală de purifîcare a organis-
mului ca urmarc a unci dietc neechilibrale, bogată în grâsimi, în cazurile de hi-
percolesterolcmic, hiperglicemie şi hipcrazotctnic. Acţionează şi în colecistopa-
ttile atonicc şi în dispepsiile biliarc. 

Preparatclc pe bază de Papâdie, prin conţinutu) ridical în sâruri de polasiu. 
acţionează ca diurctic şi în litiaza tirieă. Păpădia dâ rezultate bunc în retenţia de 
ltchide şi în eclulite. 

Recomandări 
Datorită acţiunii colagoge, colereticc şi diurctice, preparatele de Pâpadic 

sunt utile în spccial în afccţiunile hcpato-biliarc. Sc recotrtandă în dispcpsii (tul-
burări digestive dureroase), insuficienţiî hepaticâ, icter calarai, coiecistita şi an-
giocolită (inflamaţia căilor biliare). 

Mod de preparare şi administrare 
Din planta întreagă, frunzc şi rădacini, se prepară o infuzie din 2 lingunţe 

la o cană cu apă din care se beau 2 căni pc zi. Se prepara şi sub formâ dc dccoct 
concentrat prin fterbcre (10 minutc) a 2 linguriţe plantă la o cana cu apă: se vor 
iua 1 iinguri la 4 orc intci val. 

în prezent, există numeroase produse fîloterapeuticc pc bazâ dc Păpădie. 

Contraindicaţii 
Preparatele pe bază dc Păpădic sunl contraindicale la cei cu microcalculi ai 

colccistului şi la pcrsoanele carc sufcră de ulccr peplic, deoarcce stimulcaza sc-
creţiile gastrice. Rcspcctând dozclc indicate, nu prezinlă alte contraindicaţii. 
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PATLAGINA 
(Plantago major L , P. meclia L., P. lanceolata L.; Utifu; Wegerich) 

Spccii erbacee perene, înaltc f!c 10-40 cm, cu frunzele aşczate în rozetă 
bazală, cu tulpini llorifere drepte, uşor dc rccunoscut. Tulpina aeriană cste cilin-
dncă nefoliatâ, purtând la vârf o inflorescenţă sub formă de spic cilindric, lung 
de 2.-6 cni, mai mic la spccia Plantago lanceolala. Partca utilizată este frunza 
care estc rcprezentată schematic în desen, pentru celc trei specii. 

Compoziţie chimică 
Frunzcle dc Pătlagină conţin 2-6,5% muciiagii formate din polizaharide, 

6,5% taninuri, glicozizi iridoidici (ancubină şi catalpol), peste 1% acid silicic; 
aci/.i carboxil fcnolici, îu specia! protocatchic; flavonoizi, dintre carc apigenina 
şi luteoiina, saruri mincrale. întrc care zinc şi potasiu. 

Farrnacologie 
Efîcienţa preparatelor pe bazâ dc Pătlagină se bazcază pe acţiunea mucila-

giilor şi a glicozidelor iridoidice care au acţiune calmanta şi emolientă. Glicozi-
dclc iridoidice, ancubina şi calalpolul au şi activitatc antibactcriană, în cazul în 
carc sunt izolate din planta proaspătă. 

S-a constatat câ tot glicozidele de tip iridoidic au şi acţiune laxativă uşoară. 

Recomandări 
Datorită mucilagiilor şi unor produşi de hidrolizâ au proprietăţi emoliente, 

uşor laxativc, iar datorită ancubinei au proprictăţi astringentc şi antipruriginoase (în-
lălură senzaţia de mâncărimc a pielii). Infuziile şi siropurile se recomandă în stări-
le cataralc alc tractutui respi-
rator şi în stârile mflamatorii 
alc mucoasci faringicne. 

Frunzelc proaspete au 
efcctc hcmostatice, cicatri-
zantc şi antiinfccţioase. 

Mori de preparare şi 
administrare 
Infuzie prcparală din 

! —2 lingtiri frunze la o cană 
cu apă, sc bcau 2—3 căni pc 
zi îndulcile cu miere. 

în farmacii există siro-
pul dc Pătlagină pcntru co-
pii, produs dc dilcrile finne. lanceolata P. mediu P. major 
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Contraindicaţii 
Nu prezinlă. Pentru diabetici nu se recomandă siropul şi nici îndulcirea 

l'uziilor cu zahăr sau cu mîcre. 
m-

Observaţii 
Păflagina cu frunză îngustă poate fi confundată cu frunzele de Digitahs la-

nata, ducând la accidente gravc. Frunzele celor două specii, indiferent câ provin 
din flora spontană sau din culturi, se vor recolta şi usca în spaţii diferite. Se va 
facc difcrenţicrea microscopică pcntra materia primă provenind dc la cele două 
spccii, înaintc de-a intra în procesul de producţie. 

PEDICUTA 
» 

(Lycopodium clavatum; Kapcsos korpafii; Keuliger Bărlapp) 

V 
L. clavatum L. selago L. annotinum 

Specie perenă târâtoare, eu ramuri ascendente de 5-15 cm, cu frunze 
tbarte dese, mici, liniare, ascuţitc. Sporagii sunt grupaţi în spice sporifere, de 
obicei câte doua. Sporii sunt dc culoare galbenă. Creştc pe coastele dealurilor 
înalte, prin pâduri umede, moiidişuri sau păduri de amestec, pâna în z{>na mon-
tană, chiar subalpină. 

O specie similară estc Lycopodiwn annotinum (Cornişor) care creşte îm-
preună cu Pedicuţa. 

Compoziţie chimică 
Din părţile aeriene alc speciilor de Lycopodium, în spccial din ccie japone-

ze, s-au izolat un mare număr de alcaloizi, a căror structură chimică şi, în spe-
cial, acţiune farmacodinamică nu au fost complet elucidate. 

Speciilc cele mai comune de la noi, L. clavatum şi L. annotinum, conţin 
cantităţi mici de alcaloizi mai puţin toxici decât cei pe care îi conţin speciile ja-
poneze. 

Speciile menţionate existente la noi conţin: clavatina, annotina, licopodina, 
clavatoxina ş.a. Alături de alcaloizi, părţile aeriene ale acestor specii mai conţin 
substanţe de natută tnterpenoidică 2,1, — episeratriolul, substanţe de natură fla-
vonoidicâ, substanle minerale. 

Sporii conţm 50% acizi graşi (acid hexadecenic în special), acid dioxistea-
ric şi alli acizi graşi cslerificaţi cu gliccrină, fitostcrinc şi 40% mcmbrană celu-
lară. 
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Farmacologie 
Deoarece până în prezent nu a fost complet elucidată structura chimică a 

tuturor alcaloizilor izolaţi din speciile de Lycopodium şi datorită faptului că nu 
s au fmalizat ccrcetârile farmacodinamice, farmacologice şi chimice, nu se rcco-
mandâ folosirea preparatelor din aceste specii. 

Recomandâri 
în trecut, sporii de Pedicuţă şi Comişor se utilizau la conspergarea pilulc-

lor în farmacii. 
în ceea ce priveşte recomandarea empirică a celor două specii menţionatc, 

în combaterea alcoolismului şi tabagismului cronic, nu există nici o fundamen-
tarc ştiinţifică. 

Mod de preparare şi administrare 
Nu se administrează sub nici o formă, în uzul intern, părţile aeriene ale 

plantei. 

Contraindicaţii 
Nu se administrcază. 

PELINUL 
(Artemisia absinthium L.; Feher iirom; Wermul) 

Specie perenă robustâ, înaltă de 0,5-1,2 m, cu aspect alb-cenuşiu, datori-
tă numcroşilor pcri mâtâsoşi care acoperă părţile plantei. Frunzcle sunt bipenat 
scctate, apoi mai simple spre vârful tulpinii. Florile sunt numeroasc, aşezate pc 
ramuriie superioare de pc ultimii 20-30 cm, de culoare galbenă. Este o specie 
comună, inult râspândită in zonele de şes şi deluroase, în special pe locuri înso-
ritc. Pcntru scopuri industrialc sc poate cultiva uşor în judeţele Buzău, Prahova, 
Brăila, lalomila, llfov, Teleorman etc. 

Compoziţie chimică 
Principalul component din Pclin este uleiul esenţial, în cantitate dc până la 

1,7%, care estc format din felandrene, pinene, tuione în cantitatc de 3 12%, al-
cool tuiylic, acetat dc luiyl, izovalerianat de tuiyl, bisabolene, palmitat de tuiyl, 
camfenc, cadincne, nerol, camazulene. Prin saponificarea uleiului esenţial se ob-
ţin acid formic şi salicilic. Planta mai conţine glicozidul amar absintina. acid ab-
sinttc, anabsintină, astabsină, artametină, acid succinic, taninuri, rczine, amidon, 
malaţi şi nitraţi de potasiu şi altc săruri. Lactoncle sunt formate din arabsină, ar-
tabină şi kctopclcnoidc. 
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Farmacologie 
F.xtraciele din plantă, datoritâ substanţelor amare 

şi componentclor din uleiul esenţial, au acţiune exci-
tantă a secreţiilor gastrice, antiinflamatoare a mucoasei 
gastrointcstinale şi slab antihelmintică. Au acţiunc eu-
pcptic amară în atonii şi anorexii gastrice şi în inflama-
ţiile aparatului digestiv. 

Din cauza compoziţiei uleiului csenţial, daeă nu 
sunt bine dozatc, prcparatele pe bazâ' de Pclin provoacă 
fenomene nervoase toxice, halucinaţii şi convulsii epi-
leptiformc, scaune involuntate, inconşttenţă şi chiar 
moarte. 

în Franţa, dalorită cfectelor negative asupra creie-
rului, băuturilc alcoolice pc bază dc Pclin au fost inter-
zise încă din 1915. 

Etilismul absinîic cronic duce la insomnii, tiilbu 
rări psihice, pierdcica memorici, convulsii, greaţă, viir-
sături rnatinale, trcmurături ale meinbrelor clc. 

Recomandări 
Sc recomandă în eantităţi moderalc în anorcxii 

(lipsa poftei de mâncare), în atonii (scadcrca tonicităţii 
nomiab a unui ţesut sau organ) şi în inflamaţiile croni-
ce ale aparatului digestiv, inclusiv în dispcpsiilc însoţi 
tc dc constipaţic. 

Mod de preparare şi administrare 
Infuzie dintr-o linguriţă piantă la o cană cu apă; se 

beau 1-2 căni pc zi, timp limitat, maximum 3 zile. 
Tinctură preparată din 10 g plantă la 100 ml aleool de 60-70° prin macerarc timp 
dc 8 zile. Sc iau eâte 15 20 picături dc trei ori pe zi, nu mai mult de 3 zile. 

Contraindicaţii 
în sarcină şi în afecţiuni nervoase. Utilizarea îndelungată a preparatelor pc 

bază de Pelin (în speciai a băuturilor alcoolicc) este foartc pericuioasă pcntru sis-
temul ncrvos central. 

PINUL 
(Pinns silve.stris L.; pjrdci fenyo; Ciemeine Fohre) 

Arbore înalt până la 40 m, cu coroana în tinereţe piramidală, apoi la ma-
turitate mai rară, ncrcgulalâ, cu ramuri întinse orizontal. Lujcrii tineri sunt ver-
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zui, iar mtigurii sunt oval-alungiţi, de 
6-12 mm lungimc ascuţiţi, nerăşinoşi. 
Acelc snnt iinil.e la bazâ câte două, dc 4-6 
cm hingiinc, rigidc, ascuţite, de culoarc 
vcrde-albăstruie sau verde-cenuşic. Conu-
rife sunt oval-conicc, dc 2,5 7 crn lungi-
me, de culoare brun-cenuşie; la matuntate 
se lăţesc şi se desfac. 

Creşte în etajul montan din Carpaţi 
(inclusiv Carpaţii Apuscni), coborând 
până în zona colinclor tnalte. Este frec-
vcul cultivat în plantaţiile forcstiere sau ca 
arbore onujmental. 

Perttru scopuri (îioterapeutice se re-
coltează mugurii, priniâvara, numai din 
cxploatările forestiere. 

Compoziţie chimică 
Substanţelc activc din Pin au la baza 

uleiiii cscnţial care cste constituit din 
50-90% monotcrpene, ca alfa-pinene, be-
ta-pinene, D-liinoncnc, alfa-terpinene, ga-
ma-terpmenc, bela-ocimene, myrccne, 
camfcnc, sabincnc şi tcrpinolcnc. l'rintre altc componente sunt: acctatul de bor-
nyl, borneol, cincol, citral, cadinol, caryofilene, camazulene, acizii valerianic, 
caproic şi izocaproic. 

Farmaeologie 
Acţuinc sccrctolitică hypcrcmică (rcvulsivă) şi uşor antiscptică. 
Pcnlru acliunea antivirală şi antibacteriană sunt considerate limonenele, di-

lcrnenclc şi acetatul de bornyl. Ulciul volatil dc Pin are cfectc dccongestive prin 
stimularca rctlcxâ a vasocon.stricţiei. 

Recomandări 
vezi Jricapătiul. 

Mod de preparare şi administrare 

vezi .incapătiul 

Contraindicaţii 
în astmul bronşic şi în tusea convulsivâ. Ca efecte secundarc pot apărea iri-

taţii alc pielii şi mucoasclor. Spasmele bronşicc pot fi intcnsificate. Nu sc cunosc 
rcstricţii în sarcină sau alăptare şi nici intcracţiuni cti alte medicamente. 
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PIRUL 
(Agropyron repens (L.); Tarackbuza; Quccke) 
Spccie erbacee perenă, cu cxemplare înalte 

de 0,2-1,5 m, drepte, neramificate. Rizomul stolo-
nifer este lung de câţiva metri, ramifteat. gros dc 
cca 2 mm, cstc galbcn lucitor şi ncted, cu nodui i la 
distanţc dc cca 5 cm. Tulpinile aerienc de tip pai, 
cu noduri pronunţatc, cu frunze liniare cu o teacă 
despicată carc înconjoară tulpina. Spicele termina-
lc sunt formate din spiculeţe comprimate lateral. 

Compoziţie chimică 
Saponozide, fructozane, inozitol, ulci esen-

ţial, săruri de potasiu şi alte sârari, mucilagii, acid 
silicic, vitaminclc A şi B. 

Farmacoiogie 
Datorită saponozidelor, fructozanclor, inozi-

tolului, uleiului esenţial şi sărurilor de potasiu, ri-
zomii de Pir au proprietăţi diureticc şi diaforetice 
(favorizează transpiraţia). 

Recomandări 
Se recomandă ca diuretic, în special în cistite. 

Mod de preparare şi administrare 
Infuzie sau decoct scurt (10 minute), prcpa-

rate din 2 linguriţe rizomi la o cană cu apă; se beau 
2-3 căni pe zi. 

Contraindicaţii 
Nu prczintă. 

PLĂMÂNĂRICA (MIEREA URSULUI) 
(Pulmonaria offlcinalis L.; Pettyegetett tiidoir; Lungenkraut) 
Plantă erbacee perenă, înaltă de 15-30 cm, dreaptă, cu peri aspri pc în-

treaga suprafaţă. Tulpina aeriană estc cilindrică, ncramificatâ, pâroasă. Frunzelc 
sunt alungit ovale, ascuţile la vârf, uneori cu pctc albicioasc. Florilc au formă de 
prdnie, sunt roşii la începutul înfloririi, virând apoi spre violct şi albastru. Creş-
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tc in locuri uinbroase, în special în pă-
durilc de foioasc din pădurile de câm-
pie, deal, până în zonelc montanc infc-
rioaic. 

Compoziţie chimică 
Saponozidc, rnucilagii, acid sili-

cic 4% din. care 3% insolubil în apă; ta-
noizi şi dcrivaţi polifenolici; flobafene; 
poiioze care, prin htdroliză, dau acid 
galacturonic, galactoză şi pentoză; 
acizi stearic, palmitic şi miristic, săruri 
mineralc bogalc în magneziu, rczine, 
carotenoide şi cantităţi apreciabile de 
viiamina C, cca 3%. 

Farmacoiogie 
în trecut, această specie a fost 

mult utilizală cmpiric, pe „principiul 
similitudinii", în afecţiunile aparatului respirator, dcoarcce petele de pe frunzc 
crau asemănătoarc cu plămânul. A fost utilizată şi în luberculoza pulmonară. Ne-
Rindamentate şiiiniific, accstc utilizări au fost părăsite. 

Recomandări 
în prczent se foloseşte limitat, numai pentru aportul de vitamina C, provi-

tamina A şi magncziu, ca rcconstituant şi uşor diurctic. 

Mod de preparare şi administrare 
Sub formă de infuzic, o lingură dc plantă la o cană cu apă; se beau 2-3 căni 

pc zi. 

Contraindicaţii 
Nu prczintă. 

PLOPUL NEGRU 
(Populus nigra L.; F'cketc nyârfa; Schwarzpappel) 

Arbore înalt, până !a 30 m şi cu diametrul până la 2 m. Tulpina estc dreap-
tă, cu coroana largă, rară, ncrcgulată. Mugurii sunt ascuţiţi, conici, alungiţi până 
la fuziform, adesea curbaţi la vârf, de culoare brun gălbuic, la suprafaţă cu un 
clci cu miros slab, aromatic, fiind vâscoşi. Frunzclc sunt triunghiularc, cu vârful 
prelungit, ascuţit, cu marginea dinţată. Floriie sunt uniscxuate: ccle bărbateşti 
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sub fonnă de amenţi prelungiţi, cclo ferneieşti mai lungi (10-15 cm). C'rcşle în 
regiunile joase, prin zăvoaic, lunci, depresiuni, poieni umede. 

Compoziţie chimică 
Mugurii de Plop conţin ulci cscnţial format din: cadincn, cincol, curcume-

ne, bisabolene, farnesol, alcooli fentlici. acclofcnonc şi humulenc. Mugurii mai 
conţin flavonoidc, dintre carc flavonc: crysina, apigenina, tectochryzina ctc; fla-
vonoli: galangina, izalpinina, qucrcetina, camferol ctc; flavonone: pinocembri-
na şi pinostrobina, esteri fenolici (esteri ai acidului cafeic şi ai acidului izoferu-
lic). Mai conţin salicină, salicoriină, salirepozide, derivaţi benzoici (populina, te-
muloidina şi tremulacina); rezine, alkane. acid fenolic, calcone etc. Prezintă, 
deci, o compoziţie chimică foarte complexă. 

Farmacologie 
Acţiunea antibacteriană se datoreşte în special derivaţilor fcnolici, iar acţiu-

nea expectorantă estc atribuită uleiului csenţial. Au fost demonstratc şi confirma-
tc şi acţiunile antiseptice şi antiinflamatoarc: Derivaţii acidului salicilic sunt bio-
sintetizaţi în aspirină, ccea ce explică acţiunea analgezică şi antiinflainatoare. 

Recomandări 
Utilizaţi în special în gemoterapie, mugurii dc Plop se recomandă ca arili-

septic, antiinflamator şi analgezic. Rxtern, preparatcle pe bazâ dc muguri so re-
comandă în răni uşoarc, pentru efeetul 
cicatrizant, în hemoroizi cxterni, dege-
răluri şi arsuri provocale de soare. 

Se recomandă şi sub formă dc 
gargară în laringite. 

Mod de preparare şi administrare 
Intern: empiric, sub forrnâ dc in-

fuzie sau dccoct, o îmgură dc muguri la 
o canâ cu apă; se beau 2-3 cimi pe zi, 
în special în afccţiuniîe rcumatismalc. 

Extcrn, în lcziuni ale pielii, dcge-
rături sau în loţiuni capilare, produselc 
farmaceuticc de uz extcrn conţinând 
20-30% extract dc muguri. 

Contraindicaţii 
Alergie la propolis. Ca efecte se-

cundarc, reacţii alergice cutanate. Alte 
conlraindicaţii nu prczintă, nici în sar-
cină sau alăptare. 
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PODBALUL 
(l'uxsilago farfara L.; 1,6-

kormti inarlilapii; Gemeiner llu-
flattich) 

Planla erbacee, a carei tul-
puia lloiij'era apare primăvara 
devreme, o data eu (îliiocelnl. 

Florile suin aşezate în anto-
dii lcrininalc, asemănătoare cu 
cclc dc Păpâdie, pc marginc cu 
l'lori ligulaie galbcnc, iar în ccn-
tiu cu flori tubulare. Dupâ cc flo-
i iie sc trec, apar fhmzele. cu lim 
bul aproape rotund, adânc coloral 
la ba/.ă, dublu cîinţate pc margi-
iic Partea supcrioara a frunzelor cste vcrde, iar cea infcrioară pâsloasă. Nervu-
rilc pnncipalc de la iiiserţia cu peţiolul sc ramifîcâ în cinci. Frunza ţinută între 
palme estc pc partea supcrioară rece, iar pc cca infeiioara cstc caldă. 

Compoziţie chimică 
Fruozcle conţin mucilagii carc, prin hidroliză, dau galactoză şi pentozane; 

conţiu cca 17% inniiniii, substanţe amarc, carotcnoide, inulină, acid galic, stea-
ric şi palmilic, lîtosterinc, săriiri mincralc în care predomină nitratul de potasiu, 
saruii dc zinc ctc 

Floiile conţin, de ascmenca, inucilagii, taninuri, arnidiol, faradiol, rutozid, hy-
perină, xanfofilc, alcaloizi pirolizidinici. fifosterine şi mici cantităţi dc ulei volatil. 

Farmaeologie 
I )aloi ilă mucilagiilor şj produşilor de hidrolizâ .şi inulinei, frunzele de Pod-

bal au proprictiiţi sccrelolitice, cmolicntc şi usor anlispasticc. 

Recomandăii 
Sunt indicalc în al'ecliuni pulmonarc cronicc, în emfizcmul pulmonar cro-

nic, în silicozâ şi astmul bronşic. 

Mod de preparare şi administrare 
Se prcpaiă sub forma dc infuzie, o lingurâ la o cană cu apă; se beau 2-3 

ciiiii pc zi, farâ înlrorupcrc 2—3 luni. 

Contraindicaţii 
Nu sc vor utiliza llorile şi nici radăcinilc plantci, care sunt gcnotoxice şi 

polenţial oarcinogcnicc, conţinând alcaloizi pirolizidinici. 



194 OVIDIUBOJOR 

PORUMBARUL 
(Prunus .ipinosa L.; Kokeny; Schlehdora) 
Arbust spinos, foarte rarnificat, de 1-2 m înalţime, cu frunze eliptice de 

2-4 cm lungime şi lale pe jumătate. Florile sunt solitare, mici şi apar înaintca 
fhmzelor. Sunt de culoare albă, cu numeroase staminc. Fructcle sunt globuioase, 
negre-albăstrui, brumate la maturitate. Este o specie dc luminâ, puţin preienţioa-
să taţâ dc sol, creşte începând dc la câmpie până în zonele deluroasc superioare. 

Compoziţie chimică 
Florile conţin flavonoizi, acizi organici, quereitină, kamferol, săruri de po-

tasiu şi magneziu, glicozide. 
Fructele conţin zaharun, acizi organici, antociani, polifenoli, prunicianină, 

gumi-rezine, taninuri, vitamina C, sărari de calciu şi magneziu. 

Farmacoiogie 
Ftorile ati acţiune uşor sedativă, diuretic-depurativă, laxativă. 
Fractele au acţiune antidiareică, antidizenterică şi diuretică. 
Puţin studiatc sub aspect fannacodinamic. 

Recomandări 
Florile sc utilizcază ca diuretic şi uşor laxativ, mai nou fiind indicate şi în 

hipcrtcnsiunea arterială. Fructcle au acţiune astringentă, antidiareică. Se reco-
mandă şi în afecţiuni renalc şi în dischinezii biliarc. 

Mod de preparare şi administrare 
Florilc, sub formă dc infuzie, preparata din 1-2 linguriţe la o cană cu apă: 

se beau 2-3 căni pe zi. 
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Din 2 linguri fructe se prepară un decoct (10 minute) la o cană cu apă: se 
beau 2-3 căni pe zi, neîndulcite. Din frticte se prepară marmeladă şi sirop. 

Contraindicaţii 
Nu prezintă. 

RACHITANUL 
(Lythrum salicaria I,.; Reti fuzeny; Blut-Weiderich) 

Specie erbacee, dreaptă, simplă sau ramificată numai spre vârf, înaltă dc 
0,6-2 m. Franzele bazale sunt aşezate în verticilc de 3, cele superioare sunt opu-
sc sau aitctne, lanceolate, înguste, asemanătoare cu celc 
dc răchită. Florile sunt grupate în intlorescenţe dense, în 
ciorchine, cu petale roşii violacee, având până la 2 cm 
lungime. 

Este o piantă specifîcă locuiilor mlăştinoase, mar-
ginilor de râuri, în. asociaţie cu Trestia, din zona de 
câmpie până în cea moniană. 

Compoziţie chimică 
Galotaninmi, în cantităţi de 5-10%; substanţe de 

natiiră flavonoidică, în flori, frunze şi tulpini, aparţinând 
heterozidelor, greii hidroiizabile, ca vitexina şi orienti-
îta. în flori sunt prezenţi şi pigmenţi antocianici, diglico-
zide ale maividolului şi galactozide ale cianidolulut, co-
lină, substanţe atîtibiotice, pectine, carotenoizi, substan-
ţe minerale rn cantitate de 4-5%, cantităţi mici de ulei 
esenţial etc, 

Farmacologie 
Datorită taninurilor, celorlalţi compuşi, substanţe-

lor antibiotice (fttoncide) şi uleiului escnţial, pe lângă 
acţiunca de precipitare a proteineior microbiene, extra-
ctelc din aceastâ plantă inhiba dezvoltarea florei patoge-
nc intestinalc. 

Extetn, arc acţiune astringentă şi cicatrizantă, în 
spccial în ukerefc vartcoase. 

Recomandări 
Sub formă de decoct sau cxtracte, se recomandă 

penlru acţiunea astringentă si antidiareică în diarec şi di-
zenterie. 
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Extcrn, sub f'ormă de decoct conccntrat sau sub formă dc tinctură diiuată în 
ulcere varicoase. 

Mod de preparare şi administrare 
Intern, sub formă de dccoct preparat dintr-o lingură plantă la o cană cu apă, 

se beau 2-3 căni pe zi. Pulbere fină din plantă uscala, câte o linguriţă de 2 3 ori 
pe zi. 

Extcrn, ca decoct concentrat preparat din 2 3 linguri plantă !a o cană cu 
apă, sub formă de comprese. Tinctura 20% în alcool de 60-70° se va utiliza, pcn-
tru comprcse, diluată 1:1. 

Contraindicaţii 
Nu prezintă. 

RICINUL +] 
(Ricinus communis L.; Ricinus; Rizinus) 
Spccie de cuitură anuaiă, înaltă de 1 3 m, cu dezvoltare luxuriantă. Tul-

pina este bogat ramifîcată şi goală la interior, cu Irunze aşezate altemativ, palmal 
lobate, mari, lungi de 30-50 cm, lucioase, cu nervuri procmincnlc, dc cuioare 

verdc sati roşcată. Florile fcmelc 
sunt roşcate sprc partca supcrioarâ 
iar cclc masculc sunt gălbui. Fruc-
tul este o capsulă spinoasă, cu 3 sc-
minţc, ascmânâtoare cu ceie dc Fa-
solc pestriţă. 

Se cultivă şi ca plantă orna-
mentalâ 

Compoziţie chimică 
Seminţele de Ricin c.onlin 

peste 50% grăsimi, 20% proteine, 
cantitâţi mici dc glucide, săruri mi-
nerale şi apă. Ulciul dc Ricin este 
un amcstec de gliceride alc acizilor 
graşi, între carc în cantitatc predo-
minanta este acidui ricinolcic. In 
ulciul de Ricin sc mai află acizii 
oleic, stcaric, linoleic etc. în semin 
ţe s-au idcntificat: un alcaloid: rici-
nina, o toxalbuminâ, ricină, cnzimc 
şi vitamina E (alfa-locofciol). 
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Fanrtacologie 
Acidul ricinoleic sttmulează clicmo-reccptorii ciin mucoasa intestinului 

subţirc, rezultând creşterea peristattismului intestinal. 

Recomandări 
Dalorita acidului i icinolcic, uleiul de Riciti arc proprictâţi laxative sau pur-

gative 

Mori de preparare şi administrare 
In funeiie de virstă, dozele purgative sunt cuprinsc între 10—15 g o dată. 

Fcutni mascarea gustului ncplâeut, se poatc administra în bere, sucuri naturale 
sau siropuri aromate. 

Contraindicaţii 
Nu pre/.iula. Turtclc răniasc în urma obţinerii uleiului sunt toxice, dar pot 

fi întrebutnţate ca îngiă.şmuânt. în foarte rarc cazuri, Ricinul producc fenomene 
alcrgice. 

îoxicitate 
Seminţele de Ricin ingerate pot duce la grave intoxicafii, chiar mortale, 

prin amfundarea lor cu cele <le Fasole pestriţă. Chiar căteva seminţe ingerate 
pot fî fatale. In primafază, intoxic.aţiile se manifestă prin gastroenterite hemo-
mgice, ncfrila. hepatită, spasme musculare. Urmează colaps, moarte. Ca prim 
ajuloi; se COIIIIHIIC exicoza prin perfuzii abundente i.v. şi s.c. cu KCl, per os sau 
i.v. Isausoliiln' 2%, 75 ml). Perosseadministreazămtnilagii, în cantitatemare, 
şi vdrbune animal. 

ROINI] A (MELISA) 
(Meiissa offuinalis I.,.; CitromszagU megfîi; Citronen-Melisse) 

Specie erbacee perenă, tufos raniiticată, înallâ dc 30-80 cm, cu miros pu-
ternic dc lăntâic. Deasupra solului sc dczvollă stoloni asccndcnţi. Tulpina este 4 
muchiată, glabrâ spre bază şi păroasă la parlca supcrioară. Frunzclc aşezate opus 
sunt păroase, ovate, cu vârftil obtuz, cu ncrvaţiunca pcnată. Florile sunt grupate 
în verticik dc 5 10 flori cu caliciul bilabiat, corola lungă de cca 1 cm, ieşind 
destul dc pmin flin caliciu, de culoare gălbuie la început, apoi albă-liliachie. 
Fniciclc sunt nuctile brune, ovoide, mici până la 2 mm. 

In flora spontană, planta creşte dispcrsat, mai alcs în regiunile din sudul şi 
vcslul liirii, prin locuri uscatc, piclroase, păduri dc Stejar, în luminişuri, poieni-
ţe, pajişti mezofrle. 
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Se poate cultiva binc în judeţele 
Ilfov, Tcleorman, Prahova, Buzău, 
Conslauţa şi Timiş. 

Compoziţie chimică 
Frunzelc de Mclisă conţin cca 4% 

acid rosmarinJc şi alţi acizi polifenolici, 
între care acidul cafcic şi clorogenic, 
triterpene şi flavonoizi. Recenfc, în frun-
zelc de Melisa au fost descoperiţi giico-
zizi monoterpenici şi alte glicozide. 

Conţinutul în ulci escnţial cste dc 
0,05-0,30%, frind format din citrone-
lal, citral a şi b, metiicitronclal. ocime-
ne, citronelol, ncrol şi geraniol. Mai 
sunt prezentc difcrite aite sesquiterpc-
nc, beta-cariofilene şi germacrene. 

Farmacologie 
Exttactelc hidroalcoolicc lioflli-

zate din frunzelc de Melisă exerciîă ac-
ţiune sedativă, la doze relativ mici. S-a constatat şi o acţiune analgezică; sc uli-
iizează pe scara largă, în special în Germania, ca tranchilizant şi sedativ în in-
somniile de origine ncrvoasă şi în lulburările funcţionale gastroenterice. Are ac-
ţiune eupeptică (digestivă) şi carrainativă, antispastică. Acljoneazâ bine în toatc 
durerilc gastricc de origine nervoasîî. 

S-a mai constatat câ, pe lângă acţiunea relaxantă asupra muscuiauirii gas-
tro-intestinale, arc şi acţiune similarâ asupra musculaturii netede uterinc. 

O altă acţiunc este cea antiintlainatoarc şi analgezică. Acidul rosmarinic 
cste un bun antiinflamator şi scdativ, acţiune la carc îşi aduc contribuţia şi be-
ta-cariofilcncle şi alţi fitocoraplecşi din aceaslă plantă. 

S-a mai constatat că Mclisa arc şi o bună activitatc antivirală asupra Her-
pes simplcx. 

Recomandări 
Pentru cfectele sedative gcnerale, în tulburările gastrointestinale, în insom-

nii, ca eupeptic şi carminativ. Dă rczultate bune şi în stărilc de nelinişie şi irita-
bilitate. Stimulcază şi apelitul. 

Mod de prepararn şi administrare 
Sub formă dc infuzie preparată din I 2 linguri frunze uscate ta o cană cu 

apă; sc bcau I—2 căni pe zi după mâncarc. Seara, înaintc dc culcare, sc mai poa-
te bea o cană îndulcitâ cu miere. 
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Din extractul fluid 1:1 (g/ml) se iau 1,5-4,5 ml. 

Contraindicaţii 
Nu se cunosc. Nici efecte secundare, nici restricţii în sarcină şi alăptare şi 

nici interacţiuni cu alte medicamente. 

ROSTOPASCA (NEGELARIŢA) +] 
(Chelidonium majus L.; Verchullo fecskcfii; Gemeines Schollkraut) 
Spccie erbacee, cunoscută şi sub denumirea de larbă de negi, este de 

0,5-1 m înălţimc. La ruperea tulpinii şi a ramurilor, mustcşte un suc galben carc 
devine poitocaliti prin oxidare. Este singu-
ra specie din flora noastră care are sucul ce-
lular galben portocaliu. Fmnzele sunt mari, IWUJ^i^ J$S$% 
aşezatc alternativ, cu 3-5 lobi rotunjiţi, cu lliwjilB § v w ^ ^ 
marginea ondulată. Florile sunt galbene. în- ^ s f ^ ^ ^ ^ Ă 
floreşte în luna mai, tuicori a doua oatâ în ' ' 
augusl- scptcmbric. 

Crestc pe soluri uşoate, nisipoase, în 
păduri, tuflşuri, la margtnea gardurilor sau 
printre ruine, de la câmpie până la munte. V 

Coinpoziţie chimică 
Foarlc complexă. Conţine alcaloizi 

din grupa nafto-fcnantridinci (chclidonina, 
alfa şi bctfi-homochelidonina, mezoxichcli-
donina, chclidoxantina, cheleritrina, sangui-
naiina), alcaloizi din grupui protoberberinei 
(coptizina, stilopina şi tetrahidrocoptizina), 
cantităţi mici de berbeiină, alcaloizi din gru-
pa protopinei (alfa-protopina si beta-alcrip-
topina), cantităţi mici de sparteină. In frun-
ze s-au identificat cantităţi apreciabilc de vi-
tamina C. iar tn părţile aeriene şi subterane 
ale plantei stint prczente rezine, ulci esen-
ţial, substanţc dc natură flavonoidică, sapo-
nozide şi numcroase săruri mincrale. 

Farmacologie 
t,a fel ca şi compoziţia chimică, şi ac-

ţittnea fannacodinamică a extractelor pe 
bază de Rostopască estc complexă: cheli-
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donina şi homochelidonina au acţiune similară morfinei (deprimanta a funcţiilor 
miocardului şi a centrilor nervoşi superiori, sedalivă şi narcotică). Unii.alcaloizi 
din această plantâ au acţiune rclaxarilri a-•.%.•}-A imisculaturii nctcdc, a vaselor 
mari şi în special asupra coronarelor ; ; (pra centrilor respiratori au o 
acţiune uşor stimulantă. Un alt alcalojrl s ;ij plantă, sanguiraina, are o ac-
ţiune excilantă asupra ccntrilor medulan '■ :i>. htitnna are proprictatea de-a co-
borî presiunea artcriala, de-a stimula peristaitismul intcstinal şi contracţiile ute-
rine. In schimb, chelidonina diminucază tonusul musculaturii netedc intestinalc, 
uterine, bronşice şi al altor organc, având acţHinc antispaslică de tipul papavei i-
nei, fiind însă dc aproximativ zece ori mat puţin toxică decât papavcrina. Dalo 
ritâ toxicităţii reduse, avantajul fitoterapeutic al alcaloizilor din Rostopască este 
evident. 

Pe lânga acliunile majore alc alcaloi/ilor menţionaţi din Chelidomum ma-
jus, extractcle totale din accastă planta au efecte remarcabilc bactericidc asupra 
unui mare număr de germeni patogeni (bactcrii. fungi, amoebe). ivtai trebuic 
menţionată acţiunea antimitotică a alcaloizitor din Rostopască, carc, spcrăm, în 
viitorul apropiat va îmbogăţi arsenalul fitoterapcutic în lupta împotriva bolii can-
ceroase. 

Recomandări 
Unii dintrc alcaloizii pe care-i conţine planta au acţiune scdativa şi uarco 

tică asupra centrilor nervoşi superiori, de tipul papaverinei. Hxtractele apoase 
sau hidroalcoolice au acţiune coleretic-colagogă, fiind rccomandate în afccţiuni-
le hepaticc cronice şi în ciroza. 

Mod de preparare şi administrare 
Sub formă dc infuzie, obţinută din 2 linguriţe plantă (doza maximâ fiind de 

1 g la 24 ore) la o cană cu apă; se bea trcptat în cursul unci zilc. Intră în compo-
ziţia a numeroase ceaiuri medicinale şi în produsc farmaccutice de tipul Nervo-
calmului, Pasinalului, Hepatobilului etc. 

Sucul galben proaspăt sc aplică pe negi câte 7 zilc consccutiv. 

Contraindicaţii 
Respectând dozele indicatc, nu prezintă cfecte sccundarc. 
Preparatele pc bază dc Rostopască se administrează ccl mult 7 zilc consc-

cutiv, cu pauze dc 2 săptămâni. Nu se administrează în faza acută a ictcrclor. 

RUSCUŢA DE PRIMĂVARĂ +] 
(Adonis vernalis L.; Tavaszi herics; Adoniskraut) 

Plantă erbacee perenă, dc 10-40 cm înălţiinc, rainitîraiă, cn numeroase 
frunze fine, subţiri, cu flori solitare mari cu diamclrul până la 8 cm, cu 10-20 pc-
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lale galben-aurii, strălucitoare, cu nuincroase sta-
minc şi pistilc. înfioreştc 'in lunile aprilic-mai. 

Creşte pe locuri însorite, coaste abrupte, în 
pâşuni şi fâneţe uscatc, pe soluri calcaroase, înce-
pând de la şes până în zoncle montane. Este o plan-
tă specifică zonclor dc dcal şi podiş. 

Compoziţie chimică 
Părţile acrienc ale plantei conţin cca 0,25% 

beterozidc cardioloniec, flavone şi pregnan deri-
vaţi. Alteiozidelc cardiotonicc au ca agliconi ado-
nitoxigcnoftil, sfrofantigenolul .şi strofadogenolul. 
Con.stiluenţii principali sunt adonitoxozida, 
(5-20% din totalul betcrozidclor şi cimaroza, 
7,5—10% din total. Dintrc flavone, se mcnţionează 
adoniverita sau adonivernozida. Din grupul deriva-
ţilor pregrtantci an fost idcntificaţi: fukujusona, fu-
kujusonorona, adonilida lincolona etc. 

Farmacoiogie 
Acţiunca prcparatelor dc Ruscuţă de primă-

vară, datoritâ prczenţei heterozidelor cardiotonicc, 
este de tip digitalic. Prczintă avantajul că nu se 
acumulează ca digitalicele şi dalorită accstui fapt 
sc pot administii in pauzclc dc tratament cu digi-
lalice. 

fn secundar, au acţiune diurctică, calmantă şi 
uşor hipertensiva, dând bune rezultate în tahicardi-
ilc dc naturâ nci voasă, în extrasistolc şi în tulburări neurovegetative. Prin actiu-
nca diurctică, dau rezullatc bune în pleurite şi ascitc hepatice. 

Recomandări 
Prcparatcle pc bazâ de Ruscuţă de primăvară sunt indicate în tahicardii ex-

traststote dc natură nervoasâ şi în tulburâri neurovegetative. Au acţiune diu'reti-
că. Prezintă avantajul că substanţele active nu se acumulează în organism. 

Mod de preparare şi administrare 
Numai ccie pieparatc în farmacii sau laboraloare de specialitate, sub formă 

de extractc apoase, tincturi, siropuri, pilule, precis dozate şi utilizate cu rcco-
mandare mcdicalâ. 

Contraindicaţii 
Contbrm prospcctului fîccărui tip de produs fitoterapcutic. 



SALCIA (RĂCHITA ALBA) 
(Salix alba L.; Feher fliz; Silber Weide) 
Arbore care poate ajunge până la 20 m 

înălţime. Are o coroană neregulată, cu lujeri 
subţiri, flexibili. Scoarţa se desprinde uşor 
de pe ramuri. Frunzele sunt lanceolate, lungi 
de 4-10 cm. Florile sunt unisexuate, în 
amenţi („mâţişori") şi se formează o dată cu 
frunzele. 

Toate speciile de Salcie (cu excepţia 
Saiciei căpreşti) sunt plante de lunci şi ză-
voaie, preferând locurile cu multă umiditatc, 
în special la şes. 

Compoziţie chimică 
Cantitativ, compoziţia chimică este în 

funcţie de specie. Salcia conţine între 
1,5-15% glicozide fenolice, incluzând sali-
cina şi derivaţii ei. Conţinc taninuri de natu-
ră catechinică 8-20%, galotaninuri şi tani-
nuri condensate (procyanidine); flavonoizi, 

inclusiv izoquercitrină, maringină şi glicozidele sale. Conţinutul cel mai mare în 
salicină se află în coaja speciilor Salix purpurea şi Salix fragilis. 

Farmacologie 
Salicina şi derivaţii ei se dedublează în organism în acid salicilic, care-i im-

primă acţiunile antipiretice şi analgezice. 

Recomandări 
Efectele analgezice şi antipiretice (de reducere a febrei) erau cunoscutc 

încă din Antichitate. Se recomandă în dureri reumatice, ca sedativ, în insomnii şi 
în durerile uterine. 

Mod de preparare şi administrare 
Sub formă de decoct de coajă mărunţită, 2 linguri la o cană cu apă; se iau 

5-6 linguri pe zi. 
Se poate administra şi sub formă de pulbere de 3 ori pe zi, câte o jumătate 

de linguriţă. 

Contraindicaţii 
Nu prezintâ, decât la persoanele sensibile la aspirină. 



SALCÂMUL 
{Robinia pseudacacia L.; Feher akâc; Gemeine Robinie) 
Arbore comun, cu lujeri spinoşi, înalt pâna la 30 m, cu coroana mare, lu-

minoasă, rară. Frunzele sunt imparipenat compuse. Florile sunt aşezate sub for-
mă de ciorchini care atârnă în jos, lungi de 10-20 cm, cu 20-40 flori de culoare 
albă. Creşte şi este cultivat în special în zona de câmpie, la sate, pe marginea dru-
murilor sau în liziere de protccţie. Pe lângă rolul de fixator al terenurilor nisipoa-
se, Salcâmul este şi specie nectariferâ şi medicinală. 

Compoziţie chimică 
Florile conţin cantităţi mici de robinină, acaciină — un glicozid de natură 

flavonică, ulei esenţial etc. Scoarţa conţine o toxalbumină (robina şi fazina), gli-
cozidul silingina şi taninuri de natură pirocatechinică. 

Farmacologie 
Extractele apoase din flori, având reacţie slab alcalină, tamponează acidi-

tatea stomacală în exces. 
Utilizarea scoarţei, folosită empiric în hiperaciditatea gastrică, în ulcerul 

gastric şi duodenal şi ca purgativ, nu are 
până în prezent suficientă fundamentare şti-
inţifică. Robina, care se află în cantităţi mai 
mari în scoarţă decât în flori, este toxică. 

Recomandări 
Datorită conţinutului redus de robină şi 

acaciină — un glicozid de natură flavonoidi-
că şi a uleiului volatil, florile se recomandă 
ca neutralizant al acidităţii gastrice indicate 
şi în unele ceaiuri medicinale pcntru calma-
rea tusei. 

Mod de preparare şi administrare 
Se utilizează numai florile uscate, 

fără axul inflorescenţei, sub formă de infu-
zie, o lingurâ la o cană cu apă; se beau 2-3 
câni pe zi. 

Contraindicaţii 
Din cauza conţinutului ridicat în robi-

nă, utilizarea empirică a scoarţei trebuie evi-
tată, deoarece această substanţă este toxică. 
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SALVIA (JALEŞUL DE GRĂDINĂ) 
(Salvia officinalis L.: Orvosi zsâlya; Edler salbei) 

Subarbnst de cultură, cu baza lignificatâ, înalt până la 80 cm, cu tulpina 
dreaptă, cu frunze dispuse opus, ovate până la lanceolate, cu nervuri proeminen-
te mai ales pe partea inferioarâ. Florile sunt aşezate în spiculete simple sau ra-
mificate, de culoare albastră-violacee (rar albe). 

Compoziţie chimică 
Frunzele conţin 3-8% salviatanin; acizi f'enolici: rosmaiinic, cafcic, eloro-

genic, ferulic şi galic; până la 3% fiavonoizi, 1,5 2,5% uiei esenţial format în 
special din monoteipinoide, îrtlre care alfa tui-
na, bcta-tuiona, canfor, cincol humulenă, al-
fa-pinenc, lirnonenc. linalol, acctal dc bornil; 
un dtterpenoid amar carnosolul, acid canosic 
şi rosmarol; acid oleanol-tiitctpcnoidic şi acid 
ursolic; rezinc, vitamina Bl şi C, săruri dc po-
tasiu etc. 

Farmacologie 

Datorită compoziţiei complexc a uletutui 
esenţial şi a celorlalte substanţe active din fîun/e. 
extractelc de fhinze de Salvie au proprietăţi colc 
retice, carminative, împotriva liipetliidrozci 
(transpiraţie excesivâ), uşor astringcntc şi antibac 
teriene. Au şi acţiune ftingistaticii şi vii usostaiica. 

Recomandări 

Intcrn, în sindromul dispeptic, în transpi 
raţia excesivă (o rcduce cu 50%), tar cxtcrn. sub 
formâ de gargară, în stari intlamatorii ale tnu-
coaselor, în stomatite, gingivite, faiingite, în in-
llamaţiilc sau leziunile provocate de protczc. în 
combinaţie cu alte plante, în afecliunile hepa 
to-biliare. 

Mod de preparare şi administr.HR 

Infuzie, preparatâ dintr-o linguriţă dc 
frunzc la o cană cn apă; sc beau 2-3 cărti pe zi. 

Hxtein, în gingivitc ,şi abcese dcnlarc, tot 
sub formă dc infuzic concenlrată (2 lingttriţe 
frunzc la 100 ml apă). 
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Contraindicaţii 
Prcparatcle din uleiul esenţial sau extractele hidroalcoolice nu se vor utili-

za intcrn în timpul sarcinii. Ca cfccte secundarc se menţionează că, dupâ utiliza-
rea îndelungatâ a extractelor alcoolice sau a celor preparate din ulei esenţial, pot 
aparea convulsii epileptiforme. 

Nu se cunosc interacţiuni cu alte medicamente. 

SĂPUNARITA 
(Saponaiia ofjicinalis L; Kozonseges szappanvirâg; Gemeincs Seifenkraut) 
Specie erbacce perenă, cunoscută şi sub denumirea de Odagaci sau Ciuin 

roşn, înaltă până la 70 crn, cu rizom gros până la 2 cm în diametru. Tulpinile ae-
rienc sunt pufin sau deloc ramificate. Frunzele sunt eliptice, alungite, cu 3 nervuri. 
Florile au 5 petale albe sau roz. în fiora sponta-
nă crcştc în locuri nisipoasc însorite, în special 
pe marginca râuriior sau a drumurilor rurale, în 
zonele de şes şi de dcal, mai rar în zonele sub-
montane. Se poatc şi cultiva, obţinându-se cca 
3000 kg de tădăcini uscate la hectar. 

Compoziţie chimică 
3-5% saponozide triterpenice reprezenta-

te de hctcrozide ale gipsogcnolului şi ale acidu-
î«i gipsogcnic. Amcstecul acestor două sapo-
nozide mai estc cunoscut şi sub denumirea de 
saporubină. Mai conţine lactorczine, gume, ga-
laciozani, lipide, ulei esenţial, substanţe mine-
rale. acid gîicolic şi gliceric, zahaniri reducă-
toare şi un llavonozid — saponarina prezentă 
în părţilc acriene ale ptantci care prin hidroliză 
dă glucozâ, saponarctină şi \'itexinâ. 

Farmacoiogie 
Dalorita saponoziclclor, rădăcina de Săpu-

nariţâ arc acţinne putemie iritanta asupra ţesutu-
rilor, diminucază tcnsiunea supcrficialâ, modifi-
ca permeabJHtatea membranei celulare şi ma-
rcşle sccrcţia dc lichide, sccrcţiile biliare şi alte 
sccreţii digeslive. Saponozidele, în general ad-
tnimstrate parcnteral, au efectc toxice, deoarece 
se combină cu colcstcrolul din mcmbrana celu-
lara a hcmatiilor dncând la hemoliză puternică. 
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Aceste acţiuni sunt mult reduse în stomac unde, din cauza aciditâţii sucu-
lui gastric, saponozidele sunt hidrolizate, iar sapogenina rezultată, fiind insolu-
bila, nu mai estc activă. 

Renomandări 
Pentru proprietâţile expectorante, dar numai în preparate precis dozate, fn 

industria fannaceutică sc utilizează ca emulgator şi favorizează resorbţia unor 
medicamente. 

Mod de preparare şi administrare 
Dccoct preparat dintr-o iinguriţă rădăcini la o canâ cu apă; se iau 3 4 lin-

guri pc zi la 3 ore interval. 
în helmintiaze (paraziţi intestinali) se recomandă un decoct concentrat pre-

parat din 20 g rizomi şi rădâcini la I I apă cu care se fac bai de şezut sau irigaţii. 
Acest decoct, sub formă de gargară, poate fi utilizat şi în faringitele granuloase. 

Contraindicaţii 
Nu se va utiliza nici un produs pe hază de saponozide sub formă de injcc-

ţii. Acestea sunt toxice şi produc hemoliză. Pulberea de rădăcină este puternic 
iritantă asupra mucoaselor nazale şi conjunctivale, producând strănut si conjunc-
tivită. Unele persoane sunt sensibile la saponozide. 
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{Galium verum L.; Tejolto galaj; Echtes Labkraut) 
Plantă erbacee perenă, drcaptă, simplă sau ramifica 

tâ, înaltă până la 1 m. Frunzele sunt liniare, foarte subţin. 
Florile sunt aglomcrate şi aşezate !a vârful tuipinii. Sunt 
foarte mici, de culoare galben-aurie şi pîăcvit mîrositoare 
(miros d.c miere). înfloreşte din mai până în septembric. 
Creşte din zona de câmpie până în cea montană, în spccial 
în fânele şi la marginea pădurilor. 

Compoziţie chimică 
Iridoide, între care asperulozida. monotropeozida, pa-

lustrozida; taninuri. cumarine, acizi polyfenol carboxilici; 
acizi organici, inclusiv acidul citric; enzime, flavonoizi, 
substanţe minerale. 

Farmacologie 
S-au dernonstrat acţiunile antispastice, sedative, diu-

retic-depuiative, laxative şi, dup(ă unele date, şi acţiunea 
afrodisiacă. 
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Recomandări 
Preparatele din această planlă au efecte favorabilc asupra circulaţiei şi a va-

selor capilarc, au acţiunc diurctic-depurativă şi uşor sedativă. Sc recomandă în 
ascite, cistitc, gută, reumatism, tulburări rainore alc sonmului şi în impotenţă. 

Mod de preparare şi administrare 
Infuzie, preparata dintr-o lingură din părţile terrninale ale plantei recoltatc 

în timpui înlloririi, la o cană cu apă; se beau 1 2 căni pe zi. 

Contraindicaţii 
Nu prezintă. 

SCAIUL VÂNĂT 
(Eryngium planum L.; Kek iringo; 

Flachblăttiigc Mănnertreu) 
Specie erbacee pcrenă, dc nuanţâ al-

bastru-vineţie, ghimpoasă, de 30 60 cm înăl-
ţime, ramifîcată numai la partea superioară. 
Frunzele sunl rigide şi diferenţiate: cele de la 
bazâ întregi, cu marginea dinţată, cele tulpi-
nale mai mici, palmat sectate. Florile sunt 
aşezate în capjtule globuloase albăstrui. 

I'lanta creşte în păşuni şi fâneţe, pe lo-
curi necultivatc. Se întâlneşte de la câmpic 
până în zonele deluroase superioare, în spe-
cial în Transilvania şi Banat. 

Compoziţie chimică 
Păiţiie aeriene ale plantei conţin între 

1-2,5% saponozide între care predominantă 
estc saniciilasaponozida B, care, prin hidroli-
ză, dă glucoză; saniculagemna A, eryngium-
sapogcninelc D, F, G şi H; zaharoză, chesto-
ză, ferulol, un ester al ferulolui şi izoferulolu-
lui, săruri minerale. 

Farmacoiogie 
Vechi remediu tradiţional românesc uti-

lizat cu rezultate bune în lusea convulsivă. 
Această acţiune a fost confirmată şi de unele 
cercetări fannacologicc. 
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Datorită prezenţei saponozidcloi, cxtractclc apoasc din accasta plantă au şi 
acţiune diuretică. 

Recomandări 
Utilizatădin vechi timpuri în medicina tradiţională româneasca, în lusea con-

vulsivă, acţiune confirmată şi de cercetări ştiinţificc. Sc recomandă şi ca diuretir. 

Mod de preparare şi administrare 
Sub formă de decoct, preparat din 2 iinguri plantă la o cană cu apâ; sc bcau 

1-2 căni pe zi în mai multc rcprize. 

Contraindicaţii 
Nu prezintă. 

SCHINDUFUL 
(Tiigonelta foenum — graevum I,.; Gt>-

rog szcna; Griechisclier lloinklec) 

Plantă erbacee anuaia, dc cultura, îtial 
tîi de 60 70 cm, ramifîcată numai la pastea su-
perioarâ, cu itunzcle trifoliatc, ascmănătoarc 
cu cele de 'I'rifoi. I'lorile, aşezate la subsuoara 
liunzelor superioare, ascmănătoarc cu cclc de 
Fasole, au corola gălbuic sau slab liliacliic. 

Pastăilc, alungite sau uşor curbaîc, lungi 
de 8-10 cm, conţin 10 20 scminlc, turtite, pris-
matice, de culoare brun gălbuic, cu niiros de 
cumarină. Sc cultivă în spccial în sudul ţării 

Compoziţie chimică 
Seminţele de Schindui conlin 45 60% 

hidrocarbonate, în special fibre rnucilaginoase 
numite galactoinanane; 2.0-30% piotcinc, bo-
gate în triptofan şi lyzină, 5 10% ulci gras, al-
caloizi de tip pirydinic, îndeoscbi trigonclină, 
colină, gentianină şi carpaină; llavonoizi: api-
genină, luteolină, oricntină, quercctină. vitexi-
nă; aminoacizi liberi: 4 hyclroxiizoleucina, ar-
ginină, histidină şi lizină; saponozide; sapogc-
nine steroidice, colesterol, sitosleioli, vitami-
nele A, Bl şi C, acid nicotiuic, mici cantităţi 
dc ulci csentiaJ, săruri mmerale etc. 
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Farmacologie 
Deşi accastâ specie a fost utilizată în medicina tradiţională egiptcană cu cca 

1500 ani î.d.ll , mcnţionată în Papirusul Hbers, în special pentru uşurarea trava-
liului din limpul naşterii şi pentru alte afecţiuni şi în toate vechile mari sistcmc 
mcdicalc Iradilionale din China, ţările arabe, Grecia antică, India etc, ea a fost 
supusă tuturor cercetărilor moderne farmacologice şi farmacodinamice. 

Cercctărilc clinice au fost axatc în spccia! pe acţiunea hipocolesteromiantă 
si hipoglicemianlâ. S-a constat. la oamenii sănătoşi, o reducere a glicemici după 
cunsumul unvii extract complet din seminţele plantei. La pcrsoanele insulino-de-
pcndcntc, admimstrarea zilnică a 25 g pulberc dc seminţe de Schinduf reduce 
idueo/a plasmatică, glicozuria şi necesarul de insulină zilnică (de la 56 la 20 uni-
tăţi) dupa opt saptămâni. Tot clinic s-a constatat o icducere scmnificativă a co-
'osteroluiui şi a triglicesidelor. 

AII mai fost înrcgistrate: acţiunea secretolitica, hiperemică şi uşor antiseptică. 
Extern, are acţiune antiintlamatoare locala. 

Recomandări 
Preparatele pe bază de Sehinduf, datorită metilbetainci acidului nicotinic (vi-

lamina PP), joacă un rot deoscbit în metabolismul glucidic, protidic şi lipidic şi în 
mctabolisinul sisteinului nervos ccntral. Constituie un bun stimulenlneuro-muscu-
lar. dolat şi cu proprietăţi afrodisiace. Se recomandă în dicta diabeticilor. 

fixtern, în flegmoane, furunculoză, panariţiu. 

Mod de preparare şi administrare 
2 linguri de scminţc măcinate se opăresc cu 1/4 1 apă clocotită. Se lasă la 

cxttas 3 orc, sc fierbe timp scurt, se bea călduţ. Prin amestecarca acestui cxtract 
cu vmcre în părţi cgale sc recomandă în tuse. 

Pentru diabetici se recomandă faina proaspîit mâcinată până la 10 g pe zi. 
Bxistă şi capsule opcrculatc de 291 mg, conţinând 0,45% trigonelină, din carc se 
iau sasc capsule pe zi. 

Hxtcm, sc utihzează tot mâcinatc; 100 g scminţc se înc.nlzesc cu puţină apă 
până la priniul clocot. 

După răcirc sc aplică local în comprese dc tifon. 

Contraindicaţii 
Nu sc cunosc. Nu sc recomandă în timpul sarcinii. 

SCHINELUL 
(Cnicus benedictm l .; Benedckfii; Benedikterkraut) 
Specie de cultură anuală, drcaptă, cu o înălţimc înlre 30-60 cm, des ghim-

patâ, atât pe lîunzc cât şi pc inflorcscenta. Tulpina estc simplă sau ramificată, aco-
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acidului nicotinic, vitamina BI 
ziu si calciu. 

perită de pcri lânoşi de culoare verzuie 
sau roşie brună. Florile sunt galbene, 
tubuloase, grupate la vârful tulpimi în 
antodii mari, lungi de 4 cm şi cu diame-
Irul de cca 3 cm. Fructele sunt achene 
galben brunii, lungi până ta 7 mm. 

Compoziţie chimică 
Părţile aeriene superioare, frun-

zele şi florile conţin substanţe amate: 
cnicina (csterul alf'a şi beta al acidului 
dihidroximetilacrilic cu o lactonă ses-
quitcrpcnică de tip guaianolidic), bene-
dictină, ulei esenţial, Hgnanc (arctiină), 
mucilagii, tanin (cca 8%), fitostcrine, 
acizi rezinici, acid nicotinic şi amida 

o substanţă fitoncidă, săruri de pot&siu, magne-

Farmacoiogie 
Datorită substanţclor amarc, stimulează secreţiile gastrice, făcând parte din 

grupa produsclor (omc-amare-eupepticc. Bxtern, are proprictăţi cicatrizante. 

Recomandări 
în dispepsii (tulburări de digestie) şi în insufîcicnţa biliară. în trecut sc uti-

liza şi ca diurctic-depurativ, vermifug, febrifug şi cicatrizant. Datorită substanţe-
lor amarc, cnicina şi benedictina sc întrebuinţează îri industria. lichiorurilor flne. 

Mod de preparare şi administrare 
Sub formă de infîizie, o lingură plantă la o cană cu apă; câte un sfert de cană, 

cu o jumătate de orâ înaintea mcselor principalc. Nu sc îndulccştc. Sub formă de tinc-
turâ prepaiată din 20 g plantă maccrată în alcool de 70° timp de 8 zile; se iau 40-50 
picături în puţină apă sau vin cu o jumătate de oră înaintea meselor principale. 

Contraindicaţii 
în gastrite şi în ulcerul gastric. 

SCORUŞUL DE MUNTE 
(Sorbus aucuparia L.: Madâr berkenye; Vogelbearbaum) 
Arbore înalt până la 15 m, cu coroana rotundă. Frunzele sunt imparipc-

nat compusc, dc 10-15 cm lungime, cu 4-8 perechi de foliolc şi una termina-
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fâ, cu marginea lîn 
dinţalii. Floriie sunt 
grupate într-o inflores-
cenţă aproape globu-
loasă şi au culoarca 
albă. Fructele sunt ro-
şii, sfcrico, în jur de I 
cm, cu 3 seminţc în in-
terioi. Arborele intră 
în compoziţia păduri-
lor dc foioase sau dc 
amestec, chiar şi în 
molidişuri. Preferă 
marginca pădurilor 
sau lumitiişurilc. Fruc-
tcle se recoitcază de la 
sfârşiiul kinii scptembric până în noiembrie. Se usucă artificial, după înlătura-
rea resturiloi de pcduncul. 

Compozîţie chimică 
Fmctclc conţin tanin, zaharuri, vitamina C 150-200 mg%, provitamina A, 

vitamincla Bl, H2, B3, PP şi E, acid malic, sorbinic şi parasorbinic, săruri mine-
ralc ctc. 

Farmacoilogîe 
Datorită lanînurilor, fructele Scoruşului de munte au proprietăţi astringcn-

tc. Fiind o bogată sursă de vitamine naturale şi beta-carotenoizi, cle rnăresc ca-
pacitatea de apărare a organismului, prevenind infecţiile bacteriene şi virale şi 
ajuta la refacerea organismului în perioada de convalescenţă. 

Recomandărî 
Reduc nivelul colesterolului în sânge, diminuează oboseala, fortifică siste-

mul nervos, mărcsc acuitatea vizuală, sporesc rezistcnţa fizieă şi întârzie proce-
sul de îmbătrânire. 

Mod de preparare şi administrare 
Fmctele pot lî mâncate ca atare. Din fructele uscatc sc poate prepara o in-

fuzic, o lingură la o cană cu apâ. Se bcau 2-3 căni pe zi. Se pot prepara şi ge-
muri sati siropuri. 

Contraindicaţii 
Nu prezintă. 
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(Sambucus nigra [,.; Fekete 
bodza; Schwarzcr Ilolunder K.) 

Arbust înalt de 4-5 m, rar 
până la 10 m, cn eoroana tulbasă şi 
ramurile eu măduvă mai dczvoltată 
decât la alte spccii lcmnoasc. Frun 
zcie sunl opuse şi imparipenat com-
puse, ascuţite la vârf, ncregulat din-
(ate. Florile, aranjatc îti umbreluţe 
planc, sunt niiei, cu eorola albă şi 
sc dcsprind uşor. Fructelc sunt sfc 
rice, negre, lucioasc, cu suc roşu, 
cu sâmburi turtiţi cu câlc o sămânţă 
fîccare (spre dcoscbirc dc ccle de 
Alhi care au la intcrior numeroasc 
scminţe mici). 

Compozîţie chimică 
Florilc de Soc couţin cca 3% rutozid, cantităţi rnici de ulci esenţial 

(0,03%), ctil, izobutil şi izoamH amine, beta-l) glieozizi ai aciziior eafeic şi fe-
rulic, zaharuri, muoilagii, hetcrozidc cianogcnc (satnbunigrozida, zicrină cîc), 
taiun, sapono/.ide, acid clorogenic, viiamina C etc. 

Frunzelc conţin sambuuigtină, aldehide glicolicc, oxalaţi, vitamina C etc. 
Florile conlin, de ascmenea, rutozid şi izoquereclinâ, antociani, arnino-acizi, aci-
zii: citric, chinic, malic, sichunic, tauin, zaharuri, vitamina C, vitaminc din com-
plexul B. Scoarţa conţine colină, taninuri, zaharuri. 

Farmacoloqie 
Prepaialcie din flori an aeţiune diaforclică şi antilusivă, dalorită sanibuni-

grinei, expecturantă, datorită saponozidclor, diurctică, datorită flavonozidclor şi 
saponinelor şi emolienta şi iniunostiinulanlă, datorită poliholozidelor. Fructelc 
au acţiuni similarc cu ccic ale aîiticlor. 

Recomandări 
Florife ca sudonttce în .stâri febrile, in viruze respiratorii şi stări gripalc. 

Fructclc, sub diferitc prcparaie, au aceleaşi recomandări ca şi fruetcle dc Afin. 

Mod de preparare şi admirristrare 
Florilc sc prepară sub formă de inluzie, I lingura ia o cană cu apâ, carc se 

ia scara la culcarc. 
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Rxtern, sub fonnă de infuzic preparată din 40 g flori, la 1 i apă, în degeră-
turi şi oontuzii. 

f>in florile proaspcte sc prcpară o băutură râeoritoarc, soeata. Din fructele 
binc coapte sc prepară un decoct, folosind l lingură frucle uscate la o cană cu 
apâ; se beau 2-3 căni pc zi. Tot din fructc bine coapte sc prepară dulccaţă, sirop 
sau cidru. Cclc verzi sunt toxice. 

Contraindicaţii 
Nu prezintă. 

SOVARVUL 
(Origanum vulgare L.; Szurokfii; Wohl-

gemut) 

Plantâ erbacee perenă, dreaptă, rami-
ficală !a partca supcrioară, înaltă până la 60 
cm, cu miros aromat. Frunzele sunt opuse, 
ovale, lungi de 3-5 cm, scurt peţiolate. Flori-
lc se atla la terniinaţiile rannirilor, mai multe 
la un loc. Corola este roz-vioiacec, bilabiată, 
cu buzele aproape egale. Specia este răspân-
dită mult în flora spontană, din câmpie până 
îii zoneie montane superioare. Crestc mai ales 
prin lăieturi, niargini de păduri şi tufarişuri. 

Compoziţie chimică 
Părţile aciiene ale plantci rccoltatc în 

timpul îniloriiii conţin: ulei esenţial 
0,8-1,2%; dcpsidc cca 8%; flavonoizi: hetc-
rozidc alc apigcnolului, luteolului, kamfero-
lului etc; antociani, tritcrpeiîc: acid ursolic şi 
oleanolic; acid cafeic. 

Ulciu! esonţial estc format in special 
din 50 80% fenoli nionoîerpenici, dintre care 
predomină carvacrolul, alături de fenol-me-
lil-esteri. 

Farmacologie 
Datorită componenlelor, uleiul esenţial 

are acţiunc antispasfică asupra musculaturii nc-
tcde şi sedativă asupra sisteinului ncrvos cen-
lial, tn special asurira ccntrilor rcspiratori. Pre-
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zenţa substanţetor amarc şi taninurilor impiimă preparatelor din Sovârv acţiune to-
nic-amară, imunostimulatoare, astringcntă şi carminativă. Au şi acţiune antisepticu. 

Recomandări 
Infccţii respiratorii şi stomacale, în traheile, bronşile, în colitc, ca diurctic 

şi în gastritc anacidc. 

Mod de preparare şi administrare 
Sub formă de infuzie conccntratâ, preparatâ din 3 linguri plantă la o cană 

cu apă; se beau 3-4 linguri infuzie înaintca mesclor principale. 
Sc poate prepara şi o infuzic din 2 linguriţe plantă la o cană cu apă; sc beau 

2-3 căni pe zi îndulcite cu miere, în special în bronşitc. 

Contraindicaţii 
Nu prezintă. 

SPÂNZUL [+] 
(Hclleborus purpurascens W. et K.; Piros-

16 himyor; Nicswurz) 
Specie erbacee perenă, înaltă până la 50 

cm, cu rizom lung, cu numeroase rădâcini. Tui-
pina aeriană este drcaptă, bifurcată, vcrdc sau 
roşcată. Fiunzcle sunt alterne, cu peţiolul lung şi 
sunt divizate în 5-7 lobi, fin dinţate, cu nervuii 
proemincnte. Florile sunt mari, formatc din 5 
clcmente vcrzi-purpurii pe margine, lungi de 2-3 
cm, având la interior 15-20 ncctarii în formă de 
corncte, cu starnine ,şi ovare numcroase. Planta 
este specifică marginilor de paduri si tufişuri, de 
la deal şi munle, ia pestc 500-600 m altitudine. 

Compoziţie chimică 
Râdâcinilc de Spânz conţin heterozide 

cardiotonice bufadienolidicc: helebrozida sau 
hclcbrina şi desglucohelebrozida, saponozidc 
slerolicc (hclebrina), compuşi din seri;i rcdistc-
roizilor şi protoanemonină. 

Farmacologie 
Uctcrozidclc cardiotonicc iiTiprirnă produ-

sclor farmaccuticc, prclucratc special şi precis 
dozate, acţiune cardiotonică. 
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Datorită prezenţei saponozidelor, materia prima este iritanta, drastic purga-
tivâ si are şi proprietăţi ocitocice (stimulează contracţiile musculaturii uterine). 

Bxtractul total din rădăcina de Spânz, puriticat şi lipsit de heterozide car-
diotonicc, sub formă de soluţii injectabilc, are cfccte antialgicc. 

Recomandări 
Prcparatcle din rădiicinilc de Spânz, precis dozate şi purifîcate, au aoţiune 

cardiotonică, dar se administrează numai sub supraveghere medicală. 

Mod de preparare şi administrare 
Numai sub formâ de produse farmaceuticc, sub supraveghere medicală. In-

tră în compoziţia medicamcntului Boicil, soluţic injcctabilă şi unguent. 

Contraindicaţit 
Spânzul, datorită în special saponozidelor, are proprictăţi iritante, purgati-

ve drasticc, stimulează activitatea musculaturii uterine, putând produce avorl. 
Poatc da accidente cardio-vasculare şi ncurotoxice. 

Utilizarea empirică în„tralamentul canccruiui" nu estcjustificată ştiinţific, 
tîind chiar pcriculoasă. deşi a fost în ultimul timp mediatizată dc uncle publica-
ţii de ncspecialiUite din ţara noastră. în numerose cazuri s-au produs grave into-
xicaţii, 

Intoxicaţiilc cu Spânz se manifestă prin salivaţie abundentă, greaţă, vărsă-
turi rcpctate, dilicultăţi la înghiţirc, colici abdominalc, diaree, ameţcli, senzalie 
dc greutate exagcrată a capului, adinamie, sughiţuri, tremurături, convulsii teta-
niforme, midriazâ, slăbirca şi rărirca pulsului, dispnec, somnolenţă şi moarte. 

Ca prim ajutor, în caz de intoxicaţii cu Spânz, se recomandă: spâîături sto-
macale, vomitive, frecţii, căldură, ulei camforat i.m., tonice cardiace, opiu sau 
alle metodc modcrne. 

SULRNA 
(Melilolus officinalis; Orvosi somkoro; Gelbcr Stcinklce) 

Specie crbacee anuaiă sau perenă, bogat ramificată, dreaptâ, pânâ la 1 m 
îmîlţimc, cu tvtipina cilindrică, glabră. Frunzelc sunt trifoliate, cu foliole scurt pe-
dunculalc. dinţate pe margini, lungi de 2,5-3 cm. Florile sunt aşczate în raccme 
alungite, de 5-10 cm, situate la subsuoara trunzelor, cu numeroase ilori (30-70) 
carc se dcschid dc la bază spre vârf, dc culoare galbenă. Fructele sunt păstăi brun 
negricioasc, mici, de 3,5-4 mm, lăţite, cu dinţii caliciului persistenţi, cu o singu-
lă samânţă în intciior. 

Planta creşte în locuri însorite, vegetând chiar pc cele mai aride soluri cal-
caroase. Altitudinal, se dczvoltă din câmpîe până la cca 1200 m. Creşte prin fâ-
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neţe, scmănături, eoaste pietroase, pe marginea 
cirumurilor, în toate judeţcle ţârii. 

Gompoziţie chimică 
Conţine cca l% dctivaţi cumarinici, reprc-

zentaţi prin rnclilotozidă, nielilotină, acid melilo-
tic, acid tnelilotincumarinic. Dinmelilotozidă, prin 
Itidrolizâ cnziinatică şi izornerizare, sc formeazâ 
cumnrină, care imprimă materiei primc miros plă-
cul, aromattc. 

I'rinlre alţi componcnli sc menţioncază sapo-
nozidc Iriterpenicc pcntaciclice, flavonozide, alan-
toină, aetd alanlonie, colinii, poliholozide, acizi fe-
rioltci. 

! armacologie 
lîxtractcle pc bază dc Sulfină au acţiune diu-

retidi şi dc creslere a dcbitului venos şi Hmfatic, 
acţiune astringentâ, antiinflamatoare, antispastică, 
anticoagulantă. Scade peimeabilitatea capilară, sti-
mulează sistemul teticulo-endotelial, sinteza de 
ARN şi putcrea proteolitică a macrofagilor. Are şi 
acţiune liepatoprotectoare. 

Recomandări 
Retnediu entpiric folosit în tratarea icterului, 

vaiicclor, tromboflebitelor, tulburărilor circulato-
rii, fragilitaţii vaselor capilare superftciale, tulbu-
rârilor digcslive etc. Se utilizcază, ca aromatizant, 
i-.i diferite produse. 

Wlod de preparare şi administrare 
De obicei, în diferite ceaiuri medicinale, in 

special ca aromatizanl. 
Ca atarc, se poate uiitiza iniern, o linguriţă plantă uscată (părţile aeriene în-

llorite) la o canâ cu apă ficrbiritc. După 10 minute se filtrează şi se pot bea 1-2 
căni pe zi. 

Extem, părţi egaie de Sulfinâ şi llori dc Mnşeţel, din care se piepatâ tot o 
infuzie din douâ linguri amestec de plante la o cană cu apă. Se aplicâ comprese 
localc tn uleete varicoasc şi in Itcmoroizi. 

Contraindicaţii 
Respcctând dozcle recomandate, nu se cunosc contraindicaţii. 
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Observaţii 
Prin uscarea defeetuoasă a plantei. sc pot forroa derivati »i ,.,„., ■ • , ■ i r 11 f- ■ i u \- i ■ ■ 'uinannci, n 

special dicurnarolul, cu acţiunc mhibanta asupra produccrn protroml i ' 
pectiv de diminuare a capacităţii de coagularc a sângelui. Dicumarolul '■ " 
lul de antivilamină K. Tocmai dc accea, nu rareori îa aniniaiVîp ,*..„ ° 

. »-.-*■ I * » - ■ o w ' e 3 U COflSU-
mal cantilati mari de nutret m care era si Sulfina sau Lucernă <l,.t»„t 
/- . ' i . ' • , .■• t- . i «ciectuos uscate 
(mcinsc) s-au scmnalat grave întoxicatn, chiar rnortale. SUNĂTOAREA (POJARNIŢ 

(Hypericumperforattm I.., Orbâncfij; Echics lohanneskraut) 
IMantă erbacee perenă, înaltă de 0,20 I m, cu lulpimt aerianâ cil l -

cn două muchii latcralc, cu nunieroase ramuri stcrile dezvoltafp i, a„;i i ,• CJ' i i. . , ,• Ia «xneic li'un-zelor. rrunzele sunl ovale sau clip 
ticc, pe margi'ii şi pc faţă cu punc-
te negtc. Privite prin transparenţă 
par perforate. Florile, numeroase, 
au 5 petalc galbene şi cle cu pune 
liileţc negre (glandc) şi cu slaniinc 
numeroase. Creşte începând din 
câmpie până în zona montană supc-
rioară, fiind mai abundentă în zone-
le deluroase. 

Compoziţie chimică 
Părţilc aeriene superioare, rc-

coltatc în tinipul înfloririi, conlin 
6,5—15% taninuri de naturâ catechi-
nicâ şi proantocianidinc: catcchina, 
epicatechină, lcucocyanidinâ. 2 -5% 
flavonoide, în special hiperozid 
(0,5-2%), rutozid (0,3-1,5%), quer-
citrină (0,3%), izoquercitrină 
(0,3%), quercetină şi eamferol. Mai 
conţin biotlavonoide (cca 0,2%), dc-
rivaţi fluoroglucinici (până Ia4% hi 
perflorină), acizi fcnolici: cafcic, 
clOrogenic şi ferulic, 0.05 1% ulci 
esenţial, în special n-alcane, nafto-
dianlronc: hypericină şi pseudohypc 
ricinâ, beta-sterol, vitamina C şi A, 
xantină, colină, săruri mineralc ctc. 
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Farmacologie 
Extractele pe bază de Sunătoare au acţiune uşor antidepresivă. Se parc că 

hypericina, după unele cercctări, inhibâ monoaminooxidaza (M.A.O.) care are 
rol în inactivarea adrcnalinci, noradrcnalinei şi serotoninei. Inhibitorii M.A.O. 
nu se recoinanda persoanelor care consumă alimente cu conţinut ridicat în ami .-■ 
noacidul tyraminâ. Chiar o infuzie de Sunătoarc, în accst caz, poate ducc la stari 
convuisivc uşoarc şi la fcbră 

Rezumativ, acţiunea terapeutică a extractelor pe bază de Sunatoare se re-
zumă la: antibacteriană, antidepresivă (prin blocarca resorbţiei de serotonina la 
nivelul receptorilor postsinaptici), aritiinflamatoarc, antivirală, astringentă, hepa-
toprotcctoarc, inhibitoarc a M.A.O. de tipul A şi B şi sedativă. 

Acţiunea antibacteriană se referă la germenii gram pozitivi şj gram nega-
tivi: Escherechia coli, Protcus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Staphylo-
coccus aurcus, Streptococcus mutans. Şi ca acţiuni antiviralc: în virusul Bp-
stein-Barr, gripal de tipul A şi B, vinisul stomatitelor veziculare. Extcrn, ca to-
pic local, dă rezultate bunc în plăgile infectate, arsuri de gradul l şi II, dureri 
musculare şi dentare. 

Recomandări 
Intern, sc rccomanda în colitc, colecistopatii, în stări depresive exogcnc sau 

cndogenc. 
Extern, cicatrizant şi dezinfectant în plagi purulente şi arsuri. 

Mod de preparare şi administrare 
Intcrn: infuzic 2 linguriţc la o cană cu apă; se bcau 2-3 căni pe zi. Infuzic 

concentrată obţinută din 2 linguri plantâ la o cană cu apă; se iau câte 2 linguri 
dupâ mescle principalc. în prezent, cxistă multe preparate standardizate pe bazâ 
de Sunătoare. 

Extern: 2 linguri plantă la o cană cu apă. Se recomandă şi uleiul de Sună-
toare preparat după un procedeu special, la fel unguentele. 

Contraindicaţii 
Preparatele pe baza de Sunîitoare pot produce neplăceri gastrice, în special 

în cazul în care se administrează pe stomacul gol. în timpul sarcinîi au efectc 
emenagogc şi avortive. 

în ceca ce priveşte inleracţiunea cu alimentclc, se vor evita: berea, brânze-
turile fermentate, marinata c'e peşfe, în special dc heringi, vinul şi drojdia ali-
mentară. Se vor evita medicamentele inhibitoare de M.A.O. 

Preparatcle pe bază de Sunătoare pentru uzul intem sunt antagoniste efec-
telor rezerpinei. Timpui dc somn ai consumatorilor de aicool cstc de asemcnca 
afectat. Nu sc recomanda nici în cazul folosirii Cyclosporinci, anticonvulstvan-
leior şi digitalicelor, teofilinâ, triptan ctc. 
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TALPA GÂŞTII 
(Leonurus cardiaca L., L. quinquelobatus Gilib.; Szuros gyongyajak; L6-

wcnsehwanz) 

Specii erbacee perene, înalte până la I m. Tulpinile aericne pornesc mai 
multe dc pc rizom, au 4 muchii şi sunt goale la interior. Frunzele sunt palmat lo-
bate, având aspectul unci labe de gâscâ, de unde şi dcnumirea populară. Frunzc-
lc sunt acoperite cu pcri aspri. Florile, grupate câte 10-20 la subsuoara frunze-
lor de !a ultimele 10—15 noduri, de culoare roz, sunt lungi de cca 1 cm. 

Sunt plantc de lumină; cresc pe mar 
ginea drumurilor rurale, la marginea pădu-
rilor, în poieni, pe lâugă garduri, pe tere-
nuri necultivatc din zona dc câmpic şi de-
luroasă, pâni la 500-600 m altitudine. 

Compoziţie chimică 
Substanţe cu stniclură diierpenică 

ftiranică, iridoidc, hcterozidc cardiotonicc 
dc tip bufadienolidic, cu acţiunc similaiâ 
shofantinci, care prin hidroliză dau 
L-rhamnoză, D-giucoză şi un aglicon cu 
structură pcntaciclică, 3 glicozide amare, 
cu structură stcrolică şi un glicozid amar 
denumit dc unii autori Seunurină; glicozizi 
cu inel lactonic nesaturat; saponozide, fla-
vonoizi, taninuri, ulei esenţial în cantităţi 
mici, rezine, acizi organici, vitamincle A, 
C şi E (în seminţe), săruri minerale. 

Parţile aericne superioare înflorite, 
în starc proaspâta, conţin 0,050-0,070% 
alcaloizi, între carc lenucardina sau stachi-
driua şi doi alcaloizi, izolaţi de cercetătorii 
din ţara noastră. 

Farmacologie 
Rezultatele ccrcetărilor asupra acţiu-

nii farmacodinamice a acestei specii sunt 
în ftmcţie dc vcchimea materiei prime şi 
dc metodelc tolosite la obţinerea extracte-
lor lotalc sau a unor substanţc active pure. 

S-au continnat: acţiunca inhibitoare 
asupra sistcmului nervos ccnlral şi asupra 
centrului respirator, acţiunea hipotcnsivă 
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şi vasoconstrictoare periferiea, acţiunea diuretică, efectcle sedative puteraice, de 
cca trei ori mai puternice decât ale Valerianei, şi acţiunea cronotropâ ncgativă 
asupra cordului. Acţiunea cardiacă a extractelor din această plantâ ,se manifesta 
prin excitare eentrală vagală. De menţionat este faptul că extractelc obţinute prin 
infuzare sau decocţie nu au decât în mică măsură spectrul total de activitate a 
plantei. 

Recomandări 
Ca inhibitor al sistemului nervos central, în specia! asupra ccntruhii rcspi-

rator, ca hipotensiv, diuretic şi sedativ puternic. 

Mod de preparare şi administrare 
Sub formă de infuzie, clin 3 linguri plantă niărunţită la 200 ml apă; sc iau 

3—5 linguri pe zi. Tinctura se prcpară din 20 g plantă, prin macerare timp de 8 
zile, în 100 ml alcool de 70°. Se iau 20-40 picături o dată, de 3 ori pe zi. fntră şi 
în compoziţia produselor Hipotens şi Sedocalm Plantavorcl. 

Contraindicaţii 
Respectând dozele prescrise, nu prezintă contraindieaţii şi nici efecte ad-

verse. Nu se administrează la hipotensivi. 

Toxicitate 
Compuşii diterpenici. în structura cărora se întâlne.şte nucleui furanic, au 

jjotenţial hepatotoxic. Deşi în infuzii, la dozeie recomandate, aceşti compuşi sont 
în cantitate foartc mică, din prudenţâ, nu se va administra la cei suferinzi de he 
patite postvirale. 

TĂTĂNEASA (+) 
(Symphytum officinale L.; Fekete nadâlyto; Grosse Wallwurz) 

Specie erbacee perenă, dreaptă, înaltă pânâ la 1 m, ramificată şi acopei i~ 
tă pe toată suprafaţa cu peri aspri. Rizomul şi rădăcinilc au culoarc neagră lu-
cioasă. Tulpina aeriană, cu muchii care se prclungesc în aripi. Frunze lungi, foar-
te aspre la pipăit. Flori terminale, câte 5-10, cu corola tubuloasă roşie-violacee. 
Planta creşte pe locuri deschise, j>e soluri argiloase cu apă stagnantâ. Se întâlneş-
te de la câmpie jiână m zona monlana inferioară. 

Compoziţie chimică 
Rizomii şi rădâcinile conţin între 0,6-0,8% alantoină, mucilagii, substan-

ţe de natură glicozidică: consolidină şi consolicină, tanin, colină, asparagină, 
gumirczinc, zaharuri, amidon, cantitaţi mici de alcaloizi: symphito-cinoglosinâ, 
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alcaloizi pirolizidinici, conif'erinâ, 
substanţc mincralc etc. ! runzelc con 
ţin svmfitocinoglosinâ, consolidină, 
alcaloizi pirolizidinici, ulei esenţiai, 
colinit etc. 

Farmacologie 
Cercdările (efecfuate îti ţara 

noastră şi tn altc lări) au pus în cvidcn-
ţâ că alantoina pe care o conline planta 
are aeţiune antiinfiamaloarc şi cicatri-
zantă. 

A fost rccomandatâ şi în uzui in-
fcrn, fara să se ţiriă seama dc prczcnţa 
al'caloizilor pirolizidinici cit acţiune 
canccrigenă şi hepatotoxică. S-a reco-
mandat şt ca antidizenteric, în tileerui 
gastric etc. în prczetit, aplicaţiile tn 
uzul inlern au fbst interzise. 

Recomandări 
Ceicetarilc din ultimii ani au de-

monstrat că, în special din cauza aian-
loineiot; preparatele de uz tntern pe 
bazâ de Tătăneasă au acţiunc carcino 
genă, hepatoloxica şi gcnotoxica. Dcci 
utilizarca în u/.ul intcm este inlcr/isâ. 
Bxtern, se ulilizează ca antiiriflarnatoi 
şi cicatrizant. 

Mod de preparare 
şi administrare 
Nurnai pcntru uzu! extem, decoct dm 4 5 linguriţc râdăoină la o cană cu 

apă. Se recomandă pentrtt gargara şi clălirea gurii în gingivite, stomatite, abcese 
dcntarc, pentril cicatrizarea răniior (nedcschisc). 

Tinctura prcparată din 10 g rădâcini Ia 100 ml aicool de 70", prin rnaccra-
rc timp <lc 8 ziic, se recomandă în aceleaşi scopun în uztil exteru, îndoită cu apă 
tiartă şi tăcita. 

Contraindicaţii 
în tizul intcrn. S-au semnalat grave intoxicaţii cu rădacină de Tătăneasă 

în urma lecoinamlârilor fâcufc dc unclc publîcaţii de nespccialilafe din ţara 
noastră. 
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TEIUL 
(Tilia tamentosa, T. cordata, T. platyphyllo.s; Tei argintiu, Tei pucios, Tei cu 

frunza marc; Eziistlevclii hârsfa, Kislevelii hârsfa, Nagylevelu hârsfa; Silberlin 
dc, Winterlinde, Sommcrlinde) 

Arfoori binecunoscuţi, nemaiavând nevoic dc dcscrierc. 
Teiul pucios este ccl mai râspândit în ţara noastră. Teiul argintiu arc fJo-

rile celc mai parfumate. înfloresc, în funcţic de spccie, începând de la sfârşitul 
lunii mai pânâ în iulie. în afară de speciiie menţionate, mai există, mai puţin răs-
pândite, şi alte spccii, forme şi varietăţi. Se cultivă în parcuri, grădini, pe margi-
nea străzilor şi în zona forestieră. 

Compoziţie chimică 
Florile cle Tei conţin 3 10% mucilagii (polizaharide), îndeosebi arabinoga-

lactanc şi acizi uronici. Mai conţin 2% taninuri condcnsate, dimeri ai procyani-
dinci, 1% flavonoide, în special glicozidc aie quercetinei (nitină, hiperozid, qu-
ercitrină şi izoquercitrinâ), astragalină, acizi fenolici (cafeic, cumaric şi clorogc-
nic) şi 0,02-0,1% ulei csential conţinând alkanc şi monoterpene. 

Farmacologie 
Flavonoidelc şi compuşii fcnolici din flori au acţiune diaforeticâ. S-a de-

monstrat că uleiul esenţial, care conţinc şi farncsol, are acliune antispastică şi nc-
urosedativă. S-a pus în evidenţâ şi acţiunea hipotensivă şi uşor astringentă. Da-

torită mucilagiilor, infnziilc din 
florile de Tei au acţiune cmolientă 
şi expeclorantă. 

Recomandări 
Datorită mucilagiilor, florile 

dc Tei reduc inllainaţiile căiior 
respiratorii. Se rccoinandă ca se-
dativc ncrvoase, în insomnii, ca 
expcctorant în bronşite. Sub for-
mă de băi, acţiunea sedativă se re-
comandă şi la copiii mici. 

Mod de preparare şi 
administrare 

Infuzie preparată dintr-o lin-
guriţă flori fâră bractee sau o lin-
gură flori cu bractee la o cana cn 
apă; sc bcau 2-3 căni pe zi, îndul -

T. tomentosa cîte cu miere. 

T. cordata 
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Contraindicaţii 
Nu prczintă. 

TOPORAŞUL 
(Viola odorata L.\ lllatos ibolya; Wohlreichendes Veilchen) 
Specie erbacee, cunoscută şi sub denumirea dc Violete, Tămâioare (în 01-

tcnia şi Muntenia) şi Viorele (în Ardeal), perenă, fără tulpină, la care frunzele şi 
stolonii pornesc direct din ri-
zomi. Fmnzele sunl lung peţio-
late şi cordate, cu marginea fin 
'■inţată. Florile sunt solitare, 
lung pedunculate, plăcut rniro-
sitoarc, de cuioare violctă, mai BtWTKI ■;*** 
rar albă. Plante dc somiumbră, ( ^ H l l ^ K l n ^ - t f l f e ^ W l f e i 
se întâlneşte în pădurile de fo- y$\ Wr<iEÎ^R ^ ^ * ^ ^ ^ * ^ 
ioasc sau tufârişuri, primăvara 
devreme, înainte de înfrunzirea 
spcciilor lemnoasc. 

Se utilizeazâ atât florilc, 
cât şi rtzomti. 

Compoziţie chimică 
Floriic conţin cca 

0,003% ulei esenţial, format 
din aldehide şi alcooli alifatici 
nesaturaţi, întrc carc nonadie-
nolul şi oclodienolul, alcool 
bcnzilic şi o cetonă ncsatuiată (pannona), urme de cugenol; rezine, zaharuri, vio-
la-qucreclina (riitozid), violamină —■ o substanţă colorantă albastră, urme dc 
acid salicilic, mucilagii, substanţc amarc. 

Frunzele conţin ulei esenţial de culoare brună, format din csteri mctilici a.i 
acidului salicilic şi nonadienol. 

Rizomii şi râdăcinile conţin saponozide, un alcaloid — odorantina, acid 
2-nitropropionic, 0,04% ulei escnţial, substanţe amare, esteri ai acidului salici-
lic, săruri minerale ctc. 

Farmacologie 
Florile au acţiune emolientă. Rizomii şi rădăcinile, datorită saponozidelor, 

au acţiunc cxpectorantă, iar la dozc mai mari sunt emetice, asemănătoare ca ac-
ţiune cu rădăciniie de Ipeca, plantă exotică. Prezintă şi acţiune uşor laxativă. 

Odorantina clin rizomi şi rădăcini are proprietăţi hipotensivc. 
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Recomandări 
Florile se rccomandă pcntru acţiur.ea emolicntă îii difciitc formulc pccto-

ralc. Rizomii sj rădăcinile sc recomanda pentru acţiunca lor expectoranla. 

Mod de preparare şi administrare 
Florilc, sub formâdc infuzic, preparată din 1-2 linguriţe llori la o canâ cti 

apă; se beau 1-2 căni pe zi. 
Rizomii şi rădăcinile sub formă de decoct, preparat dintr-o lingura piantă 

la o cană cu apă; pentru adulţi, 4-5 litigin i pe zi, pentru copii 3-4 linguriţe pc zi 
îndulcitc cu miere. 

Contraindicaţii 
Respcctând dozele precizate, nu prczintă. 

TRAISTA CIOBANULUI 
(Capsella bursa-pastoris (L.); Păsztortâska; Gcmeines Hirtentaschel) 

Specie erbacee anuală, mai rar bianuală. Dreaptâ, înaltâ dc 10 40 cm, cu 
frunzele dc la bază sub formă dc rozctă, întregi sau uşor sectate; ccle tuîpinalc, 

fară peţiol, încoiijoaiă tulpina. Flonlc sunl 
mici şi înfiorcsc dc la baza lulpinii llorilc-
rc sprc vârf, cu 4 petale albe. Fructclc siint 
caracteristicc, triunghiularc, turtitc. Bstc 
una dintre speciilc cele mai răspSndite în 
ttora spontanâ, carc creşte în locuri însori-
te sau semiumbritc, începând din zona dc 
câmpie pânâ la munte. 

Compoziţie chimică 
Părţile acriene ale plantei conţin: al-

caloizi, tiramină, colină, acctil colină, his 
tamină, taninuri, diosmină care sc scin-
dează în diosmetină şi ratozid; cantitaţi 
însemnate de oxid de potasiu, cantitaţi 
rnici de ulci csenţial, saponine, flavonoi-
dc, vitamina C!. 

Farmacologie 
Acţiune hcmostatică, datorată sub-

stanţelor active clin plantă, în special alca-
loi/.ilor. 
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A tosl pusă în evide.iila şi acţiunca bipotensivă. în prezcnt, datorită utiliză-
rii alcaloizilor din Cornui secarei şi a dcrivaţilor accstora, utilizarea acestei 
plante esfe limitatâ. 

Recornandări 
Indieatii în hipermenoree (menstruaţic abundcntă). Se recomandă şi ca hi-

potensiv. 

Mod do preparare şi administrare 
Sub ibniKi de uifuzic, preparată din 2 linguţe plantă la o cană cu apă; sc 

bcau 3 căni pc '.i 
Sub forma dc tinctuiă. preparată din 20 g plantîi !a 100 ml alcool de 70" 

prin rnacerare liinp dc 8 zile; sc iau 3 ml pc zi, diluaţi cu apă, în mai multe 
reprizc. 

Contraindicaţii 
Nu pre/.intă. 

TREI FRATI PĂTATI 
(Viola trkolor 1.,.; Hâromszinii arvâcska; Stiefmutterchen) 
Spccic annală, înalla de 10-40 

cin, ou tulpina arcuită dc la ba/.ă sau 
drcaptă, cu frunze diferitc ca forniâ, 
după nivciul la eare se gasesc: cclc 
inferioare, ovale si lung pcţiolalc, iar 
cclc de mai sus, aiungite, aproapc Hp-
sitc dc pcliol, la bază en stipelc mari. 
Florile sunl lung pedunculate, iar pe-
lalelc sunt colorato difcrit, dc la alb, 
galben, roşcat până la violct, ascmă-
nătoarc en Panselele de cultură, dar 
nw'i mai mici. I. a s[)ccia Viola arven-
sis, carc arc aceieaşi propi ietăţi tcra-
peuticc c.u V'uila Iriwlor, florile sunt 
prcpondercnt galbene. 

I'tantc dc iuminâ directâ, sc 
dczvolta prin luiici umcdc, la margi-
nca păduril.or, prin fHrteţe, pc coaslc 
şi slânciirii, înccpând de la 200- 300 
m ttltiUuline pânâ în zona subalpină. 
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Compoziţie chimică 
Părţile aerienc ale planlei, recoltate în timpul întloririi, conţin flavonozide: 

violaquercetrină, violantină, oricntină, izooricntină, vitcxină şi izovitcxină, vin-
cenina; antocianozidc: violanină; saponozide tritcrpcnicc pcntaciclicc; ulei esen-
ţial; o heterozidă a salicilatului de mctil; un alcaloid (violina); carotcnoide, înlrc 
care violaxantina şi zeaxantina; acid p-cumaric şi dclfinidină; vitamina C; tani-
nuri şi guinc. 

Farmacoiogie 
Patorită prozenţei saponozidelor triterpenicc şi rutozidului, acţionează ca 

diuretic-depurativ şi expcctorant. Are acţiune antialcrgică şi uşor laxativâ. 

Recomandări 
Se recomandă intcru în tratamenlul alergiilor şi în dermatozele de natură 

artritică, în dermatoze frecvente la copii şi ca diuretic-depurativ. Extera, sub for-
mă dc comprese, amcliorează numcroasc afocţiuni dermatologice. 

Mod de preparare şi administrare 
Sub formă de inftizie, prcparată din 2 lingurţe de plantă la o cană cu apă; 

se beau 2-4 cani pe zi în curc îndclungate. 
Extern, comprese, tot sub formă dc infuzic, prcparata din 2 linguri plantă 

la o cană cu apă. 

Contraindicaţii 
Nu prezintă. 

TROSCOTUL 
(Pofygonum aviculare L.; Porcsin keseriifu; Vogelknotcricli) 
Specie mică anusilă, de 10-50 cm înalţime, târâtoore, cu tulpina neteda ra-

mificată, cu noduri umflato la baza frunzelor clipticc sau lanceolate, cu margi-
nea netedă, dispuse altern. Floiile sunt grupate câte 3-5 la subsuoara frunzclor, 
mici, verzui sau roşiatice. Planta cste comună lângă aşezările omcneşti, pc (crc-
nuri viranc, pe marginca drumurilor rurale, pc şanţuri, pe locuri bătătorite. Este 
răspândită în toată ţara, mai alcs în zona dc câmpie şi deal. 

Compoziţie chimică 
Conţinc cca 1% acid silicic total, respectiv 0,08-0,20% acid silicic so-

lubil prin dccocţie; 3-4% taninuri, ttavonozide: avicularozida, rcspectiv ara-
binozida quercetolului şi camferitrozida carc cstc o rhamnozidă a camferolu-
lui; vitamina C, rezinc, ceruri, grăsimi, zaharuri, mucilagii, derivaţi antrachi-
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nonici, în cantitâţi mici, urme de ulei esenţial 
şi alte sâruri minerale, în afară dc silicaţi sau 
clioxid. 

Farmacologie 
Troscotu! are proprietăţi antiinflamatoare, 

astrirtgentc, antidiarcicc, diuretice, cicatrizantc, 
hcmostatice şi remineralizantc. 

Recomandări 
Ca diuretic, astringcnl, antidiareic, hemo-

static şi cicatrizanl al rânilor. Datorită siliciului 
solubil, se recomandă în afecţiunilc căilor respi-
ratorii, în specia! ca antitusiv şi mineralizant. 
Adjuvant în tuberculoza puhnonară. 

Mod de preparare şi administrare 
Sub formă de infuzie, dintr-o lingură dc 

pârţi acrienc alc plantei la o cană cu apă. Se bea 
până la I 1 pe zi. 

Contraindicaţii 
Nu prczintă. 

TURITA MARE 
•9 

(Agrimonia eupatoria L.; Patika parlofu; Echter Ackermmenig) 
Specie erbaeee perenă, dreaptă, păroasă, înaltă de 30-100 crn, ncramifi-

cată sau ramificată numai spre vârf. Frunzele sunt aşezatc alternativ pe tulpină, 
imparipcnate, cu foliole mari, alternând cu altele mai mici, toate dinţate pe mar-

igine, de culoare vcrde închis pe faţa superioară şi vcrdc ccnuşiu pe cca inferioa-
|iă. Florile de tipul 5 sunt aşczatc la partea superioară a tulpinii pe o distanţă dc 
; 10-30 cm şi au petalc galbene. 

C'reştc mai ales în locuri semiumbritc, cu umiditate mare, din zona de câm-
pie până în cea montanâ. 

Compoziţie chimică 
Taninuri dc natură catchinică, galotanin şi elagitanin, cvercctină liberâ, 

flavonozidc: hiperina şi rutozid, glicozizi ai apigeninci şi luteolinei, substanţe 
amare, urme de ulei csenţial, izocumarine (agrimondida), dioxid dc siliciu, 
acrd nicotinic, vilamincle C şi K, acid ursolic, triterpcnc pcntaciclice, saruri 
mineralc. 
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Farmacologie 
Proprietăţi astringente, datorită taninurilor 

şi stimulente alc apetitului, datorită substanţelor 
amare. Acţiune antiinflamatoare şi cicatrizantă. 
Acţiune diuretică şi antivirală. 

Recomandări 
Extractele apoase din părţilc aericnc aie 

plantei, rccoltatc în timpul înfloririi, sunt indica-
te în afccţiunile cronicc alc stomacului, pentru 
stimularea secreţiilor gastrice. Suut utile în lii-
pertrofia dc proslată. Se recomandă şi în tutbu 
rări circulatorii, afecţiuni reumatice, în diaree şi 
în virozc. 

Mod de preparare şi administrare 
Infuzie din trei linguri dc plantă la I I apâ. 

Se bea întreaga cantitatc în timpul zilei. 

Contraindicaţii 
în ulccrul gastric. 

UNGURASUL 
(Marrubium vulgare L.; Orvosi pemetefu; Gemeiner Andorn) 

Specie erbacee perenă, înalfă de 30-80 crn, cu aspect generai cenuşiu al-
bicios, datorită perilor. Tulpina are patru rnuchii, iar fiunzele, aproape rotunde, 
cu marginea neregulat dinţată, sunt aşczate opus pe tulpină şi rămnrelc. Florile, 
grupate la nodurilc superioare, sunt mici, albicioîise, cu caliciu! cu 10 dinţi răs-
frânţi, cu corola bilabiata. 

Creste la lumină directă şi este bine adaptată la sccetă. Râspânditâ în toata 
ţara pe terenuri necultivate, păşuni degradatc şi aride, în special în zonele sfcpi-
ce din Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi estul Moldovei. 

Compoziţie chimică 
0,3-1,0% substanţe amare ditcrpenicc cu structură labdanica numită 

marubină sau marubiină; acid marubic; taninuri (6,5-7%), flavonozidc, cantilăţi 
mici de ulei esenţial, dciivaţi ai acizilor cafeic, clorogenic şi rosmarinic, com-
puşi tritcrpcnici. Mai conţine pectinc, rczine şi ceruii, acidursolic, substanţe gra-
se, o saponozidă, o glicozidă neidcntifîcală structural, un alcaloid dc asemenca 
neidcntiiîcat, colină, vilamina C, săruri mincrale. 
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Farmacologie 
Principalele acţiuni sunt celc emolicnte, expec-

torantc şi fcbrifugc Poate înlocui chinina la pcrsoa-
nclc carc prezintă intoleranţă la accastă substanţă. Să-
rui ilc de sodiu şi potasiu ale acidului marubic au pro-
piielăţi coleretice. Bxtractelc din părţilc acricnc supe-
rioarc rccoltatc în timpul îtifloririi au efecte pozitive 
în aritmia cardiaeă, datorită azotatului de potasiu şi 
colinci cxistente în planta. 

Recomandări 
Sc reeomandă pentru proprictălilc colercticc, 

cmolicnte, expectorante şi febrifugc. Extractclc din 
aoeastă planta .sunt recomandate în aritmia cardiacă, 
în bronşite acute şi în anorexic. 

Mod de preparare şi administrare 
Sub f'onnă de infuzie, o linguriţă plantă la o 

cană cu apa; sc bcau 2-3 căni pe zi înaintea meselor 
pi incipal'. Pentru cei ia carc aportul de lichidc este li-
mitat se prepară o infuzie conccntrata din 2 lingun 
plantă la o canâ cu apă, din care se iau câte două lin-
gnri tot înaintea rneselor principale. 

Contraindicaţii 
Nu prczintâ 

URZICA MOARTA ALBA 
(Lamium albutn I..; Feher ârvacsalân; Weisse Taubnessel) 
l'lsntii erbacee perenă. înallă dc 20- 50 cm, cu tulpina acriană dreaptă, cu 

4 muchii cvidcntc, dc obicei ncramificată şi goalâ în inlcrior. Fnmzele sunt aşe-
zatc opus, au limbul triunghiular ovat, cu dinţi evidenţi pe margini. Florilc, câtc 
V 6, aşczale la subsuoara ftunzclor, sunt albe, mari, cu buza superioară în formă 
de toif, iar cea infcrioară în formă dc linguriţă. Crcştc în locurt umbroase, pe so-
luri umcdc, bogate în săruri minerale. Se întâlneşte în luminşuri de pădure, la 
utnbra gardnrilor, în tufişuri, în întrcaga lară, în special începând din zona coli-
IKIKI pană în cea moritană. 

Compoziţie chimică 
fridoidc (lamtozîda), saponozide, taninuri, ulci esenţial, flavonozidc, muci-

lagii, acizi poltfenol-carboxilici (acid rosmarinic, în special); amine biogcne: 
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histamină, metil amină şi tiramină; vita-
minele C şi K, carotenoide, săruri minerale, 
în special de potasiu. 

Farmacologie 
Acţiune antiinflamatoare şi sedativă, 

diuretic-depurativă, expectorantă, antidia-
reică, vasoconstrictoare, datorită tiraminei, 
jusdficate prin prezenţa compuşilor, în spe-
cial din flori. 

în fitoterapia empiricâ se utilizează 
în tricomonoză, candidoze şi prostatite, 
probabil datorită conţinutului în polifenoli, 
saponozide şi taninuri. Aceste acţiuni 
necesită confirmare ştiinţifică. 

Recomandări 
Florile se recomandă pentru pro-

prietăţile expectorante, emoliente şi as-
tringente. Fmpiric, se mai recomandă şi 
în dismenoree (pcrturbaţii dureroase in 
timpul ciclului), în inflamaţiile prostatei şi 
în leuooree. 

Mod de preparare şi administrare 
Infuzia, preparntă din I 2 linguriţe fiori la o cană cu apă; se beau i -2 căni 

pe zi. Pcntru spălături sau instilaţii vaginale sau pentru băi de şezut, asociată cu 
frunze de Mur, frunze de Nuc şi conuri de Hamei (în părţi egale), tot sub formă 
de infuzie din 3 linguri plante la 1 1 apă. 

Contraindicaţii 
Nu prezintă. 

VALERIANA (ODOLEANUL) 
(Valeriana ojficinalis L.; Mezei macskagyoker; Baldrian) 
Specie erbacee perenă, cu tutpina dreaptă, neramificată, de ?5-150 cm, 

cu rizom vertical scurt, cu stoloni şi numeroase rădăcini adventive. Fnmzele sunt 
nnparipenat compuse, Iungi dc 5-25 cm, cu 5- 11 perechi de lacimi lanceolate. 
Florile, înghesuite la partea superioară a tulpinii, sunt mici, de 4-5 mm, de culoare 
roşie-liliachie, plăcut mirosiloare. î.n schimb, rădăcinile şi rizomii, în special după 
uscare, au un rniros dezagreabil, caracteristic. 
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Creşte în flora spontanâ, în zonele umbroase, pe marginea apelor, în lungi 
şi zăvoaie din regiunile de deal şi munte. Se cultivă intens. 

Compoziîie chimică 
Rizomii şi rădăcinile de Valerianâ conţin 0,5-2% ulei esenţial format în 

special din sesquiterpene: acizi valerenici, valerianonc, csteri ai bomeolului; în 
particular, sunt prezenţi: acctatul de bornil, izovalerianatul de bornil, acidul va-
leienic, acidul hidroxivalerenic, acidul acetoxivalcrcnic, valerianalul şi valeria-
nona. Mai conţin tanin, lignane, mici cantităţi de flavonoizi, triterpenc, urme de 
alcaloizi şi valepotriaţi ţmonoterpene biciclice), fenoli, cetone, oxilactone, acid 
cafeic şi clorogcnic, valeride (heterozide), lipaza, oxidază, zaharoză, glucoză, 
sâruri minerale etc. 

Farmacologie 
în prczent, atenţia farmacologilor se îndreap-

tâ spre acizii valerianici, astăzi fiind consideraţi 
principalii tesponsabili ai efectelor sedative ale 
preparatclor pe bază de Valeriană. Prin analogie cu 
alte mcdicamente sedative şi hipnotice stă ipoteza 
câ acizii valcrianici pot acţiona mărind activitatea 
aciduiui gama-aminobuliric, un ncurotransmiţător 
carc inhibă sistemul nervos central. 

Acţiunea hipnotică şi asupra mecanismului 
de inducere a somnului a fost demonstrată prin nu-
meroase sludii clinice. 

Asupra musculaturii netede gastrointestinale, 
Valeriana arc acţiune spasmolitică şi miorelaxantă. 

Alte studii au demonstrat lipsa de toxicitate în 
doze tcrapcutice a produselor pe bază de Valeriană. 
Nu diminucază nici reflexele, putând rî utilizată şi 
de conducătorii auto. 

Recomandări 
Datorita componentelor din uleiul volatii, în 

spccial valepotriaţilor respectiv acizilor valeria-
nici, prcparatele pe bazâ de Valeriană sunt reco-
mandate în insomnii, nervozitate, hiperexcitabili-
tate motorie şi senzorială, în nevroza cardiacă şi ca 
antispa.stic uşor. 

Mod de preparare şi administrare 
'Sub fonnă de pulbcrc de rădăcinâ uscată, de 

3 ori pe zi câte un vârf de cuţit; infuzie, I lingu-
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riţă rădăcină la o cană cu apă, care se bea de obicei seara la culcarc; tincturâ 
preparatâ din 20 g rizomi şi rădăcini !a 100 ml alcool dc 60-70", prin macc-
rare timp de 8 zile; se iau 15-20 picături dc 3 ori pe zi, ultima doză seara, la 
culcare. 

Contraindicaţii 
Nu se cunosc, nici efccte sccundare, nici rcstriclii în gravidilate şi nici in-

teractium cu alte medicamcnte. 

VASCUL 
(Viscum allmm L.; Fcher fagydngy; Vogelmistcl) 
Specie semiparazirâ, cunoscută dc toţi, care rămânc verdc şi peste iarnă. 

Cele mai bune specii-gazdă sunt Mesteacânul, Bradul, Frasinul, IVlarul şi Pă-
rul. Se va evita utilizarca Vâscului care sc află pe Arţar, Tei, Sakie şi Plop 
(considerat toxic). 

Compoziţie chimică 
Diferă, în funcţie de provenienţă şi în special de planta-gazdă. Dtn Vâst 

s-au izolat saponozide triterpenicc, beta-amarina şi derivaţi ai acidului oleanolic, 
alfa şi beta viscol, amine (colina şi ace-
tilcolina), beta-fenilmctilamina, inozi-
tol, aminoacizi liberi, substanţc grase 
Ibrmate din acid oleic, linolcic, palmi 
tic etc, vilamincle C şi H, mucilagii, 
substanţe glicozidice (siringina), qucr-
cetină, zaharuri, viscotoxină (polipcpri-
dă care se inactivează prin încălzire şi 
hidrolizâ), acid viscic, un potizaharid 
cu acţiune antitumorală, săruri minera-
le etc. 

Farmacologie 
Datorită în special substanţelor 

de natură triterpenică, derivaţilor de 
colină şi viscotoxinci, produsclc pe 
bază dc Vâsc au acţiune hipotensivă 
imediatâ şi de durată şi acţiune bradi-
cardizantă (scăderca frecvenţci cardia-
ce sub limita normală). Acţiunea bradi-
cardizantă şi deprcsiv-cardiacâ sc pro-
ducc datorită acţiunii dircctc asupra 
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miocardului, urmata de vasoconstricţie, efecte condiţionate de doza administra-
tă. Din Vâsc au tbst izolatc şi fracţiuni cardio-toxice care produc leziuni la nive-
lul iniocarduiui. Pentru a obţine preparate lipsite de acţiune toxică sunt necesare 
prelucrări specifice industriei fitofarmaceutice. în ceea ce priveşte acţiunea anti-
tumorală atribuită Vâscului, experimentările în această direcţic au demonstrat că 
s-au obţinut unele rezultate pozitive, folosindu-se injecţii intravenoase combina-
tc cu injecţii intratumorale, în tumori externe inoperabile, sau în alte cazuri post-
openttorii sau dupii iradiere. 

Atât produsele hipotensivc cât şi cele antitumorale obţinute din Vâsc se vor 
sitiliza numai sub supraveghere medicalâ. 

Recomandări 
Datorită în spccial substanţelor de natură trilerpenicâ, derivaţilor dc colină 

şi vîscotoxină, produsele pe bază de Vâsc se recomandă în special în hiperten-
siunea arterială. 

în strămătate s-au obţinut (în Laboratoarele Weleda) produse pe bază de 
Vâsc de tip icador, sub formă de injecţii, pentru tratamentul tumorilor inopera-
biic sau în tratamentele post-operatorii sau după cobaltoterapie. 

1 "oate aceste produse se vor utiliza numai sub supraveghere medicală. 

Mod de preparare şi administrare 
Macerat ia recc, preparat din 3 linguriţe plantă mărunţită Ia 1/2 I apă; se 

lasâ la extras 10 ore; se filtrează, se îndulccşte cu micre, iar întreaga cantitate se 
bca treptat în cursul unei zile. 

Sub formă de pulbere: 2-3 vârfuri de cuţit în 24 ore. 
Intră şi în produsul fitoterapeutic I Hpotens — Plantavorel Piatra-Neamţ. 

Contraindicaţii 
Toatc preparatele pe bază dc Vâsc sc vor lua numai sub supraveghere me-

dicală. Din Vâsc au fost izolato formaţiuni cardiotoxice care produc leziuni la ni-
vclul miocardului. 

VINARIŢA 
{Aspemla odorata L.; Szagos miige; Waldmeister) 

Specie perenă, ncramificată, înaltă de 15-25 cm. Tulpina aeriană estc 
dreaptă, în 4 muehii. i'runzele sunt aşezate caracteristic, spre bază câte 6, în cerc, 
câtc 8-9 în partea superioară, lucioase, fară pcţiol, cu peri aspri pe margini şi pe 
dosul nervurilor. Fiorile, mărunte şi albe, sunt grupate ca nişte bucheţele la vâr-
ftil tulpinii. 

I'referâ locurilc urnbroase, din pâdurile de Fag şi Brad şi din molidişuri, 
până la 1400 m altitudine. Sc utilizeaz^ numai părţile aericne în timpul înflori-
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rii, care se taie cu foarfeca la 4-5 
cm mai sus de sol. 

Compoziţie chimică 
Cumarine şi derivaţi hidrozi-

laţi, fiiranocumarinc, monotropito-
zidă şi aspcrulozid (glucozidâ iri-
doidica), substanţe amare, tanin, 
cantităţi mici de acid nicotinic şi 
amida acidului nicotinic, ulei gras, 
substanţc fîtoncidc, săruri minerale 
etc. Din rădăcinile plantei s-au izo 
lat antr. Hinonc. 

Farmacologie 
Acţiunea farmacodinamică a 

fost puţin studiată. lia cste impri-
mată de prczcnţa derivaţiior cuma-

rinici care, în cantităţi mici, reduc puterea dc coagulare a sângelui, prevenind 
deci formarea cheagurilor. în trccut, accastă specic a fost mult utilizată în vnedi-
cina tradiţională ca diurctic-depurativ, în afecţiuni hcpatice, sedativ în insomnii, 
caimant. S-au demonstrai până în prczcnt acţiunca sedativă şi antispastică. 

Recomandări 
Datorită glicozizilor cumarinici prczenţi, planta reduce puterea de coagu-

lare a sângelui, împiedicând trombozcle (formarea unui cheag în interiorul uniii 
vas sanguin). Se foloseşte şi ca diurctic, sedativ şi calmant în insomnii. 

Se utilizează ca aromatizant pentru vinuri, ccaiuri alimentare şi în industiia 
brânzcturilor. 

Mod de preparare şi administrare 
Infuzie, dintr-o lingurfi dc plantă la o canâ cu apă; se hcau 1-2 căni pe zi. 

Contraindicaţii 
Nu prezinlă. 

VITA DE VJE 
(Vitis vintfera I-; Ncmes szolo; Edelrebc) 
Arbust, târâtor şi agăţător. Frunzclc, carc inlcrcscază mai mult sub aspect 

terapeutic, sunt orbicular cordatc, mai inult sau mai puţin, trci-cinci lobate, dc 
5-20 cm în diametru, cu sinusurile pronunţatc, ccl pc îolar în formă dc V sau U, 
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uneori în formă de liră cu f>artea inferioară rotundă. Limbul pe faţă este glabru 
(fărâ peri) sau puţin păros, iar pe dos cu peri scurţi şi aspri amestecaţi cu peri 
lungi, adeseori cu aspect păienjenos-tomentos, cu marginile neregulat dinţate, cu 
dinţi de obicei ascuţiţi. 

Ceea ce este mai important sub aspect terapeutic sunt frunzele de culoare 
roşieticâ. 

Compoziţie chimică 

Din frunza de Viţă de vie roşietică au fost izolaţi numeroşi compuşi 
aparţinând unor clase chimice diferite. Astfel, au fost identificaţi compuşi 
polifenolici, în special antocianozide (glicozide ale defmidinei, ale petudinei şi 
ale malvidinei), flavonoide (hiperina, quercitrina şi quercitina 3~0-beta-D 
glucoronida), taninuri de natură catehică (catechina, epicatechina, gallocatechina 
şi epicatechina-3-0-gaIatul). 

Farmacologie 

Acţiunea biologicâ şi utilizărilc clinice ale preparalelor obţinute din frunzele 
de Viţă de vie de culoare roşietică, descrise în literatura de specialitate actuală, 
s-ar putea rezuma la urmâtoarele: 

— acţiune protectivă a vaselor capilare. 
Proprietăţile fannacodinamice ale acestor preparate se manifestă în primul 

rând asupra sistemului circula-
tor, în special asupra vaselor 
capilare. Acţiuuea este datorată 
antocianozidelor pe care le 
conţin frunzele şi acţiunii 
angioprotective caie se explicâ 
prin diminuarea permeabilităţii 
capilarelor şi creşterea 
rezistenţei lor, acţiune de tipul 
vitaminei P. 

Primele observaţii expe-
rimentale asupra activităţii 
antocianozidelor din frunza de 
Viţă de vie ne parvin de prin anii 1960, când s-a observat că aceşti compuşi cresc 
semnificativ rezistenţa capilarelor. 

Mai recent s-a demonstrat că antocianozidele din frunza de Vîtis vinifera, 
administrate oral. îndeplinesc şi funcţia de reglare a tonusului musculaturii 
netede a arteriolelor, controlând fluxul hematic care traversează diferite zone 
circulatorii. 

Se realizează un efect protector în confruntarea daunelor endoteliale care 
pot avea drept consecinţă o perioadă temporară de ischemie, în care condiţii en-
doteliul vascular îşi pierde caracteristicile normale de stiprafaţă, leucocitelc cir-
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culante aderă la pereţii vasclor, clibcrând local citochine şi alţi comptişi. crcs-
când permeabilitatea capilară, permiţând astfel Ircccrca în spaţiilc extracekdarc 
a lichidclor din celulc. Aslfcl sc ajungc la formarea edemelor iuterstiţiale carac-
teristice multor condiţii patologice. 

— acţiune în insuficienţa venoasă a arterehr inţerioure. 
Activitatea farmacologicâ a antocianiior îşi gaseşte aplicaţii elimce în spc 

cial în insuficienţa venoasa a arterelor infcrioare şi a coinplicaţiilor carc derivă 
de aici (varice, tromboflcbite, edcmc perimalcolarc şi crurale etc'). 

Forma cea mai simplă a acestor nianifestări este caractcrizată pnn edeme 
uşoare perimaleolare, evidente în special scara la pcrsoancle curc lucreaza cea 
mai mare parte a zilci în picioare. 

Antocianozidele din frunza de Viţă dc vic sunl ulile deci în liatamcntui 
edemelor perimaleolare cauzatc de o anonnaiâ permeabiiitate capilanî. 

Administrarea produscior fitotcrapeuticc pc bază dc Viţă clc vie rcaclivea-
ză microcircuiaţia locală, ameliorcazâ iliixnl venos şi nşurea/â îndepărtarea îi 
chidelor intcrstiţiale, rcducanti astfel cdemele. 

Recomandări 
In insuficienţa vcnoasă cronică şi în fragiiitatea capiiarelor. 

Mod de preparare şi adminîstrare 
258 mg concentrat total (conţinând 1% rng antocianozizi); 4 capsufe pc ^i. 

Contraindicaţii 
Nu prezintă. 

VOLBURA (ROCHIŢA RÂNDUNICII) 
{Convnlvuhis arvensis L.; Sovcnyszulâk; Zaunwinde) 
Specie erbacee perenă, volubilă în jurul unor plante sau altoi .suporluii în 

lipsa acestora, se întindc pe sol până la I m. Rizomul cste lung, raruifical. albi 
cios, cu numeroase rădâcini. Frunzelc, aşczatc alternativ, sunt sagilate, dc obicei 
fără peri. Florilc, aşezate la axiia frunzeior, sunt albe, cu pcrulunculul lung, în 
forma de pâlnie cu diametnil de 2-3 cm. 

Datorită eleganţei florilor, planta se numeşte şi Knchiţa rândunicii I.stc o 
buruiană comună în culturi şi locuri nccultivalc 

Compoziţie chimică 
Atât Convohulus arvensus, cât şi spccia apropiata Calysteya sepiutn (C'(ip:i 

vacii) conţin 2-3% rezinc, asemănătoarc cu Tubera .liilapa, produs exolic, forma-
te din două heterozide: convolvulina şi jalapina. Convolvulina în inediii hidroalco-
olic alcalin se scindează în 4 molcculc dc glucozâ, 2 molecule dc rhamnoză şi acid 
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convolvulinic care, de fapt, este un amestec de acizi dioxipal-
mitinic, cxogonic, izovalerianic, tiglic şi metil acctic. Mate-
ria primă, parţilc aeriene cu rădăcini, mai conţin taninuri, vi-
tanuna C şi săruri mincralc. 

Farmacologie 
Datorita rezinclor şi produşilor de scindare menţio-

naţi, matcria prirnă arc acţiune purgativă ascmănătoarc cu 
Tubera Jalapa. Cercetările din ţara noastră au demonstrat ca 
rc/ina din această spccic cstc mai puţin iritantă decât din 
Tubera Jalapa. 

Recomandări 
Datorită rezinclor din rizomi şi din rădăcini şi produ-

şilor dc scindarc a accstora, are acţiune purgativă similară 
produsului ex&tie Tubera Jalapa. 

Mod de preparare şi administrare 
in spcciaî sub formă de tinchtră preparată din 20 g ri-

zorn şi radăcini la 100 ml alcool dc 70°; se iau ca purgativ 
I 2 lingurilc îrt puţină apâ sau ceai seara înainte dc culca-
rc. Sc recomandă altcmativ câte 7 zilc pe lună cu alte pur-
gative. 

Contraindicaţii 
Nu prezintă. 

ZMEURUL 
(Rubus idaem L.; Mâlna; Hiinbeerc) 
Arbust, stufos, ghimpos, cu lăstari târâtori, înalt de 1-2 m, cu tulpina 

dreaptă, arcuita spre vârf, cu ghimpi ftni, denşi în partea inferioară, rari sau chiar 
abscnţi în cca supcrioară. Frunza imparipcnată, din 3 foliole pe ramurile fertilc 
sau 7 foliolc pe ramurile sterile, ovat-lanccolate, cu dinţi neregulaţi pe margine, 
pc spatc surii albicioasc din cauza perişorilor. 

Infioresccnţele sunt situate la vârful ramurilor din anul precedent sau la 
subsuoara firunzelor, cu flori albe, de tipul 5, petalele fiind egalc cu scpalcle, dc 
1-1,4 cm, cu pistile şi stamine numeroasc. Fructele sunt polidrupe roşii, zemoa-
sc, cu caliciul persistent. 

Se întâlncşle prin luminişuri, pe coaste stâncoase, în special în tăieturi sau 
dobotâturi dc pădure din zona dc deal şi dc muntc, pe care le invadează în 3-5 
ani. Uneori sc cultivă pcntru fructc. 
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Compoziţie chimică 
Frunzele conţin cca 10% tanin, substanţe 

de natură flavonoidică şi cca 800 mg vitamina C. 
Fructele de Zmeur conţin 85-86% apă, 

4,5-10% zaharuri, acizi organici, pectine 
(0,5-2,8%), proteinc (1,2%), potasiu (127 
mg%), tbstbr (45 mg%), calciu (27,3 mg%). 
magneziu (24 mg%), mangan (15 mg%), sodiu 
(3,5 mg%), zinc (3 mg%), cupru 0 mg%), ficr 
(0,6 mg%), vitamina C (30 mg%), B) (0,02 
mg%), B2 (0,03 mg%), provitamina A, vitami-
ncle D şi P şi tnici cantitâţi de taninuri. 

Farmacologie 
Fărâ a avea o acţiune farmacodinamică 

specificâ, frunzele se folosesc empiric şi pentru 
acţiunea lor diuretic-depurativă, astringentă, 
antispastică şi uterotonică. 

Recomandări 
I'entru acţiunea lor diuretică şi uşor astringentă. Sc recomandâ ca atare sau 

în combinaţie cti altc plante, ca substituent al ceaiului chinezesc. în acelcaşi sco-
puri se pot utiliza iarna şi lămurelelc subţiri. 

Fructclc sunt o bogată sursă de zaharttri, pectinc şi protcinc şi, în special, 
dc microelenicnte şi vitamine, acţionând favorabil asupra organismului întreg. 

Mod de preparare şi administrare 
Fninzele sub formă dc infuzie, râmurelele sub formă de decocl, o lingură 

la o cană cu apă. 
Fructelc, consumatc ca atare sau sub formă de gcinuri si siropuri. 
în trccut, siropul dc fructe de Zmeur era înscris în farmacopei şi era utili-

zat pentru corectarea gustului neplăcut al unor siropuri medicinale. în prezent sc 
folosesc mai mult aromatizanţi şi coloranţi artificiali. 

Recomandăm prcpararea siropului dc fructe de Zmeur la rece, folosind 64% 
zahăr şi 36% suc de fiucte, respectiv o soluţie suprasaturată în zahăr care se recu-
noaşte dupâ o cantitate de zahăr nedizolvat care rămâne pe fundul sticlei. Se poate 
prcpara şi cu miere. în acest caz, se adaugă la 75-80% miere 25-20% suc de fructe. 

în cazul în care s-ăi valorifica întrcg potenţialul de zmeură pe care îl avem 
în Carpaţi, am avea tot timpul anului o băumră mult supcrioară, naturalâ, care ar 
putea înlocui toate băuturiîc artificiale răcoritoare care au invadat şi piaţa noastră. 

Contraindicaţii 
Nu prezintă. 



GLOSAR DE TERMENI 
BOTANICI 

Achenă - fruct uscat indehiscenl cu o 
singură sămânţă, care nu aderă 
dc pericarp; 

Actinomorf «■ organ cu simetrie radia-
ră (rcf floare); 

Acuminate - frunze prevăzute cu un 
vârf subţirc — acutnen; 

Acute * cu vârf ascuţit; 
Adventive - organe care nu-şi au ori-

ginea in organiteie embrionarc, 
ci se formează din altc organe 
dcfinitive; 

Ament - inflorescenţă racemoasă cu 
flori unisexuate şi ax flexibil 
(pop. - rnârişori); 

Amplexicaule = fnmze sesile a căror 
bază înconjoarâ tulpina ca un gu-
ler; 

Androceu <■ totalitatea staminelor; 
Anteră => partea terminaiă a staminei 

care adăposteşte sacii polinici; 
Apotecii = corpuri de fructificare des-

chise, în formâ de farfurie, la 
unele ciupcrci şi licheni; 

Aristă ■« ţep (lâ Graminee) în prelun-
girea paieei inferioare, adică a 
învelişului floral; 

Artnat = organ (de obicei tulpină) pre-
văzut cu ghimpi; 

Ască = tip de sporange purtător de as-
copori (spori interni, specifici 
pentru ciupercile ascomicete); 

Auricule = expansiuni ale bazei frun-
zelor, în formă de urechiuşă; 

Bacă ■ fruct cămos cu mai multe se-
minţc (pop. = boabă); 

Bilabiată "• tip de corolă formată din 2 
buze (labii); 

Bractee ~ frunzâ modificată cu rol de 
protejare a unor inflorescenţe sau 
flori; 

Bulb = tulpină subterană formată din-
tr-un disc (tuipina propriu-zisă) 
din care pleacă frunze cu ro! dc 
depozit; 

Caduce = căzătoare; 
Caliciu " înveliş floral extern, format 

din totalitatea sepalelor; 
Campanulată = în formă de clopot 

(ref. corolă); 
Capitul = inflorescenţă racemoasă cu 

numeroase flori sesile, înconju-
rate la bază de bractee care alcă-
tuiesc involucrul; 

Capsuiă = fruct uscat dehiscent care pro-
vine dinlT-un ovar pluricarpelar; 

Carenă = partea inferioară a florii de 
teguminoase, provenită din suda-
rea a 2 petale; 



Cariopsă = fruct uscat indehiscent la 
care pericarpul aderă dc sămânţâ; 

Carpelă = frunze modifîcatc carc al-
cătuicsc ovarul şi închid la intc-
rior ovulele; 

Carpofor = pcduncul care susţinc 
fructul; 

Cimă = intlorescenţa alcătuită din axe 
de ordine şi vârstc diferilc; 

Clavată - în formă dc măciucă; 
Colet = porţiunea de trecerc de la ră-

dăcină la tulpină; 
Conceptacul = cavitate în care sc for-

mează garncţii la unclc plante in-
ferioare; 

Conectiv = prelungirea filamentului 
staminci carc susţinc cele două 
jumătăţi alc anterei; 

Conidii = spori externi imobili (la 
unele ciuperci); 

Conidiofor = pcdicel purtător dc coni-
dii; 

Cordată = în formă de iniinâ (rcf. 
baza ftunzei); 

Coriace = cu aspect pielos (ref. frunze); 
Corimb = inflorescenţă la care pedun-

culii florali pleaca din punctc di-
fcrite, dar ajung la acclaşi nivel; 

Corolă = al doilea înveliş floral, alcâ-
tuit din totalitatea pctalelor; 

Crenată = cu dinţi rotunjiţi pe margi-
ne (ref. frunză), 

Cuneat = îngust, în formă de pană de 
despicat lemne; 

Decurente = frunzc al căror limb con-
creştc pe o anumila porţiune cu 
tulpina, carc dcvinc astfel aripatii; 

Dehiscent = fruct carc se deschidc 
pcntru puncrea în libertate a sc-
minţclor; 

OVIDIIJ BOJOR 

Dichaziu = inflorcsccnţă cimoasă din 
axe percchi, egal dc lungi, cate 
se itisoră sub vârfiiJ axultu de pc 
care sc desprind; 

Didiotomic = carc sc despartc în două; 
Dioică = spccie cu flori unisoxuate, la 

carc florile hârbăteşti şi fcmeieşti 
se află pc indivizi dit'crili. 

Drupă = l'ruct cărnos cti o singură sâ-
mânţă protcjalâ de un eudocarp 
(sâmbure) tare; 

Fmai g i n a t - cu vârful ştirbit; 
Fidat = divizat pânâ ccl mult la jumă 

tatca organului; 
Filiform = subţitc, îu formă de firişor; 
Filocladii =■ ramuri lăţile în formă dc 

frun/a, cu rol clc asimiiarc: 
Fistuios - organ alungii, gol !a intc-

rior; 
Foliculă = fruct uscat care se deschide 

pe o singură linic, 
Foliole = componentc alc frunzelot 

compusc, carc se priml pc tin ax 
coinun; 

Fruticulos = dc formă tufoasă (ref. ii-
cheni); 

Gainopetalie uniica pelalolor; 
Gamosepalie - unirca sepaldor; 
Gineceu = totalitatca aparatului scxu-

al fcmcicsc din Hoare; 
Glabru - lipsit de pcri; 
Glauc = dc culoarc verde-albăstruie: 
Glomerul = inflorcscenţă alcătuită din 

flori dispusc foartc compact (rcs-
pcctiv fructul provcnit dintr-o 
ascrncnca tnflorescenţii); 

Gutalie = fcnomcn dc cKminare a apci 
din plante sub formă dc picături; 
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Haustori = prclungiri ale plantelor pa-
razite carc pălrund in planta pa-
razitată; 

llermafiodită floare carc poartâ 
atât staminc cât şi pistil; 

Hifă filamcnl dc ciupercă; 
Sndeliisceut = fruct carc nu sc deschi-

de; 
Involucru grup dc bractce care în-

conjoară şi protejează uncle in-
florcsccnţe; 

Izîdli organc dc înmulţirc vegetativă 
,la lichcni; 

liidtsuitc strânsc; 
l .abhttâ — lloarc y.igomorfâ, cu petalc-

lc alcătuind buze (labii); 
Lacinii = diviziuni îngusle alc frunze-

lor sau petalcior, 
Laniină v. limb; 
I ,am eolat r ascuţit, în formă dc lance; 
Latex = suc lăptos; 
Laticifcrc tip dc vasc prin carc cir-

culă lalexul; 
Leucosderot - faza incipientă dc dez-

voltarc a sclerotului, când accsta 
arc culoarc alb-gălbuic şi consis-
tenţă spongioasă: 

Ligulă = prelungire mcinbranoasâ la 
limita dintre tcacâ şi lirnb la Gra-
minec; prclungire unilaterală a 
corolci !a Compositc; 

Limb partea lăţilă, vcrde, asimila-
toare a fmnzci; 

Lomentă = fnict asemanălor cu o păs-
taic, dar indchiscent, 

rviiccliu = totalitatca hifelor (filamen-
tclor) unci ciuperci; 

Mericarpii = porţiuni alc fructului 
carc se pot desface; 

IVIonoică = specie cu flori unisexuate, 
cele bătbăteşti şi femeieşti găsin-
du-se pe acelaşi individ; 

Multisperin - fruct cu numeroase se-
minţe; 

Mucron = vârf scurt, drept şi rigtd; 
Nectarie = fonnaţiune care secretă 

nectar; 
Nodozităţi = tumcficri produse pe ră-

dăcina leguminoaselor de bactc-
rii fixatoare dc azot din genul 
Rhizobiurn; 

Nucule = fructe mici, uscale, indehis-
ccntc, !a care sămânţa nu aderă 
de pericarp; 

Nutant = axe sau ramificaţii cu vârful 
aplecat în jos; 

Ob- = prefix care aralâ inversiunea 
(ex. obovat — invers ovat, 
obianceolat — invcrs lanceolat); 

Oblong = alungit eliptic, dc 3-4 ori 
mai lung decât lat, cu lăţimea cca 
mai mare la mijloc; 

Obovat = cu lăţimea cea mai marc 
spre partea terminalâ; 

Ochree = manşon membranos la baza 
frunzelor (la Polygonaccc); 

Osteolă = deschiderea stomatelor; 
Ovar = partea bazală umflată a ginc-

ceului care adăposteşte ovulcle; 
Ovat = cu lăţimea cea mai marc sprc 

bază; 
Panicul = inflorcscenţă compusă, for-

mată dintr-un raccm dc spiculeţe 
(ex. Avena); 

Papilionate = flori în formă de fluture 
(la Leguminoasc); 

Papus = grup de peri la florilc şi fruc-
tcle dc Composite; 

Parapetale = v. Statninodii; 



Partit = lobat, spinlecat până la mai 
mult de jumătate (ref. limb); 

Păstaie = fruct uscat alungit care se 
deschide pc două linii; 

Pectinată = dispoziţia frunzclor în 
formă de pieptene (cx. brad); 

Peduncul = porţiune cilindrică de sus-
ţinerc a florii (fructului); 

Pendul = organ cu ax flcxibil, care 
atârnă; 

Pentamere = flori cu câte 5 elcmente 
pe un ciclu; 

Periant = totalitatea tnvelifjurilor flo-
rale; 

Perîcarp = ansamblul ţesuturilor care 
alcătuiesc peretelc thictului; pro-
vine din peretele ovamlui; 

Perigon = înveliş floral simplu. for-
mat din clemente asemănătoarc 
ca formă şi culoare; 

Periteciu - corp de fructitîcare la une-
lc ciuperci, având forrnă dc bute-
lie deschisă printr-un por; 

Peţiol = partea îngustată cilindrică a 
frunzei, cu rol de susţinere a lim-
bului; 

Pivotantă = în formă de ţăruş (ref. ră-
dăcină); 

Pixidă = capsulă carc sc deschidc 
printr-un căpăcel; 

Placentă = locul de prindere a ovule-
ior pe pereţii ovarului; 

Placentaţie = modul de inscrţie a ovu-
lelor de placcn'.ă, 

Pseudobacâ = bacâ falsă, care nu ia 
naştcrc din ovar ci din alte părţi 
ale florii care devin carnoase (ex. 
lenupăr); 

Pubescent = cu pcri; 

OVIDIU BOJOR 

Racem = inflorescenţă cu axele dc 
aceeaşi vârstă, cu pedunculii 
aproximativ egali, plecând de la 
niveluri diferite; 

Radii = axele umbeiclor, carc pleacă 
în vcrtici! dc pe ax; 

Rahis = ax la frunze compuse sau in-
florescenţe; 

Repent = târâtor, dând unii lăstari 
erecţi; 

Reniform = în formă de rinichi; 
Reticulat - în formă de rcţea; 
Ritidom = (esuturi externc moartc ale 

tulpinilor lemnoasc care crapă şi 
sc exfoliază în mod caracteristic; 

Rizoizi - formaţiuni cu rol de fixare şi 
absorbţie la unele plante infe-
rioare; 

Rizom = tulpină subtcrană ciiindrică; 
Rostru = prelungirc în formă de cioc; 
Ruderală = buruiană de pe marginea 

drumurilor, Iocuri necultivatc; 
Rugos = aspru la pipăit; 
Samară = fruct uscat indehiscent, ari-

pat; 
Scap = tulpină lipsită de frunze, carc 

susţine o floare sau inflorescenţă 
(ex. păpădie): 

Sclerot = formâ de rczistenţă a unor 
ciupcrci (pop. = corn); 

Scuame = solzi; 
Sectat = adânc scobit, până la nervura 

mediană; 
Septat = împărţit prin pereţi (septe) în 

mai multe loji; 
Serat = cu dinţi fierăstruiţi; 
Sesile = lipsite de peţiol (frunzc) sau 

peduncul (flori); 
Setos - cu pcri lungi, groşi, rigizi; 
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Siliculă = fmct uscat dehisccnt, cu un 
perete membranos central de 
care sc prind seminţele; lungi 
mca nu întrcce cu mult lăţimca 
(caracteristic pentru Cruciferc); 

Siiicvă = idem; lungimea întrccc însă 
de peste 4 ori lăţimea; 

Sori = grupări dc sporangi la ferigi; 
Spatulat = în formă dc lingură; 
Sporangi - organc de înmulţirc ase-

xuată în carc sc dezvoltă spori; 
Staminâ organ de înmulţire bărbă-

tcască în floare; 
Staminodii = staminc liîţite, asemână-

toare cu petalelc, sterile prin 
avorlarca sacilor polinici; 

Stigmat = partca terminală lăţită a gi-
neceuliii, cu rol în reţincrea 
grăunciorilor de polen; 

Stil « purtea înguslă a gineccului care 
poartă stigmatul; 

Stilopodîu = partc bazală îngroşată, 
glandulară, a stilului (ex. Umbci-
liferae); 

Stipele °= formaţiuni dc la baza frunze-
lor, cu rol de protecţie sau chiar 
de asimilarc (la frunze fără tcacă); 

Stipitat = susţinut de o codiţă; 
Stoion = tulpină metamorfozatâ, sub-

şi supratcrană, cilindrică, orizon-
tală, carc cmitc la noduri rădă-
cini adventive şi lăstari aerieni; 

Stromâ = organ de rezistenţă format 
din împletirea deasă a filamcntc-

lor de ciupercă în care apar fruc-
tificaţiile (ex. Claviceps); 

Suber = tcsut de apărare secundar, im-
permcabil, format din celulc 
moarte impregnate cu suberina; 

Tal = corpul vegetativ al plantelor in-
ferioare, nediferenţiat în organe; 

Talofite = plante inferioare, cu corp 
vegctativ tal; 

Teacă = partea bazală a frunzei, prin 
carc se prinde de tulpina; 

Tetramere = flori care au câte 4 ele-
mente pe ciclu; 

Tubereuli = tulpini subterane meta-
morfozate, formatc prin dcpunc-
rea de substanţc dc rczcrvă la 
partea terminală a unui stolon; 

Unisexuate = flori cu organe de în-
mulţire de un singur sex; 

Unguiculă = partea bazalâ mai îngus-
tâ a petalei; 

Umbelă = infloresccnţă cu mai multe 
axe (radii) verticilate; 

Urceolat = în formă de ulcior, cu gura 
îngustată; 

Vagină = teacă; 
Verticil = dispoziţic a ramurilor, frun 

zclor, florilor, care pleaca mai 
multe de la acelaşi nod; 

Xerofite = (plante) de locuri aride; 
Zigomorf = organ lipsit de simetric 

radiară. 



GLOSAR DE TERMENI MEDICALI 
UTILIZAŢI ÎN LUCRARE 

Abces dentar = colecţic purulcntă, 
constituită în jurul unui focar lo -
cal dc infec^ie; 

Achiiie <■ absenţa pepsinei şi a acidului 
clorhidric din sucul gastric; 

Acnee = apariţia de comedoane („co-
şuri"), în special la adolescenţi; 

Adenoin = tuinoarc benignă a unei 
glande; 

Adjuvant = agent fizic, chitnic sau 
biologic capabil să modificc vi-
teza unei reacţii sau să potcnţcze 
acţiunea factorului activ princi 
pal. în dietoterapic, unii adju-
vanţi se mai numesc supiimentc; 

Aerofagic = înghiţirea unei cantităţi 
mai mari de aer o dată cu saliva 
sau cu alimentelc prea rapid in-
gerate, având ca efcctc creşterea 
pungii de aer din stomac şi apari 
ţia dc crampe; 

Afecţiuni = boli ale diferitelor organe 
sau aparate; 

Afrodiziace = substanţe active sau ali-
mentare care stimulează apctitul 
sexual, uneon potcnţa; 

Aftc ^1 inici ulceraţii alc mucoasei bu-
cale sau faringicnc; 

Albuminuric = prezenţa în cantitatc 
crescută a albuminci sau a aitor 
protidc în urină; 

Alopecie căderea prcinatiuă a 
părului; 

Amare = specii de plantc sau aliincn-
te (nuniite şi tonic-amare) carc, 
datorită substanţelor active pe 
carc lc conţin, au proprietatea dc 
a stimula secreţiile salivare şi, 
prin act reflex, secrcţiilc gastricc 
şi intcslinalc. Sc rccomandă în 
anorcxic, când sc iau înaintc i\a 
masă, sau în dispcpsii, când sc 
iau chipă masă; 

Amenoree = absenţă fiziologică a ci-
clului mcnstnial în timpul sarci-
nii ori alăptării san dalorată unei 
insuficienţe ovaricnc sau hipolî-
zare; 

Amigdalîte = inflamaţii acute sau cro-
nice, de origine infecţioasă. alc 
amigdalelor palatinc sau lingua-
le; 

Anafrodiziacc = substanţe activc sati 
alimentare care diminuca/ă apc-
titul scxual exagerat; 

Analgczice (analgeticc) =■ substanţe 
activc carc au proprietatea de a 
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diminua sau suprima senzaţia de 
durcrc, faiă abolirea cunoştinţei; 

Auaieptic = (medicament, substanţă, 
plantă) cu acţiune stimulantă 
nsupra sisfctnului ncrvos central, 
în special asupra ccnlrilor ncr 
voşi respiratori şi circulatoii; 

Anemie = starc dc slăbiciune cauzată 
clc scăderea numărului dc globu-
le roşii din sânge; 

Anghină (angină) = inflamaţie a mu-
coasei din fundul gâtului sau a 
faringelui, însoţitâ dc grcutatca 
de a înghiţi; 

Angină pectorală (cardiopafic ische-
mtca) sindrom durcros dcter-
rninat dc ischcmia miocardului; 
durerile sc manifestă în rcgiunca 
inimii sau relrostcrnal, iradiază 
uncori m braţul stâng, putând II 
tnsoţjte dc senzaţia de frică; 

Angţocolită - inflamaţia căilor biliare 
ca urmare a iiliazci hepatice sau 
din cauza tmor boli infecţioasc; 

Anorexie lipsn poftci dcmâncarc; 
Antibacterian - (medicament, sub-

stanţă) carc combat acliunea bac-
iciiilor; 

Antibiotic := (medtcament, substanta) 
carc au capacitatea de a dtstruge 
antimiţi miciobi sau dc a lc inhi-
ba dczvoltarca, ceea ce lc reco-
mandă în tratamentul bolilor in-
fecţioase; 

Anticatara! = proprietatea unci sub-
stanţe active dc a rcduce infla-
maţiile mucoaselor imui organ şi 
clc a diminua secrcţiile de la 
acesl nivel; 

Antidiareice = alimenlc, planle medi-
cinale sau substanlc carc, prin 
acţiunea lor astringentă, precipi-

tă protidele din conţinutul intes-
linal, ftind folosite ca adjuvantc 
în tratamentul afecţiunilor infla-
matorii acute alc intestinului; 

Antieinetice = substanţe sau alimente 
carc au proprietatca de a atenua 
sau înlătura greaţa sau vărsâturile; 

Antiflogistice = substanţe care reduc 
proccsul inflamator (termen ine-
dical depăşit); 

Antifungic(ă) = (medicament, sub-
stanţă) carc sc utilizează pcntra 
distrugcrea fringilor (ciupercilor); 

Antihelmintice (vcrmifugc) = produ-
se naturale sau medicamentc fo-
lositc împotriva viermilor intcs-
tinali; 

Antihipertensive = substanţe care au 
proprietatea dc a rcduce tcnsiu-
nea artcrială; 

Antimalaric = (medicamcnt, substan-
ţă) care se utiiizează împotriva 
malarici; 

Antipruriginos = (medicament, sub-
stanţa) care se uttlizează în ea-
zuri dc prurigo; 

Antiscorbutice = denumire veche dată 
unor fructc, lcgume sau scminţc 
utilizatc în combatcrca scorbutu-
lui apărut ca urmare a unei ali-
mentaţii ncechilibrate, dertcitare 
în spccial tn vitamina C, citrinâ 
sau hesperidină; acţionează în 
prezenţa biotlavonoidclor; 

Antiseptice (antimicrobienc) = plantc 
care conţin substanţe antibiotice 
sau dc altă naturâ cu proprietatca 
de a inhiba sau distruge bacterii-
lc patogcne sau altc microorga-
nismc carc sc găsesc pe ţesutul 
viu (legutnente şi mucoase); 

Antispasmodice = vezi „Antispasticc"; 
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Antispastice = substanţe active carc 
diminuează sau înlăturâ contrac-
liile muşchilor netezi din organe-
lc interne; sin. spasmolitic; 

Antisudorific = împotriva transpira-
ţiei; 

Aperitive = vczi „Amare"; 
Aromatice = alimente sau plante me-

dicinale care conţin uleiuri vege-
tale având acţiune farmacodina-
mică specifîcă; sunt utilizate în 
aromatcrapic; 

Arterită = inflamaţia sau degencrarea 
arterelor; 

Artrită = inflamaţie acută, subacută 
sau cronică a articulaţiilor, dato-
rată traumatismelor sau unor in-
fccţii cronicc; 

Artritism = boală care se manifestâ în 
special prin inflamarea articulaţi-
ilor şi prin tulburări metabolicc 
generale; 

Ascaridioză = boală parazitară cauza-
tă de prezenţa în intestin a asca-
rizilor (vierrni paraziţi carc tră-
iesc in tubul digestiv); 

Ascite = acumularc de lichid, de obi-
cei scros, în pcritoneu; 

Astenie = în esenţă, slăbirc gcncrală a 
organismului; 

Astm bronşic = afccţiune caracleriza-
tă prin crize de dispnce (jenă res-
piratorie) şuierătoare, care atestă 
o contracţic brutală a muşchilor 
care comandă închidcrca şi dcs-
chideioa bronhiiloi; 

Astringente = substanţe folosite în 
combatcrea secrctidor organice 
exagerate; 

Ateromatoză = proces complex ca-
racterizat piin depunciea lcntă şi 

progresivă de colesteroi şi săruri 
de calciu sub forma unor plăci 
denumitc alcroame în pereţii ar-
terclor, ducând la pierderea clas-
ticităţit acestora şi îngustarea lu-
menului. Unnează sclerozarea 
artcrelor (aterosclerozâ); 

Atonie = scăderea elasticitâţii ţcsutu-
rilor; lipsă de vitalilatc; 

Azotemie = prezenţa în sânge a com-
puşilor azotaţi (uree, acid uric 
ctc); 

Bactericid = subslanţă care distruge 
bacteriile; 

Bacteriolitic = vezi „Bactericid"; 
Bactcriostatic = substanţâ care împie-

dica înmulţirea bacteriilor; 
Behic (antitusiv) = calmant al hisei; 
Blefarită = inflamaţic a marginilor li-

bere ale pleoapclor; 
Bradicardie = ritm lent aS bătăilor ini 

mii; 
Bradipnee = încetinirea ritmului res-

pirator; 
Bronhopatii => boli ale bronhiilor; 
Bronşite = inflarnaţii acute sau croni-

ce ale bronhiilor, care se asocia-
ză adcsea cu traheitele; 

Calculi =» „pictre", întâlnite cel rnai 
frccvent la nivelul aparatului uri-
nar (calculi renali sau urmari) 
sau la nivelul veziculei biliarc 
(calculi biliari); 

Calculoză biliarâ = prezenţa dc cal-
culi („pietre") la fiere fîn vczica 
biliară). Calculii foarte fioi mai 
sunt cunoscuţi sub teiTnenul po-
pular de „nisip"; 

Calmante = substanţe activc care di-
niinucază diiretea şi sedcaza sis-
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tcmul nervos central; sc nunicsc 
şi scdativc; 

Cantlidoză = infecţie a piclii şi a niu-
coaselor, datorată unor ciuperci; 

Carminativc = substanţc activc, în 
spccial clin plante, care au pro-
prielatca de a inliiba procesclc 
fermentative din intestin şi de a 
resorbi gazele formate; 

Catar = iuflamaţia mucoaselor căilor 
respiratorii superioare, la nivelu-
rile linofaringiene, cu hipcrsc-
crcţii. iiepuHilcnte; 

Cataract?» = boală de ochi, carc con-
stă în opacifietea crislalinului şi 
care poate ducc la orbirc tolală 
sau parţială; 

Catarctice = purgalive putcrnice; 
Caşexie - boală manifestată prin slâ-

birea întregului organism şi pnn 
insuficienţa funcţională a unor 
organe; 

Ccfalee = durcrc inlermitentă sau con-
tinuă în diferitc regiuni alc capu-
lui; 

Ciroză = boală cronicâ de ficat, carac-
lerizată prifl apariţia unor granu-
laţii conjunctivc dense în ţesutul 
acestui organ şi prin distrugerca 
celulelor hepatice; 

Cistite = inflamaţii acute sau cronice 
alc muconsei vezicii urinarc; 

Climacteriu = încctarea fiziologică a 
funcţiei genitale şi ansamblul 
tulbuiârilor care o însoţesc; în 
cazul femeilor e vorba de meno-
nauză, iar în cazul bărbaţilor, de 
andropauză; 

Colagog = factor care favorizează cli 
minarea secreţiilor biliare din vc-

zicută şi căilc biliare extrahepati-
cc îu duodcn; 

Colecistopatii = afccţiuni alc colecis-
tului (veziculei biliare); 

Coleretice = subslanţe activc care sti-
mulează secreţiile celulei hcpati-
ce, mărind volumul de bilă se-
cretat; 

Colestcrolemie = prezenţă a coleste-
rolului în sânge; 

Colibaciloză = infccţie provocată dc 
colibacil, un bacil care trăicştc în 
aparatul digestiv si eare poate 
dcvcni patogcn în anumite ca-
zuri; 

Colici = durcri spasmodice lcgate de 
distensia tubului digcstiv; 

Colită = inflamaţia intestinului gros 
(colon); 

Conjiinctivită = inflamaţie a conjunc-
tivei (membrana mucoasă care 
uneşte pleoapele cu globul ocu-
lar); 

Constipaţie = cvacuarea anormal de 
rară a scaunelor; 

Contuzie = orice lovitură însolită de 
vânătaie, fâră ruperea piclii şi 
tară fracturarea oaselor; 

Cuperoză - reţelc de vinişoarc roşii si 
vincţii pe nas şi/sau pe pomeli, 
datorate vârstei sau unor tulbu-
rări circulatorii perifericc; 

Demulgent = calmant, liniştitor, emo-
lient, lcnitiv, scdativ; 

Dcpuraţie = îndepărtarea din orga-
nism a produşilor inutilizabili, pe 
cale digestivă, renală sau prin 
glandelc sudoripare; principala 
acţiunc cste cca diuretică (elinii 
nare pe cale urinară); 
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Dermatite = maladii inflamatorii alc 
pielii; 

Diaforetic = substanţă activă care fa-
vorizează transpiraţia; 

Diabet = în termeni generali şi sirnpli-
ficaţi, estc o boală care se carac-
lerizează prin mărirca canlitaţii 
de zahăr în sânge şi în urină; 

Difterie (anghină diftcrică) = boaiă 
contagioasa ce sc mariileslă prin 
formarca unor falsc membrane în 
gât, pc laringe, pc bionhii, pe 
conjunctivcle ochilor şi în nări; 

Dischinezie biliară (sau distonii bilia-
re: atonie, hipotonic sau hipcrto-
nie) = disfuncţii alc căilor şi ve-
zicii biliare, dc obicci durcroasc, 
cauzate de inflamaţii, calculoză 
sau alţi agenţi; 

Dismenorec = sindrom care preccde 
sau însoţeştc menstruaţia şi ca-
racterizat prin durcii lombo-ab-
dominale, greţuri, vărsături, 
transpiraţie; 

Dispepsii = tulburări ale funcţiei di-
gestive; 

Dispnee = rcspira(ie grca cauzată dc 
uncle boli ale inimii sau ale sistc-
mului nervos; 

Diuretice = substanţe care acţionează 
asupra epiteliului rcnal, tnărind 
cantitatea de urina eliminată în 
unitatea de timp; 

Dizenterie = boală infcctoconlagioasă, 
manifcstată prin dureri, ulccraţii 
pc intcstinc şi diaree cu sânge; 

Edeme = acumulări de lichid scros în 
spaţiul intcrcclular, 

Edeme cardiorenale sindrom com-
plcx tn legăturâ cu afecliuni ate 
inimii şi rinichilor, care se mani-
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festă prin umflături, acumulare 
dc lichid seros în ţcsuluri, tulbu-
rări alc circulaţiei sangvine etc; 

Edeine crurale - edcme situatc în rc-
giunca supcrioară a coapsci; 

Emenagoge = substanţc activc carc 
favorizeaza declanşarca ciclului 
menstruaJ; 

Emetice (vomitive) = substanţc care 
provoacă vărsături; 

Emetocatartice ~ spccii dc plante cu 
acţiune vomitivă şi puigativă; 

Emfizem = umflăturâ produsă prin in 
filtrarea aerultii în ţesuturi; 

Emfîzem pulmonar = dilatarca forţa-
tâ a alveolclor pulmonarc, pro-
vocată dc picrderea clasticităţii 
ţcsulului; 

Emoliente ~ spccii de plantc care, 
prin substanţele activc pc carc ie 
conţin (în special mucilagii), rc-
laxeaza ţesuturilc si diminucază 
starca inflamatorie (spcciilc pcc-
torale, faina dc in etc); 

Endometrite = inflamaţii ale raucoa 
sei utcmlui; 

Enterite = inflamaţii alc inucoasei sau 
peretclui intcslinal subţirc (şi 
gros — cnterocoiite), cc sc mani-
f'cstă prin durcri, diarcc sau chiar 
prin febră; 

Enuresis (incontincnţă urinarâ) = emi 
siunca invotuntară si necontrola-
tă a urinci; 

Epilepsie - boalâ a sistemului nervos, 
caracterizată prin crizc couvulsi-
ve intcrmiterite, însoţite de picr 
dcrca cuno.ştinţci, de hatucinaţii 
şi de altc tuiburăii psihicc; 

Epistaxis = hemoragie nazală; 
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Kretisni cardiac = slarc dc hiperexci -
labilitatc cardiacă, întâlnită niai 
ales la tineri, care se manifcstă 
prin puls rapid şi neregulat; 

Erizipel = boală infecţioasâ şi conta-
gioasă datorată unui slrcptococ, 
care sc manifeslă prin intlamarea 
şi înroşirea unor porţiuni ale pie • 
lii, ccl mai adesea pe faţă si pe 
meinbre; 

Estrogeni (hormont) ~ hormoni femi-
nini; 

Kupeptic (mcdicament, substan(ă) 
care uşurează digestia; 

Expectorante - specii de plante care 
favorizcazâ expectoraţia; 

Faringită = inflamaţic a mucoasei fa-
ringelui; 

Febrifuge specii dc plantc utilizale 
în stări febriie; 

Fitoncide - substanţe active din plan-
tc supcrioare care au proprietatea 
ilc a opri dezvoltarca gcrmcnilor 
patogeni; 

Fitoterapie = tratamentui bolilor cu 
ajutoml pianteior sau al substan -
ţelor complexc obţinute din cle; 

Flatulenţă = acumulare cxccsivă dc 
gaze în stomac şi în intestine şi 
evacuarea (or frecvenlă, abun-
dentă şi neeontrolată; 

Flebite = inflamalii alc vcnelor, mai 
aies In membrele infcrioare; 

Flegmoane = inflamaţii purulentc ale 
ţesutului subcutanat; 

Flictene = ridicarca (umflarea) cpider-
mei, datorită serozităţilor care se 
acumulcazâ local; 

Fotofobie = sensibilitalc cxagerată la 
lumiiiă; 

Furunculoză = afccţiune manifestată 
prin apariUa unui număr mare de 
funincule (inflamaţii purulente 
locale ale pielii); 

Calactogoge == specii dc plante care 
stimuleazâ secrcţia glandelor 
mamare; 

Castralgii = dureri stomacalc, 
Gastrită = inflamaţie a mucoasei sto-

macale; 
Castroenterită = inflamaţia mucoasci 

stomacalc, intestinului subţire ş'i 
gros, însoţită frecvent de diarec; 

Cerontologie = ramură a ştiinţclor 
medicale care studiază aspectele 
socialc, bioiogice şi medicale ale 
îrnbătrânirii; 

Cingivite = inflamaţii ale gingiilor; 
Clicozurie = excrcţia (eliminarca) za-

hărului prin urină; 
Clucagon = hormon secretat de pan-

creas, cu acţiune antagonistă faţă 
de insulinâ (creştc glicemia); 

Clucozidc (glicozidc, heterozidc) = 
subslanţe complexc formatc din-
tr-o componentă glucidică şi alta 
neglucidică, dcnumită aglicon; 

Conoree = infectarea organelor geni-
tale cu gonococ (blenoragie); 

Cutsi = boală metabolică caractcrizată 
prin crize de artritâ urică, prin 
depozitări de uraţi în articulaţii; 

Helmintiază = boală parazitară pro-
vocata de prezenţa helminţilor 
(viernii paraziţi) în organism; 

Hematemeză = vornă cu sânge de ori-
gine digestivă; 

Hematom = acumularc patologică de 
sânge sub piele sau într-o cavita-
te a corpului; 
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Hematopoeză = formarea elcmentelor 
cclulare ale sângelui (hcmatii, le-
ucocite, trombocitc) la nivclul 
măduvci osoasc; 

Hemeralopie = boală dc ochi care se 
manifestâ prin siâbirca vedcrii 
din momentul în carc sc înserea-
ză; cecitatc nocturnâ; 

Hemoptizie = eliminare de sânge pe 
gură, cauzată de o hcmoragic a 
căilor respiratorii; 

Hemoroizi = tumori varieoasc forma-
tc prin dilatarca vinelor aiuisuiui 
şi ale rectului; 

Hemostatic •= care opreşte hcmoragia; 
Hepatice = specii de plantc uîilizate în 

afecţiunile ficatului; 
Hepatită = afccţiunc inflamatorie a fi-

catului, de obicei datorată infec-
ţiilor virale; 

Herpes = boală de pielc carc constă în 
apariţia unor grupuri dc băşicuţe 
cu lichid, localizate rnai ales în 
jurul gurii, al nasului şi al orga-
nclor genitale; 

Hidraţi de carbon = glucidc, zaharuri; 
Hidropizie = afecţiune caracterizată 

prin acumularea lichidelor seroa-
se în unele eavităţi preformatc; 

Hipercolesterolemie = cxccs dc co-
lcsterol ni sânge; 

Hiperglicemie = creşterc a cantităţii 
de glucoză în sânge; 

Hiperhidroză = hipersecrcţie a glan-
delor sudoripare; transpiraţie 
abundentă; 

Hiperhidroză plantară = transpiraţie 
abundcntă a picioarelor; 

Hipcrmenorce ~ abundenlă mcnstru-
ală; 
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Hipermetropie = dcfect de vedere 
constând în fbrmarca imaginii 
înapoia retinei; 

Hipnotice = specii de plante carc fa-
vorizcază instalarca somnului; 

Hipocolesterolemiant - proprietatea 
de a micşora cantitatea de coles-
terol din sângc; 

Hipoglicemiante = substanţe active 
carc au proprietatca de a reducc 
cantitatea de zahăr din sânge şi 
urină; 

Hipertensiune arterială = boală ca-
ractcrizatâ prin ereşterca tensiu-
nii arteriale; 

Hipertensive = spccii de plantc care 
conţin substanţe aetivc cc rnăresc 
tensiunea arterială; 

Hipotensive = spccii dc plante sau 
substanţe active care diminuează 
tensiunea arterialâ; 

Hipovitaminoză = detlcicnţă de vita-
minc în organism; 

Histamină = amină prczcntă în ţesutu-
rile vegetale şi animale, cu acţiu-
ne puternic dilatatoare asupra va-
selor sangvine, având un rol im-
portant în apariţia proceselor 
alergice; 

Homeopatie = doctiină terapeutică 
bazată pe principiul similitudi-
nii; tratamcntul unor boli prin re-
medii care produc la omul sănă-
tos simptome ascmănătoare bo-
lii; medicarnentele sc prescriu în 
diluţii extrem dc redusc, intlnite-
zimale; 

Insuficienţă cardiacă = starca de ac 
tivitatc insuficientă a cordului, 
având consecinţâ directă imposi-
bilitatea îndeplinirii funcţiei sale 
de pompă circulatorie; 
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Insuficienţă pancreatică = afec(iiine 
a funcţiei exocrine (secreţia în 
intestin a enzimelor care asigurâ 
digestia proteinelor, lipidelor şi 
glucideior) sau a funcţiei cndo-
crine (secreţia în sânge a hormo-
nilor, dintre care cel mai impor-
tant este insulina); 

Insuficienţă suprarenală (boala lui 
Addison) = boalâ de originc 
autoimună sau consecutivâ unei 
tuberculoze, care se manifestâ 
prin oboseală fizică şi psihică, 
pigmentare maronie a pielii, hi-
potensiune artcrialâ, anorexie, 
tendinţă la hipoglicemie; 

Laringitn = afccţiune a laringclui spc-
cifică Diiccţiilor bacteriene sau 
viralc, dc obicei însoţită dc infla-
marea căilor respiratorii; se ma-
nifcstă prin răguşeală; 

Laxativc - purgative uşoare; 
Leucocitoză = cteşlere a numărului de 

lcucocite în sânge în procesul dc 
apărare a organismului împotriva 
infecţiilor; 

Leucoree = creşterc exagerată a secre-
ţiilor vaginalc normale („poala 
albâ"); 

Linifom = tumoare cu aspect dc gan-
glion limfatic, constituită din 
limfocilc; 

Litiază = rezultat al precipitării sub 
formă de „nisip" sau de „pietre" 
a unor săruri, oxalaţi, uraţi (ri-
nichi, ve/ică urinară) sau fosfaţi, 
pigmenţi biliari cu sau fără săruri 
de calciu (ticat, vezică biliarâ, ri-
nichi) (vezi şi „Calculoză"); 

Litotritice = substanţe active din plan-
le, care provoacă dizolvarea cal-
cultlor din vezică; 

Lumbago = boală manifcstată printr-o 
durere violentă localizată Ia muş-
chii din rcgiunea şalelor; 

Mastită = intlamaţie a mamelci, a 
glandei mamare; 

Melenă = hemoragie intestinală; 
Menoragii = scurgeri de sângc carc 

depăşesc faza dc 6-7 zile a ciclu-
lui menstrual; 

Meteorism = sindrom al unor boli 
(enterocolitc, pancreatitc, acro-
fagie) care se manifestă prin „ba-
lonare", din cauza gazclor din in-
testin; 

Metroragii = hcmoragii uterine între 
perioadcle mcnstruale; 

Metrite = inflamaţii alc utcmlui sau 
mucoasei utcrine (endomclrile), 
datorate, de obicei, infecţiilor; 

Mialgii = dureri musculare care apar 
după eforturi fizice mari sau în 
diferite boli; 

Migrenă = durerc Iocalizată într-o 
anumită regiunc a capului şi în-
soţită de tulburări digestive; 

Miopie = defect al cristalinului care 
nu permite formarea imaginilor 
obiectelor îndepărtatc pc retină, 
ci înaintea ei; 

Nefrite = inflamaţii ale rinichiloi; 
Neoplazie = proces patologic de for-

mare a unui ţesut nou, tumoral, 
prin înmulţirea exagerată a cclu-
lelor şi uneori prin modificarea 
structurii caracteristice a ţesutu-
lui din care a luat naştere; 

Ncurastenie = boală caracterizată prin 
tulburari funcţionalc ale scoarţei 
cercbrale, care se manifestă piiu 
durcri de cap, insomnic, obosea-
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lă, depresie psihică, anxiclate, 
palpitaţii, sufocăii etc. 

Nevroze = afecţiuni ale sistcmului 
nervos provocate dc tulburarca 
dinamicii normalc a procesclor 
ncrvoasc în urma unor solicitări 
psihice excesive; 

Ocitocic = substanţă sau principiu ac-
tiv care favorizeazâ contracţia 
uterului; 

Oligurie = diminuare a secreţiei urinare; 
Osteoporozâ = stare patologică carae-

terizată prin rarefierea oasclor; 
Otalgii = dureri localizate la urcchc, 

datorate inflamaţiei acestcia sau 
unei boli a organelor vecine; 

Panariţiu = inflatnaţie cu puroi a ţcsu-
turilor din jurul unghiilor, dato-
ratâ invadării unui germene, de 
obicei un slafilococ; 

Paradontoză = proces palologic de 
retracţie a gmgiilor şi de desco-
perire a dinţilor; 

Parestezie = scnzaţie dc furnicături, 
amorţcală sau înţepături, caracte-
ristică unor boli ale sistemului 
nervos; 

Pectorale = denumire dată unui mare 
grup de plante medicinalc carc, 
prin mucilagiile, saponozidele 
sau uleiurile volatile pe care le 
conţin, au proprietatea de a flui-
difîca secrcţiile bronşice şi de a 
favoriza expectoraţia; 

Pericardită = inflamaţie a pericardu-
lui (învclişul fibroscros al inimii, 
locul de origine a mariior vase); 

Pielită = inflamaţie a mucoasei bazi-
nctului renal; 

Pieloncfrită = inffamaţie a rinichiului 
şi a bazinetului; 

Plăgi = răni sau leziuni alc pielii sau 
alc ţesuturilor moi, produsc dc 
agenţi fizici, chimici sau datora-
tc infecţiilor microbiene; 

Pleurezie = inîlamaţic a plcurei 
(membrană seroasă a plâmânu-
lui), însoţită de o secreţie abun-
dcnlă de lichid, 

Pneumonii = intecţii ale plămânilor, 
provocate de o bactcrie sau de un 
virus; 

Prostatite = infccţii acule sau cronicc 
alc prostatci, carc afectează biir 
baţii de loatc vâislolc; 

Prnrigo r boală cronică de piclc ca-
racterizată prin apariţia unor l<; 
ziuni supcrficiale persistente în 
formă de băşicuţc, însoţită dc o 
mâncărime inlensă; 

Psoriazis = boală de piclc neconta-
gioasă, caracterizată prin pete 
acoperite de mici coji uscatc şi 
lucitoare, prccum şi prin descua-
mări abundentc; 

Purgative drastice = purgativc iritan-
te pcntru intcstine, care pruduc 
scaune numeroase, lichidc; 

Purgative vegetale = materii prime 
din plantc sau produsc de origine 
vegetală care detcrmină cvacua 
rca conţinutuiui inlesliiial, meea-
nismul de acţiune este diferit: 
mecanic, emolicnt, stimulent al 
peristaltismului intestinal ctc; 

Purpură = erupţie de pele rosii pc pie-
le şi mucoase, din cauza unor 
mici hemoragii; 

Radiculită = inflamaţic a rădâcinilor 
nervoase craniene sau rahidienc; 

Rahitism = boală care se manifcstâ în 
special la copii, caractertzatâ 
prin deformaţii ale oaselor, c;i 
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tirmare a lipsei vitaminei D2 şi a 
sărurilor dc calciu din organism; 

Retinită = inflamaţie a rctinei care de-
termină scădcrca progrcsivă a 
vederii, mcrgând până la picrde-
rca ei; 

Reumati.sm afecţiunc caractcrizată 
prin inflainarea organelor apara-
tului locomotor şi cardiovascular, 
prin dureri şi tulbtiiări diverse in -
llucnţatc de factorii climatici; 

Revulsive = specii dc planle eare, 
aplicate cxtern, produc congestie 
locaifi supcrficialâ, având ca 
cfect decongeslionarea îti pro-
funzimc a zonci respective; 

Rinită = inflamaţie a mucoasei nasului; 
Sciatieă = nevralgie manifestată prin 

durcri vii pe traicctul nervului 
sciatic (nerv care porneşte din 
parlea infcrioară a mâduvei ;:pi-
narii şi sc ramifică în toată partca 
de jos a corpului); 

Scleroză = boală care constă în modi-
ficarea structurii normale a unui 
organ sau ţcsut, din cauza proli-
fciârii ţesutului conjunctiv pc 
care il conţinc; 

Scorbut = boalâ cronico datorată Hp-
sei vitaminei C din alimentaţie, 
care se manifestă prin sângerarea 
gingiilor şi apariţia unor răni 
deschise pc corp; 

Scrofuloză - boală cronicâ dc naturâ 
tuberculoasă, carc sc manifcstâ 
prin inflamarca ganglion.lor Iim-
fatici de la gât; 

Sedative = vezi „Calmante"; 
Sialagog ^ substanţâ activă carc sli-

muleaza secreţia salivară; 

Silicoză = afccţiunc pulmonară cauza-
tă de inhalarea prelungitâ a pul-
berilor de bioxid de siliciu; 

Sinuzită = inflamaţie a mucoasei si-
nusurilor nazale; 

Somnifere = substanţe active din 
plantc care provoacă somnul; 

Spasmolitice = vczi „Antispastice"; 
Stafilococ bacterie sfericâ ai cărci 

indivizi se grupează sub formâ 
de ciorchini, care produce proce-
se purulente locale (abcesc) sau 
generalizate (scpticemii); 

vStază - oprire sau încetinire a circula-
ţiei sângelui sau a umorilor într-o 
anume parte a organismului; 

Sternutatoare = plante care provoacă 
strănutul; 

Stimulante = spccii de plante care au 
proprietatea de a excita diferile 
sccreţii; 

Stomahice = specii dc plante carc fa-
vorizează digcstia prin stimula-
rea secreţiei sucurilor gastroin-
testinale; 

Stomatită = inflamaţie a mucoasei ca-
vităţii bucale, care se manifestă 
prin leziuni dureroase care îm-
piedică masticaţia şi înghiţirca 
alimentelor; 

Sudorifice = specii de plante care au 
proprietatea de a mări sudoraţia; 

Tahicardie = accelerare anormala a 
ritmului cardiac din cauza efor-
tului fizic, emoţiilor sau unei 
afccţiuni cardiace; 

Tenifuge = specii de plante vermifuge 
utilizatc împotriva teniei; 

Tiroidism : bolile glandei liroidc 
(glandă cu secreţic internă aşeza-
tă pc partea anterioară a laringc-
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lui, ai cărei hormoni influenţează 
creşteiea, metabolismul etc); 

Tonice = vezi „Amare"; 
Topice = spccii de plante utilizate sub 

formă de cataplasmc sau com-
prese în uzul cxlern pentru acţiu-
nea lor locală; 

Traheite = inflamaţii acute sau croni-
ce ale mucoasci carc tapetează 
interiorui traheei; 

Tricomonază (tricomonoza) = boală 
cauzată de Tricomonas vagina-
lis, un gen de protozoar flagetat 
carc trăieştc parazitar pe om şi 
provoacă iritaţia anumitor mu-
coasc; 

Tromboflebită = inflamaţie a venclor 
şi formarea de cheaguri de sânge 
carc pot ducc la obturarea parţia-
lă sau chiar totală a acestora şi la 
provocarea emboliilor; 

Tromboză = cheag de sânge care se 
formează într-un vas; 

Tuberculoza = boală infecţioasă şi 
contagioasă cauzată de bacilul 
Koch; sinonime: ftizie şi oftică 
(popular); 

Tumnare = masă dc ţcsut nou, care se 
dezvoltă prin înmulţirea anorma-
lă, palologică a unor eclule; 

IJlcer = în cscnţă, inflamaţie a mucoa-
sei stomacului şi duodenului; 

Uremie = creştere patologică a canti-
tâţii de uree sau de acid uric din 
sânge; 

Ureterită = inflamaţie a ureterelor 
(cele douâ canale care teagă rini-
chii cu vezica urinarâ); 

liretrită = inflamaţie a mucoasei ure-
trului (canal membranos prin 
care circulă urina de la vczica 
urinarâ la exterior); 

Urticarie = afecţiune a piclii caracte-
rizată prin erupţii trecătoare ase-
mănătoare celor produse de urzi-
că; poate ti produsă de stări alcr-
gice ta anumite planle, de sub 
stanţc asemănătoarc histaminci, 
de alimcnte etc; scrnnul clinic 
cel mai supărălor este pruritul 
(mâncărimea); 

Varice = dilataţic patotogică a venelor, 
mai ales a celor din regiunea 
membrelor infcrioare, din cauza 
pierderii elasticităţii acestora; 

Vasoconstricţie = micşorarc a lumc-
nului vaselor sangvinc provocată 
de constrinţia muscutaturii vas-
culare, care are ca rezultat redu 
cerea afluxului de sânge; 

Vermicid = substanţă, prezentă şi în 
anumite plante, capabiiă să 
distrugă paraziţii intestinali; 

Vermifuge = specii de plante care pro-
voacă eiiminarea paraziţilor in-
testinali; de obicei, cle sc asocia-
ză cu purgative; 

Vomitive (cmetice) = substanţe carc 
produc vărsături: 

Vulnerare = plante utilizate în uzuJ 
extcrn pentru vindecarea ranilor; 

Xcroftalmie = uscare a conjunctivci şi 
a corneei, provocatâ de lipsa 
vitaminei A; 

Zona Zoster = boală infecţioasă, pro-
vocată de reactivarca virusului 
varicelei, care debutează printr-o 
febră moderată, pcntru ca după 
câteva zile să apară o erupţie de 
mici pete roşii pe tcritonul unui 
nerv senzitiv, însoţită de o exa-
cerbare a durerii carc poatc dc-
veni greu suportabilă şi dura ani 
de zilc. 



INDICELE ACTIUNILOR 
BINEFĂCĂTOARE ALE PLANTELOR 

MEDICINALE Sl AROMATICE 
Sl AL AFECTIUNILOR CUPRINSE 

ÎN TEXT* 

Acţiimc adrenocorticotropică 151 
Acţiune afrodisiacâ 206, 209 
Acţiune arjafrodisiacă 137, 162 
Acţiur.-c analeptică respiratorie 117 
Acţiune analge/ică 145, 162, 192, 

198, 202 
Acţiune anestezică 171 
Acţiune anestezieâ iocalâ 85 
Acţiune antialgică 67, 68, 69, 70, 215 
Acţiune antiaîergică 100, 133,226 
Acţiune anlibacleriană 140, 185, 189, 

192, 204, 2J8 
Acţiune antibiotică 115, 173 
Acţiune anticoagulantă 216 
Acliune antidepresivă 73, 218 
Acţiune antiedematoasă (anliedemica) 

54,59, 114, 133, 169,236 
Acţiune antiemetică 63 
Acţrune antihelmintică 92, 94, 98, 

131, 138-139,206 

Acţiunc antihcmoroidala 77, 79, 105, 
109, 133, 141, 155, 170, 192, 
216 

Acţiune nnlihistaminică 89 
Acţiune antiinflamatoare 67, 68, 70, 

78,80,99, 105, 110, 119, 127, 
128, 141, 148, 151, 154, 155, 
156, 168-169, 170, 171-172, 
174, 175-176, 188, 192, 198, 
209,216,218,221-222,227, 
228, 230 

Acţiune antifungică (fungicidă) 82, 
106, 162 

Acţiune antimalarică 131 
Acţiune antimicrobiană 89, 105 
Acţiune antimutagenâ 129 
Acţiune antioxidantă 72, 83, 100, 

129, 135, 161, 182 
Acţiune antipirctică (febrifugă) 73, 

85, 105, 123, 131, 144,202, 
210,228 

Acţiune antipruriginoasă 181, 185 
Acţiune antisclcrotică 63, 100 

* Două precizări. I. Dacă, de obicei, un astfel de indice consemneaza numai afecţiunile, 
noi am consemnat cu ptiontate acţiunile benefice ale plantelor medicinale şi aromatice, 
deoarece accstea pot fi folosite foarte adesea preventiv, pentru îngrijirea şi păstrarea 
sănăfăţii. 2. Indicele rcţinc cvasitotalitatea denumirilor de afecţiuni, care pot indica varietăţi, 
ibrme, l'aze şi simptome diferite sau care pot fi sinonime (unu! preferat cle specialişti, altul 
mai cunoscul publicului larg). 
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Acţiune antiseptică 65, 67, 69, 74, 77, 
86,89, 105, 141, 144, 148, 162, 
171, 189, 192,209,214 

Acţiunc antispastică (antispasmodică, 
spasmoliticâ) 62, 73, 74, 76, 81, 
85,97, 104, 105, 106, 107, 115, 
126, 137, 140, 141, 144, 145, 
161-162, 165, 171,183, 193, 
198,206,213,216,222,231, 
234, 238 

Acţiune antistafilococică 127, 169, 
171 

Acţiunc antitiroidiană 91 
Acţiune antitumorală 58, 82, 140, 

154, 155,233 
Acţiune antitusivă 69, 77, 92, 93, 94, 

138, 144, 151, 154, 156, 162, 
175,203,207,209,212,227 

Acţiune antivirală 127, 128 129, 144, 
156, 162, 189,218,228 

Acţiune astringentă 85, 89, 95, 104, 
109, 110, 118, 124, 144, 156, 
170, 185, 194, 195,204,211, 
214,216,218,222,227,228, 
230, 238 

Acţiune bactcricidă/bacteriostatică 62, 
77,82, 106, 138, 140, 144, 162, 
169, 173,200 

Acţiune bradicardizantă 232 
Acliune ealmantă 81, 86, 92, 175, 

201 
Acţiune capilarotropă 133 
Actiune cardiotonică 81, 115, 126, 

149,214-215 
Acţiune carminativă 61, 62, 63, 73, 

74 ,85 ,89 ,95 , 106. 121, 141, 
144, 145, 161-162, 165, 178, 
198,204,214 

Acţiune cicatrizantă 68, 84, 86, 102, 
144, 185, 192, 195,210,221, 
227, 228 

Acliune citoloxică 106, 140 
Aeţitine colagogă 61, 86, 91, 184. 

200 
Acţiune colecistocinetica 184 
Acţiune colerctica 63, 72, 92, 127, 

169, 184,200,204,229 
Acţiune coleretic-colagogă 94, 105, 

115, 126, 130, 131, 138, 152 
Acljune cronotropică 182 
Acţinne declorurantă 102 
Acţiune decongestivă 189 
Acţiune dcpurativă 72, 126, 155, 194. 

206, 226, 230, 238 
Acţiune de ameliorare a ciiculaţiei 

cerebrale 132 
Acţiune de amclionire a circulaţiei 

periferice 133 
Ac^iune dc ameliorare a circulaţici 

sangvine 114 
Acţiune de dezintoxicare a 

organismului 124, 135 
Acliune de inducere a travalivilui la 

termen 117 
Acţiune dc mărire a rezistenţei fiztce 

211 
Acţiune de oxigenare a ţcsuturilor 

114 
Acţiune dc purificarc a ficatului şi 

spiinei 91 
Acţiune de stimulare (mărire) a 

acuităţii vizuale 100, 107, 211 
Acţiuue de stimulare a capacitaţii 

fizice şi mentale 135 
Acţiune de stimularc a crcştcrii şi 

regencrării pârului 65, II 
Acţiune de stimulare rteuro-musculară 

209 
Acţiune dc stimulare a oxireducerilor 

biologice 161 
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Acţiune de stimuiare a respiraţiei 
celulare 161 

Acţiune de stimulare a secreţiilor 
gastro-intestinale 62, 65, 89, 
106, 122, 154 

Acţiune de stimulare a sintezei de 
ARN2I6 

Acţiune de stimulare a sistemului 
nervos 75, 211 

Acţiune de stimulare a sistemului 
reliculo-endoteliai 216 

Acţiune detoxifiantă 72, 135 
Acţiune dezinfectantă 118 
Acţiune dezinfectantâ renală 168 
Acţiune diaforctică 62, 65, 76, 85, 92, 

98, 105, 125, 162, 190,212,222 
Acţiune digestivă (eupepticâ) 73, 144, 

198,210 
Acţiune diuretică 61. 62, 63, 69, 72, 

76 ,81 ,86 ,89 ,91 ,92 ,94 ,98 , 
102, 110, 114, 117, 125, 126, 
138, 141, 144, 148. 149, 155, 
156, 161-162, 168, 169. 181, 
182, 184, 190, 191. 194,201, 
206,208,210,212,220,226, 
227, 228, 230, 238 

Acţiunc emenagogă 74, 82, 85, 89, 
105, 127, 144, 162 

Acţiune emetică (vomitivă) 96, 223 
Acţiune emolientă 151, 156. 175, 

185, 193,212,222,223,228, 
230 

Acţiune epitelizantă 84, 105 
Actiune expectoranta 61, 69, 73, 74, 

80 ,82,95,96, 121, 138, 140, 
143, 144, 151,156, 174,192, 
206,212,222,223,226,228 

Acţiune galactagogă 61, 73, 89, 98, 
121 

Actiune hemostatică 86, 102, 105, 
117, 185,224,227 

Acţiune hepatoprotectoare 66, 72, 
135,216,218 

Acţiune hiperemică 209 
Acţiune hipertensivă 144, 201 
Acţiune hipnotică 1>37, 171, 231 
Acţiune hipoglicemiantă 72, 91, 118, 

135 
Acţiune hipotensivă 105, 107, 124, 

126, 162, 177,219,222,223, 
225 

Acţiune hipotensiva imediatâ şi de 
duiata 232 

Acţiune imunostimulantă 67, 73, 82, 
105, 119, 123, 128-129, 135, 
175,211,212 

Acţiune inotropică 182 
Acţiune laxativ şi/sau purgativă 81, 

82 ,86 ,91 , 110-111, 118, 121, 
124, 125, 154, 155, 173, 185, 
194, 197,206,223,237 

Acţiune lipolitica 106 
Acţiune mineralizantă/remineralizantâ 

92,227 
Acţiune miorelaxantă 231 
Acţiune musculotropă 76 
Acţiune neuroprotectoarc în 

deficienţele circulatorii 132 
Acţiune ocitocică (stimulantă a 

contracţiilor muşchiului uterin) 
117, 174,215 

Acţiune profilactică în boli 
infecţioasc 73 

Acţiune protectivă a vaselor capilare 
235 

Acţiunc protectoare faţă de veninul 
de vipera 117 

Acţiune relaxantă asupra musculaturii 
gastro-intestinale 198 

Acţiune relaxantă asupra musculaturii 
netede uterine 198 
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Acţiune revulsivă 69, 173, 189 
Acţiune rubefiantă 64 
Acţiune secretolitică 96, 151, 193, 

209 
Acţiune sedativă 68, 77, 84, 97, 121, 

• 137, 138-139, 140, 144, 152, 
159, 162, 182. 194, 198, 200, 
218,230,231,234 

Acţiune sedativ cardiacă 117 
Acţiune sedativ nervoasă 97, 213, 

222 
Acţiune sedativă putcrnică 220 
Acţiune sudorifîcă 155, 156, 212 
Acţiune tonic amară 137, 144, 178, 

210,214 
Acţiune tonic cardiacă 117 
Acţiune tonic eupcptica 145 
Acţiune tonic stomahică 73, 109, 110 
Acţiune tonic venoasa 133 
Acţiune tonica (tonifiantă, 

reconstituantă) 69, 85, 131, 135, 
144, 154, 191,238 

Acţiune uterotonică 238 
Acţiune vasoconstrictoarc 117, 220, 

230 
Acţiune vasodilatatoare 162 
Acţiunc vasostimulantă 65 
Acţiune vermifugă 89, 92, 144 
Acţiune virusostatică 204 

Abcese dcntare 204, 221 
Acnee72, 126, 141 
Acufene 132 
Adenomul de prostată 230 
Afecţiuni bactcriene 140, 169, 185, 

189, 192,204,218 
Afecţiuni biliare 61, 63, 72, 86, 91, 

92,94, 105, 115, 126, 127, 130, 

131, 138, 152, 169, 184,200, 
204, 229 

Afecţiuni cardiovasculare 77, 115, 
135-136 

Afectiuni dc circulaţie 162 
Afcctiuni ale circulaţici ccrebrale 132 
Afecţiuni ale circulaţiei periferice 133 
Afectiuni ale circulaţiei sangvine 114 
Afecţiuni ale glandei 

corticosuprarcnale 151 
Afecţiuni coronariene 100 
Afecţiuni cronice ale stomacului 228 
Afecţiuni digcstive 61, 62, 63, 73, 74, 

85,89, 106, 121, 141, 144, 145. 
161-162, 165, 178, 198, 204, 
210,214 

Afecţiuni endocrine 84 
Afecţiuni hernoroidale 105 
Afecţiunihepaticc91, 115, 124, 131, 

155, 161,234 
Afecţiuni hepatice cronice 200 
Afecţiuni hepato-biliare 58, 91, 124, 

126, 184,204 
Afecţiuni gastro-intestinale 62, 65, 

89, 106, 122, 154, 178 
Afecţiuni oculare/oftalmice 54, 56, 

58, 100, 107,211 
Afecţiuni pulmonarc cronice 193 
Afecţiuni renale 58, 77, 161, 177, 194 
Afectiuni (ale câilor) respiratorii 94, 

119,144, 148,227 
Afecţiuni rcumatice articulare 129 
Afecţiuni ale splinei 91, 155 
Afecţitmi stornacale 165 
Afecţiuni (ale căilor) uro-rcnale 119, 

140-141, 168 
Afectiuni vasculare 65, 114, 117, 133, 

162, 220, 230 
Afte 118 
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Alopccie (căderea părului) 65, 72, 
141 

Albuminurie 169 
Alcoolism cronic 65, 100 
Alergii (diverse) 84, 89, 99, 100, 126, 

129, 133, 151,226 
Amenoree 144, 162 
Amigdalite 174 
Anasarcă (hidropizic) 75, 110 
Anemie 60, 84 
Anemii secundarc 102 
Angină 118 
Angină pcctorală 136 
Angiocolite (cronice) 64, 184 
Angiopatie diabetică 54 
Anorexie 62. 85, 89, 95, 105, 

130-131, 137, 188,229 
Anxictate 73, 137, 144 
Apetit sexual cxagerat 137 
Aritmie cardiacâ 229 
Arsuri 72, 94, 128, 144 
Aisuri de gradul I şi II 218 
Arsuri provocate de soare 192 
Arterite 65, 69, 114, 162, 173, 189 
Artrită/artritism 65, 110, 138, 151 
Artrite cronicc 181 
Artrite reumatoide 129 
Asbeztoză 137 
Ascite 207 
Ascite hepaticc 201 
Astenie 69, 75, 84, 85, 92, 131, 135, 

144, 154, (91,209,211,227, 
238 

Astm brosnic 94, 97, 100, 144, 154, 
162, 177, 193 

Atcrorhaloză şi atcroscleroză 68, 101, 
124 

Atonii 188 

Atonie gastrică şi digestivă 61, 63, 
72,86,91,92,94, 105, 115, 
126, 127,130, 131, 138, 152, 
169, 184,200,204,229 

Atrofie muscularâ 209 
Avitaminoză 211, 238 
AvitaminozaC 148, 160-161, 191 

B 

Bacilul anthracis 169 
Bacilul Koch 138, 154 
Bacteriile Gram pozitivc 140 
Blcfarite 58 
Boala Alzheimer (în stadiul incipient) 

132 
BoalaCroq 133 
Boala Parkinson 164 
Bradiaritmie 183 
Bronşitc 61, 69, 73, 74, 80, 82, 95, 

96, 121, 138, 140, 141, 143, 
144, 151,156, 174, 192,206, 
212, 222, 223, 226, 228 

Bronşitc acutc 229 
Bronşite catarale 141 
Bronşite cronice 80, 95, 144, 148 
Bronşite (faza de cocţiune) 80 

C 
Calculi renali 60 
Calculoză uro-renala 104 
Cancer58, 154, 155 
Candida albicans 127 
Candidoze 230 
Candidoze gencralizate 129 
Cardiopatic ischemică dureroasă 161 
Catar 144 
Catar respirator 185 
Cataractă 58, 161 
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Cefalee 132-133 
Cefalee vasomotorie 100 
Celulitc 140, 169, 184 
Ciroză 200 
Ciroză hepatica compensată 66 
Cistite 54, 148, 168, 190 
Claudicaţie intermitentă 132 
Colecistite (subacute şi cronice) 64, 

138, 184 
Colecistopatii 218 
Colecistopatii atonice 184 
Colesterolernie 209, 211 
Colici digestive 144, 165 
Colici intestinale 89, 162 
Colici renale 181 
Colite214, 218 
Congestii ale aparatului respirator 

156 
Congestii hepatice 138 
Conjunctivită 58 
Constipaţie81,82, 86, 91, 110-111, 

118, 121, 124, 125, 154, 155, 
173, 185, 194, 197,206,223, 
237 

Contuzii96, 127,213 
Convalescenţă 154, 211 
Crampc stomacale 85 

D 
Debilitate 60, 69, 85, 131, 135, 144, 

154, 181,238 
Deficienţe imunitarc 57, 58, 100, 144 
Deficienţe de mcmoric 133, 135 
Degerătun 65, 77, 128, 162, 192, 213 
Demenţă scnilă 132 
Dcpresii 62, 73, 133,218 
Dermatite (dermatopatii) 73, 124, 

126, 144 

Dermatile (cronice) 100, 141 
Dermatite seborcice 72 
Dermatozc 84, 86, 94 
Dermatozc frecvente la copii 226 
Dermatoze de natură artritică 226 
Dczintoxicare alcooiicâ 65 
Diabet (forme uşoare) 118 
Diabct. iusulinodependent 58 
Diabet noninsulinodependent 58 
Diabet dc tip II 54, 98 
Diabet zaharat 54, 60, 72, 91, 118, 

124, 135, 138, 154,209 
Diaree (acută şi cronică) 54, 86. 109, 

124, 170, 194, 195,228,230 
Diaree benignă 77, 95 
Diaree estivală 104 
Digcstie dcficitară/dificilă 74, 89, 91, 

94, 102, 146 
Dischinezii biliare 146, 194 
Disconfort intestinal 153 
Disfuncţii ale ciclului menstrual 74, 

82, 85, 89, 105, 127, 144, 162 
Disfuncţii ale circulaţiei capilare 133 
Disfuncţii erectile la bărbaţi 132 
Disfuncţii hepatobiliare 64 
Dismenoree 162, 230 
Dispepsii (tulburări de digestic) 131, 

184,210 
Dispepsii acide atonice 110 
Dispepsii atone („stomac leneş") 55. 

62,65,73, 106, 109, 110, 122, 
137, 141, 144, 151, 154, 178, 
210,214 

Dispepsii biliare 184 
Dispepsii însoţite de constipa(ic 188 
Dispepsii stomacalc 162 
Dispnce (dificultate respiratoric) 169 
Distrofii ale miocardului 118 
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Dizenterie 77, 194, 195 
Dizenterie acută bacilară 137 
Dureri articulare 72, 148, 162 
Dureri de cap 162 
Dureri de dinţi 85, 218 
Dureri gastrice de originc nervoasă 198 
Dureri hemoroidale 87 
Dureri menstruale 87 
Dureri muscularc 148, 162, 218 
Durcri reumatismale (reumatice) 58, 

72,110, 202 
Dureri uterinc 202 

E 
Eczemc (în general) 72, 124, 127, 

141, 144, 181 
Eczemc atopicc 100 
Edeme 54, 59, 114, 133, 169, 236 
Edeme crurale 54, 236 
Edcme perimaleolare 54, 236 
Enifizem pulroonar cronic 193 
Emoţii puternice 133 
Endometrite 102 
Enteritc (rebcle) 62 
Enterocolite 87, 104, 147 
Enterocolilc de origine microbianâ 

(bacteriană) 93, 94 
Epilepsie98, 178 
Epistaxis (hemoragii nazale) 117 
Eretism cardiac 117 
Erizipel 155 
Eschcrcchia coli 127 
Extrasistole de natură nervoasâ 201 

Faringite 154, 174,204 
Faringite granuloase 206 

Febră73,85, 105, 123, 131, 144 
202,210,228 

Febră intermitentă 60 
Fenomene de frnbătrânire 60 135 

2U 
Fisuri anale 170 
Flatulenţă 74, 130, 152, 165 
Flebite 79 
i'legmoane 209 
Fragilitate capilara 161, 216, 236 
Furunculoză 72, 127, 209 

Gastritc 74 
Gastrite anacide 214 
Gastrite hiperacide 127 
Gltcozurie 209 
Gingivite 87, 104, 204, 221 
Greaţă 146 
Gripă73, 119, 144,212 
Gută70, 75, 125, 177,207 
Guturai73, 119, 144, 154, 156, 162 
Germeni gram pozitivi şi gram 

negativi 127,137, 169,218 
— Escherechia coli 
— Proteus vulgaris 
— Pseudomonas aeruginosa 
— Staphylococus aureus 
— Streptococcus mutans 

H 
Helicobacter pylori (responsabil de 

numeroase ulcere) 154 
Helmintiaze 92, 94, 98, 131, 

138-139,206 
Hematurii 109 
Hcmcralopie 107 
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Hernoragii (diverse) 59, 102, 105, 
117,185,224,227 

Hemoroizi 77, 79, 105, 109, 133, 
141, 155, 170, 192,216 

Hepatite 84 
Hepatită alcoolică 66 
Hepatite acute şi cronice 66 
Hepatite subacute şi cronice 64 
Hepatite virale B şi C 58 
Herpes genital 129 
Herpes simplex 198 
Hidropizie vezi Anasarcă 
Hiperaciditate gastrică 91, 203 
Hiperazotemie 184 
Hipercolesterolemie 64, 184 
Hiperexcitabilitate motorie şi 

senzorială 231 
Hiperexcitaţie sexuală 137, 172 
Hiperglicemie 184 
Hiperhidroză 204 
Hipermenoree 225 
Hipermetropie 58 
Hipertensiuue arterială 76, 101, 

105, 107, 124, 126, 162, 177, 
183, 194,219,222,223,225, 
232, 233 

Hipertrofie de prostată 181, 228 
Hipotensiune 144,201 

I 

Icter216 
lctercataral 184 
Impotenţă sexuală masculină 135, 

207 
Indigestii 144 
fnfecţii bacteriene şi virale 160-

161,211 
Infecţia cu HIV 127, 129 

lnfecţia cu HIV (prevenire) 154 
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Ghidul plantelor medicinale şi aromatice de la A la Z este o nouă lucra-
re importantă elaborată de Doctor în Farmacie Ovidiu Bojor, membru al Aca-
demiei de Ştiinţe Medicale, unul dintre cei mai mari specialişti români în fitote-
rapie şi, în general, în terapiile naturale, recunoscut ca atare în mediile noastre 
ştiinţifice şi în mediile ştiinţifice internaţionale. • Dintre cele câteva mii de spe-
cii cunoscute, autorul le-a selectat pe cele principale, cca 150 de plante medi-
cinale şi aromatice. # Fiecare plantă este prezentată monografic: descriere (în-
soţită de desenul plantei), compoziţie chimică, acţiune farmacologică, aplicaţii 
(recomandări) terapeutice, mod de preparare şi administrare şi, dacă este ca-
zul, contraindicaţii şi observaţii specifice. • O mare parte dintre plante benefi-
ciază şi de reproducerea în policromie într-o coală editorială aparte. • în cu-
prinsul Ghidului, autorul face referinţă la peste 150 de acţiuni binefăcătoare ale 
plantelor medicinale şi aromatice, deoarece acestea pot fi folosite foarte ade-
sea preventiv, pentru îngrijirea şi păstrarea sănătăţii şi la aproape 500 de afec-
ţiuni (incluzând varietăţi, forme, faze şi simptome diferite) care pot fi tratate, 
ameliorate sau vindecate cu ajutorul preparatelor fitoterapice. • Pentru ca re-
mediile să poată fi găsite cu uşurinţă de cei interesaţi, Ghidul cuprinde şi un in-
dice al acţiunilor binefăcătoare şi al afecţiunilor cuprinse în text. • In fine, pen-
tru a ajuta la evitarea confuziilor de multe ori cu consecinţe nefaste, Ghidul îşi 
propune şi scopul de a diferenţia între plantele utile sănătăţii şi plantele nocive. 

în ceea ce priveşte identificarea plantelor modicinale şi aromatice din natură de către pu-
blicul larg al zilelor noastre, dar şi de către specialiţtii din alte domenii decât Botanica farmaceutică şi 
Farmacognozie, autorul a adoptat un set de criterii mai simple de recunoaştere decât criteriile de cla-
sificare şi identificare a plantelor după caracterele morfologice sau taxonomice, si anume: după habi-
tus, după culoarea florilor, după miros (în cazul plantelor aromatice), după mărime (arbori, arbusti, 
plante ierboase). A avut, de asemenea, în vedere mediul de viaţă în care trăiesc plantele: stâncării, pa-
jisti alpine, păşuni ţi fâneţe umede, păduri, tăieturi de pădure, pajisti uscate, coaste abrupte, locuri ni-
sipoase bătătorite, lunci. zăvoaie, locuri mlăştinoase etc. 

Autorul a dorit ca prin acest Ghid să dea şi o replică unui fenomen de o extremă nocivitate 
care a proliferat în ultimii 12 ani, perioadă în care s-au înmulţit aşa-zişii „tămăduitori" care, fără a avea 
nici măcar cunoştinţe elementare în domeniul fitoterapiei, prescriu preparate din plante, fabrică „medica-
mente miraculoase" ţi uneori semnează şi cărţi! In realitate, ei nu fac decât să compromita acest impor-
tant domeniu al stiinţelor medicale care este fitoterapia şi să aducă prejudicii grave sănătăţii oamenilor. 

Doctor în Farmacie Ovidiu Bojor, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale, subliniază că fitote-
rapia modernă se bazează pe studii complexe fitochimice, farmacologice şi toxicologice, pe studii cli-
nice, pe indicaţii şi contraindicaţii etc, tocmai pentru a proteja bolnavul faţă de o medicaţie inadecvată. 

Ghidul plantelor medicinale şi aromatice de la A la Z ilustrează în mod excepţional aceas-
tă concepţie ştiinţifică. 
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