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RABARBERI, PALMLAPU — RHEUM PALMATUM L.

- Droga: Rabarberu sakneni (un saknes) — Rhizoma (et radix)

Rhei

Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi tumši brūni, resni, žuburaini,

4—6 cm diametrā. Stumbrs 1,5—2,5 m garš, stāvs, dobs, kails. Pir-

majā gadā attīstās tikai 5—7 lapu rozete. Lapas pamīšus, pie stumbra

pamata rozetē; lapas plātne staraini dalīta, līdz 1,2 m gara, 75 cm

plata, lapas kāts līdz 30 cm garš; stumbra augšdaļā lapas mazākas

Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, līdz 50 cm garā zarainā skarā, skaras

zari izpletušies vai piekļaujas pie ziedkopas ass (Rheutn palmatum L

var. tanguticutn Maxim.). Apziednis vienveidīgs, apziedņa lapas 6,

iedzelteni zaļganas. Putekšņlapas 9. Augļlapas 3, sēklotne augšēja
Auglis trīsšķautnains, spārnains riekstiņš.

Audzē kā krāšņuma augu. Ne bieži. Zied maijā, jūnijā. Dzim

tene Ķīna.
Izmanto sakneņus. Tos ievāc no 2—3 gadus veciem augiem visla

bāk 3 gadu vecumā veģetācijas perioda beigās rudenī vai ceturt.i

gada pavasarī, kad tikko sāk veidoties lapu rozete, kad sakneņu ra

žas un antraglikozīdu saknēs visvairāk. Sakneņus sagriež ap 10 cm

garos, s—B cm resnos gabalos, apvītina gaisā atklātā vietā, tad kaltē

izžāvē.

Sastāvs. Antraglikozīdi (drogā jābūt vismaz 3,4%) reohrizīns

(aglikons fiscions), hrizofaneīns (aglikons hrizofānskābe), glikoaloje-
emodīns (aglikons aloje emodīns), glikoemodīns (aglikons emodīns; šo

glikozidu pirmoreiz apraksta A. Romanovą, A. Baņkovskis), glikoreīns
(aglikons reīns) un šo glikozidu brīvi aglikoni; emodīna, hrizofān

skābes, aloje emodīna, fisciona, reīna monoglikozīdi, hrizofānskābes,
aloje emodīna un reīna diglikozīdi (pa lielākai daļai diantronu atva

sinājumi); miecvielas — tannoglikozīdi (6,7—10,6%), tajās ir gliko
gallīns (gallusskābe + glikoze), tetrarīns (šķelšanās produkti galius
skābe, ābolskābe, kanēļskābe, reosmīnaldehīds); sveķi, ciete, pektīni,
cukuri, pelnvielas; lapās un ziedos daudz kālija, ir organiskās skābe-

(oksalskābe v. c), flavonoīdi, rutīns, fillohinoni, askorbīnskābe.

Lieto kā caurejas līdzekli pie spastiskiem un kroniskiem vēdera

aizcietējumiem. pie zarnu trakta atonijas, hemoroīdiem (lielās devā-

0,5—4,0 g), pret caureju, gremošanas un ēstgribas uzlabošanai (mazās
devās 0,05—0,2 g).

Tautas medicīnā lieto arī kā žultsdzinēju, pie dzeltenās kaites,

ēstgribas rosināšanai pie mazasinības, plaušu tuberkulozes, pie kuņg->
iekaisumiem, pret aterosklerozi (mazās devās); ārīgi lieto pie dažādām

ādas slimībām, vitiligo (sasmalcinātus sakneņus sajauktus ar etiķi),

pret galvas sāpēm (apsien ap galvu jaunas lapas).
Uz 1 glāzi ūdens ņem 2 ēdamkarotes sakneņu, savāra kā tējti

lieto pa Va glāzei vakarā (caurejas līdzeklis).
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Rabarberu pulveri — Pulvis radicis Rhei lieto pa 0,5—2,0 g; bēr-
niem devas atkarīgas no vecuma, līdz 1 gadam bērniem vispār ne-

lieto.

Rabarberu sakneņu tabletes — Tabulettae radicis Rhei lieto pa
1 tabletei (0,5 vai 0,3) 2 reizes dienā.

Sauso rabarberu ekstraktu — Extractum Rhei siccum (satur vis-

maz 3% antracēna atvasinājumu) atkarībā no vecuma lieto pa 0,1
līdz I—2 g.

Tinciura Rhei amara (satur 80. g rabarberu sakņu, 20 g dzelteno

gencianu pulvera, 10 g kalmju sakneņu) lieto pie zarnu trakta ato-

nijas, meteorisma, gremošanas uzlabošanai pa V2—1 tējkarotei 2 rei-

zes dienā pirms ēšanas.

Rabarberu sīrupu — Strupus Rhei (satur rabarberu sauso ekstraktu,
diļļu ūdeni, spirtu, cukuru) lieto bērniem pa 1 tējkarotei (no 8 gadu
vecuma) 2 reizes dienā (kā caurejas līdzekli).

Rabarberu galvenās darbīgās vielas ir emodīns un hrizofānskābe.

Tās kairina zarnu trakta interoreceptorus un palielina peristaltikų;
efekts iestājas pēc B—lo8 —10 stundām. Savelkošo darbību nosaka tanno-

glikozīdi, kas zarnu traktā saistās ar olbaltumvielām, rada nogulsnē-
jumus un ar to aizsargā zarnu trakta gļotādas receptorus. Rabarberu

sveķi var izraisīt ari zarnu trakta iekaisumus. Parasti rabarberu pre-

parātus labi panes, tomēr dažreiz jutīgākiem cilvēkiem parādās nela-

bums, kolikas, reiboņi, ādas izsitumi. Pēc ilgākas rabarberu lietoša-

nas novēro arī pieradumu.
Rabarberi ir daudzās zemēs oficināla droga, arī pie mums.

Parastajiem rabarberiem — Rheum rhaponticum L. la-

pas veselas, ieapaļi olveidīgas, mala viļņaina. Kultivē ļoti bieži kā

pārtikas augu. Sakneņi satur raponticīnu (nav antrahinonu derivāts),

hrizofānskābi, miecvielas; lapās oksalskābe, ābolskābe, citronskābe,

proteīni, cukuri, kālija šālis, karotinoīdi (0,01 mg%). B grupas vit-

amīni, nikotīnskābe, askorbīnskābe (7 mg%). Parasto rabarberu sak-

nes — Radix Rhei rhapontici arī lieto kā caurejas līdzekli, bet rapon-
ticīna darbība ir daudz vājāka nekā palmlapu rabarberu glikozīdiem.

Visvairāk antracēna atvasinājumu rabarberos 2., 3. gada veģetā-
cijas perioda beigās.

No palmlapu rabarberu varietātes Rheum palmatum L. var. tan-

guticum Maxim. iegūst hrizarobīnu.

Homeopātijā izmanto žāvētus sakneņus ar saknēm (Rheum).

RĀCEŅI, GALDA - BRASSICA RAPA L. var. RAPIFERA Metzg.

Droga: Rāceņu sēklas — Semen Rapae

Divgadīgs, aukstumizturīgs sakņaugs. Saknes sulīgas, apaļas, pla-
kani apaļas vai ovālas, 7—lo cm diametrā, ar baltu, dzeltenu vai

gaiši violetu mizu. Mīkstums dzeltens vai balts.

Kultivē pārtikai. Zied no maija līdz augustam. Dzimtene Vi-

duseiropa.
Izmanto saknes un sēklas.

Sastāvs. Olbaltumvielas (1,7%), cukuri (9%), celuloze; sterīni

6-sitosterīns, kampesterīns, brasikasterīns; fosfatīdi; kālija salis, linol-

skābe, linolēnskābe, palmitīnskābe, oleīnskābe; tioglikozīdi glikobrasi-
konapīns, progoitrīns, glikonapins, v. c; antociāni rubrobrasicīns,
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rafanuzīns; karotinoīdi B-karotīns, kriptoksantīns, likopīns; tiamīns,

riboflavīns, pantotēnskābe, askorbīnskābe (B—6o mg%), sinepju eļļa.

Lieto dietoterapija pret vēdera aizcietējumiem, pie avitaminozem.

Tautas medicīnā lieto pret cingu (sakņu sulu ar cukuru), pie kro-

niska bronhīta (I—2 ēdamkarotes sulu ar medu 3 vai 4 reizes dienā),

pie klepus, astmas, pie akūtiem laringītiem, aizsmakuma, sirds darbī-

bas traucējumiem (uz 1 glāzi ūdens ņem 2 ēdamkarotes sasmalcinātu

sakņu, pavāra 15 minūtes, lieto pa '/4 glāzei vairākas reizes dienā),

pret bezmiegu (pa glāzei sakņu novārījuma vakara), pie tūskām kā

diurētisku līdzekli, kā maigu caurejas līdzekli; ārīgi lieto pie podag-

ras (vārītas, sarīvētas saknes vai arī sakņu novārījumu uzliek sāpī-

gajām vietām), pret zobu sāpēm (skalo muti ar siltu sakņu novārī-

jumu).

Rāceņu darbība ir viegli laksatīva, diurētiska, pretiekaisumu, sā-

pes remdinoša, antiseptiska. Rāceņus nav vēlams lietot, ja ir gremo-

šanas trakta iekaisumi.

No sēklām iegūst rapšu eļļu — Oleum Rapae, ko lieto pārtikai

tāpat kā olīvu eļļu.

Rāceņu dziednieciskā vērtība zināma tautas medicīnā kopš sir-

mas senatnes. Tā kā rāceņu veģetācijas periods ir samērā īss, tos

visvairāk audzē Padomju Savienības ziemeļu rajonos. Mūsu repub-
likā pašlaik kultivē diezgan maz.

RAGGALVITES, SIRPJAUGLU - CERATOCEPHALUS FALCATUS

(L.) Pcrs.

Droga: Raggalvīšu laksti — Herba Ceratocephali

Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs 2—15 cm garš. Lapas rozetē, dziļi
dalītas. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, dzelteni, pa vienam. Kausla-

pas 5. Vainaglapas 5. Putekšņlapu daudz, augļlapu daudz. Auglis

sēkleņu kopauglis, auglīši ar knābi.

Aug Padomju Savienības Eiropas daļas dienvidos, Sibīrijā, Vi-

dusāzijā. Zied aprīlī, maijā.

Izmanto ziedošus lakstus ar negataviem augļiem.
Sastāvs. Protoanemonīns, alkaloidi. Fitoncīdi.

Lieto ārīgi pie piodermijas, furunkuļiem, čūlām v. tml. (ziedi, iz-

vilkumu eļļā; F. Ahmetova, 1951.).

Tautas medicīnā lieto arī pie ekzēmām, ādas pigmentiem.
Uzlējumam uz 1 glāzi ūdens ņem 2 ēdamkarotes drogas, pavāra

5 minūtes, ļauj 4 stundas stāvēt; lieto brūču apmazgāšanai, aplie-
kamiem.

Izvilkumam eļļā uz 100 ml persiku eļļas ņem 10—30 g drogas.
Ziedei ņem 5 g lakstu pulvera, 20 g vazelīna, 20 g lanolīna un

45 g cūku taukus.

Tautas medicīnā lieto arī svaigu lakstu sulu sajauktu ar degvīnu.
Raggalvīšu svaiga sula izraisa ādas apsārtumu, dedzināšanu, ilgāk

kairinot — čulgas.

Ceratocephalus orthoceras DC. praktiski nav atšķirams no C. Vai-
cātus (L.) Pers. (P. Majevskis, 1954.).
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RASASKRĒSLIŅI, PARASTIE - ALCHEMILLA VULGARIS L. s. I

Droga: Rasaskrēsliņu laksti — Herba Alchemillae

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs 3—50 cm augsts. Lapas pamīšus,

vienkāršas, staraini daivainas, 2—lo cm garas, 2,5—12 cm platas, ar

3—13 paseklām daivām, mala zobaina, piezemēs lapas ar garu kātu,
citas lapas sēdošas vai ar īsu kātu. Ziedi divdzimumu, aktinoinorfi,
skarās vai pušķos lapu žāklēs. Ziedgultne pokālveidīga. Kauslapas 4,

tāpat kā ārkausa lapas; gan kauss, gan arī ārkauss paliek pie augļa.
Vainaglapu nav. Putekšņlapas 4. Augļlapa viena, sēklotne vidēja.
Auglis — riekstiņš paliek ziedgultne. (1. att.)

Aug pļavās, laukos, mežmalās. Ļoti bieži. Zied no maija līdz

septembrim. Mūsu republikā konstatētas apmēram 25 apogāmas sīksu-

gas.
Izmanto ziedošus lakstus. Žāvē ēnaina, atklātā vietā, nojumē vai

vēdināmā telpā.
Sastāvs. Miecvielas, rūgtvielas, askorbīnskābe (350 mg%). Sa-

stāvs maz izpētīts.
Lieto tautas medicīnā pie elpas ceļu saslimšanām, kā atklepošanas

līdzekli, pie plaušu tuberkulozes (lai uzlabotu vielu maiņu un kavcrnu

I. att. Parastie rasaskrēs-

liņi Alchemilla vulgaris L.

s. t. (pa kreisi), vidējās rase-

nęs — Drosera intermediaHay-

ne (2), garās rasenęs — D.

anglica Huds. (3), apaļlapu ra-

senęs -D. rotundifolia L. (1).
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dzīšanu), pie mazasinības. diabēta, pie malārijas, pret drudzi, pie
caurejām, vājas peristaltikas, pie kuņģa kolikām, čūlām, pret pār-
lieku menstruālo asiņošanu un citām asiņošanām, piena sekrēcijas
veicināšanai, pie aterosklerozes, reimatisma, pie tūskām, pie sirds

klauvēm un sāpēm (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti

sausu lakstu, ļauj 4 stundas stāvēt, lieto pa '/2 glāzei 2—4 reizes

dienā pirms ēšanas), lai būtu normāla radību norise (4 nedējas pirms
dzemdībām lieto pa V 2glāzei lakstu uzlējuma 3 reizes dienā), kā

asinstīrīlāju līdzekli pie kroniskām ādas slimībām; ārīgi lieto pie
brūcēm, čūlām (novārījumu apmazgāšanai, apliekamiem; lai ātrāk

dzītu uzliek svaigas sasmalcinātas lapas), pie stiprām iesnām (ar asi-

ņošanu; ievelk nāsīs stipru novārījumu), pie acu iekaisumiem (novārī-
juma kompreses), pie apdegumiem, pret sejas ādas izsitumiem.

Uzlējumam uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 2 ēdamkarotes sasmal-

cinātas drogas, ļauj 10 minūtes ievilkties, lieto pa '/< glāzei 3—t

reizes dienā.

Rasaskrēsliņu darbība ir diurētiska, savelkoša, pretiekaisuma, dzie-

dinoša, tie sekmē gļotu atdalīšanos, atklepošanu un piena sekrēciju

Rasaskrēsliņi ir vecs ģermāņu ārstniecības augs un plaši tiek lie-

tots vācu tautas medicīnā.

RASENĘS — DROSERA L.

Droga: Raseņu laksti — Herba Droserae

Daudzgadīgi, nelieli lakstaugi — kukaiņēdāji. Lapas rozetē, lapas
plātne vienkārša, vesela, ar sarkanīgiem dziedzermatiņiem, ar kuriem

augs ķer kukaiņus. Dziedzermatjņi izdala sulu, kas sagremo noķertos

kukaiņus, un tādā veidā augs iegūst nepieciešamo slāpekli. Ziedi

vienpusējos ķekaros, ziedneši bez lapām, 5—25 cm gari. Kauslapas 5.

saaugušas. Vainaglapas 5, baltas. Putekšņlapas 5. Augļlapas 3—5,

sēklotne augšēja; irbuļu tik, cik augļlapu. Pogaļa 3—7 mm gara.
sēklu daudz.

Apaļajām rasenēm
— Drosera rotundiļolia L. lapas gan-

drīz apaļas, pat platākas nekā garas (0,4—1 cm garas, 0,5—1,8 cm

platas), garajām rasenēm
— D. anglica Huds. lapas lineāras

vai otrādi olveidīgas, garākas nekā platas, I—4 cm garas, 0,2—

0,5 cm platas, vidējām rasenēm — D. intermedia Hayne lapas
otrādi olveidīgas, 0,7—1,2 cm garas, 0,2—0,4 cm platas. (1. att.)

Mūsu republikā retumis sastop arī Drosera rotundiļolia L. x D. an

glica Huds. (=D. obovata M. et X). Lapas tai ovālas, otrādi olvei-

dīgas vai lāpstveidīgas, 1—2,2 cm garas, 0,4—0,8 cm platas.
Aug sūnu purvos, purvainos grāvjos. Diezgan bieži vai bieži

(izņemot vidējās rasenęs). Zied no jūnija līdz augustam.
Izmanto ziedošus augus. levāc bez ziedneša un galvenokārt apa-

ļās rasenęs. Žāvē ēnainā atklātā vietā vai caurvējainā telpā.
Sastāvs. Lakstos naftohinoni drozerons (3,5-dioksi-2-metil-1,4-naf-

tohinons), plumbagīns (5-oksi-2-meti!-1,4-naftohinons), tannīni (1,5%);
lapās antociāni, ābolskābe, citronskābe, benzoskābe, skudrskābe, etiķ-
skābe, proteolītisks ferments drozerīns (skalda olbaltumvielas), ēte-

riskās eļļas (zīmes). Sastāvs nav pilnībā noskaidrots. Fitoncīdi.

Lieto pie garā klepus, krupa, kroniska bronhīta, laringīta, astmas.

Tautas medicīnā lieto pie kuņģa-zarnu trakta iekaisumiem, kro-

niskas caurejas, dizentērijas, pie intermitējoša drudža, augstas
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temperatūras, pie tūskām, dzeltenās kaites, pie aterosklerozes, kram-

pjiem, epilepsijas (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem V2ēdamkaroti sau-

sas drogas, ļauj 1 stundu stāvēt, lieto pa ēdamkarotei 3—4 reizes

dienā); ārīgi lieto vasaras raibumu, kārpu un varžaču nodzīšanai

(šķidrumu, ko izdala lapu dziedzeri, un lapu sulu).
Uzlējumu — Inf. herb. Droserae 10,0(20,0)—200,0 lieto pa ēdam-

karotei 3—5 reizes dienā (kā atklepošanas līdzekli).
Raseņu tinktūru — Tinet. Droserae lieto pa 10—12 pilieniem 3

reizes dienā, raseņu ekstraktu — Extract. Droserae pa 20—30 pilie-
niem. Rasenęs ir krūšu tēju sastāvdaļa.

Raseņu darbība ir spazmolītiska (ar to izskaidrojama nomierinošā

ietekme pie klepus), sviedrējoša, diurētiska, baktericīda. Plumbagīns
(atšķaidījumā 1: 50 000) nomāc daudzu baktēriju (garā klepus v. c.)

attīstību, lielās devās arī tuberkulozes ierosinātāja augšanu. Nelielās

devās plumbagīns stimulē centrālo nervu sistēmu, lielās — izraisa

konvulsijas un pat paralīzes.
Homeopātijā izmanto svaigas apaļlapu rasenęs {Drosera); ievāc

ziedēšanas sākumā.

Rasenęs ir vecs ārstniecības līdzeklis. Plumbagīnu ieguva 1828.

gadā, bet no citiem augiem nevis rasenēm.

Mūsu gadsimtā par rasenēm radusies liela interese, tās uzskata

ne vien par līdzekli pret aterosklerozi, bet piedēvē arī spēju atgriezt
jaunību. Dažās valstīs, piemēram, Cehoslovākijā, rasenęs kļuvušas
rets un aizsargājams augs.

RAUDENES, PARASTAS — ORIGANUM VULGARE L.

Droga: Raudeņu laksti — Herba Origani
Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs 25—85 cm augsts, dažreiz sar-

kanīgs, ar matiņiem. Lapas pretējas, vienkāršas, veselas, iegareni
olveidīgas vai iegarenas, 2—4 (5) cm garas, līdz 2,5 cm platas, gals

strups vai īsi smails, pamats plati ķiļveidīgs, mala gluda vai ar

nedaudziem sīkiem, sekliem zobiņiem. Ziedi divdzimumu, zigomorfi,

vairogveidīgās skarās zaru galos. Kauslapas 5, saaugušas, kauss gan-

drīz kārtns, iekšpusē ar biezu matiņu gredzenu. Vainaglapas 5, sa-

augušas, vainags rožains vai violeti rožains, 4—6 mm garš, divlū-

pains, augšlūpa stāva, ar jomu, apakšlūpa trīsdaivaina, garāka nekā

augšlūpa. Putekšņlapas 4, divas īsākas, divas garākas. Augļlapas 2,

sēklotne augšēja, drīksna divžuburaina. Auglis — četru gludu, kailu,

trīsšķautnainu, apmēram 1 mm garu riekstiņu skaldauglis. (2. att.)

Aug sausos pakalnos, upju krastmalās, krūmājos. Ne bieži. Zied

no jūnija līdz septembrim.
Izmanto lakstus. Tos ievāc īsi pirms ziedēšanas vai ziedu laikā.

Derīgas ir tievās ziedošās zaru galotnes ar lapām. 2āvē ēnainā at-

klātā vietā vai vēdināmā telpā.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas (0,12—1,20%), tajās fenoli (līdz 44%)

Jimols un karvakrols, bicikliski un tricikliski seskviterpeni (12,5%),
brīvs spirts Ci O

H
IB

O (12—15,4%), geranilacetāts (2,63—5%); miecvie-

las, rūgtvielas, krāsvielas, askorbīnskābe (ziedos — 166 mg%, la-

pās — 565 mg%, stumbros — 58 mg%).
Lieto pie bronhītiem, gara klepus, pie gripoza stāvokļa kā sviedrē-

šanas līdzekli, pie kuņģa un zarnu trakta spazmām, meteorisma, pie

gremošanas trakta atonijas, gremošanas un ēstgribas uzlabošanai,

pret caureju, kā diurētisku līdzekli, pie reimatisma, kā žultsdzinēju.



9

Tautas medicīnā lieto arī pie plaušu tuberkulozes, skrofulozes, pie

nervozitātes, bezmiega, galvas sāpēm, pie hipertonijas, pie aizdusas,

krampjiem, epilepsijas, pret nelabu dūšu, vemšanu, pie aknu un žults-

pūšļa saslimšanām, pie dzeltenās kaites; saaukstēšanās gadījumos;
pie sāpīgām menstruācijām, menstruāciju aizkavēšanās, pie paaug-

stinātas dzimumsfēras uzbudinātības; kā diurētisku un vispārēju spē-
cinošu līdzekli (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 tējkaroti lakstu,

ļauj 2 stundas slēgtā traukā ievilkties, lieto pa 'Ą— l2 glāzei siltu

vairākas reizes dienā), pie balss aizsmakuma (uzlējumu pienā); ārīgi
lieto pie brūcēm, furunkuļiem (novārījumu apmazgāšanai, ziedi), pie
ekzēmām, ādas niezes (vannas, apliekamos), pret galvas sāpēm (iz-

mazgā matus siltā lakstu novārījumā un apsien ar lakatu; sūkā ari

lapu pulveri), pie reimatisma, rahīta, paralīzēm, matu izkrišanas

(vannas, apliekamos), pret zobu sāpēm (uzliek zobam stipru izvil-

kumu spirtā resp. tinktūru vai izvilkumu eļļā), pie aizsmakuma (sūkā
lapu pulveri), mutes un rīkles gļotādas iekaisumiem (uzlējumu ska-

lošanai).
Raudeņu lakstu uzlējumu — īnf. herb. Origani 10,0(15,0)—200,0

lieto pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā.

Pie elpas ceļu iekaisumiem, brohīta lieto tēju, kurā ir 5,0 raudeņu
un 5,0 māllēpju laksti, 20,0 dziedniecības alteju sakņu; uz 1 glāzi
verdoša ūdens ņem 2 tējkarotes drogas, ļauj 20 minūtes ievilkties,
lieto siltenu pa V2glāzei 3 vai 4 reizes dienā.

Ziedei — izvilkumam eļļā uz 2 glāzēm augu eļļas ņem 3 ēdamka-

rotes sasmalcinātu lakstu, ļauj kādas 10 stundas ievilkties, lieto

ārīgi vai pa 2—5 pilieniem iekšķīgi.
Vannai uz 10 / ūdens ņem 50,0 g lakstu.

Raudenes nomierinoši ietekmē centrālo nervu sistēmu, pastiprina
dziedzeru (gremošanas, sviedru), bronhu sekrēciju un peristaltikų,
tām ir sāpes remdinoša, pretiekaisuma, dziedinoša, antiseptiska, diu-

rētiska un žultsdzinēja darbība, tās ir arī antihelmints līdzeklis.

Raudenes kontrindicētas grūtniecības periodā.

Raudenes ir daudzu vēdera, krūšu, sviedrēšanas, diurētisku un

žultsdzinēju tēju sastāvdaļa. Tās ir oficināla droga daudzās zemēs,

ari pie mums un ļoti populārs augs tautas medicīnā.

Homeopātijā izmanto svaigus ziedošus augus (Origanum).
Raudenes ir labs nektāraugs. Tās izmanto arī kā insekticīdu un

liek drēbēs pret kodēm.

RAUDUPES — SCORZONERA L.

Droga: Spānijas raudupju (melnsakņu) saknes — Radix Scorzo-

nerae

Daudzgadīgi lakstaugi. Sakne resna, melngana vai brūna. Lapas
vienkāršas, veselas, rozetē, stumbrs bez lapām vai ar nedaudzām

nelielām sēdošām lapām. Lapas plātne olveidīga, lancetiska vai lineāra,
jaunībā ar matiņiem, vēlāk kaila, mala gluda, gals smails. Ziedi div-

dzimumu, zigomorfi, kurvīšos stumbra vai garu zaļos. Vīkala lapas
vairākās rindās jumstiņveidīgi. Kurvīša gultne kaila. Kausa matiņi
plūksnaini, vairākās rindās, veido augļa lidierīci. Vainaglapas 5, vai-

nags mēlveidīgs, dzeltens. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne apak-
šēja. Auglis sēklenis, bez knābja, augšdaļā ar sašaurinājumu.
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Spānijas raudupes, melnsaknes — Scorzonera hispanica L.

Stumbrs 60—120 cm garš, galotnē ar 2 vai 3 zariem. Lapas 40—

50 cm garas. Vīkala lapas smailas, vīkals 2,5—4 cm garš. Ziedi smar-

žīgi. Audzē kā sakņaugu. Reti. Zied no jūnija līdz augustam.

Zemās raudupes — Scorzonera humilis L.

Stumbri vairāki, vienkārši, 7—40 cm gari. Lapas 10—20 cm garas

0,6—3,5 cm platas. Vīkala lapas strupas. Vīkals 2—2,5 cm garš
(2. att.).

Aug pļavās, mežmalās. Diezgan bieži. Zied maijā, jūnijā.
Izmanto saknes, ziedošus lakstus.

Sastāvs. Spānijas raudupes ir ciete (14,8%), inulīns, taukvielas

(0,5%), celuloze (2,3%), minerālvielas — kālijs (0,29%), kalcijs
(0,06%), fosfors (0,24%), dzelzs (0,015%), sērs, magnijs, tiamīns

(0,07 mg%), riboflavīns (0,02 mg%), askorbīnskabe (5 mg%). Zema

jās raudupes — ciete, gļotvielas. Sastāvs maz pētīts.
Lieto Spānijas raudupes gremošanas, ēstgribas uzlabošanai, pie

drudža, diabēta.

2. att. Parastās raudenes —

Origanum vulgare L. (pa
kreisi), zemās raudupes
Scorzonera humilis L. (pa labi)
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Bija laiks, kad melnsaknes uzskatīja par brīnumzāli, kas līdz pie
dažnedažādām kaitēm, tagad lieto un kultivē reti, kaut gan tās ir ļoti

vērtīgs sakņaugs.
Zemās raudupes tautas medicīnā lieto pie elpošanas orgānu saslim-

šanām, klepus, pie vēdera aizcietējumiem, aknu slimībām, pie podag-
ras, aizdusas (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti sasmalci-

nātu sakņu, pavāra 10 minūtes, ļauj apmēram 2 stundas stāvēt,
izkāstu lieto pa 1 ēdamkarotei 3—4 reizes dienā), pie drudža, epilep-

sijas (savāra kopā ar «zirgu» skābeņu saknēm, pasaldina ar dzēr-

veņu vai bārbeļu sīrupu); ārīgi lieto pie zobu sāpēm (sakņu novā-

rījuma kompreses), pie čūsku kodumiem (uzliek koduma vietai sa-

smalcinātas saknes vai lakstus).

RAUVOLFIJA, COSKU — RAL)WOLFIA SERPENTINA Benth.

Droga: Rauvolfiju saknes — Radix Rauvvolfiae

Mūžzaļš puskrūms ar piensulu. Stumbri 50—100 cm gari. Lapas

pa 3—5 mieturos vai pretējas, vienkāršas, veselas, lancetiskas, mala

gluda, gals smails. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, skarās. Kauslapas
5, sarkanīgas. Vainaglapas 5, rožainas, vainags stobrveidīgs, stob-

riņš garš, vidusdaļā daudz platāks. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēk-

lotne augšēja, augļlapas brīvas. Auglis brūni sarkans dvīņkaulenis.

Aug Indijā, Indoķīnā, Ceilonā u. c. tropiskā klimata apgabalos.
Pie mums kultivē Aizkaukāzā. Zied visu gadu.

Izmanto saknes.

Sastāvs. Alkaloīdi (vairāk kā 20; 1—2%) — rezerpīns, rescinamīns,

ajmalīns (rauvolfīns), ajmalicīns (raubazīns), izoajmalīns, ajmalinīns,
rauhimbīns, metilrezerpāts, izorauhimbīns, rauvolfinīns, rezerpilīns, re-

zerpinīns, sarpagīns, serpentīns, serpentinīns, serpīns, johimbīni, allo-

johimbīns, deserpidīns, tebaīns, papaverīns, čandrīns, serpinīns.

Lieto pie hipertoniskās slimības, pie dažām psihiskām saslimša-

nām (Reserpinum, Raunatinutn), pie sirds-asinsvadu nepietiekamības
ar tahikardiju (kopā ar sirds glikozīdiem), pie hipersimpatikoto-
nijas, pie vēlām grūtniecības toksikozėm; psihiatrijā, neiroloģijā pie
traucējumiem, kuru pamatā vai kurus pavada paaugstināts asinsspie-
diens, pie šizofrēnijas dažiem paveidiem, pie bezmiega (Reserpinum),
pie dažām ekstrasistolijas un tahikardijas formām, pie miokardą in-

farkta, mirdzaritmijas (Ajmalinum).
Tautas medicīnā lieto pie čūsku un skorpiju kodumiem (sakņu no-

vārījumu iekšķīgi), pie holēras, dizentērijas, epilepsijas, pie galvas sā-

pēm, bezmiega, dzemdes muskulatūras kontrakciju stimulēšanai.

Reserpinum lieto pa 0,0001—0,0003 g vai 0,5—1 mg diennaktī (pēc
ēšanas). Devas stingri individualizē. Ja efekta nav. devu var palieli-
nāt līdz 1,5—2 mg diennaktī. Pie neirozēm lieto mazās devās, sākot

no 0,25 mg 2 vai 3 reizes dienā līdz 0,5 mg 3 vai 4 reizes dienā. Te-

rapeitiskās devās blakus parādību nav. Pārdozējot un pie paaugstināta
jutīguma var būt ādas nieze, sāpes kuņģī, caureja, bradikardija, aiz-

dusa, vemšana; ilgstoši lietojot iespējamas parkinsonisma parādības.
Kontrindicēts pie smagām sirds-asinsvadu slimībām, pie dažiem skle-

rozes paveidiem, čūlas slimības.

Raunatinum (satur rauvolfiju summārus alkaloidus) lieto pa 1 tab-

letei (0,002 g) pirmajā dienā vakarā, otrā dienā 1 tableti 2 reizes
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dienā, trešā dienā 3 tabletes, līdz 6 tabletēm dienā. Lieto tikai ārsta

uzraudzībā. Dažreiz raunatīnu labāk panes kā rezerpīnu.
Ajmalinum lieto pa 0,05—0,1 g 3 vai 4 reizes dienā (maksimālā

diennakts deva 0,15—0,3 g); intravenozi ievada pa 0,05 (2 ml 2,5%

šķīdumu), maksimālā diennakts deva 0,15 g. Kontrindicēts pie sirds-

asinsvadu smagiem bojājumiem, izteiktām miokardą sklerotiskām pār-

maiņām, iekaisumiem, asinsrites 111 pakāpes nepietiekamības, akūtas

hipertonijas.
Homeopātijā izmanto svaigus sakneņus ar saknēm (Rauwolfia).
Rezerpīna hipotensīvā darbība stipri izteikta — tā ietekmē pakāpe-

niski pazeminās arteriālais asinsspiediens hipertonijas dažādās pakā-
pēs un stadijās, un hipotensīvais efekts samērā ilgi saglabājas, kad

rezerpīna lietošanu pārtrauc. Rezerpīns nomierinoši ietekmē centrālo

nervu sistēmu, padziļina fizioloģisko un miega līdzekļu miegu, uz-

labo nieru darbību, lipīdu un olbaltumvielu maiņu aterosklerozes slim-

niekiem, pastiprina gremošanas trakta peristaltikų, palēnina sirds dar-

bību. Līdzīga ir raunatīna darbība, tikai vājāka.
Ajmalīna darbība ir mēreni antiaritmiska, tas pazemina miokardą

uzbudinātību; hipotensīvā aktivitāte vāji izteikta, tam nav arī neiro-

leptiskas aktivitātes.

REDĪSI — RAPHANUS SATIVUS L. var. RADICULA Pers.

Viengadīgs sakņaugs. Kultivē siltumnīcās un laukā. Ļoti bieži.

Dzimtene Vidusjūras apgabals. Redīsi bija pazīstami jau senajiem

ēģiptiešiem un romiešiem; Eiropā tos iepazīst XVI gadsimtā, mūsu

republikā sāk audzēt XVIII gadsimtā.
Izmanto svaigas saknes, lakstus.

Sastāvs. Ogļhidrāti (3,7%), celuloze (0,8%), olbaltumvielas

(1,2%), taukvielas (0,15%), ēteriskās eļļas, lizocīms, kālijs, kalcijs,
fosfors, dzelzs, magnijs; organiskās skābes; tiamīns (0,03 mg%), ribo-

flavīns (0,02 mg%), nikotīnskābe (0,3 mg%), karotini, askorbīn-

skābe (15—25 mg%).

Lieto dietoterapija peristaltikas pastiprināšanai (saknes), agri pa-
vasarī kā vitamīnu dārzeni (lapu zupām, salātiem).

Tautas medicīnā lieto pie aknu slimībām, dzeltenās kaites.

REZEDAS — RESEDA L.

Viengadīgi lakstaugi. Lapas pamīšus. Ziedi divdzimumu, zigomorfi,
20—25 cm garos ķekaros zaru galos. Kauslapas 6, tikpat garas kā

vainaglapas. Vainaglapas 6, daivainas. Putekšņlapas 10—°°. Augļla-

pas 3, sēklotne augšēja. Auglis šķautnaina, galotnē vaļēja pogaļa..

Starp vainagu un putekšņlapām nektāriju disks. Zied no jūnija līdz

septembrim.

Dzeltenās rezēdas — Reseda lutea L.

Stumbrs 30—50 cm garš. Lapas plūksnaini dalītas vai šķeltas 2—

5 daļās. Ziedi bez smaržas. Vainaglapas 3—5 mm garas, dzeltenas,

augšējā trīsdaivaina, vidējā daiva divreiz īsāka nekā daivas sānos.

Pogaļa stāva.

Aug ceļmalas, tīrumos. Samērā reti.
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Smaržīgas rezēdas — Reseda odorata L.

Stumbrs 15—30 cm garš. Lapas veselas, tikai augšējās dažkārt

šķeltas 3 daļās. Ziedi smaržīgi, zaļgani balti. Augšējām vainaglapām
sānu daivas sešdaļīgas. Pogaļa nokarena. Audzē kā krāšņuma augu.
Dakšainie retēji — Potentilla bifurca L.

Izmanto lakstus, lapas, saknes.

Sastāvs nav noskaidrots. Dzelteno rezēdu lapās ap 100 mg°/o as-

korbīnskābes, ziedos ēteriskās eļļas.
Lieto tautas medicīnā kā sviedrēšanās un diurētisku līdzekli, pie

«sirds sāpēm» (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem V 2tējkaroti svaigu
sakņu, ļauj I—21 —2 stundas stāvēt, lieto pasaldinātu ar medu pa 1 ēdam-

karotei 2—3 reizes dienā).

RETĒJI — POTENTILLA L.

Dakšainie retēji — Potentilla bifurca L.

Puskrūmiņš. Stumbrs 3—25 cm garš, pacils, pie pamata koksnains,

zarojas jau apakšdaļā, tas tāpat kā lapas ar matiņiem. Lapas pamī-

šus, plūksnaini dalītas, līdz 6 cm garas, 4 cm platas, plūksnas iega-

renas, gals īsi smails, parasti dakšveidā šķelts, plūksnu mala gluda,
galotnes plūksna trīsdaivaina. Ziedu nedaudz, tie 0,8—1,5 cm diametrā.

Kauslapas 5, ar matiņiem tāpat kā ārkauss. Vainaglapas 5, mazliet

īsākas par kausu. Putekšņlapu daudz. Augļlapu daudz, ziedgultne
lēzena. Kopauglī nedaudz riekstiņu; tie jauni ar matiņiem, vēlāk kaili.

(4. att.)

Aug pakalnu nogāzēs, pļavās, atmatās. Ļoti reti (Doles sala,

Rīga, Cēsis). Zied no jūnija līdz augustam.
Izmanto ziedošus lakstus, saknes.

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā kā tonizējošu līdzekli (lakstu tēju), pie

plaušu tuberkulozes (sakņu novārījumu) un citām elpošanas orgānu
slimībām (lakstu uzlējumu — uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 2 tēj-
karotes drogas, ļauj slēgtā traukā 1 stundu ievilkties, lieto pa V 2glā-
zei 3 reizes dienā), pie caurejas (sakņu novārījumu — uz 1 glāzi
ūdens ņem 3 tējkarotes sakņu, pavāra, ļauj 2 stundas ievilkties, lieto

pa 2 ēdamkarotēm 4 reizes dienā V 2stundu pirms ēšanas).
Dakšaino retēju darbība ir tonizējoša, savelkoša, baktericīda.

Krūmu retēji, čužas — Potentilla fruticosa L.

[Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.]

Vasarzaļš krūms. Stumbri 0,5—1 m gari. Lapas pamīšus, plūksnaini
saliktas, lapiņas iegareni lancetiskas, I—21 —2 cm garas, 0,3—0,5 cm pla-
tas, ar matiņiem, mala gluda, gals smails, pamats ķīļveidīgs. Ziedi

divdzimumu, aktinomorfi, pa vienam vai nedaudziem zaru galos.

Kauslapas 5, tās tāpat kā ārkauss ar matiņiem. Vainaglapas 5, dzel-

tenas, ap 1,2 cm garas. Putekšņlapu daudz. Augļlapu daudz, zied-

gultne koniska, ar matiņiem. Auglis — riekstiņu kopauglis, riekstiņi
ar matiņiem.

Aug sausās akmeņainās vietās. Ļoti reti (Abavas leja pie Kanda-

vas, Slītere). Diezgan bieži kultivē kā krāšņumaugu. Zied no jūnija
līdz augustam.
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Izmanto lapas, ziedus.

Sastāvs. Flavonoīdi (689 mg%), askorblnskābe (266 mg%), miec-

vielas, tannīdi (lapās 9%), karotinoīdi (17,5 mg%). Sastāvs maz iz-

pētīts.
Lieto tautas medicīnā pret caureju (lapas), kā vieglu žultsdzinēju,

sviedrēšanas līdzekli (ziedus).

Ložņu retēji — Potentilla reptans L.

Droga: Ložņu retēju laksti — Herba Potentillae reptans (Herba
Pentaphylli)

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs gulošs, stīgas līdz 1 m garas.

Lapas pamīšus, staraini saliktas, lapiņas 5—7, iegareni otrādi olvei-

dīgas vai olveidīgas, līdz 5 cm garas, 1,5 cm platas, mala zobaina,

gals strups. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, pa vienam (reti pa 2), pa-

garu, stāvu kātu galā. Ziedgultne lēzena. Kauslapas 5. Vainaglapas
5, dzeltenas, ziedu diametrs apmēram 2 cm. Putekšņlapu daudz. Sēk-

lotņu daudz, irbulis paliekošs, gandrīz riekstiņa galā. Kopauglī daudz

riekstiņu.

Aug smilšainās nogāzēs, laukos, pļavās. Ne visai bieži. Zied no

jūnija līdz augustam.
Izmanto ziedošus lakstus, saknes.

Sastāvs. Miecvielas, askorbīnskābe. Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā (tāpat kā maura retējus) pie asiņošanām,

caurejas, kolikām (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti lakstu

vai sakņu, ļauj I—2 stundas ievilkties, lieto pa ēdamkarotei 3—4

reizes dienā); ārīgi lieto pie mutes gļotādas iekaisumiem, smaganu
asiņošanas (uzlējumu skalošanai, smaganu apziešanai), pie mandeļu
sastrutojumiem (pienā vārītus lakstus), pie bišu kodumiem.

Ložņu retēji ir oficināla droga homeopātijā.

Maura retēji — Potentillaanserina L.

Droga: Maura retēju laksti
—

Herba Anserinae (Herba

anserinae)

Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi paresni. Stumbrs īss, ar ložņā-
jošām, 15—50 (80) cm garām stīgām. Lapas nepāra plūksnaini dalī-

tas, 6—lo (20) cm garas, ar pielapēm, apakšpuse parasti balti tū-

baina, plūksnu mala zobaina. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, pa vie-

nam tievu, 3—lo (15) cm garu ziednešu galos. Ziedgultne lēzena,
plata. Ārkauss piecdaļīgs. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, dzeltenas, līdz

1 cm garas (apmēram 2 reizes garākas nekā kauss). Putekšņlapu
daudz. Augļlapu daudz, sēklotņu tikpat, cik augļlapu. Auglis —

riek-

stiņu konauglis. (3. att.)

Aug ceļmalas, atmatās, upmalās, grāvmalās. Ļoti bieži. Zied no

maija līdz augustam.
Izmanto ziedošus lakstus, lapas, saknes. Lapas ievāc ziedu laikā

vai īsi pēc ziedēšanas. Žāvē ēnainā vietā laukā vai vēdināmā telpā
Sastāvs. Miecvielas (7—20%), tormentilīns, tormentols, rūgt-

vielas, gļotvielas, ēteriskās eļļas, ciete, vasks, hīnskābe, askorbīn-

skābe (lapās); 6 flavonoīdi (aglikoni kempferols, kvercetīns), fla-

vonglikozīds astragalīns, 7 fenolkarbonskābes, hlorogēnskābe, neo

hlorogēnskābe, kofeīnskābe (R. Zozuļa, L. Seļeņina; 1975.).
Lieto tautas medicīnā pie gremošanas trakta iekaisumiem, caurejām,

dizentērijas, pie zarnu, nieru un aknu kolikām, spazmām, meteorisma.
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3. att. Mauraretēji- Potentilla anserinaL. — Potentilla anserina L.

kā spēcīgu diurētisku līdzekli pie nierakmeņiem, urīnpūšļa akmeņiem,

tuskām, pie locītavu slimībām, pie žultsakmeņiem, dzeltenās kaites, pie
vēdera aizcietējumiem (lakstu uzlējumu — uz 1 glāzi verdoša ūdens

ņem 2—4 ēdamkarotes sausas drogas, pavāra 5 minūtes, ļauj 2 stun-

das stāvēt, izkāstu lieto pa y3 glāzei 3 reizes dienā; uzlējumu var

gatavot arī ar pienu; uz glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti

sakņu, pavāra, ļauj 2 stundas ievilkties, lieto pa I—21 —2 ēdamkarotēm

4 reizes dienā; pie nierakmeņiem, žultsakmeņiem lieto lapu sulu un

rudzu zaļo lapu sulu līdzīgās daļās pa 1 ēdamkarotei 3 reizes dienā);

pie menstruāciju aizkavēšanās un sāpēm (lakstu vai sēklu uzlē-

jumu — uz 1 glāzi piena ņem 1 tējkaroti sēklu, pavāra 5 minūtes,
lieto pa V2glāzei rītā un vakarā), pie krampjiem, epilepsijas, migrē-
ras, pie aizdusas, sirds darbības traucējumiem (lakstu uzlējumu), pie
tuberkulozes, pie garā klepus, bronhiālās astmas (pienā vai ūdenī

vārītas saknes — uz 1 glāzi piena ņem 1 ēdamkaroti sakņu, pavāra
5 minūtes, ļauj 2 stundas stāvēt, lieto pa XU glāzei 3—4 reizes

dienā); ārīgi lieto pie brūcēm, čūlām, augoņiem (lakstu uzlējumu ap-
mazgāšanai, apliekamiem — uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdam-

karoti lakstu, pavāra 5 minūtes, tad ļauj 2—4 stundas stāvēt; uzliek

arī svaigas lapas), pie rīkles un mutes gļotādas iekaisumiem, sma-

ganu asiņošanas (lakstu uzlējumu skalošanai, smaganu apziešanai),
pie dermatītiem, ekzēmām (lakstu uzlējuma vannas), pie ādas iekai-
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sumiem, sejas ādas izsitumiem* (lakstu uzlējuma apliekamos, apmaz-
gāšanai), pie «kaulu» un locītavu sāpēm (saplaucē 3—4 ēdamkarotes

lakstu, ieliek marles maisiņā un uzliek sāpīgajām vietām; sutinās

retēju uzlējuma vannā), pie zobu sāpēm (uzliek uz sāpīgā zoba svai-

gas lapas).
Maura retēju darbība ir pretiekaisuma, sāpes remdinoša, antisep-

tiska, savelkoša, dziedinoša, pretasiņošanas, pretkrampju, izteikti diu-

rētiska, žultsdzinēja, hipotensīvā, tie mazina asins kapilāru caurlai-

dību (izmēģinājumi ar dzīvniekiem; R. Zozuja, S. Sejeņina; 1975.).

Meža retēji — Potentilla erecta (L.) Raeusch.

Drogas: Retēju sakneņi — Rhizoma Tormentillae

Retēju laksti — Herba Tormentillae

Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi resni, koksnaini, gumveidīgi, ar

savelkošu garšu. Stumbrs stāvs vai pacils, 10—35 cm garš. Lapas

pamīšus, staraini saliktas, lapiņas 3 (retumis 4 vai 5), tās iegareni

— Potentilla bifurca L. (pa kreisi), meza

reieji — f. erecia ļL.j Raeusch. (pa labi).
4. att. Dakšainie retēji
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otrādi olveidīgas vai lancetiskas, 1,5—3,5 cm garas, 0,5—1,5 cm pla-
tas, sēdošas vai ar īsu kātu, mala rupji zobaina; pielapes dziļi šķeltas
3 vai 2 daļās. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, pa 1 vai 2 garos kātos

lapu žāklēs. Ziedgultne plakana, gandrīz kaila. Ārkausa lapas 4. Kaus-

lapas 4. Vainaglapas 4, dzeltenas, galotnē ar jomu, vainags apmēram
1 cm diametrā. Putekšņlapu daudz. Augļlapu daudz, sēklotņu tikpat,
cik augļlapu. Auglis — riekstiņu kopauglis, irbulis gandrīz riekstiņa

galotnē. (4. att.)
Aug mežos, ceļmalas, izcirtumos. Ļoti bieži. Zied no maija

līdz septembrim.
Izmanto sakneņus un lakstus. Sakneņus ievāc rudenī vai pavasarī,

kad nav vēl izaugušas piezemēs lapas. Ir arī norādījumi, ka sakneņus

var ievākt visu veģetācijas periodu līdz augļu gatavībai, kad sakne-

ņos visvairāk miecvielu. Sakneņus nomazgā aukstā ūdenī, nogriež
sīkās piesaknes, sagriež apmēram 3 cm garos un vismaz 1 cm resnos

gabalos un žāvē kaltēs, vēdināmās telpās vai atklātā vietā ēnā.

Sastāvs. Miecvielas (14—35%; galvenokārt katehīnu grupas), brīvi

polifenoli, flobafēni, hīnskābe, elaguskābe, triterpēnsaponīns tormen-

tozīds (sapogenīns tormentols+2 glikozes), glikozīds tormentilīns,

sveķi, vaski, ciete (sīki graudiņi), ēteriskās eļļas, kalcija oksalāts

(druzas); 7 flavonoīdi (aglikons kempferols), 12 fenolkarbonskābes,

hlorogēnskābe, neohlorogēnskābe, n-oksikanēļskābe (R. Zozuļa, L. Se-

ļeņina; 1975.). Fitoncīdi. Visvairāk miecvielu vecākos sakneņos, maz

to lapās un saknēs, pavisam maz stumbros.

Lieto pie caurejas, dizentērijas, enterokolītiem, pie plaušu, kuņģa,
zarnu un dzemdes asiņošanām; ārīgi lieto pie deguna asiņošanas, pie

angīnas, stomatītiem, gingivītiem (sakneņu uzlējumu skalošanai), pie
apdegumiem, mitrojošām ekzēmām, ādas iekaisumiem.

Tautas medicīnā lieto tāpat pie caurejām, pie kuņģa čūlas, nieru

slimībām, dzeltenās kaites, pie iekšējām asiņošanām un stipras asiņo-
šanas menstruāciju periodā, pie mazasinības, skorbuta, pie podagras,
kā arī zarnu parazītu izdzīšanai (uz 1 glāzi verdoša ūdens vai piena
ņem 1 ēdamkaroti sakneņu, ļauj 2 stundas stāvēt, izkāstu lieto pa
ēdamkarotei 3—4 reizes dienā '/2

stundu pirms ēšanas); ārīgi lieto

pie brūču asiņošanas, čūlām (uzlējumu apmazgāšanai, apliekamiem —

uz 1 glāzi ūdens ņem P/2 ēdamkarotes sakneņu, pavāra, tad ļauj 4

stundas stāvēt; pie brūcēm, čūlām lieto meža retēju sakneņu pulveri
sajauktu ar aliču — Kaukāza plūmju sulu); pie lūpu un ādas sasprē-
gājumiem (apziež ar ziedi vai ar tikko ievākta pārgriezta sakneņa
griezumu; ziedei uz 1 glāzi nesālīta sviesta ņem 1 ēdamkaroti sa-

smalcinātu sakneņu un savāra), pie apdegumiem (ziedi, apliekamos),
pie hemoroīdiem (sakneņu vai lakstu uzlējuma sēdvannas).

Meža retēju sakneņu novārījumu —
Decoct. rhiz. Tormentillae

(10,0 (25,0)—200,0) lieto pa ēdamkarotei 3—5 reizes dienā V2stundu

pirms ēšanas; ārīgi lieto skalošanai.

Retēju tinktūru — Tincturae Tormentillae lieto smaganu apziešanai
(pie stomatītiem v. c.) un pie caurejas pa 20—30 pilieniem 2 —4 rei-

zes dienā. Pulverizētu sakneni lieto pa naža galam vairākas reizes

dienā. To liek arī pie zobu pulveriem.
Visvairāk miecvielu ir 40° spirta izvilkumā (salīdzinājumā ar izvil-

kumu ūdenī un 70° vai 97° spirtā), tam ir arī vislielākā baktericīdā

aktivitāte.

Retēju darbība ir savelkoša, pretiekaisuma, pretasiņošanas, sāpes
remdinoša, dziedinoša, žultsdzinēja, baktericīdā. Meža retēji ir labā-
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kais ratānijas aizstājējs Eiropā, tie ir ofieināla droga daudzās zemēs

un arī pie mums. Homeopātijā izmanto svaigu ziedošu augu (Poten-
tilla erecta).

Sudraba retēji — Potentilla argentea L.

Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi īsi, resni, Stumbrs stāvs vai pa-
tils, 20—30 (50) cm augsts, viscaur balti pelēks daudzo sudrabaino

matiņu dēj. Lapas staraini saliktas, apakšpusē balti tūbainas, virs-

pusē zaļas, lapiņas 5—7, stumbra augšdaļā ari 3, tās I—3 cm garas,

līdz 1 cm platas, mala ieritinājusies. Ziedu daudz, tie divdzimumu,

aktinomorfi, ap 1 cm diametrā. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, dzelte-

nas. Putekšņlapu daudz. Augļlapu daudz, sēklotnes augšējas, irbulis

otrādi konisks — pie pamata resnāks nekā vidū vai augšdaļā. Zied-

gultne plata, lēzena. Auglis — riekstiņu kopauglis.
Aug ceļmalas, pļavās, atmatās, laukos. Bieži. Zied no jūnija

!īdz augustam.
Izmanto ziedošus lakstus, lapas.
Sastāvs. Miecvielas, 7 flavonoīdi (aglikoni kempferols, kvercetīns),

liiperozīds, kvercetiretrīns, 5 oksikanēļskābes, hlorogēnskābe, neohlo-

rogēnskābe, ferulskābe (R. Zozuļa, L. Selcņina; 1975.); askorbīnskābe

(lapās līdz 500 mg%). Sastāvs maz izpētīts.
Lieto tautas medicīnā pie saaukstēšanās, drudža, angīnas, bron-

hītiem, pie plaušu tuberkulozes, iekšējām asiņošanām, anacida gas-
trīta, pie caurejām, dažādām «kuņģa kaitēm», iekaisumiem, pie hiper-
tonijas, kā ari zarnu parazītu izdzīšanai (uz 1 glāzi verdoša ūdens

ņem 15—30 g drogas, lieto pa 1 ēdamkarotei ik pēc 2 stundām; uz

I glāzi verdoša ūdens ņem 3 tējkarotes vai I ēdamkaroti lakstu, ļauj
karstumā, piemēram, uz plīts 2 stundas stāvēt, bet nevāra, lieto pa

lU glāzei 3 vai 4 reizes dienā V2stundu pirms ēšanas); ārīgi lieto

pie mutes gļotādas iekaisumiem, mēles čūlām, smaganu asiņošanas
(uzlējumu skalošanai vai ieziešanai ziedi

— uz 5 tējkarotēm augu
eļļas vai cūku taukiem ņem 1 tējkaroti svaigas drogas sulu), pie an-

gīnas (uzlējumu skalošanai, saplaucētu lapu kompreses), pie stru-

tojošām brūcēm, čūlām (uzliek svaigas sasmalcinātas lapas), pie
furunkuļiem, augoņiem (sasmalcinātus lakstus sajauktus ar cūku tav-

iiem), pie reimatisma, miozītiem (muskuļu iekaisumiem).
Sudraba retēju darbība ir savelkoša, pretiekaisumu, pretasiņoša-

nas, dziedinoša, izteikti hipotensīvā, mēreni žultsdzinēja, baktericīdā

(izmēģinājumi ar dzīvniekiem; R. Zozuļa, L. Seļeņina; 1975.).
Sudraba retēji ir M. Zdrenko mikstūras sastāvdaļa.

RICINS, PARASTAIS — RICINUS COMM-UNIS L.

Droga: Rīcina augļi — Fructus Ricini

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs līdz 2 m garš, zarains. Lapas
rāmīšus, staraini šķeltas, lielas, mala zobaina. Ziedi divdzimumu. akti-

nomorfi. Apziednis vienkāršs, zaļgans, apziedņa lapas 3—5. Putekšņ-
lapas daudzas. Augļlapas 3, sēklotne augšēja. Auglis pogaļa.

Audzē daudzās Eiropas zemēs, arī pie mums, pie tam parasti kā

dekoratīvu augu skaisto lapu dēļ. Zied jūnijā, jūlijā.
Izmanto sēklas.

Sastāvs. Taukas nežūstošas eļļas (40—60%), galvenā sastāvdaļa

ncinskābes glicerīdi, bez tam stearīnskābes, oleīnskābes, linolēnskā-
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bes, dioksistearīnskābes glicerīdi; alkaloīds ricinīns (0,1 —17o"- visās

auga daļās) u. c. alkaloīdi; olbaltumvielas (14—17%), toksalbumins

rīcins (sēklās; ap 3%).
Lieto kā drastisku caurejas līdzekli (rīcinu eļļu), ginekoloģijas

praksē pie vājas dzemdību darbības (kopā ar citiem līdzekļiem); ārīgi
lieto pie leišmaniozes čūlas (sēklu pastu), apdegumu, čūlu dziedina

šanai (ziedes), ādas un matu kopšanai.
Rīcinu eļļu — Oleum Ritini lieto pa 15,0—30,0 g vienā reizē;

bērniem dod 5—15 g (1 tējkaroti, desertkaroti vai ēdamkaroti).
Rīcinu eļļa kontrindicēta pie saindēšanās ar taukos šķīstošām

vielām (fosforu, benzolu v. c), kā arī, ja lietots ozolpaparžu ekstrakts.

Homeopātijā izmanto gatavas sēklas (Ritinus).

Saindējoties ar rīcinu, sekas var būt pat letālas.

legūstot rīcinu eļļu, rīcinīns paliek raušos.

RISI — ORYZA SATIVA L.

Viengadīgs lakstaugs (graudaugs). Dzimtene Dienvidaustrumāzija.
kur .rīsus apūdeņojamos laukos kultivē kopš aizvēsturiskiem laikiem.

Maķedonijas Aleksandra karagājienā uz Indiju ar rīsiem iepazinušies
eiropieši. Daudzus gadsimtus rīsu ēdieni Eiropā bija reti un dargi,
tos lietoja galvenokārt ārstniecības nolūkiem ar ārsta ieteikumu. Dien-

videiropā rīsus sāk audzēt tikai viduslaikos. Tā kā rīsu sējumiem

apūdeņotās zemes kļuva par malārijas perēkļiem, XVII gadsimtā rīsus

aizliedza audzēt apdzīvotu vietu tuvumā. Pašlaik rīsi ir viens no

svarīgākajiem graudaugiem, no kura pārtiek turpat vai puse zemes-

lodes iedzīvotāju.
Izmanto graudus.
Sastāvs. Ogļhidrāti (75%), olbaltumvielas (7,7%), taukviela -

(0,4%), celuloze (2,2%), minerālvielas (0,5%), tiamīns (augļapvalkā).
Lieto pie caurejām, dažādiem akūtiem kuņģa-zarnu trakta iekaisu-

miem, dizentērijas (rīsu tumi), kā kalorijām bagātu, viegli sagremo

jamu un uzņemamu produktu dietoterapija (dažādu ēdienu veidā, ba-

rības preparātos), pie Bi avitaminozes — beri-beri slimības (Ķīnā
lieto rīsu graudu klijas); ārīgi lieto pie ādas iekaisumiem (rīsu pū-
deri), lai pasargātu gļotādas no vielu kairinājuma, palēninātu ārst-

niecības līdzekļu darbību (rīsu cieti — Amylum Oryzae klizmās; rīsu

cieti vāra ūdenī (1:50), veidojas cietes klīsteris jeb gļotas — Mv

cilago Amyli).
Rīsu ciete ir ļoti smalkgraudaina. No rīsu miltiem iegūst fitīnu

(fitīna preparātus izmanto, lai stimulētu asinsradi, kaulaudu attīs-

tību, pie nervu sistēmas saslimšanām), no sēnalām un dīgstiem —

rīsu eļļu (izmanto dažādām ziedēm).

ROBĪNIJAS, PARASTĀS — RO3INIA PSEUDOACACIA L.

Drogas: Robīniju ziedi — Flores Robiniae pseudoacaciae

Robīniju lapas — Folia Robiniae pseudoacaciae

Robīniju mizas — Cortex Robiniae pseudoacaciae
Vasarzaļš krūms. Stumbri 15—25 (35) m augsti. Lapas pamīšus,

nepāra plūksnaini saliktas, lapiņas 4—lo pāri, ovālas, eliptiskas,
1,5—4,5 cm garas, 0,7—2 cm platas, mala gluda, gals ieapaļš vai īsi

smails. Pie lapu pamata pielāpu vietā ērkšķi. Ziedi divdzimumu, zigo
morfi, līdz 17 cm garos nokarenos ķekaros. Kauslapas 5. Vainagla-

pas 5, vainags tauriņveidīgs, balts vai gaiši violets, ar violetām dzīs-



20

liņām, ap 1,5 cm garš. Putekšņlapas 10. Augļlapa 1, sēklolne aug-

šēja. Auglis plakana, 4—12 cm gara pāksts.
Kultivē kā krāšņumaugu. Diezgan bieži. Zied maijā, jūnijā.

Dzimtene Ziemeļamerika.
Izmanto ziedus, lapas, jaunu zaru mizu.

Sastāvs. Ziedos ēteriskās eļļas, tajās indols, benzaldehīds, salicil-

skābes esteri, antranilskābes metilēsteris, heliotropīns, linalools; gliko-
zīds robinīns. Mizās indīgs toksalbumīns robīns (līdzīgs rīcinu sēklu

toksalbumīnam), tannīni, taukas eļļas; fitosterīni, stigmasterīns.
Lieto tautas medicīnā pie paaugstinātas temperatūras kā sviedrē-

šanās līdzekli, pie klepus (ziedu uzlējumu), pie kuņģa spazmām,
krampjiem (ziedu vai mizu tinktūru — uz 100 g degvīna ņem 10 g

svaigu ziedu vai 5 g žāvētu sakņu, nostāvina, lieto pa 20—30 pilie-
niem 3 reizes dienā), pie gremošanas orgānu saslimšanām ar paaugsti-
nātu skābumu (jaunu mizu tinktūru vai novārījumu — uz 2 glāzēm
verdoša ūdens ņem V 2tējkaroti sasmalcinātu mizu, izlieto 2 dienās,

ja labi panes — 1 dienā); pie nieru, urīnpūšļa saslimšanām, pie nier-

akmeņiem.

Homeopātijā izmanto jauno zaru svaigas mizas (Robinia). '

RODIOLA, ROŽAINĀ — RHODIOLA ROSEA L.

(zeltasakne, rožainie laimiņi; Sedum roseutn Scop., S. rhodiola DC,
Š. altaicum G. Don, Rhodiola elongata Fisch.)

Droga: Rodiolas saknes — Radix Rhodiae (Radix Rhodiolac)

Daudzgadīgs sukulents augs. Saknes resnas, gumveidīgas, 10—50

(100) g smagas, vecākiem augiem 400 g un pat 900 g smagas, miza

gluda, pelēki brūngana, ar metālisku («zelta») spīdumu, serde cit-

rondzeltena. Saknēm īpatna tīkama smarža, kas atgādina rožu aro-

mātu, garša rūgtena, savelkoša. Stumbru nedaudz, tie 25—30 (50) cm

gari. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, sēdošas, eliptiskas, olvei-

dīgas vai lancetiskas, 0,7—3,5 cm garas, 0,5 —1 cm platas, mala augš-

daļā ar nedaudziem robiņiem, gandrīz gluda, gals smails. Ziedi

viendzimuma, aktinomorfi, blīvās, vairogiem līdzīgās ziedkopās. Kaus-

lapas 4 (5), dzeltenīgas. Vainaglapas 4 (5), dzeltenas vai zaļgani
dzeltenas, ap 0,5 cm garas. Putekšņlapas 4 (5). Augļlapas 4 (5), sēk-

lotnes augšējas. Auglis someņu kopauglis. (5. att.)
Audzē kā ārstniecības un dekoratīvu augu akmenājos. Zied jū-

nijā, jūlijā. Ļoti labi veģetatīvi vairojas un arī pašizsējā (A. Rons).

Savvaļā Rietumeiropas kalnājos (Alpos, Pirenejos), Tālajos Austru-

mos, Altaja, Sajāna u. c. kalnāju upju ielejās u. c. Pie mums no sak-

nēm pavairotas rodiolas uzziedējušas otrā gadā, tās labi attīstās,

sakņu svars 5 gados pieaudzis 25 reizes, no 1 m 25 gados var iegūt
5—6 kg drogas. Labi pacieš mūsu republikas klimatu, ziemā tomēr

piesedzamas (V. Jevdajevs, 1975.).
Izmanto saknes. Tās vislabāk ievākt rudenī. Nekavējoties tās sa-

griež gabaliņos un žāvē speciālās kaltēs. Žāvēšanas beigās vēlama

50—60 0
temperatūra.

Sastāvs. Glikozīds rodiolozīds (tīrā veidā izdalītas darbīgās vielas

tā saucamie rodozīdi A un B, aglikons pieder pie fenilspirtiem), p-ti-
rozols; flavonoīdi (ziedos 162 mg%), kempferols v. c; pirogallola
grupas miecvielas (ap 16%); organiskās skābes — galluskābe, oksal-

skābe, dzintarskābe, ābolskābe, citronskābe; ēteriskās eļļas (0,8%),
tajās feniletilspirts, pMeniletilacetāts, kanēļaldehīds, citrāls; cukuri
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5. att. Sahalīnas rodiolas — Rhodiola sachalinensis A. Bor. (1),
Arktikas rodiolas — R. arctica A. Bor. (2), rožainās rodiolas —

R. rosea L. (3).

(glikoze, saharoze v. c.), saponīni, sterīni v. c. Lakstos tie paši sa-

vienojumi, tikai mazāk.

Lieto kā stimulējošu līdzekli praktiski veseliem cilvēkiem, ja da-

rāms darbs, kurā augsta garīga slodze (profilaktiski 10—20 dienas

lieto rodiolas ekstraktu pa s—lo5—10 pilieniem 1 vai 2 reizes dienā pirms
ēšanas pirms paredzamā darba un darba laikā), pie asteniška stā-

vokļa pēc somātiskām un infekciju slimībām, pie nervu sistēmas funk-

cionālām saslimšanām — dažādām neirozēm, psihastēnijas, hipotoni-
jas, fizisko un garīgo spēku apsīkuma, impotences (vīriešiem); psi-
hiatrijas praksē, lai koriģētu dažu ārstniecības līdzekļu darbību, pie
šizofrēnijas (pastiprina un stabilizē citu līdzekļu ietekmi); pie bez-

miega, nervozas uzbudinātības.

Tautas medicīnā lieto pie noguruma, lai paaugstinātu darba spē-

jas, pie pārpūles, mazasinības (uz '/j / ūdens ņem 10 g sakņu, lieto

pa ēdamkarotei 2 vai 3 reizes dienā), pie kuņģa saslimšanām, dažā-

diem nervu sistēmas traucējumiem, malārijas, kā vispārēju spēcinošu,
tonizējošu līdzekli, lai cilvēks «būtu stiprs un vesels» (dzer rodiolu

sakņu tēju); lai uzlabotu dzirdi; ārīgi lieto kā efektīvu dziedinošu

līdzekli pie piorejas, nelielām brūcēm, skrofulozes (ekstraktu apzic-
šanai), pie angīnas (skalo rīkli ar ūdenī atšķaidītu ekstraktu), pie
trahomas (kompreses).

Rodiolas šķidro ekstraktu — Extractum Rhodiolae fluidam (izvelk
40° spirtā 1: 1) lieto pa s—lo pilieniem 2 vai 3 reizes dienā pirms
ēšanas 10—20 dienas. Psihiatrijas praksē dod 10—40 pilienus 2 vai
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3 reizes dienā I—21 —2 mēnešus. Ekstraktu atjauts ražot un lietot no

1909. gada.
Rodiolas lietojamas tikai ar ārsta ziņu, tām ļoti augsta biolo-

ģiskā aktivitāte. Tās kontrindicētas pie paaugstinātas uzbudinātības,
krasi izteiktiem nervu sistēmas traucējumiem, drudža, hipotoniskām
krīzēm. Lai netraucētu miegu, jālieto 4—5 stundas pirms gulētiešanas.
Blakus parādības novēro reti. Individuāls jutīgums izpaužas uzbu-

dinājumā, bezmiegā, galvas sāpēs.
Mazāk aktīvs ir neogaleniskais preparāts rodozīns (lieto paren-

terāli).
Rodiola ir dabisks psihostimulators, kāds ir arī žeņšeņs, eleitero-

koks, arālijas, šizandra, marālsaknes. Tie maz toksiski, ar lielu tera-

peitisko platumu, atbilstošās devās, pat ilgi lietoti, neizraisa nelab-

vēlīgas blakus parādības. Par labu stimulatoru uzskata tādu, kas

paaugstina organisma darba spējas, neizraisot subjektīvi izjūtamu uzbu-

dinājumu vai kādas negatīvas novirzes iekšējo orgānu darbībā un

vielu maiņā. No šī viedokļa un arī meklējot alojes tipa audu pre-
parātus rodiolu un laimiņu — Sedum ģints izraisa lielu interesi.

Rodiolozīds identisks salidrozīdam, kuru Bridels un Beguins
1926. gadā izdalīja no Salix triandra un 1965. gadā Thieme identi-

ficēja kā 2-[4-oksifenil]-etanol-l-P-D-glikopirnnozīdu. So glikozidu
viņi kopā ar Vinkleru izdalīja no brūklenēm (1966.) un vēlāk no

Rhododendron ponticum (1969.). P-tirozols izdalīts no Ligustrum ova-

lifotium Hassk. (Veer, Oud. Ribbers, 1957.).
Ap rožaino rodiolu jeb zeltasakni vijas daudz nostāstu. Senie al-

tajieši ticēja, ka tas, kas atradīs zeltasakni, līdz mūža vakaram paliks
spēcīgs un vesels, dzīvos pāri simts gadiem. Ķīnas imperatori rīkoja
īpašas zeltasaknes meklētāju ekspedīcijas. Altajieši svēti glabāja zel-

tasaknes atradņu noslēpumu, atdeva to kā mantojumu no paaudzes
uz paaudzi vai aiznesa līdzi kapā. Apmēram pirms simt gadiem zelta-

saknes meklēja Tomskas Universitātes rīkota ekspedīcija, taču nesek-

mīgi. Tikai 1961. gadā PSRS ZA Sibīrijas nodaļas Bioloģijas insti-

tūta ekspedīcijai prof. G. Krilova vadībā izdevās Altaja kalnos 3000 m

augstumā atrast ciedru taigā zeltasaknes un noteikt tās par Rhodiola

rosea L. Šī suga ļoti polimorfa un variē ekoloģisko apstākļu ietekmē.

Tā sadalīta vairākās patstāvīgās sugās, kurās tāpat ir bioloģiski ak-

tīvas vielas (sk. 5. att.).

RODODENDRI - RHODODENDRON L.

Droga: Zelta rododendra lapas — Folia Rhododendri clui/santhf
(Folia Rhododendron)

Mūžzaļi vai vasarzaļi kiūmi, retāk koki. Lapas pamīšus, vienkār-

šas, veselas, mala gluda, ieritinājusies, gals strups vai īsi smails,

pamats pastrupi ķīļveidīgs Ziedi divdzimumu. Kauslapas 5. mazas,

saausrušas. Vainaglapas 5 (reti 6), dziļāk vai seklāk saaugušas.

Putekšņlapas 10 (reti 5 vai 20). Augļlapas 5, sēklotne augšēja. Auglis
pogaļa.

Kultivē kā krāšnumaugus (mūsu republikā no 1871. gada). Pē-

dējā laikā diezgan bieži. Indīgi. Zied maijā, jūnijā.

Zelta rododendri — Rhododendron aureum Georgi

chrijsanthutn Pali.)
Stumbri pacili, 0,2—1 m gari. Lapas eliptiskas, vai otrādi olvei-

dīgas, 2—B cm garas, gals strups vai ar izvirzītās dzīslas smailīti.
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Ziedi pa 3—5 (8) zaru galos čemuriem līdzīgās ziedkopās. Vainags
plaši zvanveidīgs, dzeltens, 1,8—5 cm garš. Putekšņlapas nevienāda

garuma (6. att.).
Kultivē kopš 1959. gada. Savvaļā Tālajos Austrumos, Sibīrijā,

Mongolija.

Pontijas rododendri — Rhododendron ponticum L.

Stumbri 3—6 (8) m gari. Lapas iegareni eliptiskas, 9—13 (17) cm

garas, ar īsu kātu. Ziedi mazliet nekārtni, ķekaros zaru galos. Vainag
lapas saaugušas gandrīz līdz pusei, vainags piltuvveidīgs, violeti vai

bāli rožains, vai violeti purpursārts, 2—4,5 cm garš (6. att.).

Daurijas rododendri — Rhododendron dahuricum L.

Stumbri līdz 1 m gari. Lapas līdz 5,5 cm garas, mala nav ieriti-

nājusies. Ziedi rožaini, vainags 2,5—3 cm plats. Kultivē reti. Pie

mums neapsalst (Markovs). Savvaļā Pieamūrā, Ohotskas piekrastē.
Kamčatkā.

Izmanto 2. un 3. gada lapas. levāc no maija līdz jūlijam.

Sastāvs. Daurijas rododendros ir ēteriskās eļļas, pirokatehīna gru-

pas miecvielas (5,5%), erikolīns, hiperozīds, avikularīns, azaleatīni,

askorbīnskābe, fitoncīdi. Pontijas rododendros — arbutīns, hidrohi-

nons, ursolskābe, miecvielas, ēteriskās eļļas, rutīns. Zelta rododen

dros — glikozīds andromedotoksīns, rododendrīns (0,28%; rododen

drols + glikoze), erikolīns, arbutīns (hidrohinons+glikoze), hiperozīds
(0,39%), kvercetīns, miecvielas (10—22%), organiskās skābes, ēteris

kas eļļas (0,15%). Fitoncīdi. Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto pie sirds-asinsvadu nepietiekamības, ārīgi pie mutes gļotādas
iekaisumiem, stomatītiem, pie sievietes dzimumorgānu erozijām.

Tautas medicīnā Daurijas rododendrus lieto pie saaukstēšanās kā
sviedrēšanas līdzekli, pie reimatisma, kā diurētisku līdzekli, pie ķuņģa
zarnu trakta saslimšanām, kā nomierinošu un sāpes remdinošu līdzekli,

kā sirds līdzekli (uzlējumam uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 tējka
roti lapu, pavāra, lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā); ārīgi lieto

brūču dziedināšanai, pie iekaisumiem.

Daurijas rododendri nomierinoši ietekmē centrālo nervu sistēmu
(S. Semenovs, S. Trocenko 1965., G. Krilovs, 1969.), palielina diurēzi

(K. Drake, 1962.), pastiprina
sirds darbību, nedaudz paze-
mina arteriālo asinsspiedieni
(A. Tolokņeva, 1965.), no-

vērš hinīna ietekmē radušos

sirds darbības traucējumus

6. att. Zelta rododendru —

Rhododendron aureum Ge-

orgi ziedošs zars un auglis
(pa kreisi), Pontijas rodo-
dendru — R. ponticum L.

zieds un auglis (pa labi).
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(M. Filistovičs, N. Arhipkina, 1958.), B—lo% spirta izvilkums bakte-
ricīdi aktīvs pret tīfa, dizentērijas, mēra, holeras, brucelozes izraisītā-

jiem, pret strutu baktērijām.
Daurijas rododendru lapās ir ap 400 mg% askorbīnskābes, tomēr

tos kā vitamīnu augu nevar izmantot, jo tajās ir vielas, kas ietekmē

vairāku orgānu sistēmu funkcijas, it īpaši centrālo nervu sistēmu un

sirds-asinsvadu sistēmu.

Pontijas rododendrus tautas medicīnā lieto kā sirds līdzekli, kā

diurētisku līdzekli, pie reimatisma, podagras (uz 1 glāzi verdoša ūdens

ņem 1 tējkaroti sausu lapu, nedaudz pavāra, lieto pa ēdamkarotei

3 reizes dienā), pie aizdusas kāpjot kalnos (lapu tēju lieto Dages-
tanas kalnāja, Ziemeļosetijas u. c. iedzīvotāji).

Pontijas rododendru darbība līdzīga uzpirkstīšu sirds glikozidu
darbībai, tie palielina sirds saraušanās spēku, palēnina ritmu, nomie-

rinoši ietekmē centrālo nervu sistēmu, mazina sastrēguma parādības
(tūskas).

Zelta rododendrus tautas medicīnā lieto kā sirds līdzekli (sama-
zina sirds klauvēs, aizdusu), pie saaukstēšanās kā sviedrēšanās

līdzekli, pret galvas sāpēm, kā diurētisku līdzekli pie nierakmeņiem,
pie reimatisma, išiasa, podagras, lumbago, neiraļģijām, kā žultsdzi-

nēju pie aknu slimībām, pie dizentērijas, akūtiem un kroniskiem ko-

lītiem, pie bezmiega, pārliekas uzbudinātības, pie asiņošanām, sāpī-

gām menstruācijām, kā tonizējošu līdzekli pie noguruma, pie kāju
sāpēm un noguruma pēc grūtiem, tāliem pārgājieniem (uz 1 glāzi
verdoša ūdens ņem 1 tējkaroti sausu lapu, ļauj I—2 stundas stāvēt,
lieto pa 1 ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā); ārīgi lieto pie ādas un

mutes gļotādas iekaisumiem, pret mutes netīkamu smaku, pie apsal-

dējumiem, nobrāzumiem, pie dzimumorgānu erozijām.
Zelta rododendru ietekmē normalizējas sirds darbība, samazinās

aizdusa, sirdsklauves, tūskas, pazeminās venozais asinsspiediens, pie-

aug asinsrites ātrums, diurēze, to darbība ir nomierinoša, sāpes rem-

dinoša, antiseptiska, baktericīdā (iznīcina zarnu trakta patogēnos mik-

roorganismus, streptokokus, stafilokokus, zilās strutu nūjiņas). Andro-

medotoksīns var radīt gļotādas iekaisumus, apreibumu (lapu tēja lielā

daudzumā var izraisīt skurbumu), paralīzes.
Rododendru lapu uzlējumu — Inf. fol. Rhododendroni (5,0—200,0)

lieto pa 1 ēdamkarotei 2 vai 3 reizes dienā; tinktūru — Tincturae Rho-

dodendroni pontici — pa 25—30 pilieniem 2 vai 3 reizes dienā, Rho-

dodenisidi — pa 15 pilieniem 2 vai 3 reizes dienā (pie sirds-asins-

vadu nepietiekamības).

Rododendri ir ļoti aktīvi, tos drīkst lietot tikai ar ārsta padomu
un ārsta uzraudzībā. It īpaši jāievēro piesardzība, ja neveselas nieres

(rododendri var izraisīt urīnceļu iekaisumu).

Homeopātijā izmanto zelta rododendru žāvētus zarus ar lapām
(Rhododendron).

Rododendru medus ir indīgs — izraisa galvas un vēdera sāpes,
vemšanu, pat nesamaņu. Ēteriskajām eļļām ir maiga, tīkama smarža,
bet to visos rododendros ir maz, tādēļ neizmanto.

ROSMARĪNS, DZIEDNIECĪBAS — ROSMARINUS OFFICINALIS L.

Drogas: Rosmarīna lapas — Folia Rosmarini

Rosmarīna ziedi — Flores Rosmarini

Mūžzaļš, zarains krūmiņš. Stumbri 0,5—1,5 m augsti. Lapas pa-



25

mīšus, vienkāršas, veselas, šauri lancetiskas, līdz 3 cm garas, 0,2—

0,4 cm platas, kailas, sēdošas, mala gluda, ieritinājusies. Ziedi div-

dzimumu, zigomorfi, pa nedaudziem lapu žāklēs zaru galotnēs. Kaus-

lapas 5. Vainaglapas 5, vainags divlūpains, zils, augšlūpa ar 2,

apakšlūpa ar 3 daivām. Putekšņlapas 2. AugĮlapas 2, sēklotne aug-

šēja. Auglis — četru riekstiņu skaldauglis.
Audzē kā krāšņumaugu telpās. Reti. Zied no marta līdz mai-

jam.
Izmanto ziedošus jaunos dzinumus un lapas. levāc ziedēšanas

sākumā vai pilnziedā.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas (1,2%), tajās cineols (17—30%), pinēni

(30%), borneols (10%), kamfēns (līdz 20%) un citi terpēni; /-kam-

pars (7%), kariofillēns (8%), bornilacetāts (2%); alkaloīdi (līdz

0,5%) rosmaricīns v. c, rosmaricinskabe; ursolskabe, oleanolskābe,
tannīni (8%). rūgtvielas, sveķi, minerālvielas.

Lieto pie gremošanas traucējumiem, dispepsijas, meteorisma, pie sa-

aukstēšanās kā sviedrēšanas līdzekli, pie nervu sistēmas traucēju-
miem it sevišķi klimaksa periodā, pie sirds neirozēm; ārīgi lieto pie
reimatisma (rosmarīnu eļļu — Oleum Rosmarini spirtā 2 : 200 ierīvē-

šanai), pie rīkles un mutes gļotādas iekaisumiem (uzlējumu skaloša-

nai — uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 2 tējkarotes drogas).
Tautas medicīnā lieto arī pie kroniskiem kolītiem, pie dzeltenās

kaites, pie elpas ceļu saslimšanām, pie astmas, epilepsijas, pie galvas
reiboņiem (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem l/2 tējkaroti lapu, ļauj
V2stundu ievilkties, lieto pa I—2 ēdamkarotēm 3 reizes dienā), pie
menstruāciju aizkavēšanās, kā abortīvu līdzekli; ārīgi lieto pie reima-

tisma, podagras, neiraļģijām, kuru cēlonis saaukstēšanās (ziedi ierī-

vešanai, apliekamos, lapu vannas; 2—3 ēdamkarotes lapu un ziedu

saplaucē, ieliek marles maisiņā un uzliek slimajai vietai), pie brūcēm,

čūlām, furunkuļiem (lapu uzlējuma apliekamos), pie «baltajiem zie-
diem» (uzlējumu maksts skalošanai), pret matu izkrišanu, pie kašķa.

Rosmarīnu darbība ir nomierinoša, tonizējoša, sāpes remdinoša,
antiseptiska, diurētiska, žultsdzinēja, sviedrējoša, to ietekmē pieaug
sirds muskuļu saraušanās spēks, īslaicīgi paaugstinās asinsspiediens.
Rosmarīnu eļļu iekšķīgi lietot bīstami.

Rosmarini ir oficināla droga daudzās zemēs un ļoti populārs augs
tautas medicīnā. Homeopātijā izmanto žāvētas lapas (Rosmarinus).

Rosmarini ir insekticīds augs — rosmarīnu eļļu izmanto odu at-

gaiņāšanai.

ROZES — ROSA L.

Drogas: Rožu ziedi — Flores Rosae (Flores Rosae albae, Flores

Rosae rubrae)
Rožu augļi — Fructus Rosae (Fructus Cynosbati)
Rožu sēklas — Semen Cynosbati

Vasarzaļi, dzeloņaini krūmi. Lapas pamīšus, nepāra plūksnaini
saliktas, ar pielapēm, kas daļēji saaugušas ar lapas kātu. Ziedi div-

dzimumu, aktinomorfi, īsā kātā pa vienam (reti pa 2 vai 3) zaru

galos. Ziedgultne dziļi iedobta, pokalveidīga. Kauslapas 5, kauslapu
zobiņi garāki par ziedgultni, smaili. Vainaglapas 5. Putekšņlapu
daudz, putekšnīcas dzeltenas. Augļlapu daudz, sēklotnes brīvas, ar ma-

tiņiem, atrodas ziedgultnes dobumā, kauslapas, putekšņlapas un vai-

naglapas — pie ziedgultnes malas. Drīksnas garas, paceļas pāri
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ziedgultnei. Auglis — cinarodijs (riekstiņu kopauglis), riekstiņi attīs-

tās pokālveidīgajā ziedgultne, kas līdz augļu gatavībai kļūst sulīga

un veido papildaugļapvalku.

Abolsmaržas roze — Rosa eglanteria L.

(ābolu roze, smaržīgā roze; Rosa rubiginosa L.)

Stumbri 0,6—1,5 m augsti, ļoti zaraini. Dzeloņu ļoti daudz, tie līki,

pa vienam, pie pamata platāki, starp līkajiem dzeloņiem ir mazāki,

taisni un pat sarveidīgi dzeloņi. Lapiņas 5 vai 7 (reti 3 vai 9), ovā-

las vai eliptiskas, 1,5—3 cm garas, 1—1,5 cm platas, tās ļoti stipri
smaržo pēc āboliem; lapiņu virspuse kaila vai ar retiem matiņiem,

apakšpuse ar matiņiem un dziedzermatiņiem tāpat kā divkārt zobainā

mala, pielapes lielas, ar dziedzermatiņiem. Ziedi sārti rožaini, 2,5—3

(5) cm diametrā, ziedu kāti ar dziedzermatiņiem. Kauslapas šķeltas,
stāvas vai atliekušās, kad augji sārtojas — nobirst. Auglis apaļš vai

iegarens, papildaugļapvalks sarkans vai zaļgans.
Aug pakalnos, mežmalās, ceļmalas, parasti kaļķainās augsnēs.

Ne bieži. Visbiežāk Daugavas ielejā. Zied jūnijā, jūlijā.
Izmanto lapas, ziedus.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas, askorbīnskābe (lapās 1110 mg%, ziedos

2400 mg%, augļos 960 mg%). Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto pie avitaminozēm un smaržīgām, tonizējošām ikdienas tējām

Baltās rozes — Rosa alba L.

Stumbri I—3 m gari. Dzeloņu ļoti maz, tie sirpjveidīgi, līki, zaļi,
pie pamata plakani. Lapiņas 5 (reti 7), virspusē kailas, apakšpusē ar

matiņiem. Kauslapas pie augļa atliekušās, plūksnainas. Vainags kupls
vai pakupls, balts (/. suaveolens) vai iesārti balts (var. carnea hort.)
Papildaugļapvalks brūngani zaļš.

Audzē kā krāšņumaugu. Diezgan bieži. Zied jūnijā, jūlijā,
Izmanto vainaglapas. Sk. Gallijas rozi.

Gallijas jeb franču roze — Rosa gallica L.

Stumbri 0,3—1,5 m gari. Dzeloņi nevienādi —
lielākie liki, starp

tiem ir mazāki, sarveidīgi taisni dzeloņi un dziedzermatiņi. Lapiņas
parasti 5, līdz 4 cm garas, apakšpusē blāvas, zilgani zaļas, ar ma-

tiņiem vai kailas tāpat kā virspuse; mala vienkārt zobaina, ar dzie-

dzeriem. Vecākās lapiņas parasti stingras. Ziedi lieli, purpursārti,
4—6 cm diametrā. Kauslapas plūksnainas. Augļi apaļi, papildaugļap-
valks tumši sārts, ar dziedzermatiņiem.

Audzē kā krāšņumaugu. Pareti. Zied jūnijā, jūlijā.
Izmanto vainaglapas. levāc agri rītā, jo pret dienas vidu ēterisko

eļļu ir jau mazāk. Tikai slēgtā traukā vainaglapām saglabājas smarža

un krāsa.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas (0,02—0,04%), tajās geraniols (40—76%),
citronellols (15—30%), nerols (10—15%), feniletilspirts (3—9%), eige-
nols, citrals, linalools, nonilaldehīds, kaneļaldehīds v. c. aldehīdi, ste-

aroptēni; kvercetīns, kvercitrīns, miecvielas, rūgtvielas, cukuri, orga-

niskās skābes, sveķi, taukas eļļas, karotinoīds rubiksantīns, askorbīn-

skābe. Rožu smaržu nosaka galvenokārt feniletilspirts, kaut gan tā ir

maz.

Lieto pie gremošanas trakta iekaisumiem, caurejas, dizentērijas
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(Gallijas rožu ziedu — Flores Rosae rubrae uzlējumu), pie čūlas sli-

mības, gastrītiem (balto rožu ziedu — Flores Rosae albae un Gallijas
rožu ziedu uzlējumu), avitaminozēm, kā tonizējošu līdzekli (uz 2 glā-
zēm ūdens ņem s—lo g t. i. 2—3 ēdamkarotes vainaglapu, lieto pa
V 2glāzei 4 reizes dienā; bērniem dod pa

XU glāzei), pie aknu sli-

mībām (Gallijas rozes), pie hipertonijas, aterosklerozes (baltās rozes),
pie bronhiālās astmas (Kazanlikas rožu e||as injekcijas; lieto Bulgā-
rijā), pie plaušu abscesiem, gangrenas (Kazanlikas rožu eļ|u), kā

caurejas līdzekli (balto rožu ziedus kopā ar citiem komponentiem —

Pulvis Rosae laxantes) un zarnu parazītu izdzīšanai, pie hemoroīdiem

(Pulvis Rosae laxantes); ārīgi lieto pie acu slimībām (rožu ūdens —

Aqua Rosae kompreses; Gallijas rožu ziedu uzlējumu apmazgāšanai —

uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 3—5 g, t. i., apmēram I—2 ēdamkaro-

tes vainaglapu), pie angīnas, smaganu iekaisumiem, mutes dobuma

aftēm (Gallijas rožu ziedu uzlējumu skalošanai, smaganu apziešanai),
pie (uzlējumu apmazgāšanai).

Tautas medicīnā lieto pie vēdera sāpēm, aizcietējumiem, pie caur-

ejas, holēras, pie aknu slimībām, dzeltenās kaites (sarkanās rožu

vainaglapas), pie paaugstinātas temperatūras (vainaglapas ar me-

dus ūdeni), pie sirds slimībām (balto rožu vainaglapu uzlējumu);
ārīgi lieto pie infekciozām brūcēm (uzlējumu apmazgāšanai, aplieka-
miem), pie smaganu iekaisumiem (vainaglapas ar medu), pie rozes

(pieliek svaigas vainaglapas vai ziedu smalku pulveri).
Rožu vainaglapu darbība savelkoša, pretiekaisumu, sāpes remdi-

noša, antiseptiska (Flores Rosae rubrae), laksatīva, antihelminta

(Flores Rosae albae), antiseptiska, spazmolītiska (Oleum Rosae), to-

nizējoša, pretcingas.
Rožu ejļu — Oleum Rosae (iegūst no Kazanlikas, Gallijas, balta-

jam un simtlapu rozēm) izmanto zāļu garšas un smaržas uzlaboša-

nai, kā arī parfimērijas un ziepju rūpniecībā. Rožu ūdeni — Aqua
Rosae iegūst, destilējot rožu eļļu, tas satur samērā daudz feniletil-

spirta un tādēļ tiek lietots kā antiseptisks līdzeklis. Mākslīgi iegūta-
jam rožu ūdenim ir tikai rožu smarža, bet nav ārstniecisku īpašību.

Kazanlikas jeb Damaskas roze — Rosa damascena Mii!.

Gallijas rozei tuva suga. Stumbri līdz 1 m gari. Dzeloņi spēcīgi,
līdz 1,5 cm gari. Lapiņas 5, ar matiņiem. Ziedi rožaini, lieli, ziedu

kats 2—3 cm garš, ar dziedzermatiņiem. Audzē Bulgārijā ēterisko eļļu
iegūšanai. Mūsu zemē kultivē vairākas Kazanlikas rožu šķirnes
(Krimā, Aizkaukāzā, Moldavija u. c). No 4 tūkstošiem kg vainag-
lapu iegūst 1 kg rožu eļļas.

Krokainā roze — Rosa rugosa Thunbg.

Stumbri 1—1,5 m gari. Dzeloņu ļoti daudz, tie nelieli, tievi, taisni

vai mazliet līki, lielākie ar matiņiem. Lapiņas 5—9, ieapaļas vai ovā-

las, 2,5—6 cm garas, līdz 4 cm platas, krokainas, ar reljefu dzīslo-

iumu, virspuse kaila, apakšpuse pelēcīga, ar daudz matiņiem. Ziedi

karmīnsarkani, reti balti, 6—12 cm diametrā. Kauslapas šķeltas. Ziedu

kāti 1—2,5 cm gari. Auglis apaļīgs, platāks nekā garš, 2—3 cm dia-

metrā. Papildaugļapvalks sulīgs, spilgti sarkans. (7. att.)
Audzē kā krāšņumaugu un augļu ieguvei. Bieži. Zied jūlijā,

augustā. Vairojas ar sakņu atvasēm, nogatavojas arī dīgstošas sēk-

las. Savvaļā Tālajos Austrumos, Dienvidsahalīnā, Kamčatkā.



28

7. att. Krokainā roze — Rosa rugosa Thunbg.

Sastāvs. Askorbīnskābe (1,6—2,75%), citrīns (1,5%).
Lieto pie avitaminozēm, mazasinības, aterosklerozes (mājas ap

stākjos vitamīnu preparātus iegūst tāpat kā no rudajām rozēm).
Viens krokainās rozes auglis sver 6 reizes vairāk nekā rudās ro

zes auglis, bet vitamīnu tajos mazāk. Taču to kompensē augļu lie-

lums un auga ražīgums — no 1 krūma var ievākt līdz 4 kg augļu

Rudā roze — Rosa cinnamomea L.

[R. majalis (L.) Herrm.]

Stumbri 1— 1,5 m gari. Dzeloņi kaili, nelieli, gandrīz taisni, pa
rasti tie pa 2 pie lapu pamata. Lapiņas 5 vai 7, kailas vai ar ma

tiņiem, gareni ovālas vai olveidīgas, 1,4—2,5 (5) cm garas, 0,8—1,;
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(2,8) cm platas, mala vienkārt zobaina. Kauslapas veselas vai ar

pāris nelielām plūksnām. Vainaglapas rožainas, 1,5—2,2 cm garas.

Papildaugļapvalks pasauss, spilgti sarkans, auglis garens.
Aug mežos, krūmājos, pakalnos, ceļmalas. Bieži. Zied no maija

līdz jūlijam. Sk. ļ. sējumā V krāsaino tabulu.

Izmanto augļus, lapas, saknes, ziedus. levāc gatavus augļus au-

gustā, septembrī, jo pēc salnām zūd daļa askorbīnskābes.

levāktos rožu augļus nomazgā aukstā ūdenī, iepriekš atlasot

bojātos, un nekavējoties žāvē. Kauslapas un lapiņas noplūc tikai pēc
žāvēšanas. Žāvēšanas laikā apmēram 10—15% askorbīnskābes sada-

lās. Var žāvēt bēniņu telpās, izbērtas plānā kārtā, krāsnīs vai īpašās
kaltēs (70—80 °C temperatūrā). Izžuvušie augļi nedrīkst zaudēt sar-

kano krāsu. Grieztajā drogā sašķaidītu, no riekstiņiem pilnīgi neat-

tīrītu papildaugļapvalku nedrīkst būt vairāk par 5%- Veselā drogā
/-askorbīnskābei jābūt vismaz 1%, grieztajā — vismaz 2%.

Ja rožu augļus nav iespējams tūlīt izžāvēt vai pārstrādāt, tos uz-

glabā slēgtā telpā, lai tos neapspīdētu saule. Tie jāizber 4—5 cm

biezā kārtā, temperatūra nedrīkst būt augstāka par 15 °C un zemāka

par 1 °C. Jāņem vērā ka ar katru dienu, kuru augļus uzglabā svaigus
vai nogatavina (ja tie ievākti neiervākušies), samazinās C vitaminą

daudzums. Tāpat C vitamīna daudzums samazinās, ja augļi sasalst

un pēc tam atkūst.

Sastāvs. Augļos askorbīnskābe (2—4%, pat 18%), bioflavonoīdi

(P grupas vitamīni) kvercetīns, kempferols, kempferola 3-glikozīds,
tilirozīds; antociāni (cianīnhrizantemīns), katehīni (epigallokatehīns,
gallokatehīns, epigallokatehīngallāts, epikatehīngallāts); tokoferoli —

(a-tokoferols, 6-tokoferols; sēklās ap 0,3%); karotini (līdz 0,17 mg%),
karotinoīdi (līdz 37 mg%) likopīns, a, b un c policislikopīns, fito-

fluēns, kriptoskantīns, rubiksantīns, taraksantīns; tiamīns (0,25 mg%),
riboflavīns (0,5 mg%); K vitamīni; ēteriskās eļļas (vainaglapas
0,02—0,05%), minerālvielas (dzelzs, fosfors, magnijs, kalcijs, kā-
lijs, varš, alumīnijs, mangāns), cukuri (18%); organiskās skābes (cit-
ronskābe, ābolskābe v. c); pektīnvielas. Sēklās linolskābe (56,7%),
linolēnskābe (9,45%), oleīnskābe (29,3%), karotinoīdi, tokoferoli. La-

pās askorbīnskābe (300 mg%), miecvielas, daudz hlorofila, fitoncīdi.

Saknēs daudz miecvielu, askorbīnskābe (1,5%). Fitoncīdi.

Lieto pie avitaminozēm, kā vispārēju spēcinošu līdzekli, lai pa-
augstinātu organisma pretestību infekcijām, pie mazasinības, atero-

sklerozes, hemofilijas, hemorāģiskām diatēzēm, anacīdiem gastrītiem
(augļu uzlējumu vai citādus augļu preparātus), kā žultsdzinēju pie
holecistītiem, hepatītiem (riekstiņu novārījumu, Cholosasum) , kā diu-

rētisku līdzekli pie urīnorgānu saslimšanām (riekstiņu uzlējumu);
ārīgi lieto pie krūšu galu sasprēgājumiem, izgulējumiem, trofiskām

kājas stilbu čūlām, dermatozėm (rožu augļu eļļu — Oleum frueti
Rosae ieziešanai; pie dermatozėm lieto arī iekšķīgi pa 1 tējkarotei
2 reizes dienā), pie nespecifiskiem čūlas kolītiem (15—30 klizmas,
ievadot katru dienu pa 50 ml); pie smakojošām iesnām — ozēnas

(ieliek deguna dobumā eļļā samitrinātus tamponus 2 reizes dienā).
Pie trofiskām čūlām, ekzēmām, gļotādu atrofiskām pārmaiņām, da-

žām eritrodermijām lieto ārīgi rožu augļu karotinoidu ekstraktu Ca-

rotolinum (satur tokoferolus, taukskābes v. c).
Tautas medicīnā lieto pie cingas, pēc pārciestām smagām slimī-

bām, pie saaukstēšanās, neirastēnijām, aterosklerozes (uz 1 glāzi
verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti sasmalcinātu augļu, vāra 10
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minūtes slēgtā emaljētā traukā, jauj 2—3 stundas stāvēt, rūpīgi izkāš

caur vairākkārt saliktu drānu, lieto pa V2—1 glāzei 2 reizes dienā;
vislabāk uzlējumu nostāvināt slēgtā termosā 10—24 stundas), pie
klepus (vainaglapu uzlējumu), pie nieru un urīnceļu saslimšanām,

nierakmeņiem (riekstiņu vai sakņu novārījumu; uz 1 glāzi verdoša

ūdens ņem I—2 tējkarotes sasmalcinātu riekstiņu, pavāra, jauj 2

stundas stāvēt, izkāš caur vairākkārt salocītu drānu, lai šķīdumā ne

būtu sēklas matiņu, lieto pa '/4 glāzei 3 vai 4 reizes dienā pirms
ēšanas; uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdamkaroti sasmalcinātu sakņu, pa
vāra 15 minūtes, ļauj 2 stundas stāvēt, lieto pa glāzei 3 reizes diena

7 dienas un ilgāk; pēc M. Nosala), pie čūlas slimībām (lapu uzlē-

jumu — uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti lapu, ļauj
slēgtā traukā 2 stundas stāvēt, lieto pa 2 ēdamkarotēm 3 reizes

dienā), pie kuņģa sāpēm, zarnu trakta atonijas (lapu vai sakņu
uzlējumu), pie gremošanas trakta iekaisumiem (sakņu .novārījumu

pa V2 glāzei 4 reizes dienā pirms ēšanas), pie caurejas (vainaglapu
uzlējumu), kā maigu caurejas līdzekli (augļapvalka miziņu un sēk-

las), pie aknu un žultsceļu saslimšanām (augļu uzlējumu), pie dzem

des un citām asiņošanām (augļu uzlējumu), pie malārijas (sakņu

novārījumu); ārīgi lieto pie mules gļotādas iekaisumiem (vainaglapu
sīrupu ar medu), pie paralīzēm, kāju muskuļu vājuma (sakņu novā

rījuma vannas), pie reimatisma (augļu novārījuma vannas), pie
ekzēmām (uzliek sasmalcinātas lapas), pie rozes (vainaglapu uzlē-

jumā un medū samitrinātus apliekamos).
Rožu augļu darbība ir visai daudzpusīga —

tie spēcina orga
nismu, paaugstina pretestības spējas infekcijām, stiprina asinsvadu

kapilārus, mazina to caurlaidību, sekmē audu reģenerāciju, dzīšanu,

asins recēšanu, kavē aterosklerozi, stimulē dzimumdziedzeru funkci-

jas, tie ir pretiekaisuma, diurētisks, žultsdzinējs, viegls laksatīvs

līdzeklis, saknēm ir savelkoša, antiseptiska, pretiekaisuma, diurētisk;'

darbība, lapas ir sāpes remdinošs, antiseptisks līdzeklis.

Augļu uzlējumu — fnf. fruct. Rosae 20,0—200,0 (uz 1 glāzi
verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti sasmalcinātu augļu) vāra slēgta
emaljētā traukā 10 minūtes, ļauj tai pašā slēgtajā traukā tumšā

vietā stāvēt 24 stundas, rūpīgi izkāstu lieto pa V2—1 glāzei 2 reizes

dienā pirms ēšanas. Ļoti rūpīgi jāizņem riekstiņi, jo to matiņi var

kairināt mutes un kakla gļotādu un radīt nepatīkamu niezi tūpļa
apvidū.

Sēklu novārījumu —
Decoct. sem. Cynosbati 10,0—200.0 lieto pi\

'A—V2 glāzei 2 reizes dienā, pavāra 30 minūtes, ļauj 2—4 stundas

stāvēt.
Cholosasum lieto kā žultsdzinēju un caurejas līdzekli pa 1 tēj

karotei (bērni pa
lA—V 2tējkarotei) 2 vai 3 reizes dienā. To iegūs!

no dažādiem savvaļas jeb meža rožu augļiem, arī no tādiem, kuros

maz askorbīnskābes.

Rožu augļu eļļu — Oleum fructi Rosae iegūst no meža rožu riek-

stiņiem, tā satur karotinoidus, tokoferolus, linolskābi, linolēnskābi,

oieīnskābi u. c.

Rožu sīrupu — Sirupus Rosae profilaktiski bērniem dod pa V2—1

desertkarotei 2 vai 3 reizes dienā pēc ēšanas (tas satur 1 ml ap smg

askorbīnskābes, 6 mg P vitamīna).
Vitaminizēto rožu sīrupu — Sirupus fructus Rosae vitaminisatus

pieaugušie profilaktiski lieto pa 1 tējkarotei, bērni pa V 2tējkarotei
1 reizi dienā, medikamentozi 2 vai 3 reizes dienā. Satur f ml 30mg
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askorbīnskābes, 15 mg P vitamīna. Profilaktiski lieto arī Pevirosum

tabletes (satur C un P vitamīnus), Extr. Rosae fluidum (satur 0,4%

askorbīnskābes).
P un C vitamīnu rožu tabletes — Tabuletta Vitamīni P et C cx

fructibus Rosae lieto pa 1 tabletei dienā, satur 0,05 g sintētiskas as-

korbīnskābes, 0,05 g dabiskā P vitamīna.

Rožu augļi ir Traskova pretastmas mikstūras, vitamīnu un diu-

rētisku tēju sastāvdaļa.
Mājas apstākļos no rožu augļiem var gatavot sīrupu, dažādus

ēdienus, dzērienus. Rožu augļus apstrādā tikai emaljētos vai stikla

traukos.

Rožu augļu novārījumam un sīrupam uz 1 daļu augļu ņem 3—

10 daļas ūdens, vāra apmēram 10 minūtes; tad ļauj stāvēt 2—3 stun-

das, ja augļi iepriekš sasmalcināti, vai 24 stundas, ja augļi veseli.

Novārījumu var mazliet paskābināt ar tīrītu sālsskābi, kas veicina C

vitamīna pāriešanu šķīdumā un saglabāšanos. Uz 1,5—2 / ūdens ņem

10 cm
3 10% sālsskābes. Novārījumu vēsā telpā var glabāt 2—3 dien-

naktis. To var arī konservēt ar cukuru (uz 1 daļu novārījuma ņem

1 daļu cukura). Šādu sīrupu var uzglabāt istabas temperatūrā 10—

15 dienas, bet vēsā telpā — 1 —1,5 mēnešus. Tas satur vairāk nekā

100 mg% C vitamīna. Garšas uzlabošanai var pieliet dzērveņu sulu.

Rožu augļu ievārījumu gatavo tāpat kā citu augļu ievārījumus
(cukura un augļu attiecība 1:1). Garšas dēļ var pielikt upenes,
brūklenes, dzērvenes. Labi pagatavots ievārījums satur 200—300 mg%
C vitamīnu un pat vairāk. levārījumam ļoti noderīgi sulīgie kro-

kainās rozes augļi.
Rožu augļus var saglabāt arī svaigā veidā. Augļus nomazgā, pār-

griež un rūpīgi izņem sēklas: sevišķi uzmanīgi jāizņem visi matiņi.
Uz 1 daļu augļu mīkstuma ņem 2 daļas pūdercukura un labi sajauc.
Maisījumu iepilda platkakla pudelēs, kuras cieši noslēdz (korķi ap-
lej ar laku vai mastiku). Šāds maisījums satur līdz 800 mg% askor-

bīnskābes un labi uzglabājas.
Rožu — upeņu kvasam uz 10 / ūdens ņem 1,2 kg rožu un 3 kg

žāvētu upeņu augļu, vāra apmēram 10 minūtes, ļauj 6—lo stundas

ievilkties, tad šķidrumu nolej. Atlikušajiem biezumiem uzlej vēl ūdeni,
uzvāra, ļauj atkal nostāvēties. Abus iegūtos novārījumus salej kopā,
pievieno saberztus augļus un ielej muciņā vai citā traukā rūgšanai.
Uz 10 / šķidruma ņem 150 g žāvēta rauga, raudzē 2—3 diennaktis.

Norugušo dzērienu izkāš caur marli, nostādina, salej pudelēs, kuras

noslēgtas uzglabā vēsā telpā. Dzēriens ir garšīgs un satur līdz

200 _mg% C vitamīna, kā arī Bi un B2 vitamīnus. To var uzglabāt
apmēram nedēļu. Ja nav žāvētu upeņu augļu, ļoti labi var izmantot

upeņu lapas.
Rožu augļu ķīselim ņem sasmalcinātus rožu augļus, aplej ar

verdošu ūdeni, vāra 20 minūtes, rūpīgi nokāš caur vairākkārt saliktu

drānu, tad pieliek cukuru, citronskābi, kartupeļu miltus. Vienai glāzei
ķīseļa ņem 20 g augļu, 20 g cukura, 0,1 g citronskābes un 10 g kar-

tupeļu miltu.

Rožu kompotam domātos augļu (1 glāzei kompota ņem 5 g rožu
un 30 g kādus citus žāvētus augļus — ābolus, bumbierus, plūmes,
ķiršus, rozīnes v. tml.) aplej ar verdošu ūdeni un ļauj vairākas
stundas mirkt, tad izvāra mīkstus tajā pašā ūdenī. Karstam kompo-
tam pieliek sausus sasmalcinātus rožu augļus (bez sēklām un mati-

ņiem!) un īsu brīdi pavāra. Cukuru pieliek pēc garšas.
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Daudzi zinātnieki (S. Ruszniaks, A. Sent-Giorgijs, 1936.,
M. Kovtuņaks, 1953., A. Jegorovs, 1954., A. Koļesņiks, 1959. u. c.) uz-

skata, ka nevar likt vienlīdzības zīmi starp dabiskajiem C vitamīna

avotiem un sintētiskajiem preparātiem. Dabisko, t. i., meža rožu vit-

amīnu darbība ir kompleksa, tie daudz efektīvāk ietekmē organisma
vielu maiņu nekā sintētiskie. Bez tam askorbīnskābe P vitamīna klāt-

būtnē gremošanas traktā ir izturīgāka pret oksidēšanos kā sintētiskā

askorbīnskābe.

Meža jeb savvaļas rožu augļu dziednieciskās īpašības pazina jau
XVI un XVII gs., tās bija ļoti populāras un tika uzskatītas par uni-

versālu līdzekli. Rožu dziedniecisko darbību izskaidroja tikai XX gad-
simtā, kad atklāja, ka tās ir polivitamīnu augs (V. Hržanovskis,
1958.). Ka rozēs daudz C vitamīna, pirmais norāda F. Hāns (1931.).
Kristālisku askorbīnskābi no tām ieguva S. Tilmans, P. Hiršs,
R. Vaubels (1933.).

Simtlapu roze — Rosa centifolia L.

Gallijas rozei tuva suga (to uzskata par Gallijas rozes kultūras

formu), tā ir viena no vecākajām dārza rozēm. Stumbri 1—1,5 m

gari. Dzeloņi spēcīgāki nekā Gallijas rozei. Lapiņas virspusē kailas,
mala divkārt zobaina, ar dziedzeriem. Ziedi nokareni, parasti kupli,
rožaini, ļoti smaržīgi.

Audzē dārzos kā krāšņumaugu. Zied jūnijā, jūlijā.
Izmanto vainaglapas (sk. Gallijas rozi). Svaigas simtlapu rozes

vainaglapas (Rosa) izmanto homeopātijā.

Suņu roze — Rosa canina L.

Stumbri līdz 2 m gari, zari nolīkuši, miza zaļa vai brūngana, bez

apsarmes. Dzeloņu nedaudz, tie līki, pie pamata platāki. Lapiņas 5

vai 7, eliptiskas vai olveidīgas, 1,5—4 (6) cm garas, 1—2,5 cm pla-
tas, virspuse parasti kaila, spīdīga, apakšpusē tikai uz dzīslām ma-

tiņi, mala vienkārt vai divkārt zobaina. Ziedi sārti (retumis balti),

2—2,5 cm gari. Kauslapas plūksnainas, atliekušās, pēc noziedēšanas

piekļaujas pie augļa, augļu gatavības laikā nobirst. Augļi gareni,
papildaugļapvalks šarlaksarkans.

Au g ceļmalas, krūmājos. Ļoti reti (līdz šim atrastas pie Dobe-

les, Ārīšiem, Lestenes). Zied jūnijā.
Izmanto vainaglapas, augļus, lapas.
Sastāvs. Izokvercitrīns, kempferola 3-glikozīds u. c. nenoteikti gli-

kozīdi, askorbīnskābe. Saknēs saponīns eglantozīds (eglantols + gli-
koze + ramnoze). Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto pie avitaminozēm tāpat kā rudās rozes augļus (sk. 31. Ipp.),
pie tūskām, nieru iekaisumiem, nierakmeņiem (riekstiņu vai visa

augļa novārījumu), kā vieglu caurejas līdzekli (augļus).
Tautas medicīnā lieto pie plaušu tuberkulozes, pie organisma vis-

pārēja spēku izsīkuma vecumā, pie čūlas slimībām (augļu novārī-

jumu vai uzlējumu), pie kuņģa sāpēm (lapu uzlējumu — uz 1 glāzi
verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti lapu, pavāra 10 minūtes, lieto pa
ēdamkarotei 3 reizes dienā), pie žultspūšļa, urīnpūšļa un nieru akme-

ņiem (sakņu novārījumu — uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdamkaroti

sakņu, pavāra 10 minūtes, lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā); ārīgi
lieto pie acu slimībām (apliekamos — uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

10,0 vainaglapu, ilgāku laiku slēgtā traukā pavāra).
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Suņu rozes izmanto vitamīnu iegūšanai tāpat kā rudās rozes.

Tautas medicīnā lieto arī citas vietēju rožu sugas. Daurijas ro-

zes — Rosa davurica Pali., piemēram, un adatiņu rozes — R. acicu-

larls Lindl. augļus lieto pie plaušu tuberkulozes, neirastēnijas, atero-

sklerozes; R. beggeriana Schrenk vainaglapu sulu pilina acīs, lai uz-

labotu redzi.

RUBIJAS, KRĀSU — RUBIA TINCTORUM L.

Droga: Rubiju saknes (sakneņi) — Radix (Rhizoma) Rubiae
tinctorum

Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi gari, ložņājoši. Stumbri četr-

šķautnaini, 60—100 cm gari, ar līkiem dzelonīšiem. Lapas vienkār-

šas, veselas, mieturos pa 4 vai 6 vai pretējas, lancetiskas vai eliptis-
kas, ar 1 dzīslu un gludu malu, gals smails. Ziedi divdzimumu, akti-

nomorfi, dihāzijos. Kausa zobiņi nemanāmi. Vainaglapas 4 vai 5,

vainags riteņveidīgs, dzelteni zaļgans, 2—3,5 mm plats. Putekšņlapas
5. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. Auglis sulīgs, ogai līdzīgs, sākumā

sarkans, vēlāk kļūst tumšs.

Kultivēts kā krāsu augs. Dzimtene Vidusjūras apgabals. Zied

no jūnija līdz augustam.
Izmanto sakneņus. levāc rudenī vai pavasarī.
Sastāvs. Dioksi- un trioksiantrahinoni un to derivāti ruberitrīn-

skābe (alizarīns + glikoze + ksiloze), galiozīns, purpurīns, ksanto-

purpurīns (purpuroksantīns), pseidopurpurīns, munistīns (purpuroksan-
tīnkarbonskābe), alizarīns, rubiadīns; citronskābe, ābolskābe, vīnskābe,
olbaltumvielas, pektīnvieles, miecvielas, kādi 15 cukuri. Lapās citron-

skābe u. c. organiskas skābes, alkaloīdi (zīmes). Ziedošajos lakstos

asperulozīds; ēteriskās eļļas.
Lieto pie nierakmeņu un žultsakmeņu slimībām, pie nieru bļodiņu

un urīnpūšļa iekaisumiem.

Tautas medicīnā lieto arī pie liesas slimībām, vēdera aizcietēju-
miem, pie locītavu sāpēm, podagras, reimatisma, pie savārguma un

nespēka menstruāciju laikā, pie rahīta (uz 1 glāzi novārīta, atdzesēta

ūdens ņem 1 tējkaroti sausas drogas, ļauj 8 stundas stāvēt, tad šķid-
rumu nolej, bet palikušajiem biezumiem uzlej 1 glāzi verdoša ūdens

un atstāj 10—15 minūtes, tad šķidrumu nokāš un abus iegūtos šķid-
rumus salej kopā; lieto pa l/2 glāzei 4 reizes dienā. Sakņu pulveri
lieto pa 1 g 3 reizes dienā, uzdzerot nedaudz ūdens).

Rubiju sauso ekstraktu — Extractum Rubiae tinctorum siccum

lieto 20—30 dienas pa 2—3 tabletēm (0,25 g) 3 reizes dienā; table-

tes izšķīdina V2glāzē silta ūdens.

Cystenalum (ražo Ungārijas Tautas Republika) lieto pa 3 vai 4

pilieniem (lēkmju laikā 20 pilienus uzreiz) V 2stundu pirms ēšanas;
satur 0,01 g Extractum Rubiae tinctorum. Kontrindicēts pie glomerulo-
nefrīta, pie urīnakmeņiem, ja trauoētas nieru funkcijas, pie kuņģa
čūlas.

Rubiju darbība ir spazmolītiska, diurētiska, tās sekmē urātu, kal-

cija un magnija fosfātu un oksalātu šķīšanu un izvadīšanu no or-

ganisma, veicina žults sekrēciju, rubiju ēteriskajām eļļām ir antisep-
tiska un pretiekaisumu darbība.

Homeopātijā izmanto žāvētas saknes (Rubia).
Rubijas kādreiz bija ļoti nozīmīgs krāsu augs, kamēr nebija sin-

tezēts alizarīns, tas plaši izmantoja krāsošanai. Tagad audzē gan-
drīz tikai kā ārstniecības augu.
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RUDZI, SEJAS — SECALE CEREALE L.

Vasaras vai ziemas graudaugs, kuru kultivē kopš bronzas laik-

meta. Dzimtene Dienvidrietumāzija.
Izmanto graudus.
Sastāvs. Ciete un citi ogļhidrāti (67,4%), celuloze (3,5%). olbal-

tumvielas (11%), taukvielas (270), tajās linolēnskābe un citas tauk-

skābes; minerālvielas, B un E grupas vitamīni.

Lieto dietoterapija kā vieglu caurejas līdzekli (rudzu maizi, it

īpaši svaigu), profilaktiski pret sirds slimībām (norvēģu kardiologs
prof. P. Oveha uzskata, ka cilvēkus, kas lieto rupjmaizi mazāk ap-
draud sirds slimības, jo rudzu graudos ir linolēnskābe; kviešu grau-
dos linolēnskābes nav); ārīgi izmanto pilulām, pūderiem (rudzu
cieti — Amijlum Secalis).

Tautas medicīnā lieto pie caurejas (rudzu kliju novārījumu), pie
elpošanas orgānu saslimšanām, traheītiem, bronhītiem, kroniska kle-

pus (kliju novārījumu); ārīgi lieto pie augoņiem (uzliek karstā pienā
mērcētu maizi vai siltu mīklu).

Rudzu termiskās pārstrādes produkti ir Mitrošina mikstūras —

Liguor Mitroschini sastāvdaļa.

RUDZUPUĶES, ZILĀS — CENTAUREA CYANUS L.

Droga: Rudzupuķu ziedi — Flores Cijani

Viengadīgs vai pārziemojošs viengadīgs lakstaugs. Sakne vārpst-
veidīga. Stumbrs (5) 30—

60 (70) cm augsts, ar tī-

mekjainiem matiņiem. La-

pas pamīšus, vienkāršas,
līdz 8 cm garas, 0,5 cm

platas, augšējās veselas,

sēdošas, lineāri lancetis-

kas, piezemēs lapas plūk-
snaini dalītas, pat kokļ-
veidīgas, ar īsu kātu un

ķījveidīgu pamatu vai ari

sēdošas. Ziedi spilgti zili

(retumis balti), apmēram
3 cm platos kurvīšos zaru

galos. Vīkala lapas jum-
stiņveidīgi, tām galotne

tumša, plūksnaina. Kur-
vīša gultne ar plēkšņlapi-
ņām. Kurvīša ārmalā ziedi

8. att. Zilās rudzupu-
ķes

Centaurea cyanus
Centaureacyanus

L.
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2—3 reizes lielāki nekā vidū, ar slīpu, piltuvveidīgu vainagu un

parasti neauglīgi. Kurvīša vidū divdzimumu stobrziedi. Putekšņlapas
5. Augjlapas 2, sēklotne apakšēja, drīksna divžuburaina. Sēklenis

3—
4 (5) mm garš. Kausmatiņu nav, kauss paresnu, stingru plēksnīšu

veidā. (8. att.)

Aug visbiežāk rudzu tīrumos kā nezāle, ari citas labībās va;
nezālainās vietās. Ļoti bieži. Zied no jūnija līdz septembrim.

Izmanto piltuvziedus. levāc, kad tie pilnīgi izplaukuši (nedrīkst
ziedus vākt, ja tie jau pārziedējuši un sāk vīst). Žāvē vislabāk ēnaina

vietā, izklājot plānā kārtiņā uz papīra. Ēnā strauji izžāvētajiem zie

diem labi saglabājas zilā krāsa.

Sastāvs. Glikozīdi centaurīns (centauridīns -j- glikoze), cikoriīns

(cikorigenīns + glikoze), cianīns (cianidīnhlorīds + 2 glikozes), pe

largonīnhlorīds, alkaloīdi (zīmes), miecvielas, minerālvielas, askor-

bīnskābe. Fitoncīdi.

Lieto kā vieglu diurētisku līdzekli pie urīnpūšļa un urīneeļu iekai

sumiem, pie ascīta (parasti kopā ar lakricas sakni un milteņu la

pām), kā žultsdzinēju.

Tautas medicīnā lieto arī pie saaukstēšanās, drudža, malārijas, kā

sirds līdzekli pie «sirds klauvēm», kā tonizējošu tēju un rūgtvielu

ēstgribas rosināšanai, pie vēdera sāpēm (uz 1 glāzi verdoša ūdens

ņem I—2 tējkarotes ziedu, ļauj 1 stundu slēgtā traukā ievilkties,
lieto pa V* glāzei 3 reizes dienā 10—20 minūtes pirms ēšanas); ārīgi
lieto pie acu gļotādas iekaisumiem, konjunktivīta, asarošanas (ziedu
uzlējuma kompreses), pie brūcēm (uzliek sasmalcinātas lapas), kārpi:
iznīcināšanai (apkaisa kārpas ar sēkleņu pulveri).

Rudzu puķu ziedu darbība ir dezinficējoša, diurētiska, sviedrējoša,
žultsdzinēja, viegli laksatīva, pretdrudža, spazmolītiska, pretiekai
svinu, sāpes remdinoša, dziedinoša.

Rudzupuķu uzlējumu — Inf. ļlor. Centaureae cyani 10,0—200,0
lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā pirms ēšanas. Var ņemt uz 1
glāzi 1 tējkaroti ziedu un lietot pa V3—V 2glāzei vienā reizē.

Rudzupuķu ziedi ir diurētisku un žultsdzinēju tēju sastāvdaļa
Tās ir sens ārstniecības augs. Pēc nostāsta kentaurs Hirons — iz-

daudzināts zāļu zinātājs, ar rudzupuķu ziediem sadziedējis brūces

Herkulesam.

ROGTDILLES — PEUCEDANUM L.

Droga: Rūgtdiļļu saknes — Radix Peucedani

Daudzgadīgi lakstaugi. Lapas pamīšus, divkārt vai trīskārt plūk-
snainas, apakšējās ar gariem kātiem, augšējās sēdošas, vienkāršākas

un mazākas. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, saliktos 11—30 staru

čemuros. Kauslapas 5, kauss īsu zobiņu veidā. Vainaglapas 5, baltas

vai iesārtas. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. Auglis
eliptisku vai olveidīgu sēkleņu skaldauglis, skaldeņu malējās ribas

spārnveidīgas, muguras ribas maz izteiktas.

Zied jūlijā, augustā.

Kalnu rūgtdilles — Peucedanum oreoselinum (L.) Moench

Stumbrs ar serdi, 30—100 cm garš, smalki rievains, apakšdaļā ar

matiņiem. Lapas 30—40 cm garas, ap 15 cm platas, lapas ass asi
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9. att. Purva rūgtdiļļu — Peu-

cedanum palusire (L.) Moench

lapa (1), auglis (2), kalnu rūgt-
diļļu — P. oreoselinum (L.)
Moench lapa (3) un auglis (4).

liekta un lapas tādēļ izskatās kā

salauzītas, plūksnas lineāri lance-

tiskas, pēdējās pakāpes plūksnas
I—2 cm garas, 0,5—1 cm platas.
Vīkala lapas 9—13, vīkaliņa — 7

9. Auglis 0,5—0,8 cm garš. (9.
att.)

Aug sausās mežmalās, pļavās,
pakalnos. Ne visai bieži.

Purva rūgtdilles — Peucedanum

palustre (L.) Moench

Stumbrs 50—120 cm garš, dobs,
kails, rupji rievains. Lapas 7—40 cm

garas, 10—25 (40) cm platas, lapas
ass taisna, pēdējās pakāpes plūk-
snas šauri lineāras, 0,8—1,5 cm

garas, 0,1—0,3 cm platas. Vīkala

un vīkaliņa lapas 7—12. Auglis ap
'),5 cm garš, gandrīz apaļš. (9.
att.)

Aug purvainās pļavās, mežos,

krūmājos. Bieži.

Izmanto saknes. levāc pavasarī
vai rudenī. Sagrieztas sīkos gaba-
liņos tās žāvē vispirms ēnā, tad

50—60° siltumā.
Sastāvs. Furokumanni umbelli-

ferons, peicedanīns; ēteriskās eļļas,
tajās a-sabinēns, a-limonēns (37%),
v- un (3-terpinēns (3%), rūgtvielas,
miecvielas, ciete, sveķi.

Peucedanum palustre (L.)
Moench augļos 7 kumarīni — pei-
lustrīns, izoimperatorīns, oksipeice-
danīns, kolumbianidīns, umbellipre-
nīns, izooksipeicedanīns, izopeilus-
trīns, saknēs 6 — peilustrīns, izo-

imperatorīns, kolumbianidīns, oksi-

peicedanīns, ostrutols, oksipeicedanīnhidrāts (dāņu zinātnieku Nielsena

u. c. dati, 1970.); P. oreoselinum (L.) Moench ir 3—5 kumariną rak-

stura savienojumi — atamantīns, peicedanīns, oroselons u. c.

Peicedanīnam piemīt pretaudzēju aktivitāte m vitro un m vivo.

Lieto pie vitiligo (pie bezpigmenta plankumiem ādā) kā fotosensi-
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bilatoru, pie audzējiem, lai pastiprinātu tiofoslamīda darbību (Peuce-
daninum).

Tautas medicīnā lieto pie saaukstēšanās, bronhītiem, garā klepus,
bronhiālās astmas, pie galvas sāpēm, bezmiega, epilepsijas, pie ate-

rosklerozes, reimatisma, podagras, pie kroniskiem vēdera aizcietēju-
miem, tūskām, pie malārijas, kā asinstīrītāju līdzekli pie kroniskiem

ādas izsitumiem, menstruāciju izraisīšanai (uz 2 glāzēm novārīta at-

dzesēta ūdens ņem 1 tējkaroti sausas sasmalcinātas drogas, jauj 8

stundas stāvēt, lieto pa 'A glāzei 3 vai 4 reizes dienā V 2stundu

pirms ēšanas); ārīgi lieto pie strutojošām brūcēm, augoņiem (sakņu

novārījumu apmazgāšanai), pie mutes netīkamas smakas, zobu sā-

pēm.
Peucedaninum pie vitiligo lieto pa 1 tabletei (0,01 g) 2 vai 3 rei-

zes dienā 3 mēnešus (pēc ēšanas). Pavisam I—41 —4 ārstēšanās kursi

ar pusotra mēneša pārtraukumiem. Vienlaikus lieto arī Peucedaninum

0.5% ziedi, ar kuru apziež ādas bezpigmenta rajonus. Drīkst lietot

tikai ar ārsta ziņu. Kontrindikāeijas tādas pašas kā Beroxanum (sk.
1. sējumā 484. lpp.).

Peucedaninum pie audzējiem lieto, ja ārstēšanai izmanto tiofosf-
amīdu. Peucedaninum dod pa 0,03—0,09 g dienā (3—9 tabletes). Pie

krūts dziedzeru audzējiem var lietot arī vietēji peicedanīna 5% ziedi,

papildinot komplekso ārstēšanu.

Peicedanīnu iegūst arī no Peucedanum ruthenicum M. B. (P. offi-
cinale L.), kuru mūsu republikā reizēm atrod kā adventīvu augu
(ziedi dzelteni) un P. morisonii Bess., P. ostruthium (L.) Koch.

Senāk dažās zemēs rūgtdiļļu saknes (tā saucamo Ādama sakni)
lietoja kā ingvera surogātu.

RŪGTENES, DZIEDNIECĪBAS — GRATIOLA OFFICINALIS L.

Drogas: Rūgteņu laksti — Herba Gratiolae

Rūgteņu saknes — Radix Gratiolae

Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi ložņājoši, posmaini. Stumbrs

kails, vienkāršs vai ar nedaudz zariem, 15—40 (50) cm augsts.
Lapas sēdošas, pretējas (krusteniski visgarām stumbram), lapas
plātne kaila, vienkārša, vesela, iegareni olveidīga vai lancetiska,
3—6 cm gara, 0,5—2 cm plata, mala attāli smaili zobaina. Ziedi pa
vienam lapu žāklēs. Kauss dziji šķelts 5 daļās. Vainaglapas 5, vai-

nags divlūpains, vainaga apmale balta vai mazliet rožaina, stobriņš
dzeltenīgs. Putekšņlapas 4 (2 auglīgas, 2 staminodiālas). Augļlapas
2, sēklotne augšēja. Auglis pogaļa, atveras ar 4 vārsnēm. (10. att.)

Aug upju krastmalās, grāvjos. Ļoti reti. Līdz šim atrasts pie
Aiviekstes grīvas Daugavas labajā krastā, pie Kokneses, Aizkraukles

(abos Daugavas krastos), Ciemupē tīruma grāvī, apmēram 1 km no

Daugavas. Zied no jūnija līdz augustam. Viss augs indīgs.
Izmanto lakstus, saknes. Lakstus ievāc īsi pirms ziedēšanas, sak-

nes rudenī.

Sastāvs. Glikozīdi graciozīds (graciolīns; graciogenīns + 2 gli-
kozes), graciotoksīns; alkaloīdi, saponīni, graciolīnskābe, betulīnskābe,
ābolskābe, miecvielas, taukas eļļas.

Lieto tautas medicīnā kā caurejas līdzekli pie zarnu atonijas
(sakņu pulveri pa 0,5—l g vienā reizē vai pa 0,25—0,5 g 2 reizēs ik

pēc 2 stundām; sakņu vai lakstu uzlējumu — uz 1 glāzi ūdens ņem
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10. att. Dziedniecības rūgte-
nes — Gratiola officinalis L.

2—3 g drogas, lieto pa 2 ēdam-

karotēm vienā reizē), pie tūs-

kām, ascīta (šķidruma sakrāša-

nās vēdera dobumā bez iekai-

suma; uzlējumu pa 1 ēdamkaro-

tei 3 vai 4 reizes dienā), pie
liesas un aknu slimībām, dzelte-

nās kaites, kā sirds līdzekli, pie
menstruāciju traucējumiem, da-

žādiem ādas izsitumiem; cērmju
un lenteņu izdzīšanai (uzlējumu
pa 2 ēdamkarotēm rītā un va-

karā; A. Levčuks); ārīgi lieto

pie ielaistām, strutojošām brū-

cēm, izsitumiem, sasitumiem

(«zilumiem»), pie podagras, rei-

matisma (uzliek svaigus lakstus

vai uzlējuma apliekamos).
Rūgteņu darbība ir diurē-

tiska, laksatīva, antiseptiska, an-

tihelminta. Klīniskie dati par
rūgtenēm pretrunīgi, tās lietoja-
mas joti piesardzīgi. Rūgteņu
lapu izvilkums spirtā ietekmē

sirds darbību līdzīgi digitālim
(N. Solomčenko). Graciozīdam

un graciogenīnam tādas darbī-

bas nav. Mazas rūgteņu devas

palielina redzes jutīgumu pret
zaļu krāsu, lielas devas rada pilnīgu nejutību pret krāsu spektra
zaļo daļu.

Homeopātijā izmanto svaigus lakstus (Gratiola); ievāc pirms zie-

dēšanas.

ROGTPIENES, MAURAGU — PICRIS HIERACOIDES L.

Divgadīgs lakstaugs. Stumbrs 30—60 cm garš, zarains, tāpat kā

lapas ar stīviem matiņiem. Lapas pamīšus, visgarām stumbram, vien-

kāršas, veselas, sēdošas vai apakšējās ar neskaidri norobežotu kātu,
8—23 (30) cm garas, 1,5—3,2 cm platas, mala ar zobiņiem, gals un

pamats smails. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, kurvīšos, kas savukārt

skarās. Kurvīša gultne bez plēkšņlapiņām. Vīkala lapas vairākās rin-

dās jumstiņveidīgi. Kauslapu nav, to vietā vienā rindā sniegbalti
plūksnaini matiņi, kas veido augļa lidierīci. Vainaglapas 5, vainags
mēlveidīgs, dzeltens. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne apak-
šēja. Auglis sēklenis ar lidmatiņiem, augļa knābis tikko manāms.

Aug pļavās, krūmājos, ceļmalas. Ne bieži. Zied no jūlija līdz

septembrim.
Izmanto ziedošus lakstus.
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Sastāvs nav noskaidrots

Lieto tautas medicīnā pie aknu slimībām, dzeltenās kaites, pie vē-

dera aizcietējumiem, sāpju remdināšanai pie iekšējo orgānu sasitu-
miem (uz P/2 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti sausu lakstu,

Jauj 20 minūtes ievilkties, lieto pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā);

ārīgi lieto pie cietiem iekaisuma perēk|iem kā mīkstinošu līdzekli (sa-
smalcinātu lapu apliekamos).

Rūglpieņu darbība ir diurētiska, žultsdzinēja, viegli laksativa, sā-

pes remdinoša.

ROTAS, SMARŽĪGĀS — RUTA GRAVEOLENS L.

Droga: Rūtu laksti — Herba Rutae
Rūtu sēklas — Semen Rutae

Daudzgadīgs, ļoti smaržīgs lakstaugs vai puskrūms. Stumbri 30—

80 cm augsti, zaraini, pelēcīgi zilgani zaļi. Lapas pamīšus, kātainas,
divkārt vai trīskārt plūksnaini dalītas, ar caurspīdīgiem ēterisko eļļu
dziedzeriem. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, zaru galos dihaziālās

ziedkopās. Kauslapas 4, tikai galotnes ziedā tās 5. Vainaglapas 4

vai 5 (galotnes ziedā), dzeltenas, bārkstaini zobainas, galotnē cepur-

veidīgi ieliekušās, krasi pāriet šaurā nadziņā. Putekšņlapas 8 (10),

pamīšus vainaglapām. Augļlapas 4 (5), sēklotne augšēja, ar daudziem

dziedzeriem. Auglis pogaļa. (11. att.)

11. att. Smaržī-

gās rūtas — Ruta

graveolens L.
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Audzē kā krāšņumaugu. Ne bieži. Zied jūnijā, jūlijā. Indīgs.
Izmanto ziedošus lakstus un lapas.
Sastāvs. Lakstos ēteriskās eļļas (1,2%), tajās cineols, pinēns, limo-

nēns, metil-p-nonilketons, metil-p-heptilketons; furokumarīni bergap-
tēns, izoimperatorīns, psoralēns, ksantotoksīns, hinolīna grupas alka-

loīdi v-iagarīns, graveolīns, kokusaginīns, skimmiamīns, rutamīns (di-
metilgraveolīns); arborinīns, akronicīns; kumarīni; flavonoīds rutīns

v. c, sveķi, rūgtvielas, miecvielas. Augļos skimmiamīns, kokusaginīns.
Saknēs kumarīni kalepenzīns, graveliferīna metilēsteris, dimetilallil-

herniarianīns; vairāk kā 10 furokumarīnu — izopimpinellīns, bergap-
tēns, ksantotoksīns, psoralēns v. c; alkaloīdi rutakridīns, diktamnīns;

lignāna atvasinājums savinīns; kāda nenoteikta viela, kādas nav lak-

stos; ēteriskās eļļas (0,06%) ar narkotisku smaržu, tajās azulēns, ke-

toni. Pretaudzēju un fungistātiska aktivitāte. Sastāvs maz noskaid-

rots. Svaigiem lakstiem ir spēcīga, pat netīkama smarža, lakstiem

izžūstot, tā izzūd, un lakstu smarža atgādina rožu smaržu.
Lieto kā stimulējošu, antiseptisku, pretiekaisuma, spazmolītisku

līdzekli.

Tautas medicīnā lieto pie histērijas, krampjiem (līdzīgās daļās
rūtu lakstus un baldriāna saknes kā tēju izdzer pa malkiem 1 glāzi
dienā; tinktūru), pie epilepsijas, nervoza uzbudinājuma, galvas rei-

boņiem, sirds klauvēm, aizdusas, vispārēja spēku apsīkuma (tinktūru
pa 10 pilieniem 3 reizes dienā, uz 6 daļām degvīna ņem 1 daļu
svaigu lakstu, ļauj 10 dienas stāvēt siltā, tumšā vietā); pie tūskām,
urīnakmeņiem, nieru un urīnpūšļa saslimšanām, pie žultsakmeņiem,
žultspūšļa un kuņģa spazmām (parasti kopā ar citām drogām), pie
meteorisma, pie gastrīta ar pazeminātu kuņģa skābumu, ēstgribas ro-

sināšanai, pie kroniskas caurejas (tinktūru vai uzlējumu — uz 1

glāzi verdoša ūdens ņem nepilnu V 2tējkaroti drogas, ļauj 8 stundas

stāvēt, izlieto dienā vairākās reizēs); pie aterosklerozes, hipertonijas,
asins izplūdumiem galvas smadzenēs (tinktūru); pie vāji izteiktām,

sāpīgām menstruācijām, pie menstruālā cikla traucējumiem klimaktē-

rijā (uz P/2—2 glāzēm verdoša ūdens ņem 1 daļu rūtu lapas, 2 da-

ļas pētersīļu augļu, pavāra 10 minūtes, izlieto dienā, izdzerot pa
malkiem), kā abortīvu līdzekli; pie impotences; pie klepus, iesnām,
bronhiālās astmas, pie cukura diabēta, pie hemoroīdiem, pie vēnu pa-
plašināšanās, pie redzes vājuma, aterosklerozes, pie saindēšanās un

indīgu čūsku kodumiem; cērmju izdzīšanai (vienā reizē 1,5 g, pēc
tam drīz lieto kādu caurejas līdzekli); ārīgi lieto pie skrofulozes, ra-

hīta, kašķa (vannas), pie brūcēm, augoņiem (svaigu lakstu sulu), pie
sasitumiem — «zilumiem» (uzliek sasmalcinātus lakstus sajauktus ar

medu), pie strutojoša konjunktivīta, pie locītavu iekaisumiem, radi-

kulīta (kopā ar citām drogām).
Rūtu tinktūru — T-rae Rutae lieto pa 10—20 pilieniem 3 reizes

dienā. Novārījumu — Decoct. Rutae 5,0(10,0) —200,0 lieto pa 1 ēdam-

karotei 3 reizes dienā.

Rūtas ir Acophytum Nr. 2 (Radiculinum; lieto pie radikulītiem,

neirītiem, kuru cēlonis akūtas infekcijas, arī pie lumbago, pleksītiem,
neiromiozītiem), Noricavenum (lieto pie tromboflebītiem, kāju vēnu

varikozas paplašināšanās, hemoroīdiem) un daudzu tēju sastāvdaļa.

Rūtas ir oflcināla droga 8 valstīs, tās daudz izmanto homeopātijā.
Tās ir indīgs augs, lietojamas piesardzīgi, ar ārsta ziņu. Rūtas ne-

dod bērniem un sirmā vecumā.

Rūtu darbība ir tonizējoša, hipotensīvā, spazmolītiska, sāpes rem-
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dinoša, diurētiska. Svaigi rūtu laksti jutīgākiem cilvēkiem izraisa

ādas apsārtumu, iekaisumu, niezi, tulznas. Saindējoties, ja rūtas lie-

totas lielās devās, parādās stipra siekalošanās, akūti gremošanas
trakta traucējumi, elpas trūkums, bradikardija. Rūtas kontrindicētas

grūtniecības periodā.
Izteikti spazmolītiska darbība ir rutamīnam, Y-fa garīnam- kādam

nenoteiktam hinolīna grupas alkaloidam, arborinīnam, arī rūtu kuma-

rīniem. Akronicīnam u. c. radniecīgajiem savienojumiem ir pretau-
dzēju aktivitāte. Spēcīga fotodinamiska darbība ir rūtu furokumarī-

niem. No rūtu lakstiem iegūst rutīnu. Metilnonilketonu un metilhep-
tilketonu, kas ir rūtu ēteriskajās eļļās, izmanto smaržu ieguvei.

Rūtas ir viens no vecākajiem ārstniecības augiem, tās Hipokratą
un Galēna laikā lietoja kā diurētisku, spazmolītisku, pretkrampju
līdzekli.

RUTKI, MELNIE — RAPHANUS SATIVUS L. var. NIGER Mērāt

Droga: Rutku saknes — Radix Raphani
Viengadīgi vai divgadīgi (ziemas rutki) lakstaugi. Audzē pārtikai.

Bieži. Zied jūnijā, jūlijā. Dzimtene Vidusjūras apgabals.
Izmanto svaigas saknes.

Sastāvs. Olbaltumvielas, aminoskābes, organiskās skābes, lipīdi, ce-

luloze, fermenti, lizocīms; minerālvielas
— kālijs (līdz 1200 mg%;

kālija vairāk kā jebkurā citā dārzenī), nātrijs, kalcijs, magnijs, dzelzs,
fosfors, hlors, jods, broms; daudz sēra savienojumu ar fitoncidu ak-

tivitāti — metilmerkaptāns, glikobertegoīns, sinigrīns; antociāni (pe-
largonidīna glikozīdi v. c); karotinoīdi, holīns, adenīns, tiamīns (ap
0,12 mg%), askorbīnskābe (15—56 mg%). Fitoncīdi. Pretaudzēju
aktivitāte, sēklām izteikta baktericīdā un fungicidą aktivitāte.

Lieto pie žultsakmeņiem (arī profilaktiski), pie holecistītiem, he-

patoholecistītiem, holangīta (smalki sasmalcinātus svaigus rutkus

vai rutku sulu — Succus Raphani, lieto pakāpeniski palielinātās de-

vās, vienreizējā deva 50—90 g; lieto arī pa 100 g sulas vakarā, pakā-

peniski devu palielinot līdz 400 g); dietoterapija kuņģa sekrēcijas,
ēstgribas rosināšanai, peristaltikas pastiprināšanai, profilaktiski pret
aterosklerozi (dažādu ēdienu veidā).

Tautas medicīnā lieto pret aterosklerozi (profilaktiski pa ēdamka-

rotei sulu, sākot no V2glāzes dienā līdz 2 glāzēm), pie cingas, urīn-

pūšļa akmeņiem un smiltīm, pie nierakmeņiem, podagras, tūskām,
pret meteorismu, pie caurejas, zarnu parazītu izdzīšanai, ēstgribas

un gremošanas uzlabošanai, piena sekrēcijas veicināšanai, menstruā-

ciju izraisīšanai, pastiprināšanai, pie bronhītiem, garā klepus, aizsma-

kuma (svaigu sakņu sulu vairākas reizes dienā), pie plaušu tuber-

kulozes (rutku sulu V2—1 glāzi dienā ar medu); pie mazasinības

(līdzīgās daļās melno rutku, burkānu un biešu sakņu sulu pa ēdam-

karotei 3 reizes dienā, sulu maisījumu stikla traukā karsē krāsnī 3

stundas); ārīgi lieto pie reimatisma, «kaulu sāpēm», podagras, ra-

dikulītiem, miozītiem, neiraļģijām (saberztu rutku vai sulas aplieka-
mos, ierīvēšanai rutku sulu — uz 3 tilpuma daļām rutku sulas ņem
2 daļas medus, 1 daļu degvīna, pieliek nedaudz sāls — apmēram
1 ēdamkaroti uz V 2l maisījuma; vakarā izdzer I—2 degvīna glā-
zītes šāda maisījuma un ar tādu pašu ierīvē sāpīgās vietas); pie

strutojošām brūcēm, čūlām, mikotiskām ekzēmām (smalki saberztas

sēklas sajauc ar nedaudz ūdens, ieliek marles maisiņā un uzliek
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sāpīgajām vietām; lieto arī sakņu sulā samitrinātus apliekamos vai sa-

rīvētus rutkus); pie mēles paralīzes (košļā pa mazam gabaliņ;;
sakni, pēc iespējas ilgāk paturot mutē).

Dažu tautu medicīnā rutku sulu iegūst visai īpatni — veselā rutka

saknē izdobj dobumu, piepilda to ar medu vai cukuru un atstāj, ka-

mēr tie piesūkušies ar sulu; šādā veidā iegūto rutku sulu lieto pa
V2—IV2 glāzēm dienā.

Pie aknu un žultspūšļa slimībām svaigu rutku sakņu sulu liet »
ilgāku laiku (6—8 nedēļas) pakāpeniski palielinātās devās; vienrei

zēja deva 50—90 g (S. Tomiļins, A. Bašmurins).

Kā žultsdzinēju, pie žultsakmeņu slimības, holecistītiem, holango
hepatīta lieto rutku ekstraktu Holozanum.

Rutki ir spēcīgs žultsdzinējs, tiem ir diurētiska, pretiekaisumu.
antiseptiska darbība, tie pastiprina gremošanas sulu sekrēciju, ro

sina ēstgribu.
Homeopātijā izmanto svaigas saknes (Raphanus).
Rutki lietojami tikai ar ārsta padomu. Tajos ir samērā daudz tā

saucamo purina bāžu, asu ēterisko eļļu, tie var būt kaitīgi pie čūla.,

slimībām, gastrītiem, kolītiem, smagām aknu un nieru slimībām; na

ieteicami pie sirds slimībām smagā formā.

Rutku žultsdzinēja un diurētiska darbība labi bija pazīstama so

najām kultūras tautām, tos savos rakstos min Plīnijs. Dioskorīds un

Galēns ieteic rutkus gremošanas un ēstgribas uzlabošanai.

SABADILA — SCHOENOCAULON OFFICINALE (Schl.) Asa

Gray
(Sabadilla officinarum Lam.; Veratrum sabadilla Brandt)

Droga: Sabadilas sēklas — Semen Sabadillae

Daudzgadīgs sīpolaugs. Lapas lineāras, līdz 130 cm garas. Ziedi

divdzimumu, aktinomorfi, līdz 1 m garā blīvā vārpā. Aug Centrā

lās Amerikas kalnājos, Rietumindijā u. c.

Izmanto sēklas.

Sastāvs. Alkaloīdi (4—5%) cevadīns, cevacīns, veratridīns, sabadi

nīns, sabadīns, veragenīns, sabatrīns u. c.

Lieto pie neiralģiskām, reimatiskām sāpēm kā atvelkošu, anestezē

jošu līdzekli (ziedes), pret parazītiem (īpaši galvas utīm; Dcc. Sa-

badillae, T-rae Sabadillae).

Homeopātijā izmanto žāvētas sēklas (Sabadilla).
lekšķīgi lietotas, sēklas izraisa stipru caureju, vemšanu, saindējo

ties ar lielām devām sekas var būt letālas. Eiropā sāk lietot XVI i
gadsimtā.

SAFLORS, KRASU — CARTHAMUS TINCTORIUS L.

Droga: Saflora ziedi —
Flores Carthami

Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs 0,0—0,8 (1) m garš, zarains, kaiK

Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, gareni olveidīgas, sēdošas, cietas,

mala dzeloņsmaili zobaina, gals smails. Ziedi divdzimumu, aktino-

morfi, 1,5—3,5 cm platos kurvīšos. Ārējās vīkala lapas zālainas, iekšē

jās plēvainas, vidējās ar platu dzeloņainu piedevu. Kausmatiņu na'

Vainaglapas 5, vainags stobrveidīgs, oranžsārts vai dzeltens. Pu-

tekšņlapas 5, putekšnīcas saistītas, veido stobriņu. Augļlapas 2, sēk-

lotne apakšēja. Auglis balts, spīdīgs sēklenis.
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Kultivē kā krāšņumaugu. Reti. Zied jūlijā, augustā.
izmanto ziedus, augjus. Ziedus ievāc, kad tie noziedējuši un ātri

izžāvē, lai nezustu krāsa.

Sastāvs. Ziedos glikozīdiskas krāsvielas kartamīns un kartamidīns.

Sēklās taukas eļļas (60%; pēc garšas līdzīgas saulpuķu eļļai).
Lieto tautas medicīnā pie dzeltenās kaites (uz 1 glāzi ūdens ņem

2 tējkarotes sausu ziedu, ļauj slēgtā traukā 1 stundu stāvēt, lieto

pa 1 ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā). Sēklu eļļu lieto tāpat kā

saulpuķu eļļu.
Saflora ziedu darbība ir žultsdzinēja, diurētiska, viegli laksatīva.

Safloru Vidusāzijas republikās, Kaukāzā u. c. kultivē kā eļļas

augu, eļļu izmanto pārtikai un tehnikā. Agrāk no ziediem ieguva
nekaitīgu dzeltenu krāsu pārtikas rūpniecībai, gatavoja mākslīgo saf-

rānu, dažkārt viltoja arnikas ziedus.

SAGOPALMA — METROXYLON RUMPHII Mart.

Svarīga tropisko apgabalu palma, kurai tāda pati nozīme kā

mērenā klimata apgabalos rudziem, kviešiem vai rīsiem. Stumbrs 8—

12 m garš. Lapas plūksnainas, 4—6 m garas. Zied vienu reizi mūžā

(15—20 gadu vecumā). Lieli sagopalmu meži ir Jaungvinejā, Molusku

salās u. c

Izmanto stumbra serdi, kuras parenhīmā uzkrājas ciete. Vienā

sagopalmas stumbrā ir 75—300 kg cietes.

Lieto dietoterapija (sago — Amylum Sago) pie organisma vispā-

rēja novārguma, pēc pārciestām slimībām kā viegli sagremojamu,
barojošu produktu, kā apvelkošu līdzekli. Ziemeļu zemēs sago gatavo
no kartupeļu cietes.

SALĀTENES, PARASTĀS — LAMPSANA COMMUNIS L.

Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs 0,3—1 m garš. Lapas pamīšus,
vienkāršas, 6—12 cm garas, 2,1 —7 cm platas, mala rupji zobaina,
apakšējās lapas koklesveidīgas, ar garu kātu, augšējās kļūst arvien

mazākas, veselas, lancetiskas vai gareni olveidīgas, ar īsu kātu vai

sēdošas. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, pa nedaudziem kurvīšos; kur-

vīši skrajās skarās. Kurvīša gultne kaila. Vīkala lapas 1 rindā, pēc
nozicdēšanas stāvas, pie vīkala pamata dažas nelielas augšlapas (ārē-
jais vīkals). Kausa matiņu nav. Vainaglapas 5, vainags mēlveidīgs.
Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. Auglis sēklenis.

Aug mežos, krūmājos, sētmalēs. Bieži. Zied no jūnija līdz au-

gustam.
Izmanto ziedošus lakstus (ziedošu zaru galotnes) un lapas.
Sastāvs. Karotini (16 mg%), askorbīnskābe (60 mg%). Sastāvs

nav noskaidrots.
Lieto tautas medicīnā kā vieglu caurejas līdzekli (uz 1 glāzi ver-

doša ūdens ņem 1 ēdamkaroti sausu lakstu, ļauj 2—3 stundas ievil-

kties, lieto pa I—21 —2 ēdamkarotēm 3 reizes dienā); ārīgi lieto pie stru-

tojošam brūcēm (sasmalcinātas lapas vai sausu lapu pulveri, brūces

tad drīz attīrās no strutām un sadzīst), pie reimatiskām sāpēm, ādas

iekaisumiem (saplaucē svaigus vai žāvētus lakstus, ieliek marles mai-

siņā un uzliek sāpīgajām vietām).
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SALĀTI — LACTUCA L.

Divgadīgi lakstaugi ar piensulu. Stumbrs 0,3—1 (1,2) m garš. La-

pas pamīšus, vienkāršas. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, nelielos kur-

vīšos. Vīkala lapas 1 rindā, pie vīkala pamata dažas nelielas augš-
lapas (ārējais vīkals). Kausa matiņi vienkārši, vairākās rindās un

apmēram vienāda garuma, paliek pie augļa un veido augļa lidierīci.

Vainaglapas 5, vainags mēlveidīgs, dzeltens. Putekšņlapas 5. Augļ-
lapas 2, sēklotne apakšēja. Auglis sēklenis ar ribiņām un garu knābi.

Dārza salāti — Lactuca sativa L.

Droga: Salātu laksti — Herba Lactucae sativae

Lapas lielas, platas, otrādi olveidīgas, veselas, mala gluda vai viļ-
ņaina, bez dzeloņsmailiem zobiņiem, pamats parasti sirdsveidīgs. Uz

ziedneša lapas stāv horizontāli. Ziedu kurvīši plašās, vairogiem līdzī-

gās skarās.

Kultivē kā lapu dārzeni. Izaudzētas daudzas šķirnes. Ļoti
bieži. Zied no jūnija līdz augustam.

Kompasa salāti — Lactuca ser-

riola Tom.

Lapas 5—16 cm garas,

2—9 cm platas, plūksnaini dai-

vainas vai šķeltas, apakšējās

koklesveidīgas, vismaz stumbra

vidusdajā tās skaujošas, ar bult-

veidīgu pamatu, mala rupji dze-

loņsmaili zobaina, augšējās ma-

zākas, lancetiskas, veselas. La-

pas stāv gandrīz vertikāli, viena

lapas puse pavērsta uz zieme-

ļiem, otra uz dienvidiem (tādēļ
augam nosaukums — kompasa
salāti). Ziedu kurvīši piramidā-
lās skarās. (12. att.)

Aug nezālienēs. Reti (Jugla,
Rīga, Daugavpils). Zied no

jūlija līdz oktobrim.

Izmanto lapas.
Sastāvs. Dārza salātos gliko-

zīdiska rūgtviela laktucīns (rada
salātu rūgteno garšu), olbal-

tumvielas (apmēram 1%). cu-

kuri (ap 3%) un citi ogļhidrāti,
taukvielas (0,3%), minerālvie-

las — kālijs (250—390 mg%),

12. att. Kompasa salāti —

Lactuca serriola Tom.
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dzelzs, fosfors, magnijs, nātrijs, kalcijs, varrš, jods, kobalts, molib-

dēns, cinks; riboflavīns, tiamīns, tokoferoli, karotini (0,09—12 mg%),
askorbīnskābe (5 —30 mg%), nikotīnskābe (0,14 mg%), bioflavonoīdi,
fermenti. Askorbīnskābes un karotinoidu tumšajās lapās vairāk nekā

gaišajās salātu lapās.
Kompasa salātos laktucīns, laktucerīns, laktuciktīns, alkaloīdi (zī-

mes), askorbīnskābe (630 mg%). Balto piensulu iztvaicējot, iegūst tā

saucamo laktukāriju, kam narkotiska darbība un lielākā daudzumā

var būt nāvīgs.
Lieto dārza salātus dietoterapija pie avitaminozēm (profilaktiski

un ārstēšanai), pie vēdera aizcietējumiem, kroniskiem gastrītiem (svai-

gus salātus), pie čūlas slimības (salātu sulu), kā nomierinošu un

diurētisku līdzekli (pusmūža gados, pēc pārciestām slimībām).
Tautas medicīnā lieto pie nervozas uzbudinātības (uz 1 glāzi

ūdens ņem 1 ēdamkaroti svaigu lapu, ļauj I—2 stundas stāvēt, lieto

pa V2 glāzei 2 vai 3 reizes dienā), pie bezmiega, «caura miega» (pa
glāzei uzlējuma vakarā), pie hipertonijas (uzlējumu pa '/a glāzei
2 reizes dienā), pie cingas, diabēta, pie aknu slimībām (svaigus sa-

lātus vai lapu uzlējumu), piena sekrēcijas veicināšanai (sēklu uzlē-

jumu), pret krampjiem (laktukāriju).
Tautas medicīnā kompasa salātus lieto pie dažādām «iekšējām sā-

pēm», pie kroniska bronhīta, nerimtīga klepus, pie garā klepus, as-

tmas, pie aizdusas, pret bezmiegu, kā caurejas līdzekli, pie urīnpūšļa
sāpēm, tūskām, podagras (uz 3 glāzēm verdoša ūdens ņem 1 tējka-
roti drogas, ļauj 4 stundas stāvēt, lieto pa ēdamkarotei 3 reizes

dienā pirms ēšanas; lieto arī laktukāriju); ārīgi lieto brūču dziedi-

nāšanai (sausu lapu pulveri).
Salātu darbība ir nomierinoša, iemidzinoša, sāpes remdinoša, pret-

krampju, laksatīva, diurētiska.

Homeopātijā izmanto Lactuca virosa L. svaigu visu ziedošu augu
(Lactuca).

Salātus kultivē apmēram 2000 gadu. Domājams, ka tie izkulti vēti

no savvaļas salātiem, kas sastopami Dienvideiropā. Salātus pret bez-

miegu ieteicis senās Romas ārsts Galēns, Antonijs Muzo ar salātiem

ārstējis Cezarą Augusta aknu kaites.

SALDSAKNĪTES, PARASTAS — POLYPODIUM VULGARE L.

Droga: Saldsaknīšu sakneņi — Rhizoma Polypodii
Daudzgadīga paparde. Sakneņi ložņājoši, ar brūnām plēksnēm,

tiem sākumā saldena garša, vēlāk rūgtena, savelkoša, skarba. Lapas
mūžzaļas, pamīšus, vienkārt plūksnaini dalītas, B—4o8—40 cm garas, kāts

parasti īsāks nekā lapas plātne, plūksnas lineāri lancetiskas, uz ga-
lotni pakāpeniski kļūst mazākas. Sori (sporangiju kopas) apaļi, vien-

mērīgi gar lapas plātnes plūksnu vidējo dzīslu, vēlāk tie saplūst
kopā; plīvura nav. Sporas dzeltenīgas. No izdīgušas sporas izaug

gametofīts (protallijs), uz kura attīstās arhegoniji ar olšūnām un an-

terīdiji ar spermatozojiem. No apaugļotas olšūnas izaug sporofīts —

zaļā paparde. (13. att.)
Aug uz klintīm, akmeņiem, mūriem. Diezgan reti. Indīgs?
Izmanto sakneņus. levāc rudenī (oktobrī) vai pavasarī (maijā). No

tiem notīra plēksnes, sakņu un lapu atliekas, pēc tam izžāvē.

Sastāvs. Gļotvielas, glicirizīns, taukas eļļas (8%), miecvielas, ciete,

mannīts, cukurs, ābolskābe, olbaltumvielas, sveķi. Lapās un stumbros

diezgan daudz alkaloidu.



46

13. att. Parastās saldsaknītes

Polypodium vulgare L.

Lieto tautas medicīnā pie vēdera

aizcietējumiem, ēstgribas veicināša-

nai, pie aknu un liesas slimībām,
kā abortīvu līdzekli, kā atklepoša-
nas līdzekli, pie plaušu tuberkulo-

zes, saaukstēšanās (uz 1 glāzi auk-

sta ūdens ņem 3 ēdamkarotes sausu

sakneņu, ļauj 8 stundas stāvēt, tad

šķidrumu nolej, bet biezumiem uz-

lej 1 glāzi verdoša ūdens un atstāj
10—15 minūtes ievilkties, pēc tam

nokāš, salej abus šķidrumus kopā
un izlieto vienā dienā vairākās rei-

zēs; sakneņu pulveri lieto pa tējka-
rotei 3 vai 4 reizes dienā); lieto ari

zarnu parazītu izdzīšanai; ārīgi
lieto pie brūcēm (lapas).

Saldsaknišu darbība ir viegli
laksatīva, diurētiska, žullsdzinēja.

SĀLSZĀLES, RIHTERA — SALSOLA RICHTERI Kar.

Droga: Rihtera sālszāļu augļi — Fructus Salsolae Richteri

Krūms vai 2—3 m garš koks. Lapas pamīšus, sulīgas, gandrīz

pavedienveidīgas, 4—B cm garas, 0,2 cm platas. Ziedi divdzimumu,

aktinomorfi, vārpām līdzīgās ziedkopās. Apziedņa lapas 5, tumsnējas,

gar malu plēvainas. Putekšņlapas 5. Auglis apaļš riekstiņš ar spār-
niem.

Aug Vidusāzijas, Irānas stepēs. Zied no maija līdz septembrim.
Izmanto augļus kopā ar paliekošo apziedni.
Sastāvs. Alkaloīdi (0,7—1,4%) salsolidīns, salsolīns (salsolidīna

kondensācijas produkts).
Lieto hipertoniskās slimības I un II stadijā, pie galvas smadzeņu

spazmām (Salsolinum, Salsolidinum).

Tautas medicīnā lieto pie galvas sāpēm, pie nervozitātes, pie sirds

klauvēm, «spiedieniem» sirds apvidū it īpaši klimaktērija periodā (uz
1 glāzi ūdens ņem 1 ēdamkaroti drogas, lieto pa

l/2
ēdamkarotei 2

vai 3 reizes dienā. Tinktūrai uz V 2l degvīna ņem 1 ēdamkaroti sa-

smalcinātu augļu, lieto pa 60 pilieniem 2 vai 3 reizes dienā).
Salsolinum (Salsolini hydrochloridum) lieto pa 1 tabletei (0,03)

2 vai 3 reizes dienā; muskulī injicē pa 1 ml 1% šķīdumu.
Salsolidinum (Salsolidini hydrochloridum) lieto pa 1 tabletei (0,03)

2 vai 3 reizes dienā.

Kā salsolīns tā salsolidīns ir vairāku kombinētu preparātu (piemē-
ram, Dipasalinum v. c.) sastāvdaļa. Salsolīns un salsolidīns papla-
šina asinsvadus, mazliet pazemina arteriālo asinsspiedienu, tiem ir

arī sedatīva darbība.
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SALVIJAS — SALVIA L.

Salvijas, dziedniecības — Salvia officinalis L.

Droga: Salvijų lapas — Folia Salviae

Puskrūms. Stumbri 20—50 (75) cm gari, četršķautnaini, zaraini,

apakšējā daļā koksnaini, augšējās lakstainās daļas rudenī nonīkst.

Lapas pretējas, pelēki zaļas, ļoti aromātiskas, plātne iegareni olvei-

dīga, 3,5—8 (10) cm gara, 2—3,5 cm plata, ar matiņiem (it sevišķi
apakšpusē), augšējās lapas sēdošas, citas — kātainas; pie lapas pa-
mata mēdz būt viena vai pāris daiviņu — lapas austiņu, lapas gals
smails, pamats ķīļveidīgs, mala sīki zobaina. Pieziedlapas olveidīgas
vai ieapaļas, ar matiņiem, ziedu laikā nobirst. Ziedi divdzimumu, zi-

gomorfi, pa 6—lo patālos pušķos zaru galos; ziedu kāts īss. Kaus-

lapas 5, kauss divlūpains, ar dziedzermatiņiem. Vainaglapas 5, vai-

nags zili violets, divlūpains, 2 —2,5 cm garš, augšlūpa stāva, div-

daivaina, apakšlūpa trīsdaivaina. Putekšņlapas 2, stāv augšlūpas
jomā. Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Auglis 4 riekstiņu skaldauglis.
(14. att.)

Audzē ka krāšņumaugu un ārstniecības augu. Reti.

Izmanto lapas, ziedus. Visvairāk ēterisko eļļu lapās, kad ziedi no-

ziedējuši, ziedos — pilnplaukumā. Otrajā un trešajā gadā lapās ēte-

risko eļļu vairāk nekā pirmajā gadā, augstākajās lapās vairāk nekā

zemākajās. Pirmajā gadā lapas ievāc sep-
tembrī, otrajā —

2 vai 3 reizes sākot no

jūnija līdz septembrim. Ja lapas ievāc vē-

lāk, kad nogatavojas sēklas, ēterisko eļļu
tajās mazāk un augi sliktāk pārziemo.
Drogu žāvē kaltēs, izklātu plānā kārtā,
sākumā 35—40°, beigās 50° temperatūrā.
Var žāvēt arī laukā, ēnā. Droga derīga
1 gadu.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas (0,5—2,5%),
tajās salviols (30—50%; identisks tujo-
lam), cineols (ap 15%), a-pinēns, salvēns,
c/-borncols (8—14%), cedrēns,
para-cimols; alkaloīdi, miecvielas, rūgtvie-
las, ursolskābe, oleanolskābe, uvaols, pa-
radifenols, saponīni, sveķi (5—6%)- B

grupas vitamīni, nikotīnskābe. Fitoncīdi

(aktīvi pret tuberkulozes mikobaktērijām).
Pretaudzēju aktivitāte.

Lieto pie nervozitātes, nervu sistēmas

tonizēšanai, it īpaši klimaksa periodā, pie
galvas reiboņiem, aterosklerozes, hiperto-
nijas, paralītiskas roku trīces; pie klepus,
elpas ceļu iekaisumiem, bronhītiem, kata-

rālas angīnas; pie kuņģa-zarnu trakta

iekaisumiem (gastrītiem, kolītiem), pie

14. att. Dziedniecības salvijas — Salvia

officinalis L.
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kuņģa čūlas, nieru un urīnpūšļa iekaisuma, pie kuņģa un zarnu

traktu spazmām, meteorisma, pret caureju, ēstgribas rosināšanai; pret
svīšanu pie plauša tuberkulozes, klimaksa un pubertātes periodā; lai

samazinātos piena sekrēcija bērna zīdīšanu beidzot; pie sejas ādas

tuberkulozes (ārste Ļinkova lieto uzlējumu iekšķīgi, nelietojot ārī-

gus līdzekļus); ārīgi lieto pie stomatītiem, smaganu asiņošanas, aug-

šējo elpas ceļu iekaisuma, katarālas angīnas (skalošanai, inhalāci-

jām), pie kroniskiem poliartrītiem, radikulītiem, išiasa, pie parēzēm

un kontraktūrām pēc pārciesta poliomielīta (vannas), pie grūti dzīs-

tošām, strutojošām brūcēm, čūlām (koncentrēta novārījuma aplieka-
mos), pie ādas izsitumiem pubertātes periodā (vannas, apliekamos),
pret matu izkrišanu (novārījumu), pie hemoroīdiem (klizmas).

Tautas medicīnā lieto arī pie stipras ieilgstošas asiņošanas men-

struāciju periodā, pie saaukstēšanās, gripas, pie aizdusas, «sirds lēk-

mēm» (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 tējkaroti sausu lapu, ļauj
V 2stundu slēgtā traukā ievilkties, lieto pa V 2glāzei 3 vai 4 reizes

dienā); pie astmas (smēķē lapas vai lakstus); lieto arī zarnu para-
zītu izdzīšanai; ārīgi lieto pie kroniskām čūlām, noberzumiem, au-

dzējiem (novārījuma apliekamos), zobu tīrīšanai, «smaganu stipri-
nāšanai» (ieberzē ar svaigām lapām), pie trīcošās triekas (vannas;

uzlējumu iekšķīgi), pret kāju svīšanu (vannas).

Salvijų lapu uzlējumu — Inf. fol. Salviae 8,0—10,0:200,0 lieto

pa 1 ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā (pie klepus v. c); 1,0—2,0:

:200,0 (uz 1 glāzi ūdens ņem apmēram 1 tējkaroti sasmalcinātu lapu,
ļauj V 2stundu ievilkties) lieto pa •/« glāzei 3 vai 4 reizes dienā.

Ārīgi (skalošanai, apliekamiem) uz 1 glāzi verdoša ūdens nem 1—

3 ēdamkarotes lapu (20,0:200,0).
Salvijų tinktūru — Tincturae Salviae (izvelk 70° spirtā, 1 : 10) uz

glāzi ūdens ņem 30 pilienus (skalošanai).
Inhalācijām 1 vai 2 g (30—50 pilienus) salviju eļļas — Oleum

Salviae iepilina traukā karstā ūdenī un, noliecoties pār trauku, ieelpo
tvaikus caur muti; pāri galvai un traukam pārsedz drānu.

Pret svīšanu lieto uzlējumu 15,0:200,0 pa V2—1 glāzei (apmēram
2 ēdamkarotes lapu uz glāzi ūdens) vakarā.

Pie hemoroīdiem (G. Sagalovs, 1962.) pēc iztīrošās klizmas ar no-

vārītu atdzesētu ūdeni, izdara dziedinošu salviju koncentrēta uzlē-

juma klizmu (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 4—6 ēdamkarotes lapu,
ļauj 15—20 minūtes stāvēt); slimniekam jāpaliek gulus stāvoklī 20—

30 minūtes, lai klizma neiztecētu. Uzlējumu katrai dienai gatavo no

jauna. Procedūras izdara apmēram 1 nedēļu katru dienu. Jāseko, lai

ik dienas izietu vēders; nedrīkst lietot alkoholiskus dzērienus.

Salviju darbība ir nomierinoša, tonizējoša, spazmolītiska, pretie-
kaisumu, savelkoša, sāpes remdinoša, antiseptiska, baktericīdā, tās

sekmē asins recēšanu, pazemina sviedru un piena dziedzeru sekrēciju,
palielina diurēzi. No saknēm iegūst efektīvu dabisku antioksidantu

(Bulgārijas Tautas republikā).
Salvijas ir daudzu dziedniecības tēju sastāvdaļa, oficināla droga

gandrīz visās zemēs, arī pie mums (no 1961. gada). Tās izmanto

zobu pastu un pulveru aromatizācijai.
Kontrindicētas pie akūta nieru iekaisuma un stipra klepus. Tās

nevar lietot lielās devās un ilgu laiku (var rasties gļotādas iekaisumi

un pat saindēšanās); katrā ziņā nepieciešams ārsta padoms.
Savā Dzimtenē Dienvideiropā salvijas ir visai populārs ārstniecī-

bas augs, tās plaši izmanto gan zinātniskajā, gan tautas medicīnā.
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Bija laiks, kad tās uzskatīja par līdzekli jaunības atgriešanai un

lietoja pret aptaukošanos. Hipokrats un Dioskorīds uzskatīja salvijas
par svētu zāli, it sevišķi noderīgu pret neauglību. Senajā Ēģiptē
pēc epidēmijām sievietēm deva salviju dzērienu, lai ātrāk atjaunotos
tauta.

Homeopātijā izmanto svaigas lapas (Salvia).
Francijā, Vācijā u. c. salviju lapas lieto kā piedevas pie salātiem,

sakņu, gaļas un zivju ēdieniem, pie konserviem v. tml.

Birztalu salvijas — Salvia nemorosa L.

Pļavas salvijas — Salvia pratensis L.

Daudzgadīgi lakstaugi, mūsu republikā atrasti kā adventīvi augi
paris vietās.

Sastāvs maz izpētīts. Atrasts proteīns (18,5%), 16 svarīgas ami-

noskābes.

Lieto tautas medicīnā ēstgribas rosināšanai, pie vēdera sāpēm, ne-

labas dūšas, pie sirds neirozēm (lakstu vai lapu uzlējumu — uz 1

glāzi verdoša ūdens ņem 1 tējkaroti drogas, ļauj slēgtā traukā 2

stundas ievilkties, lieto pa V 2glāzei 3 vai 4 reizes dienā pirms ēša-

nas), pie sirds klauvēm (sasmalcinātus kaltētus augļus), pie saauk-

stēšanās, urīna nesaturēšanas (lakstu uzlējumu), pie dizentērijas
(kaltētus augļus); ārīgi lieto pie mutes un rīkles gļotādas iekaisu-

miem (uzlējumu skalošanai — uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdam-

karoti lakstu, ļauj slēgtā traukā pāris stundu ievilkties), pie audzē-

jiem (uzliek sasmalcinātas svaigas lapas), pie brūcēm, čūlām (uzlē-
jumu apmazgāšanai).

Muskata salvijas — Salvia sclarea L.

Viengadīgs vai divgadīgs lakstaugs. Stumbrs 40—100 cm (kultivē-
jot līdz 200 cm) garš. Lapas 7—20 cm garas, mala divkārt zobaina.

Ziedkopas ass un ziedu kāti lipīgi, ar daudziem dziedzermatiņiem.
Ziedi rožaini violeti, 2—2,5 cm gari. Aug Vidusāzijā, Krimā, Uk-
rainas dienvidos, kur tās arī kultivē.

Izmanto ziedkopas. legūst ēteriskās eļļas.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas (svaigā drogā 0,5%), tajās linalilacetāts

(58—70%), Minalools (10—15%), ocimēns, mircēns, cedrēns, nero-

lidols; sklareols.

Lieto pie kroniskiem un akūtiem dažādas izcelsmes poliartrītiem,
radikulītiem, išialģijām, pie parēzēm un kontrakcijām pēc pārciesta
poliomielīta (vannas ar muskata salviju kondensatu, kas rodas, iegūs-
tot no salvijām ēteriskās eļļas; grupa Moldāvijas ārstu N. Grečina

vadībā, 1958.).

Tautas medicīnā lieto pie plaušu tuberkulozes (pret svīšanu naktī)
un citām elpošanas orgānu saslimšanām (lapu uzlējumu vai novārī-

jumu), piena sekrēcijas samazināšanai; pie caurejas, kroniska kolīta,

dizentērijas kā savelkošu un antiseptisku līdzekli, pie nieru slimībām,

gremošanas uzlabošanai; ārīgi lieto pie rīkles un mutes gļotādas
iekaisumiem (uzlējumu skalošanai), pie angīnas, pie išiasa, «kaulu

sāpēm».
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SANTALS, BALTAIS — SANTALUM ALBUM L.

Mūžzaļš koks, pusparazīts — ar saknēm piesūcas pie citu augu
saknēm, bet var veģetēt arī patstāvīgi. Lapas pretējas, vienkāršas,
veselas. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi. Aug un kultivē Austrumin-

dijā, Malaja arhipelāga salās.

Izmanto koksni.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas (3—6%). tajās santalols (līdz 98%), san-

talēns, seskviterpēnu spirti, u. c.

Lieto kā vāju antiseptisku līdzekli pie urīnceļu iekaisumiem, kro-

niskas gonorejas (santalu eļļu — Oleum Santali). Medicīnā lieto

tagad visai ierobežoti; līdzeklis tika pārņemts no Indijas tautu medi-

cīnas, kas to lietoja medicīniskiem un kosmētiskiem nolūkiem, kā arī

mirušo iebalzamēšanai. Lielas devas rada narkozei līdzīgu stāvokli.

SARENES, ZAĻĀS — SETARIA VIRIDIS (L.) P. B.

Viengadīgs lakstaugs. Stumbri 5—60 cm gari. Lapas pamīšus, line-

āras, augšējā lapa garāka kā vārpskara; lapu maksts ar matiņiem,
mēlītes vietā matiņi; dzīslojums paralēls. Vārpskara blīva, ar dau-

dzām ap 2,5 mm garām vienzieda vārpiņām; pie vārpiņu pamata at-

skabargaini matiņi. Vārpiņas plēksnes 3, nevienādas, ārējā vismazākā.

Zieda plēksnes 2, strupas, bez akota, paliek pie augļa. Putekšņlapas
3. Augļlapas 2. Auglis plēksnenis 1,9—2,4 mm garš.

Aug laukos, dārzos. Diezgan bieži. Zied no jūlija līdz septem-
brim. Nezāle.

Izmanto lakstus.

Sastāvs. Proteīni (9,8—13%), taukvielas (2,3—3,1%), olbaltum-

vielas (5,8—11,4%), minerālvielas (7—12,9%)- Sastāvs maz noskaid-

rots.

Lieto tautas medicīnā kā diurētisku līdzekli.

SARMENES — STACHYS L.

Daudzgadīgi lakstaugi. Stumbrs četršķautnains, 30—75 (100) cm

garš, zarains, ar matiņiem. Lapas pretējas, vienkāršas, veselas, ar

matiņiem. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, patālos pušķos zaru galos.

Kauslapas 5, saaugušas, kausa zobiņi tikai mazliet nevienādi, smaili.

Vainaglapas 5, vainags divlūpains, ar matiņiem; augšlūpa vesela,

stāva, gandrīz plakana, apakšlūpa trīsdaivaina, vainaga stobriņš

iekšpusē ar matiņu gredzenu. Putekšņlapas 4, pēc noziedēšanas iz-

liecas sāņus ārpus vainaga. Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Auglis
4 riekstiņu skaldauglis.

Zied no jūnija līdz augustam.

Meža sārmenes — Stachys sitvatica L.

Droga: Meža sārmeņu laksti — Herba Stachidis

Meža sārmeņu ziedi — Flores Slaclīidis

Lapas plati olveidīgas, 3—15,5 cm garas, 1,5—9,5 cm platas, ar

garu kātu, mala rupji zobaina, pamats dziļāk vai seklāk sirdsveidīgs.
Ziedi 1,4—1,7 cm gari, tumši purpursarkani, apakšlūpa ar baltiem

plankumiņiem (15. att.).
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— Stachys silvatica L. (pa kreisi), purva
sārmenes — S. L. (pa labi).
15. att. Meža sārmenes

Aug lapu koku mežos, krūmājos. Ne bieži.

Izmanto ziedošus lakstus, ziedus.

Sastāvs. Betainą bāzes betonicīns, turicīns, stahidrīns, trigonellīns;
holīns, alantoīns, miecvielas, ēteriskās eļjas, flavonoīdi, sveķi, orga-
niskās skābes, fenolkarbonskābe, askorbīnskābe. Indīgas.

Lieto pie dzemdes asiņošanas un atonijas dzemdībās (stahidrīna
hlorīdu, tinktūru, ekstraktu), pie asiņošanas, kuru cēlonis iekaisumi,

fibromiomas. Tautas medicīnā lieto pie pārliekas menstruālas asiņo-

šanas, nekārtīgām menstruācijām, pie sirds neirozēm, epilepsijas, ģī-
boņiem, pie bezmiega, hipertoniskās slimības sākuma stadijās, pie
dažādiem ādas izsitumiem, pie gremošanas trakta saslimšanām, kuņģa

sāpēm, aknu slimībām, pie podagras (uz 2 glāzēm verdoša ūdens

ņem 1- tējkaroti drogas, jauj slēgtā traukā 1 stundu stāvēt, lieto pa

ēdamkarotei 3 reizes dienā); ārīgi lieto pie brūcēm, čūlām (sasmal-
cinātu lakstu pulveri), pie krūšu dziedzeru iekaisumiem (lakstu uz-

lējuma apliekamos).
Meža sārmenes lieto medicīnā kopš Hipokratą laikiem.
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Purva sarmenes — Stachys palustris L.

Lapas gareni lancetiskas, 3—15 (18) cm garas, 0,6—3 cm pla-
tas, sēdošas vai ar īsu kātu, mala sīki zobaina, pamats ieapaļš vai

sekli sirdsveidīgs. Ziedi 1—1,5 cm gari, violeti sārti. (15. att.)
Aug mitrās pļavās, laukos, upmalās, purvājos. Bieži.

Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Betaīna bāzes, miecvielas, organiskās skābes, ēteriskās

eļļas, flavonoīdi, askorbīnskābe. Sastāvs maz pētīts.
Lieto tautas medicīnā pie vājas dzemdību darbības, menstruālas

asiņošanas, pie ģīboņiem, smadzeņu triekām, bezmiega (uz 1 glāzi

degvīna ņem 3 tējkarotes ziedošu lakstu, ļauj 7 dienas stāvēt, lieto

pa 15—20 pilieniem, 3 vai 4 reizes dienā, uzdzerot pāris ēdamkaro-

tes ūdens); ārīgi lieto pie angīnas (uzlējumu skalošanai — uz 1

glāzi verdoša ūdens ņem IV2 ēdamkaroti lakstu), pie brūcēm, čūlām

(uzlējumu apmazgāšanai), pie skrofulozes (uzlējuma vannas), pie
dažādiem ādas izsitumiem.

Sārmenes nomierinoši ietekmē centrālo nervu sistēmu, palielina
sirds muskuļa saraušanās spēku (pēc aktivitātes tās pārākas par mā-

terēm), neietekmējot manāmi tās ritmu, nedaudz pazemina arteriālo

asinsspiedienu, uzlabo pašsajūtu, pastiprina dzemdes kontrakcijas
(ietekme uz dzemdi līdzīga melno graudu ergotamīna ietekmei, bet

vājāka un nav tik ilga; Irkutskas medicīnas institūta pētījumi), tām

ir pretasiņošanas, sāpes remdinoša, dziedinoša, antiseptiska, diurē-

tiska darbība.

SĀRT2IBULISI, SARKANIE — ODONTITES RUBRA Gfl.

Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs ļoti zarains, 10—40 cm garš. La-

pas pretējas, vienkāršas, veselas, sēdošas, I—s cm garas, 0,2—1 cm

platas, ar matiņiem, malai katrā pusē I—s1 —5 zobiņi, pamats un gals
smails. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, ķekaros vai vārpās stumbra un

zaru galos seglapu žāklēs. Kauslapas 4, kauss divlūpains. Vainagla-
pas 4, nedzidri violeti sārtas, vainags divlūpains, 0,7—1,1 cm garš.

Putekšņlapas 4. Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Auglis pogaļa.
Aug laukos, ceļmalas, pļavās. Bieži. Zied no jūlija līdz ok-

tobrim.

Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots; atrasti alkaloīdi (0,07%) CnHi2
ON

2 un

CnH IOO 2N2.
Lieto tautas medicīnā ka sirds līdzekli, pie paaugstinātas tempe-

ratūras.

Sārtžibulīšu darbība ir kardiotoniska, sedatīva, hipotensīvā, pret-
krampju (izmēģinājumi ar dzīvniekiem; sk. deviņvīruspēku).

SASAFRASS, DZIEDNIECĪBAS — SASSAFRAS OFFICINALE

Nees et Eberm.

Droga: Sasafrasa koksne — Lignutn Sassafras
Mūžzaļš koks. Aug Ziemeļamerikas dienvidos, Brazīlijā.
Izmanto smaržīgo sakņu koksni.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas, safrols (ar fenheļa smaržu).

Lieto kā sviedrēšanās, diurētisku un asinstīrīšanas līdzekli pie kro-

niskām ādas slimībām. No safrola iegūst heliotropīnu.

Homeopātijā izmanto žāvētas sakņu mizas (Sassafras).
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SAULKRĒSLIŅI — THALICTRUM L.

Daudzgadīgi lakstaugi. Stumbrs 0,4 —1,2 (1,5) m garš, zarains,
kails vai ar retiem matiņiem. Lapas pamīšus, parasti plūksnaini sa-

liktas, kailas vai tikai apakšpusē tām reti matiņi, augšējās gandrīz
sēdošas, apakšējās ar garu kātu, gals parasti ar 3 rupjiem zobiņiem.
Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, daudzi lielās ziedkopās. Apziednis
vienkāršs, apziedņa lapas 4 (5), ap 0,5 cm garas, drīz nobirst. Pu-

tekšņlapu daudz. Augļlapas 5—20, sēklotnes brīvas, augšējas. Auglis
riekstiņu kopauglis.

Dzeltenie saulkrēsliņi — Thalictrum flavum L.

Stumbrs vienmērīgi lapains, blāvs. Lapiņas otrādi olveidīgas,
augšējām lapām gareni lancetiskas vai lineāras, 2—5 cm garas, 1—

3 cm platas, pamats ķīļveldīgs, virspuse blāva. Ziedi stāvi, bāli dzel-

— Thalictrum flavum L. (pa kreisi),
ozoliņu saulkrēsliņi — i. aguilegifolium L. (pa labi).

16. att. Dzeltenie saulkrēsliņi
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Teni, blīvos pušķīšos zariņu galos, ziedkopa gareni olveidīga, līdzīga
vairogam. Putekšņlapu kātiņi dzelteni, apmēram vienāda resnuma

Augli bez spārna, rievaini, sēdoši. (16. att.)
Aug mitrās pļavās, krūmājos, ūdeņu krastmalās. Ne bieži. Zied

jūnijā, jūlijā. Saknes indīgas.
Izmanto saknes, lapas, lakstus.
Sastāvs. Lakstos alkaloīdi (0,27%) taliktrīns, berberīns, miokar-

nīns; flavonoīdi (1,19%), saponīni (6,9%), glikozīdi, miecvielas

(1,5%), rūgtvielas, sveķi (3,29%), organiskās skābes (4,5%), ēteris-

kās eļļas (zīmes), askorbīnskābe (113 mg%)- Saknēs alkaloīdi ta-

liksimīns, talsīns (identisks berberīnam), taliksīns. Sēklās taukas eļļas
(tajās oleīnskābes, linolskābes, oktadecenskābes, oktadekadinskābes,
oktadekatriēnskābes glicerīdi). Baktericīdā aktivitāte.

Lieto tautas medicīnā pie kuņģa-zarnu trakta saslimšanām, dzel-

tenās kaites (sakņu uzlējumu vai novārījumu), kā caurejas un diu-

rētisku līdzekli (sausu lakstu pulveri savārītu kvasā), pie nervu sli-

mībām, epilepsijas, malārijas, drudža (sakņu uzlējumu vai novārī-

jumu), pie asiņaina klepus, dzemdes asiņošanas (lapu uzlējumu),
pie skrofulozes (sakņu uzlējumu); ārīgi lieto pie brūcēm, čū-

lām (lapu novārījumu apmazgāšanai), pie ādas leišmaniozes, dažā-

diem izsitumiem (lapu novārījumu), pie locītavu reimatisma (sakņu
uzlējuma vai novārījuma apliekamos), pie kaulu lūzumiem un sāpēm
(ierīvē kājas ar sasmalcinātiem svaigiem lakstiem).

Darbība pretiekaisuma, diurētiska, laksatīva, antiseptiska, pretdru-
dža, pazemina temperatūru.

Mazie saulkrēsliņi — Thalictrum minus L.

Lapiņas ieapaļas vai ieapaļi olveidīgas, 1,5 cm garas un platas,
t. i., apmēram tikpat platas cik garas, parasti tāpat kā stumbrs ar

dziedzerīšiem, pamats ķīļveidīgs vai ieapaļš. Ziedi nokareni, zaļgani
dzelteni vai iesārti, patālu cits no cita piramidālā skarā. Putekšņlapu

kātiņi dzelteni vai zaļgani, apmēram vienāda resnuma. Augļi bez

spārna, rievaini, sēdoši.

Aug kaļķainās augsnēs, sausās pļavās, mežos, krūmājos. Loti
reti (Ventas krastos, Doles salā, Ikšķilē v. c). Zied no maija līdz

jūlijam.
Izmanto ziedošus lakstus, lapas.
Sastāvs. Lakstos alkaloīdi (0,01—1,3%) elatrīns, talmīns, talmi-

dīns, talikmīns, talikmidīns. talikminīns (pēc īpašībām ļoti atšķiras

no visiem pazīstamajiem alkaloīdiem), taliktrimīns, glaucīns. Saknēs

talikmīns, talikmidīns, talikminīns, berberīns, glaucīns. Augļos magno-

florīns, berberīns, holīns. Bez tam augā ir flavonoīdi (1,6%), sapo-
nīni (3,1%), miecvielas (1,4%), sveķi 4%), rūgtvielas, organiskās
skābes (3,2%), sirds glikozīdi (zīmes), askorbīnskābe (103,2 mg%).
Fitoncīdi (it īpaši lapās).

Domā ka talikminīns veidojas augos oksidacijas norisēs no talik-
mīna.

Lieto tautas medicīnā pie hipertoniskās slimības I un II pakāpes,
pie stenokardijas, asinsrites I un II pakāpes nepietiekamības (lakstu
tinktūru pa 40 pilieniem 3—4 dienas 3 vai 4 reizes dienā), pie saauk-

stēšanās, «krūšu kaitēm» (lakstu uzlējumu), pie klepus, plaušu tuber-
kulozes (lapu uzlējumu), pret vemšanu (lakstu uzlējumu), kā diurē-
tisku un maigu caurejas līdzekli, pie vēdera un aknu sāpēm, dzel-

tenās kaites (lapu uzlējumu), pie epilepsijas, «kaulu lauzējiem», pie
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dažādām akūtām un kroniskām infekcijām (piemēram, Tibetas medi-

cīnā kopā ar citiem līdzekļiem); ārīgi lieto pret asiņošanu, pie brū-

cēm, čūlām (uzlējumu apmazgāšanai, pulveri apkaisīšanai), pie au-

dzējiem (svaigus lakstus), pie reimatiskām sāpēm (lakstu aplieka
mos), pie augoņiem, nagu ēdes, sasitumiem.

Mazo saulkrēsliņu darbība ir hipotensīvā, adrenolītiska, spazmo-

lītiska, sāpes remdinoša, iemidzinoša, narkotiska, žultsdzinēja, tie sti-

mulē dzemdes muskulatūru. Talmidīns aktīvs pret dizentērijas, talik-

simīns pret dizentērijas izraisītāju un koli baktērijām, talsīns — pret

dizentērijas un tīfa izraisītāju, pret zelta stafilokokiem.

Mazo saulkrēsliņu lapu ekstrakts un alkaloidu hlorhidrāts ietekmē

sirds saraušanās spēku un frekvenci, pazemina asinsspiedienu, pie
tam tas notiek ātri un tam pastāvīgs raksturs; pulss kjūst biežāks,

pieaug tā amplitūda, pastiprinās elpošana. lepriekšējie izmēģinājumi,
ārstēt ar mazo saulkrēsliņu preparātiem miokardą distrofijas, tahi

aritmijas, sirdskaites, devuši labus rezultātus (Nuralijeva, 1972.).
Mazie saulkrēsliņi ir Zdrenko mikstūras sastāvdaļa, tie ir vecs si-

bīriešu ārstniecības augs.

Ozoliņu saulkrēsliņi — Thalictrum aquilegifolium L.

Lapiņas otrādi olveidīgas vai ieapaļas, 2—5 cm garas, 0,5—4 cm

platas, pamats sekli sirdsveidīgs vai ieapaļš. Piclapes «mušeļveidīgas»,
plēvainas. Apziednis zaļgans, retumis balts. Putekšņlapu kātiņi vio-

leti, vālesVeidīgi, jo augšdaļā manāmi resnāki nekā pie pamata
Augļi trīsšķautnaini, spārnaini, nokareni, ar kātu. (16. att.)

Aug mitros, ēnainos krūmājos, mežmalās, pļavmalās, upmalās
Ne bieži. Zied no jūnija līdz augustam. Lapas, saknes un sakneņi

indīgi.
Izmanto ziedošus lakstus, sēklas.

Sastāvs. Linamarīns (šķeļoties rodas zilskābe). Sastāvs nav no-

skaidrots. Lakstiem ir ļoti izteikta antimikroba aktivitāte.

Lieto tautas medicīnā pret caureju (sēklu novārījumu), pie ādas

izsitumiem (lakstus).

Vienkāršie saulkrēsliņi — Thalictrum simplex L.

Lapiņas olveidīgas, augšējām lapām lineāras, I—4 cm garas,
0,5—2 cm platas, pamats ķīļveidīgs, virspuse blāva. Ziedi nokareni,
zaļgani vai rūsgani sārti. Putekšņlapu kātiņi dzelteni, apmēram vie-

nāda resnuma. Augļi bez spārna, rievaini, sēdoši.

Aug krūmājos, mežmalās Reti. Zied jūnijā, jūlijā.
Izmanto lakstus, saknes.

Sastāvs. Lakstos alkaloīdi (0,5%) talsimīns, talsimidīns; flavo-

noīdi (0,06%), saponīni (0,87%), miecvielas (0,85%), sveķi (4,8%),

rūgtvielas, organiskas skābes (2,4%), askorbīnskābe (85 mg%). Sak-

nēs alkaloīdi talsīns (identisks berberīnam), taliksimīns (analogs her-

nandezīnam), taliksīns, taliktridīns, talikmīns, talikminīns, P-allokrip
totēns, magnoflorīns, taliktrisīns, taliksimidīns. Sēklās talsimīns

(0,1%), taukas eļļas. Augā daudz litija. Fitoncīdi. Protisticīda akti-

vitāte.

Lieto kā hipotensīvu līdzekli (A. Altimiševs, K. Orobajevs). Tau-

tas medicīnā lieto kā vispārēju spēcinošu līdzekli pēc dzemdībām,

pie ginekoloģiskām slimībām, pie tūskām, asiņainas caurejas; ārīgi
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lieto pie anginas (uzlējumu skalošanai), pie brūcēm (uzlējumu ap-
mazgāšanai; uzklāj sasmalcinātus lakstus).

Vienkāršo saulkrēsliņu darbība ir hipotensīvā, tie paplašina asins-
vadus, pazemina asinsspiedienu, sekmē žults sekrēciju. Tie tāpat kā

mazie saulkrēsliņi tautas medicīnā tiek lietoti ļoti sen.

No saulkrēsliņu ģints izdalīti kādi 20 alkaloīdi, no tiem 5 ir jauni.

Netīkamie saulkrēsliņi — Thalictrum foetidum L.

Droga: Netīkamo saulkrēsliņu laksti — Herba Thaliciri foetidi
Stumbrs 10—40 cm garš, ar īsiem matiņiem un dziedzeriem. La-

pas trīskārt vai četrkārt plūksnainas, plūksnas gandrīz apaļas, 3—

10 cm diametrā. Kauslapas violetas. Ziedkopa skraja.
Aug Sibīrijā, Tālajos Austrumos.

Izmanto lakstus.

Sastāvs. Alkaloīds (6%) fetidīns v. c; flavonoīdi (1%). saponīni,
miecvielas.

Lieto pie hipertoniskās slimības agrajās stadijās lakstu tinktūru—

Tinct. Thaliciri foetidi (1:10 izvelk 70° spirtā) pa 15—20 pilieniem
2 vai 3 reizes dienā. Tautas medicīnā lieto pie tūskām, dažām gine-
koloģiskām saslimšanām.

SAULPUĶES, VASARAS — HELIANTHUS ANNUUS L.

Drogas: Saulpuķu ziedi — Flores Helianthi

Saulpuķu lapas — Folia Helianthi

Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs līdz 2 m garš. Lapas vienkāršas, ve-

selas, trīsstūrainas vai eliptiskas, 10—25 cm garas, 7—lo cm platas,
ar matiņiem, augšējās lapas pamīšus, apakšējās pretējas, mala rupji
zobaina, gals smails, pamats sirdsveidīgs. Ziedi 10—30 (70) cm pla-
tos nolīkušos kurvīšos. Vīkala lapas zālainas, jumstiņveidīgi, ar ma-

tiņiem. Kurvīša gultne plakana, ar melnganām plēkšņveidīgām pie-
ziedlapām. Kurvīša ārmalā dzelteni sterili mēlziedi, vidū — divdzi-

mumu stobrziedi ar brūnganu vai sārti brūnu vainagu. Kauslapu
nav, to vietā 2 nelielas plēksnes. Vainaglapas 5. Putekšņlapas 5.

Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. Auglis 0,7—1,7 cm garš šķautnains
sēklenis. (17. att.)

Kultivē kā eļļas, lopbarības un dekoratīvu augu. Bieži. Zied

no jūlija līdz septembrim. Dzimtene Ziemeļamerika.
Izmanto mēlziedus, lapas, augļus. Mēlziedus ievāc ziedēšanas sā-

kumā un nekavējoties cik iespējams ātri žāvē tumšā vietā. Lapas
ievāc bez kāta vai lielākais ar 3 cm garu kāta daļu; žāvē ēnā laukā

vai labi vēdināmā telpā. Augļus ievāc gatavības stadijā. Drogas de-

rīgas ne ilgāk kā 2 gadus.
Sastāvs. Sēkleņos taukas eļļas (30—38%, pat 55%), tajās palmi-

tīnskābes, stearīnskābes, arahīdskābes, lignocerīnskābes, oleīnskābes,
linolskābes glicerīdi; karotinoīdi; olbaltumvielas (13—19%), ogļhid-
rāti (23,9—26,5%), fitīns (līdz 2,05%), miecvielas (kodolos 1,5%),
hlorogenskabe, citronskābe, vīnskābe. Mēlziedos un lapas solantskābe,
betaīns, holīns, ksantofils, arnidiols, faradiols, flavonoīdi kvercime-

ritrīns, glikozīds skopolīns, cianidīna monoglikozīds, sitosterolīns; tri-

terpēnsaponīns (eksinocistskābe + heksoze, pentoze, metilpentoze);
karotinoīdi taraksantīns, kriptoksantīns, p-karotīns (lapās līdz
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17. att. Vasaras saulpuķes — Helianthus annuus L.

11 mg%); lapās arī kaučuks (0,6%), sveķi (3%). Stumbros solant-

skabe, kālija oksīds (līdz 35%).
*

Lieto pie žultsakmeņiem, holecistītiem, holangītiem, holangohepatī-

tiem (kā žultsdzinēju pa >/4 glāzei rafinētas saulpuķu eļļas — Oleum

Helianthi no rītiem tukšā dūšā un pagulēt uz labajiem sāniem), ēst-

gribas rosināšanai, pie kolītiem, bronhiālās astmas (lapu un mēlziedu

tinktūru vai mēlziedu uzlējumu), pret aterosklerozi (eļļu pa 50 g no

rīta tukšā dūšā), pie malārijas (mēlziedu tinktūru vai uzlējumu), pie

gripas, augšējo elpas ceļu iekaisumiem (saulpuķu eļļu; ārste Kova-

ļova).
, i-j ii-

Tautas medicīnā lieto pie aknu slimībām, ka caurejas līdzekli

(saulpuķu eļļu), pie neiraļģijām, kuru cēlonis saaukstēšanas (līdzī-

gās daļās sajauc sasmalcinātus mēlziedus un lapas; uz 1 daļu šāda

maisījuma ņem 5 daļas degvīna, ļauj I—2 nedēļas stāvēt, lieto pa
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30—40 pilieniem 3 reizes dienā); pie krampjiem, nātrenes (lieto svai-

gas sēklas, palielinot daudzumu no 1 līdz 30, samazinot no 30 līdz

1 sēklai), pie malārijas (ziedu un lapu tinktūru vai stumbru uzlē-

jumu 1 : 10; lieto drudža lēkmju laikā pa ēdamkarotei pēc katrām

2 stundām, bet starp lēkmēm 3 vai 4 reizes dienā), pie klepus (sēl
las), pie bronhiālām spazmām, gremošanas trakta kolikām (uz
glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti ziedu); ārīgi lieto pie apd<
gurniem, brūcēm (izkarsētu, atdzesētu saulpuķu eļļu), pie locītavu

«kaulu sāpēm» (e|ļu kopā ar driģeņu eļļu ierīvēšanai).

Saulpuķu mēlziedu un lapu tinktūru 1:5 lieto pa 30—40 pilie-
niem 3—5 reizes dienā.

Mēlziedu uzlējumu 3,0(4,0)—200,0 (1 ēdamkaroti mēlziedu uz

1 glāzi verdoša ūdens) lieto pa V 3glāzei 3 vai 4 reizes dienā.

Saulpuķu ejju — Oleum Helianthi izmanto kā dažādu ziežu pa
matu un citiem ārīgi lietojamiem ārstniecības līdzekļiem.

No samaltiem ziedu kurvīšiem iegūtos pektinus izmanto pie gre

mošanās orgānu saslimšanām. Saulpuķu pektinu antidotas īpašības
izmanto arī saindējoties ar kobaltu vai stronciju.

Mūsu valsts farmakopejā saulpuķes uzņemtas 1961. gadā.
Homeopātijā izmanto gatavus saulpuķu sēkleņus (Helianthus).
Saulpuķes uz Eiropu atved spānieši un pirmās kā dekoratīvu augu

sāk audzēt Madrides botāniskajā dārzā. Arī Krievijā, kur saulpuķe
ieved Pētera I laikā, tās sākumā kultivē kā krāšņuma augu. Tika

XIX gadsimta pirmajā pusē zemnieks Bokarevs Saratovas guberņ
iesāk plašāk audzēt saulpuķes, lai iegūtu no tām ejļu. Mūsu dienā

saulpuķu sējumi Padomju Savienības dienvidos aizņem tūkstošiem,

hektāru. No saulpuķu stumbriem, kuros daudz kālija, iegūst potaši
Pie saulpuķu ziedu kurvīšiem novēro heliotropismu — tie vienmē.

pagriežas pret sauli, t. i., spēcīgākās gaismas virzienā.

SAULPURENES, EIROPAS — TROLLIUS ELROPAEUS L.

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs 10—60 (90) cm garš. Lapas pa-
mīšus, staraini dalītas, līdz 10 cm garas un platas. Ziedi divdzi

mumu, aktinomorfi, pa vienām zaru galos. Apziedņa lapu daudz, tās

citrondzeltenas, līdz 3 cm garas, nektārlapas oranždzellenas. Putekšņ
lapu daudz. Augļlapu daudz, sēklotnes augšējas, brīvas. Auglis —

daudzu someņu kopauglis. (18. att.)
Aug mitrās, purvainās pļavās, upju krastmalās. Bieži. Zied

maijā, jūnijā. Indīgs, it īpaši saknes.

Izmanto lakstus, ziedus, saknes.

Sastāvs. Lakstos protoanemonīns, alkaloīdi, saponīni. Fitoncīdi

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie cingas (ziedus), pie tūskām, menstruā

ciju iztrūkuma, pie epilepsijas (sakņu uzlējumu mazās devās), pie
kuņģa saslimšanām (lakstu novārījumu); ārīgi lieto pie kašķa (sakņu
uzlējumu), pie augoņiem (ziedus un svaigus lakstus sajauktus ar

taukiem).
Saulpureņu darbība ir žultsdzinēja (ziedu ekstrakta; nav toksisks;

izmēģinājumi ar dzīvniekiem), diurētiska, pretiekaisuma. Svaiga lak-

stu sula izraisa ādas apsārtumu.
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SAULRIETEŅI ATVAŠU — SEMPERVIVUM SOBOLIFERUM Sims

Sukulents daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs stāvs, ar dziedzermati-

ņiem, 10—15 cm garš. Lapas sēdošas, sulīgas, vienkāršas, veselas,

apakšējās rozetē, otrādi olveidīgas; uz ziedneša lapas pamīšus, iega-
renas vai lancetiskas; lapas plātne apmēram 3 cm gara, 1,5 cm plata.
Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, stumbra galotnē vairogam līdzīgā
ziedkopā, kurā ir vairāki tīsteņi. Kauslapas G. Vainaglapas 6, gaiši
dzeltenas vai zaļganas, 1,2—1,4 cm garas, gar malu bārkstainas.

Putekšņlapas 12. Augļlapas 6. Sēklotnes 6, augšējas. Someņu kop-

auglī 6 someņi. Vairojas galvenokārt veģetatīvi ar vairpumpuriem.

(18. att.)
Aug sausos, smilšainos priežu mežos, noras, pakalnos. Ne bieži.

Zied jūlijā, augustā.
Izmanto lakstus.

Sastāvs. Organiskās skābes (daudz ābolskābes). Sastāvs nav no-

skaidrots.
Lieto tautas medicīnā pie sirds slimībām (svaigus lakstus ar medu

vai cukuru), pie drudža, asiņainas caurejas, kuņģa čūlas, elpas or-

gānu iekaisumiem, sāpīgām menstruācijām (uz 1 glāzi verdoša ūdens

ņem 2 tējkarotes svaigu lakstu, ļauj 2 stundas stāvēt, dzer pa I,U glā-
zei 4 reizes dienā pirms ēšanas), pie epilepsijas (uz 1 glāzi degvīna
ņem 2—3 ēdamkarotes lapu, lieto pa 20—30 pilieniem);

N

ārīgi lieto

pie strutojošam, grūti dzīstošām brūcēm, čūlām, fistulām, krūšu dzie-

— Trollius europaeus L. (pa kreisi),
aivasu saulrieteņi — bempervivum soboliferum Sims (pa labi).

18. att. Eiropas saulpurenes
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dzeru iekaisumiem (sasmalcinātus lakstus sajauktus ar cūku taukiem),
pie apdegumiem, hemoroīdiem (uzliek sasmalcinātas svaigas lapas
ieliktas marles maisiņā); kārpu, varžaču, vasaras raibumu nodzīšanai,

pie indīgu kukaiņu dzēlumiem.

Homeopātijā izmanto Sempervivum tectorum L. visu svaigu augu
(Setnpervivum); ievāc līdz ziedēšanai.

SAUSSERŽI — LONICERA L.

Vasarzaļi krūmi. Lapas vienkāršas, veselas, krusteniski pretējas,
mala gluda. Ziedi divdzimumu. Kauslapas 5, kauss neizteikti zo-

bains. Vainaglapas 5, saaugušas. Putekšņlapas 5. Augjlapas 5, sēk-

lotne apakšēja. Auglis oga.

Ēdamais sausserdis — Lonicera edulis Turcz.

1 m augsts skrajs krūms, gadā tam parasti izaug tikai 1 atvase.

Lapas iegarenas, lancetiskas vai eliptiskas, 1,5—5,5 cm garas, 0,6—

1,7 cm platas. Pieziedlapas lineāri lancetiskas vai īlenveidīgas, ne-

sedz sēklotni. Ziedi dzelteni, nokareni, parasti pa vairākiem lapu žāk-

lēs, vainags neizteikti divlūpains, vainaga apmales daivas šauras,

apmēram 2 reizes īsākas par vainaga stobriņu. Putekšņlapas izkarājas
no apziedņa. Ogas samērā garas, elipsoidālas vai cilindriskas, tumši

zilas, gandrīz melnas, ar baltu apsarmi, bez rūgtuma.
Kultivē augļiem. Reti. Zied maijā, jūnijā lapām plaukstot vai

tikko lapas izplaukušas. Augļi jūnijā, jūlijā. Savvaļā Tālajos Austru-

mos, Kamčatkā.
Izmanto augļus, lapas, stumbrus, ziedus.

Sastāvs. Organiskās skābes (apmēram 1%), cukuri (4,4%), askor-

bīnskābe (57,3 mg%).
Lieto tautas medicīnā pie cingas (augļus), pie paaugstinātas tem-

peratūras, pie hipertonijas, galvas sāpēm, reiboņiem, kā caurejas un

diurētisku līdzekli, pie tūskām (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 tēj-
karoti žāvētu zaru ar lapām, ziediem, lieto pa 1 ēdamkarotei 3 vai

4 reizes dienā).
Ēdamo sausseržu augļus auga Dzimtenē plaši izmanto pārtikai.

Pēc garšas tie atgādina zilenes, sulas krāsa manāma, ja to pat des-

mitkārtīgi atšķaida. Augļus sāk nest piektajā gadā pēc sējas, tie ienā-

kas 10—20 dienas agrāk nekā zemenes. Augļus ražo ilgi — pat 15—

18 gadu vecumā raža vēl laba. Var labi audzēt piemājas dārzos.

Bij. Pēterburgas Botāniskajā dārzā ēdamos sausseržus sāka audzēt

1848. gadā.

Smaržīgais sausserdis — Lonicera caprifolium L.

Droga: Smaržīgā sausserža ziedi — Flores Lonicerae

Liāna, vijas ap balstu. Stumbrs līdz 5 m garš. Lapas plati eliptis-
kas, kailas, 4—lo cm garas, 2,5—6 cm platas, gals strups. Ziedoša-

jiem zariem 2 vai 3 augšējie lapu pāri pie pamata saauguši. Ziedi

ļoti smaržīgi, sēdoši, parasti pa 6 mieturos augšējo saaugušo lapu
žāklēs. Vainaglapas baltas, gaiši dzeltenas vai rožainas, vainags div-

lūpains, 3—4,5 cm garš, vainaga stobriņš apmēram divreiz garāks
par apmali. Augļi koraļsarkani, 0,4—0,8 cm gari. (19. att.)

Audzē kā krāšņumaugu. Ne bieži. Zied no maija līdz jūlijam.
Dzimtene Mediterānais apgabals.



61

— Lonicera caprifolium
L. (pa labi), zilais sausserdis — L. coerulea L. (pa
kreisi).

19. att. Smaržīgais sausserdis

Izmanto aug]us, lapas, stumbrus, ziedus.

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto pie tūskām, urīnpūšļa iekaisumiem (uz 1 glāzi verdoša ūdens

ņem 1 tējkaroti sausu stumbru, lapu vai ziedu, ļauj V2stundu stāvēt,
lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā); kā sviedrēšanas līdzekli (ziedu
uzlējumu), pie vēdera sāpēm (stumbru un lapu uzlējumu); ārīgi lieto

pie angīnas (lapu novārījumu skalošanai), pie brūcēm (uzliek sasmal-

cinātas lapas), pie dažādiem ādas izsitumiem, ēdēm (lapas), pie acu

slimībām (ziedu uzlējumu), pret matu izkrišanu (mazgā matus stum-
bru novārījumā).

Smaržīgā sausserža darbība ir diurētiska, antiseptiska, dziedinoša,

sāpes remdinoša.

Zilais sausserdis — Lonicera coerulea L.

Stumbri 1—1,5 m gari. Zari ar blīvu serdi. Lapas ovāli eliptiskas
vai otrādi olveidīgas, (1,5) 2—5 (9) cm garas, 1—3,5 (5) cm platas,
pamats ieapaļš, gals smails vai pastrups. Ziedi dzeltenīgi balti vai

zajgani, pa pāriem lapu žāklēs. Pieziedlapas nosedz sēklotni. Vai-

nags gandrīz kārtns, piltuvveidīgs, apmēram 1 cm garš, vainaga
apmale pusotras līdz divas reizes īsāka nekā vainaga stobriņš. Ogas
zili melnas, ovālas, ap 1 cm garas, rūgtenas. (19. att.)

Aug mitros krūmājos, purvainēs. Reti. Zied maijā, jūnijā.
Izmanto augjus, zaru mizas.

Sastāvs. Nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā kā labu līdzekli pie hipertonijas, malārijas,
tuskām, pie gremošanas trakta saslimšanām.



62

SEGLIŅI — EVONYMUS L.

Vasarzaļi krūmi, retumis nelieli kociņi. Lapas vienkāršas, veselas,

eliptiski lancetiskas vai ovālas, gals smails, pamats ķīļveidīgs vai

ieapaļš, mala sīki zobaina. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi. Kauslapas
4 (5). Vainaglapas 4 (5). Putekšņlapas 4 (5). Augļlapas 4, sēklotne

augšēja. Auglis nokarena, strupi četršķautnaina, ap 1,3 cm gara,
sārta pogaļa ar 4 vai 5 sēklām. Sēklas ar sulīgu sēklsedzi.

Aug lapu koku mežos, krūmājos, upju krastos, gravās. Zied

maijā, jūnijā. Indīgs.

Eiropas segliņš — Evonymus europaea L.

Droga: Segliņa augļi — Fructus Evonymi europaeae

Stumbri 2—5 m gari, zari gludi, bez dziedzeriem, vismaz jaunie
zari strupi šķautnaini. Lapas pretējas, vismaz augšējās, vai pamīšus,
4—9 cm garas, 2,5—4,5 cm platas. Ziedi pa nedaudziem ķekariem vai

vairogiem līdzīgās ziedkopās. Vainaglapas zaļgani dzeltenīgas, ap

0,5 cm garas. Sēklas baltas, viscaur ar oranžsārtu sēklsedzi. Sk.

L sējumā V krāsaino tab.

Izmanto augļus, lapas. Jaunas lapas un augļi indīgi.
Sastāvs. Augļos sirds glikozīdi (ietekmē sirds darbību tāpat kā uz-

pirkstīšu glikozīdi), evonizīds (digitoksigenīns -f- ramnoze + 2 gli-
kozes), evonimīns, evobiozīds, evonimozīds, triacetīns, taukas eļļas.

Saknēs, mizās gutaperča (4—17%), sveķi.
Lieto tautas medicīnā pie tūskām (lapu novārījumu), pie aknu

slimībām (augļu tinktūru), pie malārijas, vēdera aizcietējumiem, kā

dzimumsfēras stimulantu (augļu uzlējumu), pret zarnu parazītiem
(lapu uzlējumu vai pulveri); ārīgi lieto pie kašķa, kraupja, pret utīm.

Homeopātijā izmanto svaigus ienākušos augļus (Evonymus euro-

paea).

Kārpainais segliņš — Evonymus verrucosa Scop.

Stumbri līdz 2 m gari, zari ar brūnganām kārpiņām — dziedze-

riem. Lapas pretējas, (1,5) 2,5—6 cm garas, (1,2) 2—3 cm platas.
Ziedi pa vienam, vainaglapas brūnganas ar sarkaniem punktiņiem vai

dzelteni zaļganas, ap 0,3 cm garas. Sēklas melnas, līdz pusei ar sar-

kanu sēklsedzi.

Izmanto mizas, ziedošus zarus.

Sastāvs. Augļos, mizās evonimīns, lapās kempferola diramnozīds.

Sastāvs nav noskaidrots.
Lieto pie hipertoniskās slimības I un II stadijā (T. Zasorina,

N. Sergejeva, Pjatigorskas farmācijas institūts; lieto sakņu mizu tin-

ktūru). Tautas medicīnā lieto pie nervu sistēmas traucējumiem, galvas

sāpēm (ziedošu zaru novārījumu).
Evonimīns iedarbojas līdzīgi digitalim. Triacetīns paaugstina asins-

spiedienu un ir toksisks. Saindējoties rodas kolikas, caureja, bezsa-

maņa, krampji, līdz iestājas nāve.

Gutaperču izmanto medicīnas instrumentiem, elektrotehnikā.

SEKURINEGA, PUSKRDMU — SECURINEGA SUFFRUTICOSA

(Pali.) Rehd.

(Securinega ramiflora Mill.-Arg.)

Droga: Sckurinegas zari — Summitates Securinegae
Vasarzaļš krūms. Stumbri 1,5—3 m gari, zari dzelteni zaļi. La-

pas pamīšus, vienkāršas, veselas, eliptiskas vai eliptiski lancetiskas,
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20. att. Puskrūmu sekurinega — Se-

cunnega suļfruncosa (rau.) Kehd.

1,5—7 cm garas, gals smails, pamats

ķīļveidīgs, mala gluda, mazliet ieriti-

nājusies. Ziedi viendzimuma, aktino-

morfi, pa nedaudziem lapu žāklēs. Ap-
ziednis vienveidīgs, za|gani dzeltens

vai zaļgans. Apziedņa lapas 5, ap 2 mm

garas. Vīrišķajos ziedos 5 vai 6 pu-

tekšņlapas. Augļlapas 3, sēklotne aug-
šēja. Auglis strupi trīsšķautnaina ap

0,2 cm gara pogaļa. (20. att.)
Audzē kā krāšņumaugu. Reti.

Zied jūnijā, jūlijā. Dzimtene Amūras

apgabals. Indīgs.
Izmanto zaļās lakstainās zaru ga-

lotnes (ne resnākas par 0,3 cm) ar la-

pām, pumpuriem, ziediem, augļiem.
Sastāvs. Alkaloīds sekurinīns (la-

pās 0,3—0,8%, zaru galos 0,19%), suffrutikodīns, suffrutikonīns. allo-

sekurinīns, dihidrosekurinīns, sekurinols; aminoskābes (arginins, ala-

nīns, prolīns, tirozīns, valīns, leicīns v. c). Sastāvs maz noskaid-

rots.

Lieto pie dažādiem centrālās un perifērās nervu sistemas traucē-

jumiem — pie kustību traucējumiem sakarā ar nervu reflektora apa-
rāta pazeminātu uzbudināmību, pie neirastēnijas ar ātru nogurumu,

pie parēzēm un paralīzēm pēc infekcijas slimībām (it īpaši pēc polio-
mielīta), pie sejas nervu paralīzēm, kā tonizējošu līdzekli pie vis-

pārēja vārguma, pārciestu smagu slimību izraisīta nespēka, pie hipoto-
nijas, krasas sirds darbības krituma, pie kroniska alkoholisma un im-

potences, kuras cēlonis nervu sistēmas funkcionāli traucējumi.
Securinini nitras lieto pa 1 tabletei (0,002 g) 2 reizes dienā;

0,470 šķīdumu lieto pa 10 pilieniem 2 reizes dienā. Izmanto arī in-

jekciju veidā.

Sekurinīns pēc darbības tuvs strihnīnam. Tas uzbudina centrālo

nervu sistēmu, paaugstina muguras smadzeņu reflektoro darbību, pa-
augstina skeleta muskulatūras tonusu un asinsspiedienu, padziļina
un paātrina elpošanu, palēnina sirds darbību. Tas var aizstāt impor-
tēto strihnīnu un nav tik toksisks (8—10 reizes mazāk toksisks nekā

strihnīns).
Sekuri n i n u drīkst lietot tikai ar ārsta ziņu.

Saindējoties ar sekurinīnu, rodas sejas, kakla un citas muskulatūras

saspringums (stīvums), apgrūtināta rīšana, parādās visas muskula-

tūras krampji. Nāve iestājas elpošanas paralīzes dēļ, krampju lēk-

mēm atkārtojoties.
Dažās sekurinegu ģeogrāfiskajās rasēs un tuvās sugās atrasts

virosekurīns, hordenīns, viroallosekurinīns, virozīns v. c, pie tam

alkaloidu daudzums visai variabls. Tālab mājas apstākļos nedrīkst

gatavot nekādus šī auga preparātus.
Sekurinegas dabiskie resursi nav lieli. Lai to iegūtu medicīnai va-

jadzīgajā daudzumā, sekurinegas kultivē (Moldavija, Ziemeļkaukāzā,
Krasnodaras apgabalā v. c).
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SELERIJAS, SMARŽĪGĀS — APIUM GRAVEOLENS L.

Drogas: Seleriju saknes — Radix Apii graueolentis
Seleriju laksti — Herba Apii graueolentis
Seleriju sēklas — Semen Apii graueolentis

Divgadīgs vai viengadīgs (kultivējot) lakstaugs. Sakne liela, apa-

ļīga, kultivētiem augiem sulīga. Stumbrs 30—100 (150) cm garš.

Lapas rozetē. Pirmās lapas trīsstarainas, vēlākās plūksnainas, līdz

25 cm garas. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, 6—12 staru čemuros.

Nav ne vīkala ne vīkaliņa. Kauss nav manāms. Vainaglapas 5, bal-

tas, ap 0,5 cm garas, galotne ar jomu. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2,

sēklotne apakšēja. Auglis gandrīz apaļš, ap 2 mm resns, skaldeņi ar

5 vienādām ribām.

Audzē pārtikai. Bieži. Zied no jūlija līdz septembrim. Dzimtene

Vidusjūras apgabals.
Izmanto saknes, lakstus, sēklas. Lieto svaigā vai žāvētā veidā.

Sastāvs. Augļos ēteriskās eļļas (2,6%), tajās d-limonēns (līdz

60%), rf-selinēns' (10%), sedanolīds (2—3%), sedanonskābes anhid-

rīds; fenoli (pēc sastāva tuvi gvajakolam); flavonglikozīdi apiīns, hri-

zeriolapiozilīds. Lapās ēteriskās eļļas (ap 0,1%), tajās galvenokārt
limonēns, pinēns, apiols; B—lo brīvas aminoskābes — arginīns, histi-

dīns, lizīns, serīns, alanīns, tirozīns, asparagīnskābe,
v. c; apiīns, minerālsālis, hlorogēnskābe, karotini, tiamīns, riboflavīns.

folijskābe, askorbīnskābe (140—180 mg%). Saknēs pentozāni, ciete,

gļotvielas, etiķskābe, sviestskābe, mannīts, maltoze, rafinoze; ēteriskās

eļļas (0,1%), tajās vairāk kā 85 komponenti — aldehīdi, ketoni, skā-

bes, spirti, esteri, starp tiem a-terpineols, dihidrokarveols, mentadiēns,

karveols; butilftalīds, knidilīns, neoknidilīns; asparagīns, holīns, ka-

rotini, tiamīns, riboflavīns, askorbīnskābe; daudz kālija (177 mg%),

kalcija, fosfora, nātrija šālis. Pretaudzēju aktivitāte.

Lieto dietoterapija kā vieglu caurejas un diurētisku līdzekli (sak-

nes, lakstus dažādu ēdienu, salātu veidā), ēstgribas, gremošanas uz-

labošanai (lakstus, sēklas).
Tautas medicīnā lieto pie avitaminozēm (svaigus lakstus), gre-

mošanas traucējumiem, vēdera aizcietējumiem, pret meteorismu, pie
tūskām, nieru un urīnpūšļa saslimšanām, podagras, reimatisma, pret
aptaukošanos (uz P/2 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti svaigu
sasmalcinātu sakņu, ļauj slēgtā traukā 4 stundas stāvēt, lieto pa
ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā; svaigu sakņu sulu lieto pa I—2

tējkarotēm 2 reizes dienā pirms ēšanas; sēklu uzlējumam uz I—2 glā-
zēm novārīta atdzisuša ūdens ņem 1 tējkaroti sēklu, ļauj slēgtā
traukā 2 stundas stāvēt, lieto pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā

pirms ēšanas), pie alerģiskas nātrenes, dermatītiem, ēdēm un citām
ādas slimībām (uz 1 glāzi novārīta atdzisuša ūdens ņem 2 ēdamka-

rotes sasmalcinātu sakņu, ļauj slēgtā traukā 2 stundas stāvēt, lieto

pa V 3glāzei 3 reizes dienā pirms ēšanas; svaigu sakņu sulu lieto

pa 1 ēdamkarotei 2 vai 3 reizes dienā), pie malārijas, elpas ceļu
iekaisumiem, lai uzlabotu miegu, pie sāpīgām, apgrūtinātām menstru-

ācijām (sēklu uzlējumu); ārīgi lieto pie strutojošām brūcēm, čūlām

(sakņu vai lapu uzlējumu apmazgāšanai — uz 1 glāzi verdoša ūdens

ņem 2 ēdamkarotes drogas, ļauj slēgtā traukā karstam 4 stundas

stāvēt; uzliek sasmalcinātas lapas vai ziedi — sasmalcinātas lapas
sajauc ar cūku taukiem vai saulpuķu eļļu; lieto arī svaigu lapu
sulu).
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Seleriju darbība ir viegli laksatīva, diurētiska (it īpaši augju, kur

visvairāk apiīna), antialerģiska, antiseptiska, pretiekaisumu, dziedi-

noša, sāpes remdinoša, tās rosina ēstgribu, uzlabo gremošanas sulu

sekrēciju, novērš gāzu uzkrāšanos, stiprina nervu sistēmu, paaug-
stina organisma tonusu, fiziskās un garīgās darba spējas. Žāvētām

drogām nav diurētiskās darbības.

Selerijas ir sens ārstniecības augs un bija pazīstamas senajiem
ēģiptiešiem, grieķiem, romiešiem.

SĒRMOKŠSPIREJA — SORBARIA SORBIFOLIA (L.) A. Br.

Vasarzajš krūms. Stumbri I—2 (3) m gari. Lapas pamīšus, ne-

pāra plūksnaini saliktas, 12—25 cm garas, apakšpusē ar rūsganiem

matiņiem. Lapiņas 9—17 (21) pāri, tās lancetiskas, 2,5—5 (8) cm ga-
ras, 0,8—2,5 cm platas, gals gari smails, mala divkārt zobaina, pa-

mats asimetrisks. Pielapes plati sirdsveidīgas vai lineāras. Ziedi div-

dzimumu, aktinomorfi, 12—30 cm garās skarās, ziedkopas ass un

ziedu kāti ar rūsganiem matiņiem. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, bal-

tas, 0,3—0,5 cm garas. Putekšņlapu daudz, tās divreiz garākas nekā

vainaglapas. Augļlapas 5 (4), sēklotnes augšējas. Augļi 0,5 cm gari

someņi.
Audzē kā krāšņumaugu. Bieži. Zied no jūnija līdz augustam.

Pāriet savvaļā, vairodamies ar sakņu atvasēm. Dzimtene Ziemeļ-
amerika.

Izmanto ziedus, lapas, mizas, saknes.

Sastāvs. Flavonoīdi. Ziedos trifolīns, kempferols, kvercetīns. Sa-

stāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie gremošanas trakta iekaisumiem, dažā-

dām ginekoloģiskām slimībām, pret zarnu parazītiem; ārīgi lieto pie
reimatiskiem artrītiem (ziedošu zaru vannas), pie ādas tuberkulozes

un citām ādas slimībām.

Sērmūkšspireju lapu un ziedu ekstrakts nomāc centrālo nervu sis-

tēmu, paaugstina asins recēšanu (L. Kruglijs, 1968.).

SĒTLOZŅAS, EFEJU — GLECHOMA HEDERACEA L.

Droga: Sētložņu laksti — Herba Glechomae (Herba Hederae ter-

restris)
Daudzgadīgs lakstaugs ar rūgtu garšu. Stumbrs četršķautnains,

20—50 cm garš, ložņājošs, mezglos sakņojas. Lapas pretējas, vienkār-

šas, veselas, ieapaļas, I—3 (5,5) cm garas, 0,8—4,5 cm platas, mala

rantaina, pamats sirdsveidīgs vai nierveidīgs, kāts 2—6 cm garš.
Ziedi divdzimumu, zigomorfi, pa 2—6 lapu žāklēs. Kauslapas 5, sa-

augušas, kauss ārpusē ar matiņiem. Vainaglapas 5, saaugušas, vai-

nags I—21 —2 cm garš, violeti rožains, divlūpains, augšlūpa divdaivaina,
īsāka nekā trīsdaivainā apakšlūpa. Putekšņlapas 4, divas īsākas, divas

garākas. Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Auglis četru ap 2 mm garu
riekstiņu skaldauglis. (21. att.)

Aug sētmalēs, krūmājos, laukos, mežos. Bieži. Zied no maija
līdz augustam.

Izmanto ziedošus lakstus. Žāvē ēnainā vietā laukā vai caurvējainā
telpā. Lieto arī svaigā veidā.



66

Sastāvs. Ēteriskās eļļas (izteikti antiseptiska un dziedinoša dar-

bība), saponīni, miecvielas (6—7%), rūgtviela neiholīns, sveķi, vasks,
etiķskābe, vīnskābe, brīvs metionīns, cisteīns, serīns, askorbīnskābe.

Lieto tautas medicīnā pie saaukstēšanās, drudža, kroniskiem bron-

hītiem (pie bronhīta uz 3 glāzēm verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti

drogas, kur līdzīgās daļās ir sētložņu laksti, kumeļpēdu lapas vai

saknes un smaildadžu laksti, lieto pa V 2glāzei 4—6 reizes dienā),

pie augšējo elpas ceļu iekaisumiem, pie bronhiālās astmas, aizdusas,

plaušu tuberkulozes, pie kroniskām iesnām, pie nierakmeņiem, urīn-

pūšļa iekaisumiem un sāpēm, pie podagras, pie aknu, žultsceļu, liesas

slimībām, pie kuņģa-zarnu trakta saslimšanām, gastrītiem, pie «vē-

dera sāpēm», kolikām, pie ēstgribas trūkuma, mazasinības, pie histē-

rijas, neiraslēnijas (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 tējkaroti svaigu

lakstu, ļauj slēgtā traukā ievilkties, lieto pa 'A glāzei 2—4 reizes

dienā; svaigu lakstu sulu lieto pa I—21 —2 ēdamkarotēm 2 reizes

dienā, sausu lakstu pulveri pa 2 g vienā reizē kopā ar medu); ārīgi
iieto pie podagras, reimatisma (uzlējuma vannas, apliekamos —

uz

glāzi verdoša ūdens ņem I—2 ēdamkarotes drogas), pie strutojošām
brūcēm, čūlām, furunkuļiem, augoņiem, audzējiem (lakstu novārījumu
apmazgāšanai — uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdamkaroti lakstu, pavāra
slēgtā traukā 10 minūtes; uzliek svaigus sasmalcinātus lakstus), pie
kaulu lūzumiem, pie krampjiem (lakstu novārījuma apliekamos), pie
acu asarošanas (stipra uzlējuma kompreses), pie kašķa (ierīvē slimos

adas rajonus 2 reizes dienā ar stipru lakstu novārījumu).

Sētložņu darbība ir tonizējoša (ietekmē zarnu trakta gludo mus-

kulatūru, dzemdi; Trutjeva, Ananičevs, 1964.), tās rosina ēstgribu,
gremošanas sulu sekrēciju, vielu maiņu, sekmē audu reģenerāciju
(piemēram, pie kaulu lūzumiem), palielina diurēzi, žults sekrēciju, pa-
šķidrina gļotas elpas ceļos, tās ir antiseptisks, pretiekaisumu, dziedi-

nošs, sāpes remdinošs, pretasiņošanas līdzeklis.

Sētložņas ir oficināla droga daudzās Eiropas zemēs un sens tau-

tas medicīnas augs. Anglijā, piemēram, svaigu sētložņu lakstu tin-

ktūru lieto profilaktiski pret saindēšanos ar svinu (strādājot ar eļļas

krāsām). lekšķīgi lietojot, jāievēro piesardzība, jo sētložņas pieskaita
pie indīgiem augiem.

SĒTVIJAS, BALTAS — BRYONIA ALBA L.

Droga: Sētviju saknes — Radix Bryoniae
Daudzgadīgs lakstaugs, vienmājnieks. Sakne liela, resna. Stumbrs

līdz 4 m garš, kāpelējošs, pieķeras pie balsta ar vītnēm, tās parasti

vienkāršas, ar matiņiem. Lapas pamīšus, vienkāršas, staraini daivai-

nas, 5,5—17 cm garas, 4,5—12 cm platas, daivas smailas, mala ne-

vienādi attāli zobaina. Ziedi viendzimuma, aktinomorfi. Kauslapas 5,

saaugušas. Vainaglapas 5, zaļgani vai iedzelteni baltas, vainags

zvanveidīgs, 1—1,2 cm diametrā, vīrišķie ziedi pa 7—15 ķekaros uz

gariem kātiem, putekšņlapas 5, no tām 1 brīva, 4 saaugušas, tādēļ

šķiet tikai trīs. Sievišķie ziedi pušķos uz īsiem kātiem. Augļlapas 3,
sēklotne apakšēja. Sievišķajos ziedos ir 3—5 neauglīgas putekšņlapas

(staminodijas). Auglis melna, apaļa oga 0,7—0,8 cm diametrā. (21. att.)

Audzē kā krāšņuma augu. Ne bieži. Zied jūnijā, jūlijā. In-

dīgs.
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Izmanto saknes. levāc rudenī vai pavasari pirms auga ziedēšanas.

Izmanto galvenokārt svaigas, jo žāvētas mazāk aktīvas.

Sastāvs. Visās auga daļās, bet visvairāk saknēs, indīgi amorfi gli-
kozīdi brionīns (amorfs briogenīns -f glikoze), brionidīns (maz izpē-
tīts); brionols, briorezīns; ciete, cukuri, miecvielas, sveķi, urīnviela,

organiskās skābes (ābolskābe v. c), minerālvielas, ēteriskās eļļas,
fitosterīni. Sēklās taukas eļļas (25%), likopīns, lapās askorbīnskābe.

Lieto tautas medicīnā pie sāpēm sirds apvidū, migrēnas, pie rei-

matiskām, neiralģiskām sāpēm, pie dažām «kaulu un locītavu» sāpēm,
pie radikulītiem, podagras, pie epilepsijas, paralīzēm (svaigu sakņu
izvilkumu spirtā 1:3 pa 10—15 pilieniem 3 reizes dienā; J. Nosals),

pie tūskām (4—8 g, t. i., ap I—P/2 tējkarotes svaigu sakņu sulu,
bet ne vairāk kā 10 g; V. Goreckis, Vilks, Hagers. Lieto arī izvil-

kumu vīnā
— uz 700 g laba vīna ņem 30 g sakņu, lieto pa ēdamka-

rotei vairākas reizes dienā), pret dzemdes asiņošanu, pie dažādām

sievietes dzimumorgānu slimībām, pie bronhīta (uz 2 glāzēm verdoša

ūdens ņem V2tējkaroti sasmalcinātu sakņu, lieto 3—4 reizes dienā pa
Va—V2glāzei; sakņu pulveri lieto pa I—2—4 g 1 vai 2 reizes dienā),
pie klepus (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 6 g sakņu, lieto pa ēdam-

karotei 3 reizes dienā; S. Tomiļins), pie hipertoniskās slimības (10%
tinktūru pa 30 pilieniem vai 25% ūdens uzlējumu pa 1 ēdamkarotei

3 reizes dienā 3—4 nedēļas; A. Farmanjans), kā caurejas līdzekli

(0,5 g sakņu pulvera 3 reizes dienā; S. Tomiļins), pie malārijas;

ārīgi lieto pie radikulītiem, neiralģijām, «kaulu un locītavu» sāpēm,

pie asins izplūdumiem (zilumiem; ierīvē sāpīgās vietas ar tinktūru vai

ziedi — uz 100 g saulpuķu eļļas vai vazelīna ņem 1 tējkaroti sakņu

pulvera; lieto arī svaigu sakņu putriņu; nedrīkst apziest plašu ādas

rajonu un atstāt ilgāk kā 10 minūtes, pēc tam tur siltu, uzliekot

K- Glechoma

hederacea L. (pa kreisi), baltās sēt-

vijas — Bryonia alba L. zars un

aug|i, divmāju sētvijas —B. dioica L.

lapa

21. att. Efeju sētložņas
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flaneļa audumu), pie brūcēm, čūlām, mitrojošiem dermatītiem (ap-
kaisa ar žāvētu sakņu pulveri), pie ādas plankumiem, kārpām.

Sētviju darbība ir spēcīgi laksatīva, diurētiska, nomierinoša, tās

remdina sāpes, tonizējoši ietekmē sirds darbību, paaugstina asins-

spiedienu, izraisa stipru vietēju kairinājumu (ierīvējot ādu ar svaigu

sulu, var rasties tulznas). Lielās devās bojā audus, izraisa uzbudi-

nājumu; saindējoties parādās vemšana, caureja ar asinīm, sāpes
vēdera un krūšu dobumā, krampji un smagākos gadījumos centrālās

nervu sistēmas paralīze. Lietojot sētvijas, jāievēro liela piesardzība.
Homeopātijā lieto pie sirds slimībām, aknu un žultspūšļa saslim-

šanām, pie kroniskām ādas slimībām u. c. (svaigas saknes; Bryonia;
ievāc aprīlī, maijā).

Sētvijas bija labi pazīstamas senatnes ārstiem un tautas medicīnā

tika plaši lietotas. Armēnijā tās, piemēram, uzskatīja par universālu
zāli tāpat kā Ķīnā žeņšeņu.

SEZĀMS, INDIJAS — SESAMUM INDICUM L.

(Sesamum orientale L.)

Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs 60—100 (170) cm garš, visgarām
ar matiņiem. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, ap 4 cm garas, mala

gluda. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, pa vienam lapu žāklēs. Kausla-

pas s—B. Vainaglapas 5, vainags divlūpains, sārts, balts vai violets,

1,5—3,8 cm garš. Putekšņlapas 5 (10). Augļlapas 4—B. Auglis ga-
rena pogaļa.

Aug savvaļā tikai Āfrikā. Pie mums kultivē Vidusāzijā, Kaukāzā.
Zied jūnijā, jūlijā.

Izmanto sēklas.

Sastāvs. Taukas eļļas (līdz 60%), tajās oleīnskābes, linolskābes,

palmitīnskābes, stearīnskābes, arahinskābes, lignocerīnskābes glicerīdi;
fitosterīni; lignāni sezamīns, sezamols, sezamolīns; tokoferoli, sa-

mols; aminoskābes histidīns, triptofāns v. c; fosfors.

Lieto pie trombopēnijas, hemorāģiskās diatēzes; ārīgi izmanto zie-

dēs, linimentiem (labākās sezāma eļļas — Oleum Sesami šķirnes aiz-

vieto olīvu eļļu, mandeļu eļļu).
Tautas medicīnā lieto pret aterosklerozi.

Sezams palielina frombocītu skaitu asinīs, sekmē asins recēšanu.

SFAGNI — SPHAGNUM L.

Stumbrs stāvs, zari pušķos, kas stumbra galotnē ļoti blīvi. Ri-
zoīdu — sakņveidīgu izaugumu sfagniem nav, ūdeni ar barības vie-

lām tie uzņem ar lapām. Lapas sēdošas, blīvi cita pie citas, tāpat kā

stumbrs ar divējādām šūnām —
dzīvām šūnām, kurās ir hlorofils,

un nedzīvām, tukšām, tā saucamajām hialīnajām šūnām. Sporu vāce-

lītes ar īsu kātiņu. (22. att.)
Aug mitros mežos, purvos. Mūsu republikā ap 40 sugu. Sfagnu

audzes ir blīvas. Sfagni aug ar galotni, bet stumbru apakšējā daļa
pakāpeniski nonīkst; tā izveidojas metriem dziļi sfagnu kūdras slāņi.

Izmanto visu augu. levāc visu gadu, taču vislabāk to darīt va-

sarā un rudenī sausā laikā. Sfagnus vāc ar rokām vai lielākā
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22. att. Sfagni Sphagnum L.
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daudzumā ar grābekļiem,' Vāc visu dzīvo augu kārtu, jo atmirušās

augu daļas, kur lapiņas nobirušas, ievainojumu pārsiešanai neder.

Sfagniem jābūt tīriem no visiem piemaisījumiem — sabirušām citu

augu lapām, skujām, citiem purva augiem (grīšļiem v. c). levāktos
sfagnus nekavējoties žāvē, jo nežāvēti tie bojājas tāpat kā siens. Var

žāvēt turpat ievākšanas vietas tuvumā atklātā laukā vai arī noju-
mēs vai citur. Vislabāk, protams, tie izžūst saulainā laikā. Sfagnus
nevajag pārāk izžāvēt, jo tad tie viegli sadrūp, grūtāk tos arī trans-

portēt. levainojumu pārsiešanai noderīgāki mazliet mitri sfagni. Vis-

labāk tos sapresēt ķīpās. Sfagni katru gadu jāievāc no jauna.

Sastāvs. Gļotvielas, glikozīds sfagnols. Atsevišķas sfagnu sugas
nav izpētītas. Sphagnum magellanicum ir triterpēni, tarakserons, ta-

rakserols, a-amirīns, P-sitosterols, (3-sitostanols, lignocerols; glikozīds
C22H3G017, vanilīns, sirēnaldehīds, oksibenzaldehīds, glikozīds sfagnols,
pigmenti — flobafēna un antociāna atvasinājumi, pektīni, cukurs,

sveķi, hemiceluloze, kalcijs, dzelzs, sudrabs, mangāns. Sfagni ir bak-

teriostātiski un baktericīdi aktīvi pret strutojošu brūču mikroflorų, tie

uzsūc gāzes, mitrumu (4 reizes higroskopiskāki nekā vate).

Lieto pret zarnu gāzēm (pulverizēti sfagni uzsūc gāzes tāpat kā

aktīvā ogle); ārīgi lieto pie artrītiem, radikulītiem, mialģijām v. c.;

pie blefaritą, konjunktivīta, keratīta, kataraktas (sfagnu destilētu

Torļotum injekcijās kā biogēnu stimulatoru); brūču apkopšanai kā

higroskopisku pārsienamo materiālu (sfagnu spilventiņus vai pulveri-
zētus sfagnus, tie sausē brūci, kavē strutošanu).

Tautas medicīnā lieto pie akūtām zarnu trakta saslimšanām (pa
tējkarotei tīru sfagnu pulveri iejauktu ūdenī 2 reizes dienā V2stundu

pirms ēšanas), pie «krūšu sāpēm», garā klepus (siltu sfagnu tēju;
auksta sarec); ārīgi lieto brūču dziedināšanai, pie iekaisumiem (uz-
liek marlē ieliktus sfagnus), pie čūlām (sfagnu dūņu apliekamos),
pie reimatisma (sfagnu dūņu vannas).

Sfagnus vaļīgi iepilda pārsiešanai vajadzīgā lieluma marles spil-
ventiņos un sterilizē autoklāvā. Lai ievainojumā nesabirtu sfagnu la-

piņas, virs ievainojuma jāliek vismaz viena kārta marles un virs tās

sterilizēto sfagnu pārsējs.

Uzskats, ka glikozidam sfagnolam, kuru satur sfagnu šūnapvalki,

piemistu antiseptiskas īpašības, nav apstiprinājies (O. Jefimenko,

A. Dzenis). Ne sfagnols, ne no tā izdalītais fenola rakstura aglikons
neiedarbojas uz Staphylococcus aureus. Antimikroba aktivitāte piemīt
kādai vielai ar skābes raksturu. Pēc novērojumiem Lielā Tēvijas kara

laikā, labākie ir Sphagnum medium un S. papillosum.
Dažās pēdējā laika publikācijās par sfganu antiseptiski aktīvo

komponentu min sfagnolu (N. Fruentovs).

19. gadsimta astoņdesmitajos gados sfagnus nesterilizēja. Ari vē-

lāk, kad visu citu pārsienamo materiālu sterilizēja, sfagnus, krasas

vajadzības spiesti, ārsti lietoja nesterilizētus. Pie tam netika novērota

brūču jnficēšanās. Tas izskaidrojams ne vien ar sfagnu antimikrobo
aktivitāti, bet arī ar to, ka sfagniem piemīt ārkārtīgi liela uzsūkšanas

spēja (sfagni var uzsūkt 10—20 reizes vairāk ūdens, nekā paši sver).
Tādejādi tie uzsūc visus strutainos atdalījumus no brūces un neļauj
tiem plūst brūcē atpakaļ. Neraugoties uz šīm īpašībām, sfagni
tomēr noteikti jāsterilizē, jo tajos ir mikrobi.

Sfagnus kā pārsienamo līdzekli Anglijā lietoja jau XI gs.
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SFEROFĪZA, SOLONČAKU — SPHAEROPHYSA SALSULA

(Pali.) DC.

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbri 25—100 cm gari. Lapas pāra
plūksnaini saliktas, 3—lo cm garas. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, va-

rasarkani, skrajos ķekaros. Vainags tauriņveidīgs. Auglis uzpūsta

pāksts.
Aug Vidusāzijas piekaļņu rajonos Kazahijā, paretam arī Rietum-

sibīrijā.
Izmanto lakstus

Sastāvs. Alkaloīdi (0,4%), no tiem izdalīts sferofizīns.

Lieto pie vājas dzemdību darbības, dzemdes asiņošanas, atonijas,
asiņošanas pēcdzemdību periodā, arī pie hipertonijas.

Sphaerophysinum (Sphaerophysini benzoas) lieto pa 1 pulverim
(0,03) 2 vai 3 reizes dienā. Izmanto arī injekcijās.

Sferofizīns tonizē dzemdes gludo muskulatūru, izraisa ritmiskas

kontrakcijas, pēc darbības līdzīgs melnajiem graudiem, bet nav tik

toksisks un neietekmē augli; tas noturīgi pazemina asinsspiedienu,

bloķē veģetatīvās nervu sistēmas ganglijus.

SIERĀBOLIŅŠ, GRIEĶU — TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM L.

Drogas: Sierāboliņa sēklas — Semen Trigonellae (Semen Foeni-

graeci)
Sierāboliņa laksti — Herba Trigonellae

Viengadīgs lakstaugs. Stumbri 30—40 (70) cm gari. Lapas pamī-

šus, trīsstaraini saliktas, ar garu kātu; lapiņas sēdošas, gareni
otrādi olveidīgas vai lancetiskas, I—4 cm garas, mala lapiņas aug-

šējā dajā zobaina, pamats ķīļveidīgs. Pielapes nelielas. Ziedi divdzi-

mumu, zigomorfi, sēdoši, pa vienam (reti pa 2) lapu žāklēs. Kausla-

pas 5. Vainaglapas 5, vainags tauriņveidīgs, bāli dzeltens. Putekšņ-

lapas 10. Augļlapa 1, sēklotne augšēja. Auglis 7—12 cm gara
daudzsēklu pāksts.

Audzē kā garšas augu. Reti. Zied jūnijā, jūlijā. Dzimtene Rie-

tumāzija, Dienvideiropa.
Izmanto sēklas, lakstus.

Sastāvs. Gļotviela (30—38%) galaktomannāns; miecvielas, olbal-

tumvielas (27%), taukas eļļas (6%), ēteriskās eļļas (0,3%), saponīni

(diosgenīns, trigogenīns, gitogenīns), rūgtvielas, alkaloīds trigonellīns

(0,38%; nikotīnskābes metilbetaīns, tuvs arekolīnam), holīns, kuma-

rīns, dzeltena krāsviela, rutīns, nikotīnskābe (3,5—18- mg%).
Lieto tautas medicīnā ēstgribas rosināšanai, pie pelagras, pie elpas

ceļu iekaisumiem (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti sa-

smalcinātu sēklu, izlieto vairākās reizēs dienā), pie hemoroīdiem; pret

caureju (līdzīgās daļās ņem sierāboliņa sēklas, alteju un malvu zie-

dus, māllēpju lapas, uz 1 glāzi ūdens ņem 2 ēdamkarotes drogas,
lieto pa ēdamkarotei 4—6 reizes dienā); ārīgi lieto pie strutojošām
brūcēm, augoņiem, karbunkuļiem, furunkuļiem, pie ekzēmām (aplie-
kamos — uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdamkaroti sēklu pulvera, pavāra
minūtes 10, iegūto putriņu uzklāj uz drānas un uzliek, kur vajadzīgs),
pret utīm.

Sierāboliņš ir vecs ārstniecības augs, kuru audzēja jau senajā
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Grieķijā, Romā. Trigonellīns ir sākumviela neocezola sintēzei (aiz-
vieto importēto arekolīnu, lieto pie helmintozēm, kolikām veterinār-

medicīnā).
Sierāboliņa lakstus liek pie zaļajiem sieriem.

SILPURENES - PULSATILLA Mill.

Droga: Silpureņu laksti — Herba Pulsatillae

Daudzgadīgi lakstaugi. Sakneņi īsi, resni. Stumbrs 7—30 (45) cm

augsts, ar matiņiem. Lapas ar garu kātu, līdz 10 cm garas un pla-
tas, jaunas ar matiņiem, vēlāk kailas vai gandrīz kailas. Uz stumbra

netālu no zieda ir lineārās daļās dalītas augšlapas, kas pie pamata
saaugušas. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, pa vienam stumbra galotnē.
Apziedņa lapas 5 vai 6, līdz 5 cm garas, tumšāk vai gaišāk viole-

tas. Putekšņlapu daudz, tās dzeltenas. Augļlapu daudz, sēklotnes

augšējas, irbulis ar matiņiem un paliek pie augļa, veidodams augļa
lidierīci.

Pļavas silpurenes — Pulsatilla pratensis (L.) Mill.

Piezemēs lapas vairākkārt plūksnaini šķeltas šaurās, lineārās da-

ļās. Ziedi nolikuši, zied, lapām
plaukstot, apziednis mazliet ga-
rāks vai tikpat garš kā putekšņ-
lapas. (23. att.)

Šķeltās silpurenes — Pulsa-

tilla patens (L.) Mill.

Piezemēs lapas trīsstaraini

dalītas, plūksnu platums 5—

12 mm vai ari I—4 mm, ja at-

sevišķi lapu segmenti vēlreiz

šķelti'vai dalīti (23. att.). Ziedi

stāvi, zied pirms lapu plaukša-
nas, apziednis garāks nekā pu-

tekšņlapas.
Aug priežu mežos, sausās,

saulainās nogāzēs, kāpās. Ne

bieži. Zied aprīlī, maijā. In-

dīgas.
Izmanto lakstus. Tos ievāc,

kad augi noziedējuši, lapas pil-
nīgi attīstījušās un sāk veido-

ties augļi (apmēram no maija
vidus līdz jūnija vidum). Lieto

3—5 mēnešus pēc ievākšanas.

23. att. Pļavas silpurenes
Pulsatilla pratensis (L.) Mill.

un šķelto silpureņu — P. patens

(L.) Mill. lapa (apakšā).
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Sastāvs. Protoanemonīns, anemonīns, anemonskābe, alkaloīdi, gli-
kozīdiskas vielas, saponīni, ēteriskās eļļas, tannīni, cukuri, sveķi, or-

ganiskās skābes. Baktericīdā, fungicidą, pretaudzēju aktivitāte.

Lieto pie hipertoniskās slimības I un II stadijas (sausu lakstu

20% uzlējumu pa 1 ēdamkarotei 3—5 reizes dienā 2—3 nedēļas; prof.
G. Batraks, I. Furss), pie dažām psihiskām slimībām kā nomierinošu

un miega līdzekli [20% uzlējumu 2—3 ēdamkarotes vienā reizē; tin-

ktūru pa V 2tējkarotei (3 g) 3 vai 4 reizes dienā], pie glaukomas
(uzlējumu I—2 ēdamkarotes 3 reizes dienā).

Tautas medicīnā lieto pie bronhītiem, astmas, garā klepus, pie
drudža, paaugstinātas uzbudinātības, neirastēnijas, histērijas, bez-

miega, krampjiem, galvas sāpēm, pie sirds slimībām, aizdusas, tūs-

kām, pie plaušu tuberkulozes, pie nieru un urīnpūšļa slimībām, pie
locītavu reimatisma, podagras, pie vēdera aizcietējumiem, pie aknu

slimībām, piena sekrēcijas pastiprināšanai, pie dažādām sievietes dzi-

mumorgānu slimībām, pie priekšdziedzera iekaisuma (uz 1 glāzi ver-

doša ūdens ņem 1,5—3 ēdamkarotes sausas drogas, lieto pa ēdam-

karotei 3 vai 4 reizes dienā; lakstu pulveri lieto pa 0,1—0,4 g vienā

reizē), pie audzējiem; pie glaukomas (Ķīnas medicīnā lieto lakstu sulu

ar medu pa 1 tējkarotei vienā reizē); ārīgi lieto pie strutojošām
brūcēm, ādas sēņu slimībām (uzlējumu apmazgāšanai — uz 1 glāzi
verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti lapu, ļauj 2 stundas ievilkties),
pie locītavu reimatisma, radikulītiem, podagras (lakstu uzlējumu vai

tinktūru ierīvēšanai), pie ekzēmām (lakstu vai sakņu novārījuma

vannas), kārpu nodzīšanai (apziež ar sakņu sulu).
Silpureņu lakstu uzlējumu — Inf. herb. Pulsatillae 6,0—200,0 lieto

ārīgi pie strutojošām brūcēm.

Silpurenēm ir spēcīga baktericīdā un fungicidą aktivitāte (lakstu
ekstraktam vai uzlējumam), tās ir nomierinošs, spazmolītisks, sāpes
remdinošs, pretiekaisuma, antiseptisks, diurētisks, pretklepus, sviedrē-

jošs līdzeklis.

Pļavas silpureņu laksti ir oficināla droga Brazīlijā, ASV, Fran-

cijā u. c. Homeopātijā izmanto pļavas silpureņu visu ziedošu svaigu
augu (Pulsatilla).

Lietojamas tikai ar ārsta ziņu. Ja svaigus, sasmal-

cinātus silpureņu lakstus atstāj uzliktus uz ādas nedaudzas minūtes,
rodas apdegumam līdzīgs iekaisums ar ūdeņainām vai asiņainām
čulgām; žavėtai drogai šīs īpašības gandrīz zudušas.

SINEPES — SINAPIS L., BRASSICA L.

Droga: Sinepju sēklas — Semen Sinapis
Viengadīgi lakstaugi. Lapas pamīšus, vienkāršas, ap s—lo (15) cm

garas, apakšējās parasti koklesveidīgas, augšējās veselas, daudz ma-

zākas. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, ķekaros vai skarās. Kauslapas
4, gandrīz horizontali atstāvošas. Vainaglapas 4, dzeltenas, ap 1 cm

garas. Putekšņlapas 6, pie putekšņlapu pamata nektāriji. AugĮlapas 2,
sēklotne augšēja. Augļi pāksteņi, katrā cirknī sēklas vienā rindā.
Sēklas apaļas. Brassica L. pāksteņu vārsnes ar 1 dzīslu, Sinapis L.
paksteņu vārsnes ar 3 vai 5 dzīslām (gataviem augļiem, kad vārsnes
uzbiezne, dzīslas dažreiz nav labi saskatāmas).

Zied no jūnija līdz augustam, septembrim.
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Baltas sinepes — Sinapis alba L.

Stumbri 25—100 cm gari. Pāksteņi ar stiviem matiņiem, 2—4 cm

gari, augļa kāts 0,8—1,3 cm garš, knābis plakans, zobenveidīgs. Sēk-

las dzeltenas, tīklainas.

Kultivē kā lopbarības augu. Pārgājis savvaļā kā nezāle. Bieži.

Dzimtene Vidusjūras apgabals.

Tīrumu sinepes — Sinapis arvensis L.

Stumbri 10—70 cm gari. Pāksteņi kaili, retumis ar matiņiem, I,B—
4 cm gari, knābis gandrīz četršķautnains, augļa kāts 0,3—0,7 cm

garš. Sēklas melnas, gludas.
Aug laukos, ceļmalas. Nezāle. Bieži.

Melnās sinepes — Brassica nigra Koch

Stumbri līdz 150 cm gari. Pāksteņi stāvi, piekļaujas stumbram.

1—2,5 cm gari (retumis garāki), ar īsu tievu knābi, augļa kāts 0,2—

0,5 cm garš. Sēklas tumši brūnsarkanas.

Aug laukos, ceļmalas. Adventīvs. Reti. Dzimtene Dienvidaustrum-

āzija.

Sareptas sinepes — Brassica juncea (L.) Czern.

Stumbrs līdz 100 cm garš. Pāksteņi nepiekļaujas pie stumbra, tie

2,5—5 cm gari, gandrīz velteniski, knābis apmēram četrreiz īsāks

nekā auglis, augļa kāts 0,8—1,2 cm garš. Sēklas melnīgsnēji zili pe-
lēkas.

Kultivē kā lopbarības un ārstniecības augu. Dzimtene Rie-
tumāzija.

Izmanto sēklas.

Sastāvs. Glikozīds sinigrīns, ferments mirozīns (šķeļ sinigrīnu al-

liltiocianātā, glikozē un kālija hidrogēnsulfātā). Pie mums izmanto

galvenokārt Sareptas sinepes. No šo sinepju sēklām pēc fermentāci-

jas iegūst sinepju ēteriskās eļļas, tajās ir alliltiocianāts (40%), kro-

tonsinepju eļļa (50%), ciānallils, dimetilsulfīds, sērūdeņradis; bez

tam sēklās ir mazžūstošas taukas eļļas (23—47%), tajās ir erukskā-

bes, oleīnskābes, linolskābes, linolēnskābes, lignocerīnskābes, miris-

tīnskābes, begenskābes glicerīdi. Lapās askorbīnskābe (ap 400 mg%).
Balto sinepju sēklās ir taukas eļļas (30%), glikozīds sinalbīns

(mirozīna ietekmē šķeļas sinalbīnsulfātā, glikozē, sinalbīnsinepju eļļā),

ēteriskās eļļas (p-oksibenzosinepju eļļa).
Tīrumu sinepēs ir alkaloīds sinapsīns.
Lieto kā vietēju kairinātāju pie krupozā plaušu iekaisuma, plei-

rītiem, neirītiem, radikulītiem, reimatisma (sinepju plāksteri, vannas).
Tautas medicīnā lieto ēstgribas rosināšanai, gremošanas sulu

sekrēcijas veicināšanai (sinepju sēklu pulveri — sinepes, Sareptas
sinepju lapas salātu veidā), pie vēdera aizcietējumiem (tukšā dūšā

I—2 tējkarotes sinepju pulvera un uzdzer pienu); ārīgi lieto ari

pie saaukstēšanās, aukstām kājām un rokām (īslaicīgas kāju vai
roku vannas — uz 1 spaini ūdens ņem 2 ēdamkarotes sinepju pul-
vera; sinepju pulveri vispirms iejauc nelielā daudzumā ūdens, atstāj
15 minūtes, tad šķīdumu pielej vannai), pie galvas sāpēm (pulverī
sasmalcinātas sēklas samitrina siltenā ūdenī, uzklāj plānā kārtiņā
uz drānas un to apsien ap galvu).

Sinepju plāksteri — Charta Sinapis (Charfa Sinapisata) pirms
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lietošanas s—lo sekundes pamērcē siltā (bet ne karstā) ūdenī, tad

uzliek slimajai vietai un atstāj s—lo5—10 minūtes, kamēr parādās ādas

sārtums. Sinepju plāksteriem izmanto attaukotu sinepju sēklu pul-
veri; mirozīna un ūdens klātienē no sinigrīna izdalās ēteriskās eļļas,
kas rada iekaisumu un darbojas atvelkoši.

Sinepju ēteriskās eļļas — Oleum Sinapis aelhereum lieto sinepju
spirta — Spiritus Sinapis veidā (t i., 2% sinepju eļļas šķīdumu
spirtā). Sinepju spirts ir antireimatisma linimentu sastāvdaļa.

Kāju vai roku vannām lieto 50—100 g sinepju miltu — Farina se-

minis Sinapis. Tās lieto pie asinsizplūduma izraisītām galvas sāpēm,

pret vemšanu u. c.

Sinepes ir dažu vēdera tēju sastāvdaļa. Tās kontrindicētas pie tu-

berkulozes, nieru iekaisumiem.

Homeopātijā izmanto melno sinepju gatavās sēklas (Sinapis

nigra).
Sinepju lielas devas var radīt smagus iekaisumus, gastroenteritu,

nefritu, pazemināt asinsspiedienu, ķermeņa temperatūru. Ja vienā reizē

apēd 1 ēdamkaroti sinepju sēklu, var rasties stipra un bīstama caur-

eja. Sinepju vannas var izraisīt abortu.

Visvērtīgākās ir melnās sinepes, no kurām iegūst tā saucamās

franču galda sinepes. Mūsu zemē audzē galvenokārt Sareptas sine-

pes, kas ir visai nozīmīgs eļļas augs (aizņemtās platības ziņā tās

ir otrajā vietā pēc saulpuķēm). Par Sareptas sinepēm tās nosauktas

pēc Sareptas pilsētas (Caricinas tuvumā), kur 1810. gadā izveidoja
Eiropā pirmo sinepju eļļas spiestuvi.

SĪPOLI, DĀRZA — ALLIUM CEPA L.

Droga: Dārza sīpoli — Bulbus Allii cepae

Daudzgadīgs sīpolaugs. Sīpols plakani vai gareni apaļīgs, ap 8 cm

diametrā. Stumbrs dobs, apakšējā daļā uzpūsts, 30—80 cm garš. La-

pas — loki cilindriskas, dobas, 30—60 cm garas. Ziedi divdzimumu,
aktinomorfi, blīvā apaļā čemurā stumbra galotnē. Pirms plaukšanas
čemuru apņem vīkals, kas ziediem izplaukstot saplīst 2—4 daļās.
Apziednis vienveidīgs, balts, apziedņa lapas 6, ap 0,5 cm garas, vidū

tām zaļa dzīsliņa. Putekšņlapas 6, putekšņlapu kātiņš pie pamata
platāks, ar 2 zobiņiem. Augļlapas 3, sēklotne augšēja. Auglis gan-
drīz apaļa daudzsēklu pogaļa.

Kultivē kā garšas un pārtikas augu. Ļoti bieži. Zied no jū-
nija līdz augustam. Dzimtene Dienvidrietumāzija.

Izmanto sīpolus, lokus.

Sastāvs. Sīpolos ēteriskās eļļas (0,01—0,05%), tajās disulfīds un

citi sulfīdi; cukuri (10—11%) — glikoze, fruktoze, saharoze, maltoze;
inulīns, fitīns, taukvielas; ābolskābe, citronskābe, olbaltumvielas (1,7—
2,5%); flavonoīdi (visvairāk sausajās zvīņlapās): kvercetīns un tā

glikozīdi spireozīds, kvercetīna 3-glikozīds v. c; saponīni; fermenti; kā-

lijs, kalcijs, fosfors; 17 mikroelementi; karotini (3,75%), tiamīns
(60 mg%), riboflavīns (50 mg%), askorbīnskābe (10 mg%), kristā-

liska baktericīdā viela (aktīva 1:100000 atšķaidījumā). Lokos ēte-

riskās eļļas, reducēti cukuri, mannīts, citronskābe, ābolskābe; karoti-

noīdi (4 mg%), riboflavīns (50 mg%), askorbīnskābe (20—30 mg%).
Fitoncīdi. Pretaudzēju aktivitāte.

Lieto pie spastiskiem un atoniskiem aizcietējumiem (15—20 pilie-
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nus Allilcepum 3 reizes dienā; prof. V. Lukaņins ieteic pirmās 2 die-

nas pa 20 pilieniem Allilcepum 3 reizes dienā pēc ēšanas, nākošās

2 dienas pa 25 pilieniem, tad 5 vai 6 dienas pa 30 pilieniem, lai

kurss nebūtu ilgāks par 10 dienām. Parasti pēc 3—5 dienām vēdera

izeja normalizējas); pie kolītiem, pie gremošanas traucējumiem ar

caureju (Allilcepum pa 15 pilieniem 3 reizes dienā pēc ēšanas; bieži

jau pēc 4—6 dienām samazinās vai izzūd sāpes, pārtraucas caureja),

pie aterosklerozes, sklerotiskas formas hipertonijas (3—4 nedēļas

Allilcepum pa 20—30 pilieniem 3 reizes dienā 15 minūtes pirms ēša-

nas), pie avitaminozēm, hipovitaminozēm (lokus, sīpolus), pie kronis-

kas dizentērijas (100 g zaļu loku dienā), pie kroniska tonzilīta —

mandeļu iekaisuma bērniem (5—10 g sīpolu sulas 3 reizes dienā pēc
ēšanas tīrā veidā vai ar medu), spalīšu izdzīšanai (7—10 dienas

lieto 15—20 g svaigu sīpolu dienā). Ārīgi sīpolu fitoncīdi izmēģināti

pie daudzām slimībām: pie plaušu tuberkulozes (ar speciālu sprici
intratraheāli ievadīts 10—30% sīpolu sulas šķīdums, lietotas arī in-

halācijas), pie strutojošiem procesiem plaušās, bronhektāzijas, plaušu
tuberkulozes kavernozas formas (inhalācijas pēc prof. S. šteinberga
metodes — slimais noliecas ar seju pār šķīvi, kurā ir tikko sasmal-

cinātu sīpolu putriņa, galvu apsedz ar divkārt salocītu drānu, tādā

veidā sīpolu fitoncidus ieelpo katru dienu 10 minūtes 30—40 dienas,
tātad kursā ir 30—40 inhalāciju, kursu atkārto pēc mēneša), pie an-

gīnas, augšējo elpas ceļu iekaisumiem (skalošanai lieto 10% sīpolu
emulsiju 10% nātrija hlorīda šķīdumā), pie strutojošām ādas slimī-

bām, panarīcijiem (sīpolu vai ķiploku sulu atšķaidītu ar trešdaļu
destilēta ūdens), pie protozoju izraisītiem kolītiem (klizmas — uz

70 g sīpolu sulas ņem 140 g fizioloģiskā šķīduma), pie vienkāršiem

un gangrenoziem stomatītiem (sīpolu putriņas tamponus), pie otī-

tiem — vidus auss kroniskiem un akūtiem iekaisumiem un citām

auss strutojošām slimībām (lieto sīpolu vai ķiploku putriņas tampo-
nus; ar īpašu aparātu ievada auss ejā sīpolu izgarojumus), pie ādas

sēņu slimībām (skārtos ādas rajonus apziež ar sīpolu sulu; uzliek

sīpolu sulas apliekamos), pie trihomonu kolpīta (Alliiglycerum; sī-

polu putriņas tamponus), pie furunkuļiem, čūlām (apliekamos), pie
gripas, iesnām (ieliek degunā sīpolu sulā samērcētus vates tamponus
vai iepilina 10% sīpolu sulu, atšķaidītu ar fizioloģisko šķīdumu).

Tautas medicīnā lieto kā vispārēju spēcinošu līdzekli, pie mazasi-

nības, cingas, pret infekcijām profilaktiski (svaigus sīpolus, lokus),
pie tūskām, nierakmeņiem, urīnpūšļa akmeņiem un smiltīm (sīpolu
tinktūru — uz V 2l spirta vai degvīna ņem 40 g smalki sagrieztu
sīpolu, ļauj 7 dienas stāvēt, lieto 2 vai 3 reizes dienā pa 1 tējka-
rotei, uzdzerot 3 ēdamkarotes ūdens; lieto arī uzlējumu — uz 1 glāzi
verdoša ūdens ņem 1 vidēja lieluma smalki sagrieztu sīpolu, ļauj
12 stundas stāvēt, lieto pa

xļ% glāzei 2 vai 3 reizes dienā), pie cukura
diabēta, pie gremošanas traucējumiem, meteorisma (svaigu sīpolu
sulu pa tējkarotei 3 vai 4 reizes dienā pirms ēšanas), pie vēdera

aizcietējumiem, hemoroīdiem, pie ameboidālās dizentērijas, pie aknu
un žultsceļu slimībām (gaļas mašīnā samaļ 1 kg sīpolu, uzber 2 glā-
zes cukura un karsē plītskrāsnī, kamēr masa kļūst dzeltena, lieto pa
1 ēdamkarotei tukšā dūšā no rīta vairākus mēnešus, izlietojot ap
5 kg sīpolu), pie elpas ceļu iekaisumiem, gripas, kā sviedrēšanās
līdzekli (vairākas reizes dienā pa ēdamkarotei sīpolu sulu ar medu),
pie klepus (smalki sagriež 2 vidēja lieluma sīpolus, uzber '/4 glāzi
cukura, pielej 3/ 4 glāzes ūdens un savāra sīrupu, lieto pa ēdamkarotei
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pēc katrām 2 stundām; lieto ari piena uzlējumu — 2 vidēja lieluma

sīpolus sagriež, uzlej 1 glāzi karsta piena, Jauj 4 stundas stāvēt,

lieto pa 1 ēdamkarotei pēc katrām 2 vai 3 stundām), pie rīkles iekai-

suma (sarīvētus sīpolus un sarīvētus ābolus ar medu pēc garšas 2
vai 3 reizes dienā pa 2—3 tējkarotēm), pret impotenci (svaigu sī-

polu sulu), pie priekšdziedzera hipertrofijas (ēd vakaros pa svaigam

sīpolam), spalīšu izdzīšanai (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem vidēja
lieluma smalki sagrieztu sīpolu, ļauj 12 stundas stāvēt, lieto 3 vai

4 dienas pa l/2 glāzei 2 reizes dienā); sīpolus lieto arī pie audzē-

jiem; ārīgi lieto pie brūcēm, čūlām (sauso sīpolu zvīņlapu novārī-

jumu — uz 1 glāzi ūdens ņem 3 tējkarotes zvīņlapu, savāra un ļauj
vēl 4 stundas stāvēt; lieto arī sarīvētus sīpolus, ieliktus plānā au-

dumā), pie apsaldējumiem, pie svaigiem apdegumiem (uzliekot tikko

sagatavotu sīpolu putriņu, neizveidojas tulznas, mazinās ādas iekai-

sums, pierimst sāpes), pie augoņiem, hemoroīdu bumbuļiem (ceptu
sīpolu un piena putriņu), pie karbunkuļiem, furunkuļiem (pienā vā-

rītu loku apliekamos), pie strutojošiem ādas izsitumiem (eļļā ceptus
sīpolus), pie angīnas, rīkles iekaisumiem (skalo ar sauso zvīņlapu
novārījumu), pie gripas, iesnām (ieelpo vairākas reizes dienā tikko

pārgriezta sīpola izgarojumus; ieliek degunā sīpolu sulā samitrinātu

vati), pie ausu sāpēm, iekaisuma, «zvanīšanas» ausīs (liek ausīs sī-

polu sulā samērcētu vati), pie reimatisma, ādas niezes, izsitumiem,
pinnēm (1 vai 2 sīpolu tikko sasmalcinātu putriņu ieliek plānā au-

dumā un uzliek slimajai vietai), pie sliktas redzes (ieziež plakstiņus
ar svaigu sīpolu sulu un medu), vasaras raibumu un kārpu nodzīša-

nai, pie čūsku un bišu kodumiem (apziež koduma vietu ar sasmalci-

nātu sīpolu); sejas ādas kopšanai, pret grumbām (porcelāna trau-

ciņā sajauc 30,0 sīpolu sulu, 30,0 medu, 30,0 balto liliju ziedu sulu,
30,0 balto vasku, uz lēnas uguns izkarsē ūdens vannā, maisa ar koka

mentīti, kamēr atdziest); matu kopšanai (1 vai 2 reizes nedēļā ieziež

galvas ādu ar 2—3 karotēm sīpolu sulas, apsien ar dvieli, pēc 1—

2 stundām matus izmazgā, mati kļūst mīksti, zīdaini, ar skaistu mir-

dzumu).
Allilcepum — dārza sīpolu spirta izvilkumam lieto 70° spirtu

(160 g sasmalcinātu sīpolu vai 200 g loku aplej ar spirtu tā, lai

iegūtu 1 / tinktūras, tā derīga apmēram 1 gadu).
Atlilglycerum (satur sīpolu fitoncidus un glicerīnu) pie trihomonu

kolpīta lieto tāpat kā Ursallum (sk. 1. sējumā 431. lpp.).
Pie aterosklerozes sīpoli izmantoti arī šādi. Pirmajās 5 dienās

doti sīpoli 3 reizes dienā pa 10 g (30 g dienā), nākamajās 10 dienās

3 reizes dienā pa 15 g, tad 10 dienas 3 reizes dienā pa 30 g un

beidzot 1 mēnesi sīpoli bagātīgi lietoti pie ēdieniem un bez tam 3

reizes dienā pa 15 pilieniem sīpolu tinktūras (izvilkums 70° spirtā
1:5). Lielākai daļai slimnieku pazeminājies asinsspiediens, izzudusi

kāju, roku trīce, uzlabojusies atmiņa, uzmanība, muskuļu tonuss.

Sīpoli uzlabo pulsa tilpumu, frekvenci, sistoles spriegumu, koro-

nāro asinsplūsmu, paaugstina zarnu trakta un dzemdes muskulatū-

ras tonusu, rosina ēstgribu, gremošanas sulu, žults sekrēciju, tiem
ir hipoglikēmiska (tie pazemina cukura daudzumu asinīs), diurētiska,
viegli laksatīva, hipotensīva, pretiekaisuma, antiseptiska, baktericīdā

(no sīpoliem izdalīta kristāliska viela, kas nonāvē zelta stafilokokus,

difterijas nūjiņas 1:100000 atšķaidījumā) darbība. Baktericīdi aktīva

ir tikai svaigi sagatavota sīpolu putriņa, saskarē ar gaisu aktivitāte

izzūd pēc 10—15 minūtēm. Sīpoli ir helmintocīds augs.
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Pie mums kultivē arī citas sīpolu sugas, no kurām parasti izmanto

lokus. Lielloku sīpoli — Allium fistulosum L. ir daudzgadīgs augs,
lokos ir līdz 730 mg% askorbīnskābes, sīpolos 50—100 mg%. Daudz-

gadīgi sīpolaugi ir arī šalotes —A. ascalonicum L. (droga Bulbus Allii

ascalonici), uzvaras sīpoli — A. victorialis L. un ķiploku sīpoli — A. sco-

rodoprasum L., pēdējie pie mums dažās vietās atrasti savvaļā. Šos un

vēl citus sīpolus tautas medicīnā lieto galvenokārt pie cingas, atero-

sklerozes, to sastāvs maz izpētīts. Ķīnas tautas medicīnā lielloku sī-

polus — A. fistulosum L. lieto profilaktiski pret audzējiem un pie
audzējiem (arī A. scorodoprasum L.), sirds darbības stimulēšanai, pie

dispepsijas, pūšanas un rūgšanas procesiem gremošanas traktā, pie di-

zentērijas, pret asiņošnu, pie aterosklerozes, podagras, reimatisma.

Allium victorialis L. sīpolu fitoncīdi ir aktīvāki kā dārza sīpolu un

ķiploku fitoncīdi; virszemes daļās tiem akumulējas jods, jaunie loki

pavasarī bagāti ar askorbīnskābi. Tautas medicīnā šie sīpoli ļoti
populāri, tos lieto pret cingu, kā vispārēju spēcinošu līdzekli, pret
aterosklerozi. Hermētiski noslēgtā traukā, kura dibenā ielikta labi sa-

smalcināta uzvaras sīpolu masa, šķēlītēs sagriezta svaiga gaļa nebo-

jājusies uzglabājusies līdz 25° temperatūrā 6 gadus (Kaukāza zināt-

nieku novērojums).

Homeopātijā izmanto svaigus sīpolus (Allium cepa).

Sīpoli ir visai sens un plaši izmantots ārstniecības augs tautas

medicīnā. Tos it sevišķi lietoja epidēmiju laikos. 1805. gadā vēdertifa

epidēmijas uzliesmojumā Krievijā tie, kas daudz lietoja sīpolus, nesa-

slima; tādas pat liecības ir par mēra epidēmijām (prof. N. Umikovs).
Ar gripu reti saslimst zaļo loku audzētāji dārzniecības.

Sīpolu fitoncidus var izmantot pie dažām augu slimībām un kai-

tēkļiem (piemēram, pie kartupeļu fitoftoras, vīnogu miltrasas), tie

aizkavē kartupeļu priekšlaicīgu saasnošanu.

SIRĒNIJA, PELĒKBĀLA — SYRENIA CANA (Pili. et Mitt.) Neilr.

Divgadīgs lakstaugs. Stumbri 30—60 cm gari. Lapas pamīšus, šauri

lineāras. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, ķekaros. Vainaglapas 4, dzel-

tenas, ap 2 cm garas. Auglis četršķautnains pākstenis, 1,5—2 cm garš,
ar knābi. Sēklas sārti brūnas, katrā cirknī 2 rindās.

Aug Padomju Savienības stepju un meža stepju joslā.
Izmanto lakstus.

Sastāvs. Strofantīnam līdzīgs sirds glikozīds sireniotoksīns (stro-
fantidīns+ dezoksisaharoze).

Lieto pie sirds-asinsrites nepietiekamības, sirds kaitēm, pie kronis-

kām sirds muskuļa saslimšanām (sirenīdu, korglisānu).
Sireniotoksīns palēnina sirds kontrakcijas, palielina sistolisko til-

pumu, nedaudz paaugstina asinsspiedienu. Korglisāns (summārie gli-
kozīdi) mazāk toksiski kā strofantīns.

Sirds glikozidus satur arī Syrenia siliculosa (M. B.) Andrz.

SIRMENES, PELĒKĀS — BERTEROA INCANA (L.) DC.

Viengadīgs, viengadīgs pārziemojošs vai divgadīgs, pelēki zaļš

lakstaugs, viscaur ar daudziem matiņiem. Stumbrs 15—50 cm garš,

zarains, bieži vien apakšējā daļā koksnains. Lapas pamīšus, vienkār-

šas, veselas, lancetiskas, 1,5—5 cm garas, 0,3—2 cm platas, mala

gluda vai zobaina, pamats ķīļveidīgs, augšējās lapas sēdošas, apakšē-
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jās ar kātu. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, ķekaros zaru galos. Kaus-

lapas 4. Vainaglapas 4, baltas, ar jomu, 4—7 mm garas. Putekšņ-
lapas 6. Augjlapas 2. Sēklotne augšēja, irbulis galviņveidīgs. Pākste-

niši iegareni eliptiski, plakani, 5—9 mm gari, katrā cirknī 4—6 sēklas.

Aug tīrumos, ceļmalas, sausās vietās. Ļoti bieži. Zied no maija
līdz oktobrim.

Izmanto lakstus, ziedus, sēklas.

Sastāvs. Glikozīds sinigrīns, alkaloīdi, eļļas (sēklās līdz 25%),
kalcijs (līdz 2,6%)- Sastāvs maz izpētīts.

Lieto tautas medicīnā pie galvas sāpēm, krampjiem, nervu darbī-

bas traucējumu izraisītām žagām, pie aizdusas (uz 1 glāzi verdoša

ūdens ņem 1 ēdamkaroti sausu lakstu, ļauj I—21 —2 stundas stāvēt, lieto

pa 1 ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā), pie klepus, bronhiālās astmas,

pret asiņošanu pēc dzemdībām (lakstu uzlējumu), pret caureju bēr-

niem (uz 1 glāzi ūdens ņem I—21 —2 ēdamkarotes ziedu, lieto pa ēdam-

karotei ik pēc 2 stundām), pie traku dzīvnieku kodumiem (sēklu no-

vārījumu vai uzlējumu ar medu); ārīgi lieto vispārējai organisma un

nervu sistēmas spēcināšanai pie krasa slimīga novārguma (lakstu no-

vārījuma vannas), bērniem 1., 2. dzīvības gadā pie spazmofilijas —

paaugstinātas, novārdzinošas nervu sistēmas uzbudinātības, krampjiem
(vannas), pie strutojošām brūcēm (lakstu novārījumu apmazgāšanai).

Sirmeņu darbība ir savelkoša (pārbaudīta klīniski; Gubergrics, So-

lomčenko, 1971.); diurētiska, diaforētiska (sviedrējoša), nomierinoša,

dziedinoša.

SKĀBENES — RUMEX L.

Daudzgadīgi lakstaugi. Sakneņi spēcīgi. Stumbrs 60—150 cm garš.

Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, ar turzīti. Liellapainajam, ta sau-

camajām zirgu skābenēm, lapas 15—25 (60) cm garas, 6—12 (15) cm

platas. Ziedi skarās. Apziedņa lapas 6, divi gredzenos, zaļganas vai

rožainas, iekšējās augļu laikā 0,5—0,8 cm garas. Putekšņlapas 6.

Augļlapas 3, drīksnas 3, plūksnainas. Sēklotne augšēja. Auglis 1,5—

4,4 cm garš, trīsšķautnains riekstiņš.

Zied no jūnija līdz augustam, septembrim.

Blīvās skābenes — Rumex confertus Willd.

Drogas: Blīvo skābeņu saknes — Radix Rumicis conļerti
Blīvo skābeņu sēklas — Semen Rumicis conferti

Izmanto sakneņus, saknes, lapas, sēklas. Sakneņus un saknes ievāc

rudenī vai pavasarī. Sakneņus un saknes nomazgā aukstā ūdenī, sa-

griež nelielos gabaliņos, tad žāvē. Augļus ievāc, kad tie negatavoju-
šies un kļūst brūni, vislabāk tos ievākt, nogriežot visu augļkopu, kuru

pēc tam «izkuļ» resp. augļus izberž.

Rozetes lapas iegarenas vai olveidīgas, mala mazliet viļņaina, pa-

mats sekli sirdsveidīgs vai strupš, gals strupš, kāts garāks vai tikpat
garš kā lapas plātne, augšējās lapas mazākas, gals smails. Ziedu

skara šaura, blīva. Vismaz 1 apziedņa lapa ar augonīti (24. att.).

Aug pļavās, krūmājos, ceļmalas. Diezgan bieži.

Sastāvs. Saknēs pirokatehīna un pirogallola grupas miecvielas

(8—12%), oksimetilantrahinoni (4%), hrizofānskābe (hrizofanols),
emodīns, kofeīnskābe, flavonoīdi nepodīns, nepozīds (naftalīna oksiat-

vasinājumi), sveķi; kalcija oksalāts (visās auga daļās, saknēs līdz

9%), dzelzs; ēteriskās eļļas, fillohinoni (X vitamīni). Augļos miecvielas,
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oksiantrahinoni. Lapās hiperozīds, rutīns, karotini (līdz 8 mg%),
askorbīnskābe (782 mg%). Lakstos proteīni (27,6%). 15 svarīgas ami-

noskābes. Ziedos askorbīnskābe (450 mg%). Fitoncīdi. Pretaudzēju
aktivitāte (izmēģinājumi ar dzīv-

niekiem; Kabijevs, Verleničevs,
Cumbalovs, 1965.).

Lieto pie caurejas, enterokolī-

tiem, kolītiem, hemokolītiem, dizen-

tērijas (saknes vai sēklas mazās

devās; it īpaši bērniem, ja cits ne-

līdz vai citus līdzekļus slikti pa-
nes; Smišļājeva, Grigorjeva, 1959.),
kā caurejas līdzekli (lielās devās),
pret zarnu, kuņģa asiņošanu, pie
klepus ar asiņainām krēpām (eks-
traktu), pie cingas (lapas), pie hi-

pertoniskās slimības I un II stadijā
(tinktūru pa 40—50 pilieniem 3 rei-

zes dienā; ekstraktu), pie aknu sli-

mībām (5—10 reizes mazākas de-

vas kā tās, kas izraisa caureju);

ārīgi lieto pie stomatītiem, gingivī-
tiem (uzlējumu skalošanai).

Tautas medicīnā lieto pie caur-

ejas, dizentērijas un citām gremo-
šanas orgānu saslimšanām (uz P/2

glāzēm ūdens ņem 1 ēdamkaroti

sakņu, slēgtā traukā pavāra minū-

tes 15, ļauj 4 stundas stāvēt, lieto

pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā

pirms ēšanas), pie saaukstēšanās

(visa auga — sakņu, lapu, augļu
novārījumu), pie aknu slimībām,

pie asins sastrēgumiem vēdera do-

buma orgānos, kā «asinstīrītāju»,
antihelmintu līdzekli (uz 1,5/ūdens

ņem 30 g sakņu, vāra slēgtā traukā

1 stundu, ļauj V2stundu stāvēt, iz-

lieto vairākās reizēs pa glāzei
dienā); ārīgi lieto pie strutojošām,

asiņojošām brūcēm, augoņiem (5%
novārījuma apliekamos; uz vainām

uzliek svaigas sasmalcinātas lapas,
saknes), pie apdegumiem (sakņu
novārījuma apliekamos), pie reima-

tisma, podagras (sakneņu uzlējumu

degvīnā), pie ēdēm, ekzēmām

(sakņu novārījumu apmazgāšanai,
vannām), pie aizsmakuma, mutes

gļotādas, smaganu iekaisumiem

(sakņu novārījumu skalošanai), pie

kašķa (sakņu pulveri sakausētu ar

cūku taukiem vai sajauktu ar krē-

jumu).

24. att. Blīvās skābenes — Ru-
tnex confertus Willd.
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Blīvo skābeņu sakņu novārījumu — Decoct. Rumicis conferti 3,0—

180,0 pret caureju, asiņošanu lieto pa ēdamkarotei 3—5 reizes dienā.

Augju novārījumu — Decoct. fruct. Rumicis conferti 5,0—100,0 lieto

pa glāzei pie dispepsijas, kolītiem, dizentērijas, toksikozėm, pie caur-

ejas bērniem (prof. A. Smišļājeva, Tomskā).
Sēklu novārījuma labā īpašība arī tā, ka tam nav ne netīkamas,

ne rūgtas garšas.
Blīvo skābeņu sakņu pulveri — Pulv. rad. Rumicis conferti pret

caureju lieto pa 0,2—0,3 g, kā caurejas līdzekli pa 0,5 g (pa I—2 pul-
veriem) vakarā; ekstraktu — Extract. fluīdi rad. Rumicis confertiVieto
pa tējkarotei vakarā. Blīvās skābenes izraisa caureju B—l2 stundas

pēc lietošanas, tās stimulē galvenokārt resnās zarnas muskulatūru.

Bieži lietojot, var izveidoties pieradums, tāpēc blīvo skābeņu prepa-
rāti pa laikam jānomaina ar citiem caurejas līdzekļiem.

Pie hipertoniskās slimības I un II stadijā lieto 10% tinktūru pa
40—50 pilieniem 3 reizes dienā (G. Pisjko) vai šķidru ekstraktu 15—

20 dienas pa 50—60 pilieniem 3 reizes dienā (L. Švedenko). Blīvās

skābenes ir Zdrenko mikstūras sastāvdaļa.
Blīvo skābeņu darbība ir hipotensīvā, nomierinoša (Gubergrics,

Solomčenko, 1968.), savelkoša, laksatīva (līdzīga rabarberu darbībai),

spazmolītiska (nepodīna, nepozīda; pēc aktivitātes līdzīgi papaveri-
nam; Bagrijs, 1965.), žultsdzinēja, pretiekaisuma, dziedinoša, pretasi-
ņošanas, baktericīdā, antihelmenta, pretcingas (lapu).

Krastmalu skābenes — Rumex hydrolapathum Huds.

Drogas: Krastmalu skābeņu saknes — Radix Rumicis acuti

Krastmalu skābeņu sēklas — Semen Rumicis acuti

Lapas lancetiskas, līdz 60 cm garas, pamats un gals smails, mala

mazliet krokaina, ziedu skara plaša, blīva, ziedi sievišķi vai divdzi-

mumu, visas apziedņa lapas ar augonīti.
Aug grāvjos, purvos, krastmalās; diezgan bieži.

Izmanto saknes, sēklas.

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā tāpat kā citas liellapainās skābenes.

Krūzainās skābenes — Rumex crispus L.

Drogas: Krūzaino skābeņu saknes — Radix Rumicis crispi (Radix
Lapathi crispi)

Krūzaino skābeņu sēklas — Semen Rumicis crispi
Lapas lancetiskas vai gareni lancetiskas, gals smails, pamats ķīļ-

veidīgs, mala stipri krokaina («krūzaina»). Ziedu skara šaura, pi'ra-
midāla. Ziedi divdzimumu vai sievišķi, visas apziedņa lapas vai vis-

maz viena ar augonīti (25. att.).
Aug pamitrās pļavās, tīrumos, krūmājos, ceļmalas, grāvjmalās.

Bieži. Zied no jūnija līdz augustam.
Izmanto saknes, sēklas, lapas.
Sastāvs. Saknēs antraglikozīdi, hrizofānskābe, brasidīnskābe, fran-

gulaemodīns, miecvielas (8—12%), kalcija oksalāts, dzelzs, ēteriskās

eļļas (zīmes). Lapās antraglikozīdi, hrizofānskābe, rutīns (0,81%), fil-

lohinoni.

Lieto tāpat kā blīvās skābenes (sk. 80. lpp.) kā caurejas līdzekli

(lielās devās), kā savelkošu līdzekli un žultsdzinēju (mazās devās),
kā hipotensīvu un pretasiņošanas līdzekli.
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25. att. Krūzainās skābenes — Rumex crispus L.

Tautas medicīnā lieto pret cingu (lapas, saknes), pret pūšanas pro-

cesiem gremošanas traktā, asiņošanas (sakņu novārījumu — uz

1 glāzi ūdens ņem 1 ēdamkaroti sakņu, vāra slēgtā traukā 15 mi-

nūtes, Jauj 2—4 stundas stāvēt, lieto pa V 2glāzei 3 vai 4 reizes

dienā), pie kuņģa čūlas, dizentērijas (ceptu augļu novārījumu), pie
kroniska bronhīta, klepus, plaušu tuberkulozes (sakņu novārījumu),
pie dzeltenās kaites, nelabas dūšas, grēmām (lapu uzlējumu — uz

1 glāzi verdoša ūdens ņem 2 tējkarotes lapu, ļauj 2 stundas ievilkties,
lieto pa 1 ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā), pie vēdera aizcietē-

jumiem, hemoroīdiem, zarnu parazītu izdzīšanai (stipru sakņu novā-

rījumu); ārīgi lieto pie ādas izsitumiem, krūts dziedzeru audzējiem
(sēklu novārījuma apliekamos, ziedi — 1 ēdamkaroti sasmalcinātu

sakņu pulvera sajauc ar 2 karotēm krējuma), pie apdegumiem (sēklu

novārījuma apliekamos), pie augoņiem (uzliek sasmalcinātas svaigas

lapas), pie pampumiem, ādas iekaisumiem, indīgu čūsku kodumiem

(uzliek sasmalcinātas svaigas saknes), zobu tīrīšanai, pret smaganu
asiņošanu (tīra zobus, ierīvē smaganas ar sakņu pulveri), pie kašķa
(ziedi).

Krūzaino skābeņu darbība tāda pati, kā blīvo skābeņu. Oficināla

droga homeopātijā (izmanto svaigas, pavasarī ievāktas saknes —

Rumex) .

Mazās skābenes — Rumex acetosella L.

Vienmājnieks. Stumbrs 15—35 cm garš. Lapas lancetiskas, I—s cm

garas, I—2 cm platas, pamats šķepveidīgs. Ziedi viendzimuma. Ap-
ziedņa lapas bez augonīša.

Aug pļavās, norās, atmatās. Ļoti bieži. Zied no maija līdz

augustam.
Izmanto lakstus, visu augu, saknes.

Sastāvs. Miecvielas, 8-B-glikopiranozīds (hrizofaneīns, visās auga

daļās), oksalskābe (svaigā sulā līdz 1,3%), sveķi, ēteriskās eļļas. Lak-

stos hiperīns, kvercitrīns, rutīns, fillohinoni, askorbīnskābe.
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Lieto tautas medicīnā pie caurejām (visa auga novārījumu),
diurētisku līdzekli, pie urīna aiztures (lakstus), pie pārlieku asiņ

jošām mcnstruācijām, pie «kaulu sāpēm», «laušanas».

Parastās skābenes — Rumex acetosa L.

Drogas: Skābeņu laksti — Herba Rumicis acctosae (Herba Ac

tosae officinalis)
Skābeņu saknes — Radix Rumicis acetosae (Radix Ac

tosae officinalis)
Skābeņu sēklas — Semen Rumicis acetosae (Semen Ac

tosae officinalis).
Bārkšu saknes (ar to atšķiras no piramidālajām skābenēm, kurā

ir mietsakne). Lapas 2,5—13 cm garas, 1,5—5 cm platas, garen

vai gareni ovālas, pamats bultveidīgs, mala gluda. Ziedu skara skra

Ziedi vicndzimuma vai divdzimumu. Augonitis maz izteikts, maziņ

Augļu kātiņi sarkani. (26. att.)

Aug pļavās, norās, ceļmalas. Loti bieži. Zied no maija lī(

jūlijam.
Izmanto lakstus, saknes, seklas.

Sastāvs. Lakstos oksalskābe

(360 mg%), cukuri, olbaltumvielas

(nedaudz), hiperīns, kvercitrīns, ru-

tīns, karotini (ap 8 mg%), tia-

mīns, fillohinoni, nikotīnskābe, as-

korbīnskābe (46—85 mg%), dzelzs.

Saknēs oksalskābe, miecvielas (līdz
10%), hrizofānskābe, hrizofaneīns,

ciete, sveķi, naftalīna oksiatvasinā-

jums nepodīns un tā 1-P-glikopi-
ranozīds (nepozīds). Pretaudzēju
aktivitāte.

Lieto dietoterapija pie mazasinī-

bas, sirds-asinsvadu slimībām (ja

nav sāļu vielu maiņas traucējumu).
Tautas medicīnā lietopret cingu,

mazasinību (atšķaidītu, saldinātu

lapu sulu — uz 1 glāzi ūdens ņem
I—2 tējkarotes sulas, izlieto dienā

vairākās reizēs), ēstgribas rosinā-

šanai, gremošanas uzlabošanai, pie
pūšanas, rūgšanas procesiem gre-

mošanas traktā, pie diabēta, (uz
1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdam-

karoti lapu, ļauj pāris stundu stā-

vēt, lieto pa ēdamkarotei 3—5 rei-

zes dienā), pie aknu slimībām (lapu
uzlējumu vai atšķaidītu svaigu
sulu pa I—2 tējkarotēm dienā), pie

26. att. Parastās skābenes - Ru-
mcx acetosa L,
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kroniskiem vēdera aizcietējumiem, hemoroīdiem (sakņu pulveri pa naža

galam vakarā), pie caurejas, it sevišķi ar asiņošanu (sakņu vai sēklu

novārījumu), pret zarnu trakta, plaušu, hemoroidālu asiņošanu (uz
2 glāzēm verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti svaigu lapu, pavāra minū-

tes 15, Jauj 2 stundas stāvēt, dzer malkiem pa
XU glāzei 4 reizes

dienā 15 minūtes pirms ēšanas), kā asinstīrītāju līdzekli pie ādas

izsitumiem, niezes, skrofulozes, saindēšanās gadījumos (sakņu uzlē-

jumu vai novārījumu), kā antialerģisku līdzekli (lapas), pie reima-

tisma, krustu sāpēm (uz 1 glāzi ūdens ņem 20 g — apmēram
1 ēdamkaroti svaigu sakņu, pavāra minūtes 15, ļauj 2 stundas stāvēt,
lieto pa 2 ēdamkarotēm 3 vai 4 reizes dienā pirms ēšanas; lieto arī

sakņu pulveri), pie mutes dobuma audzējiem; ārīgi lieto pie brūcēm,
čūlām (svaigas lapas).

Parasto skābeņu saknes un augļi ir savelkošs (mazās devās), lak-

satīvs (lielās devās), sāpes remdinošs, pretasiņošanas, antitoksisks,

hipotensīvs līdzeklis, lapas resp. laksti — pretcingas, diurētisks, žults-

dzinējs, pretasiņošanas, sāpes remdinošs, antiseptisks līdzeklis.

Skābenes nevar lietot ilgu laiku no vietas — ilgstoši un pārāk lielā

daudzumā lietojot var saindēties — rodas caureja, sirds darbības trau-

cējumi, pazeminās asinsspiediens. Tās nav ieteicamas pie sāļu vielu

maiņas traucējumiem, ja slimo ar tuberkulozi vai gremošanas trakta

iekaisumiem.

Jaunas lapas, ievāktas pirms auga ziedēšanas, lieto zupām, salā-

tiem, konservu rūpniecībā no tām ražo pirē.

Piramidālās skābenes — Rumex thyrsiflorus Fing.

Mietsakne vidēji spēcīga, ap 2 —3 cm diametrā. Lapas tikpat lielas
kā parastajām skābenēm, pamats bultveidīgs, vienā pusē lapas plātnes
apakšējā daļā neliela daiviņa, mala gluda. Ziedi divdzimumu vai vien-

dzimuma, ziedu skara skraja, augļu kātiņi zaļi. Apziedņa lapas ar

mazu augonīti.
Aug pļavās, laukos, ceļmalas. Bieži.

Izmanto lapas, lakstus, saknes, augļus.
Sastāvs nav pētīts. Augam liela P vitamīnaktivitāte (Lapiks,

1965.).
Lieto tautas medicīnā tāpat kā parastās skābenes. Tibetas tautas

medicīnā lieto pie audzējiem, tūskām.

Sētu skābenes (māju skābenes) — Rumex domesticus Hartm.

Droga: Sētu skābeņu saknes — Radix Rumicis domestici

Lapas gareni olveidīgas vai lancetiskas, pamats ieapaļš vai neiz-

teikti sirdsveidīgs, augšējām lapām ķīļveidīgs. Ziedu skara šaura,
blīva. Ziedi divdzimumu, apziedņa lapas bez augonīša.

Aug dārzos, laukos, sētmalēs, ceļmalas. Bieži.

Izmanto saknes.

Sastāvs nav noskaidrots. Saknēs tannīdi (līdz 14,5%)•
Lieto tautas medicīnā pret caureju, asiņošanu; ārīgi lieto pie ādas

izsitumiem (sakņu pulveri un ziedus), pret kašķi (sakņu novārījumu).

Struplapu skābenes — Rumex obtusifolius L.

Droga: Struplapu skābeņu saknes — Radix Lapathi acuti

Lapas gareni ovālas vai neizteikti olveidīgas, gals ieapaļš, strupš,
pamats sekli sirdsveidīgs vai strupš, lapas kāts garāks nekā plātne,
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tievs; augšējās lapas gareni lancetiskas, pamats ķīļveidīgs. Ziedu
skaras skrajas. Ziedi divdzimumu. lekšējās apziedņa lapas ar zobi-

ņiem, ar augonīti vai bez tā.

Aug mitros krūmājos, mežos, grāvjos. Bieži.

Izmanto saknes, augļus.
Sastāvs. Tannīdi (3,4%), hrizofānskābe, saponīni.
Lieto tautas medicīnā pret caureju (augļus), pie drudža (saknes);

ārīgi lieto pie audzējiem, ēdēm, augoņiem (sakņu novārījumu), zobu

kopšanai (ar sakņu pulveri tīra zobus, liek pie zobu pulvera, lai no-

vērstu mutes netīkamu smaku).

Ūdeņu skābenes — Rumex aąuaticus L.

Drogas: Ūdeņu skābeņu saknes — Radix Lapathi aquatici
Ūdeņu skābeņu laksti — Herba Lapathi aquatici

Ūdeņu skābeņu sēklas — Semen Lapathi aąuatici

Lapas gareni vai plati olveidīgas. Ziedu skara šaura, diezgan blīva.

Ziedi divdzimumu vai viendzimuma. Apziedņa lapas bez augonīša.

Aug ūdeņu krastmalās, grāvjos, mitrās pļavās. Bieži.

Izmanto saknes, lakstus, augļus.

Sastāvs .nav noskaidrots, dažkārt min tās pašas sastāvdaļas, kādas

ir blīvajām skābenēm.

Lieto tautas medicīnā pie asiņošanām, pie caurejas (saknes, sēklas,

lakstus), pie dizentērijas (sēklas), pret cingu (lapas), zarnu parazītu
izdzīšanai (saknes); ārīgi lieto pie asiņojošām, strutojošām brūcēm

(sasmalcinātas saknes, sēklas), pie kašķa (sasmalcinātu sakņu pul-
vera ziedi).

SKALBES — IRIS L.

Drogas: Dārza skalbju (arī bālo skalbju) sakneņi — Rhizoma

Iridis

Purva skalbju sakneņi — Rhizoma Iridis pseudacori
Purva skalbju sēklas — Semen Iridis pseudacori

Daudzgadīgi lakstaugi ar spēcīgi attīstītu sakneni. Stumbrs (zied-
nesis) vienkāršs vai augšdaļā zarains. Lapas vienkāršas, veselas, gari
lineāras, zobenveidīgas, apmēram tik garas kā stumbrs, rozetē divās

rindās, apakšējā daļā renesveidīgi liektas un sedz cita citu. Ziedi div-

dzimumu, aktinomorfi, pa nedaudziem vēdeklī, retāk pa vienam. Ap-
ziednis vainagveidīgs, apziedņa lapas 6, divos gredzenos, iekšējās ap-

ziedņa lapas stāvas, ārējās atliekušās, atšķiras no iekšējām gan pēc
veida, krāsas, gan lieluma. Putekšņlapas 3. Augļlapas 3, sēklotne

apakšēja, gara. Irbulis īss, ar 3 vainaglapām līdzīgām, 2 daļās šķel-
tām daivām, pie katra šķēluma pamata drīksnu papiląs. Auglis trīs-

šķautnaina daudzsēklu pogaļa.

Bālās skalbes — Iris pallida Lam.

Augs 30—90 cm augsts. Ziedi bāli violeti zilgani, ārējās apziedņa
lapas apakšdaļā vidū ar rūsganiem matiņiem.

Audzē kā krāšņumaugu. Zied jūnijā.
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Dārza skalbes — Iris germanica L.

Augs 30—100 cm augsts. Ziedi zili vai violeti, smaržīgi, apziedņa
stobriņš garāks nekā sēklotne. Arējās apziedņa lapas tumšākas, ar

dzelteniem, bārkstveidīgiem daudzšūnu matiņiem.
Audzē kā krāšņumaugu. Bieži. Zied maijā, jūnijā.

Purva skalbes — Iris pseudacorus L.

Augs 50—100 cm augsts. Ziedi dzelteni, bez smaržas, apziedņa
stobriņš gandrīz divreiz īsāks nekā sēklotne. Ārējās apziedņa lapas
kailas vai ar vienšūnas matiņiem.

Aug ūdeņu krastmalās, grāvjos, purvainos mežos, purvainēs.
Diezgan bieži. Zied no maija līdz jūlijam.

Izmanto sakneņus un sēklas.

Sastāvs. Bālo skalbju sakneņos ēteriskās eļļas (0,1—0,2%), tajās
ketons irons (rada skalbju sakneņu patīkamo smaržu), glikozīds iri-

dīns (irigenīnsH-glikoze), organiskās skābes (miristīnskābe, undecil-

skābe, tridecilskābe, benzoskābe v. c); n-decilaldehīds, nonilaldehīds,

benzaldehīds, ciete (57%), cukuri, taukas eļļas (9,6%), miecvielas,

sveķi; lapās askorbīnskābe (230 mg%). Līdzīgs ir citu skalbju sa-

stāvs. Purva skalbju sakneņos ēterisko eļļu mazāk nekā kultivēto

skalbju. Dārza skalbju lapās pavasarī ir līdz 600 mg%, bet vasaras

beigās 250—300 mg% askorbīnskābes.

Lieto pie klepus, bronhītiem, astmas (uzlējumam uz 150 g ūdens

ņem 15—30 g drogas, lieto pa I—2 ēdamkarotēm 3 reizes dienā).
Tautas medicīnā purva skalbes lieto arī pie vēdera tūskas (ascitą;

sakneņu sulu ar medu pa 80 pilieniem sākumā katru stundu, vēlāk

ik pēc 2 stundām), pie liesas slimībām; ēstgribas un gremošanas vei-

cināšanai (pa naža galam, t. i., apmēram I—2 g pulvera 3 reizes

dienā pirms ēšanas), pret meteorismu (sēklas), pret caureju (uz 1

glāzi verdoša ūdens ņem 15—30 g sakneņu, lieto pa ēdamkarotei pēc
katrām 2 stundām; bieži lieto kopā ar zalkšu sūreņu sakneņiem), pret
dzemdes asiņošanu (sakneņu novārījumu pa ēdamkarotei 5 vai 6 rei-

zes dienā), pie sievietes dzimumorgānu slimībām, ja ir baltie ziedi

(sakneņu novārījumu pa Q ēdamkarotēm 4 reizes dienā), pret polū-
cijām; ārīgi lieto pie išiasa, miozītiem, locītavu sāpēm (ziedi ierīvē-

šanai — uz 500 g saulpuķu eļļas ņem 100—120 g sasmalcinātu sak-

neņu), pie smaganu un mutes gļotādas iekaisumiem, zobu sāpēm (no-
vārījumu skalošanai, uz glāzi ūdens ņem 20 g sakneņu), pie olnīcu

iekaisumiem, baltajiem ziediem, trihomonu kolpīta (novārījumu skalo-

šanai), pie infekciozām brūcēm, čūlām, vasaras raibumu nodzīšanai,
aromātiskām vannām, pret blaugznām (sakneņu novārījumu), pie he-

moroīdiem (sēdvannas — 400 g sarīvētus sakneņus aplej ar 4 / ūdens,

pavāra uz mazas uguns slēgtā traukā 5 minūtes, ļauj atdzist līdz

30—35° temperatūrai, ņem sēdvannas s—lo minūtes pēc kārtas 4—6

dienas); agrāk lietots zelēšanai (zobu nākšanas periodā).

Skalbju sakneņi ir krūšu tēju sastāvdaļa, tos liek pie zobu pulve-
riem, pūderiem smaržas uzlabošanai. Skalbju eļļa — Oleum Iridis

ir sākumviela parfimērijā visaugstākās kvalitātes smaržām.

Skalbju sakneņi sekmē krēpu un gļotu izdalīšanos, ir diurēlisks,
pretiekaisuma, antiseptisks, sāpes remdinošs līdzeklis. Ziedi izraisa

vemšanu, caureju (lielākās devās arī sakneņi).
Homeopātijā izmanto Iris versicolor L. u. c. svaigus sakneņus ar

saknēm (Iris).
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SKARBSEKLES, INDIJAS — TRACHISPERMUM AMMI (L.) Spr.
(Indijas ķimenes, ažgoni; Carum Ajowan Benth. et Hook.; Trachisper-
mum copticum (L.) Link)

Droga: Skarbsēkļu augļi — Fructus Trachispermi
Viengadīgs lakstaugs. Stumbri līdz 1 m gari. Lapas pamīšus,

smalki plūksnaini dalītas. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, sīki, salik-

tos čemuros. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, baltas. Sēklotne apakšēja.
Auglis dvīņsēklenis.

Aug Vidusāzijas republikās; plaši kultivē Irānā u. c. Dzimtene

Indija.
Izmanto augļus.
Sastāvs. Ēteriskās ejjas (visā augā; augļos 2—11%), tajās timols

(40—55%), cimols (30—40%), pinēns, dipentēns, terpinēns, fellandrēns

v. c; taukas eļļas (25—32%), tajās galvenokārt petrozelīnskābes gli-
cerīdi; proteīni u. c.

Lieto kā dezinficējošu, vietējas anestēzijas līdzekli (timolu, ažgona
e]]u), pie ādas sēņu slimībām, aktinomikozēm, pret zarnu parazītiem
(galvenokārt pret ankilostomiem).

SKUJENES, PARASTĀS — HIPPURIS VULGARIS L.

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs 10—60 cm garš, dobs. Lapas vien-

kāršas, veselas, sēdošas, pa 4—12 mieturos, līdz 2 cm garas, 0,3 cm

platas, mala gluda. Ziedi divdzimumu, zigomorfi. Kauslapas 2, sa-

augušas ar sēklotni. Vainaglapu nav. Putekšņlapa 1, putekšnīcas sar-

kanīgas. Augļlapa 1, sēklotne augšēja. Auglis kaulenis.

Aug purvainēš, mitrās pļavās, ūdeņu krastmalās. Diezgan bieži.

Zied no jūnija līdz augustam.
Izmanto svaigus ziedošus lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pret caureju (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti svaigu lakstu, Jauj 2 stundas stāvēt, lieto pa 1 ēdam-

karotei 3 vai 4 reizes dienā); ārīgi lieto pie labdabīgiem un ļaun-

dabīgiem audzējiem (svaigu sasmalcinātu lapu kompreses).

SKUJMETE, SUKACOVA jeb SIBĪRIJAS — LARIX SUKACZEWII

Dvlis
(I.arix sibirica Ldb.)

Vasarzaļš skuju koks, vienmājnieks. Stumbrs 30—45 m augsts,
vainags jaunībā šauri piramidāls, vēlāk plati konisks, zari atiet zem

taisna leņķa. Lapas resp. skujas mīkstas, jauniem dzinumiem pamī-
šus, vecākiem — pušķos, 1,5—4 cm garas, nobirst oktobra beigās.
Ziedi viendzimuma. Vīrišķie ziedi ieapaļās blīvās vārpās, putekšņlapu
daudz. Sievišķie ziedi 2—4 cm garos čiekuros, čiekurzvīņas — sedzēj-
zvīņa un sēklzvīņa purpursārtas vai bāli zaļas; sēklaizmetņi pa 2 čie-

kurzvīņu žāklēs. lenākušies čiekuri gaiši brūni, ar 20—40 čiekurzvī-

ņjjm 5—7 rindās. Sēklas spārnainas.
Audzē kā krāšņumkoku. Diezgan bieži. Zied maijā.
Izmanto pumpurus, jaunos dzinumus, skujas, sveķus. Skujas ievāc

visu vasaru.

Sastāvs. Sveķos ēteriskās eļļas (16—22%), tajās a-pinēns, dipen-
tēns, silvestrēns, 8-silvīnskābe, abietīnskābe un citas sveķskābes. Sku-

jās ēteriskās eļļas (0,18—2%), tajās a-pinēns, borneols, bornilacetāts;
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askorbīnskābe (260—270 mg%). Mizās miecvielas, katehīni, flavonoīdi

(500 mg%), antociāni, glikozīds koniferīns, organiskās skābes. Sēklās
žūstošās taukās eļļas (līdz 18%).

Lieto pie kroniskiem bronhītiem kā atklepošanas līdzekli (tīru

terpīnhidrātu vai kopā ar citiem komponentiem), ārīgi pie strutojo-
šiem bronhītiem, bronhektāzijas un citām plaušu strutojošām slimī-

bām (terpentīneļļu inhalācijām), pie neiraļģijām, miozītiem, lumbo-

išialģijām, reimatisma (terpentīneļļu ziedēs, linimentos sāpīgo vietu

ierīvēšanai). (Sk. priedes).
Tautas medicīnā lieto pie cingas (skuju uzlējumu), pie elpas ceļu

iekaisumiem, klepus (jauno dzinumu vai skuju uzlējumu — uz 1 glāzi
ūdens ņem 10—20 g drogas; terpentīnu), kā vieglu caurejas līdzekli

(jauno dzinumu novārījumu pienā), pie nierakmeņiem, žultsakmeņiem
(terpentīnu), pret vēdera sāpēm, ēstgribas veicināšanai (jauno dzi-

numu tēju), pie trūcēm (sveķu šķīdumu ūdenī vai mizu pulveri), pie

menstruāciju traucējumiem (mizu tinktūru), lenteņu izdzīšanai (ter-

pentīnu); ārīgi lieto pie reimatisma, podagras (skuju ekstrakta, novā-

rījuma vannas), pie nervozitātes (vannas), pie brūcēm, augoņiem

(skuju vai mizu uzlējumu, sveķus).
Skujmetu skujas ir pretcingas, diurētisks, viegli laksatīvs, diaforē-

tisks (sviedrēšanas), antiseptisks līdzeklis (skuju, bet jo sevišķi mizu

uzlējums baktericīdi aktīvs pret hemolītiskajiem streptokokiem, balta-

jiem un zelta stafilokokiem; J. Livkina, V. Kudravceva, 1955.); terpen-
tīna darbību sk. 1. sējumā 527. lpp. No skujmetēm iegūst Venē-

cijas jeb skujmešu terpentīnu — Terebinthina laricina (Terebinthina
veneta), pārtvaices produktus izmanto arī Pix liquida iegūšanai.

SLOTZARIS — CYTISUS SCOPARIUS (L ) Link

(slotiņu sarotamns, slotiņu kazāboliņš; Sarothamnus scoparius (L.)
Wimm.; Spartium scoparium L.)

Drogas: Slotzara sēklas — Semen Sarothamni scoparii
Slotzara ziedi — Flores Sarothamni scoparii
Slotzara saknes — Radix Sarothamni scoparii
Slotzara laksti, zari

— Herba sev summitates Sarothamni

scoparii (Herba Spartii scoparii, Herba Genistae scoparii)

Vasarzaļš krūms. Stumbri 0,5—2 m augsti, šķautnaini, zaļi. La-

pas pamīšus, trīsstaraini saliktas, augšējās parasti vienkāršas, lapiņas
eliptiskas vai otrādi olveidīgas, 0,5—1,5 cm garas, 0,2—0,5 cm pla-
tas, ar matiņiem. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, 2—2,5 cm gari, pa vie-

nam uz iepriekšējā gada dzinumiem. Kauslapas 5, kauss divlūpains.

Vainaglapas 5, vainags tauriņveidīgs, dzeltens. Putekšņlapas 10. Augļ-

lapa 1, sēklotne augšēja, drīksna spirāliski ieritinājusies. Auglis 4—

5 cm gara, ap 1 cm plata melngana pāksts.
Audzē kā krāšņumaugu. Ne bieži. Vietām pāriet savvaļā. Zied

maijā, jūnijā. Lapas nereti nobirst jūnijā, jūlijā, pēc tam asimilē

zaļie zari.

Izmanto ziedus, jaunos zarus ar ziediem (lakstus), sēklas, saknes.

Sastāvs. Alkaloīdi citizīns (sparteīns; 0,3—1%). genisteīns, saro-

tamnīns; flavonoids skoparīns (ziedos), oksisparteīns, ēteriskās eļļas,

miecvielas, rūgtvielas, sveķi.
Lieto pie tahikardijas, sirds aritmijām, sirds slimniekiem ar hiper-

toniju, tūskām, pie stenokardijas; pie nierakmeņiem, kā vieglu laksa-
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tīvu līdzekli. Tautas medicīnā lieto pie hipertireozes (zaļo zaru novā-

rījumu).
Lakstu uzlējumam uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem V2—1 tējkaroti

sasmalcinātas drogas, ļauj 10 minūtes ievilkties, izlieto diennakti vai-

rākās reizēs; pie sirds tūskām var ņemt 2 tējkarotes drogas.
Sparteinum sulfuricum lieto pa 0,01 —0,02 g 3—5 reizes dienā (pul-

veru vai mikstūru veidā); zemādas injekcijām lieto 0,05—0,1 ml dien-

naktī.

Sparteīns ietekmē sirds darbību līdzīgi hinīnam, neietekmē asins-

spiedienu un asinsvadus, tas maz toksisks, visvairāk tā slotzara aug-
ļos. Slotzara preparāti nomierinoši ietekmē nervu sistēmu, tiem ir

diurētiska un viegli laksatīva darbība.

Slotzaris ir oficināla droga Bulgārijā, Francijā, Šveicē u. c.

SMAILDAD2I — XANTHIUM L.

Dziedzerainie smaildadži — Xanthium strumarium L.

Drogas: Dziedzeraino smaildadžu laksti — Herba Xanthii stru-

marii (Herba Lappae minoris)
Dziedzeraino smaildadžu sēklas — Semen Xanthii stru-

marii

Viengadīgs, pelēki zaļš lakstaugs. Stumbrs zarains, 30—120 cm

augsts, tāpat kā lapas ar matiņiem. Lapas pamīšus, trīsdaivainas, ap-
mēram 9 cm garas un platas, pamats sekli sirdsveidīgs, mala rupji
divkārt zobaina. Ziedi zaļgani vai dzeltenīgi, viendzimuma — vīrišķie

pa vairākiem 5—6 mm garos kurvīšos, augstāk uz stumbra nekā sie-

višķie ziedi, kas parasti pa 2 vienkopus saaugušā vīkalā. Vīkals zaļš,

ar matiņiem un līkiem, kailiem dzeloņiem, augļa knābji taisni vai sa-

liekušies kopā. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. Aug-

lis riekstiņš paliek vīkalā, kopā ar to 1,4—1,8 mm garš. (27. att.)

Aug nezālienēs, ceļmalas. Ne bieži. Adventīvs. Zied no jūlija
līdz oktobrim.

Izmanto lakstus, augļus, saknes.

Sastāvs. Visās auga daļās jods (lapās 0,11—0,13%), flavonoīdi.

Lakstos monocikliski seskviterpēni ksantinīns, ksantatīns, ksantumīns,

alkaloīdi, askorbīnskābe (31,8 mg%)- Augļos glikozīds ksantostru-

marīns, saponīni, sveķi, taukas eļļas (38—41%). Pretaudzēju aktivi-

tāte. Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie bazedova slimības (lakstu novārījumu —

uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti lakstu, pavāra 10 mi-

nūtes, lieto pa glāzei 2—3 reizes dienā, pa ēdamkarotei 4—6 reizes

dienā) pie nātrenes (svaigu lakstu sulas tinktūru pa 15—20 pilie-

niem vienā reizē; bērniem pa 2—lo pilieniem), pie ekzēmām, ēdēm,
skrofulozes (lakstu novārījumu 2—3 glāzes dienā vai svaigu sulu pa
V 2tējkarotei), pie saaukstēšanās, pārsalšanas, paaugstinātas tempe-

ratūras, kā sviedrēšanas līdzekli (sakņu vai visa auga novārījumu),
kā nomierinošu līdzekli pie astmas, kakla spazmām (lapu sulu), pie

paralīzēm (lapu vai augļu uzlējumu), pie asiņainas caurejas, dizen-

tērijas (sakņu vai augļu novārījumu pa 1 ēdamkarotei 4—6 reizes

dienā), pie hemoroīdiem (svaigu lapu sulu), pie dzeltenās kaites, kā

diurētisku līdzekli (līdz 2% augļu novārījumu), pie kroniska nef-

ritą (Ķīnas tautas medicīnā), pie locītavu sāpēm, reimatisma (visa
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27. att. Dziedzerainie smaildadži — Xanthium
strumarium L.

auga novārījumu), pie audzējiem (visa auga tēju, lakstu svaigu
sulu), pie rīkles tuberkulozes (smēķē sēklas), pie lepras (iebiezinātu
lapu ekstraktu); ārīgi lieto pie ekzēmām, pinnēm, ēdēm, nātrenes,
ādas sēņu slimībām, pie skrofulozes, ādas audzējiem (ieziešanai lakstu

novārījumu vai svaigu sulu, augļu ziedi, svaigus samalcinātus augļus,
lapas), pie kašķa, kukaiņu kodumiem, pie zobu sāpēm.

Smaildadžu svaiga sula izmēģināta pie dažiem audzējiem (bal-
senes v. c.; Baļickis, Voroncova, Karpuhina, 1966.).

Dziedzeraino smaildadžu darbība ir sedatīva, antiseptiska, fun-

gicidą, pretiekaisuma, savclkoša, sāpes remdinoša, diurētiska, diafo-

rētiska.

Par 2% stiprāks lakstu novārījums izraisa dedzinošu sajūtu, ap-
degumam līdzīgu ādas iekaisumu; lietojot jāievēro piesardzība kā ar

indīgu augu
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Dzeloņainie smaildadži — Xanthium spinosum L.

Drogas: Dzeloņaino smaildadžu laksti — Herba Xanthii spinosi

Dzeloņaino smaildadžu sēklas — Semen Xanthii spinosi
Atrasti nedaudzās vietās kā adventīvs augs. Pie lapu kāta pamata

tiem 1 vai 2 trisstaraini dzelteni dzeloņi. Lapas plātne apakšpusē
balti tūbaina.

Izmanto visu augu.
Sastāvs nav noskaidrots. Visās auga daļās jods.
Lieto pie bazedova slimības, sirds slimībām, ekzēmām (visa auga

novārījumu), pie gremošanas trakta saslimšanām, caurejām, holēras,
hemoroīdiem, pie reimatisma, ekzēmām, venēriskajām slimībām, tra-

kumsērgas; ārīgi lieto pie zobu sāpēm.

SMALK2ODZENES, PARASTAS — DESCURAINIA SOPHIA (L.)
Webb

(Sisymbrium Sophia L.)

Droga: Smalkžodzeņu sēklas — Semen Dcscurainiae sophiae

Viengadīgs lakstaugs, nezāle. Stumbrs 20—50 (100) cm garš,
zarains, ar matiņiem. Lapas pamīšus, līdz 10 cm garas, vairākkārt

plūksnaini dalītas šaurās, līdz 1 mm platās plūksnās. Ziedi divdzi-

mumu, aktinomorfi. Kauslapas 4, dzelteni zaļas. Vainaglapas 4, bāli

dzeltenas, īsākas nekā kauslapas, vai arī vainaglapu nemaz nav. Pu-

tekšņlapas 6. Augļlapas 2. Sēklotne augšēja. Pāksteņi kaili, I—31 —3 cm

gari, ap 1 mm plati, sēklas parasti 1 rindā. (28. att.)

Aug ceļmalas, sētmalās, tīrumos. Bieži. Zied no maija līdz

oktobrim.

Izmanto sēklas, ziedošus lakstus.

Sastāvs. Sēklās ēteriskās eļļas, sinigrīns (hidrolīzē rodas ēteriskās

sinepju eļļas, tajās benzilizotiocianāts 60%, allilizotiocianāts 15%, allil-

disulfīds 12%, allilcianīds 7,5%, propionilizotiocianāts; Halmatov_s,
1964.), taukas eļļas, alkaloīdi, saponīni, aromātiskās skābes, lapas
karotīns (10 mg%).

Lieto pie spastiskiem, atoniskiem vēdera aizcietējumiem (sēklu

ekstraktu). Tautas medicīnā lieto pie sirds slimībām (sēklu novārī-

jumu — uz 1 glāzi ūdens ņem 1 tējkaroti sēklu, pavāra, ļauj 1 stundu

stāvēt, lieto pa 1 ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā pirms ēšanas), pie
tūskām, nierakmeņiem, žultsakmeņiem (sēklu vai lakstu uzlējumu —

uz P/2 glāzēm ūdens ņem 1 tējkaroti lakstu vai lapu, ļauj 2 stun-

das stāvēt, lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes dienā), pie dizentērijas,
caurejas (lakstu uzlējumu), pret plaušu un dzemdes asiņošanu, pie

paaugstinātas temperatūras, masalām, angīnas, Sibīrijas mēra, dru-

dža, pie vēdera sāpēm, aizcietējumiem, pret nelabu dūšu (sēklu uzlē-

jumu), pie histērijas (lakstu uzlējumu), zarnu parazītu izdzīšanai;

ārīgi lieto pie strutojošām brūcēm, čūlām, augoņiem (novārījumu ap-
mazgāšanai, sulu apziešanai).

Smalkžodzeņu sēklu šķidro ekstraktu — Extractum Descurainiae

Sophiae fluidi (izvelk 70° spirtā) lieto kā caurejas līdzekli pa 15—

20 pilieniem 2 reizes dienā pēc ēšanas (lieto 3—5 dienas).
Smalkžodzeņu sēklu preparāti paaugstina gremošanas trakta mus-

kulatūras tonusu, kontrakcijas, pastiprina sirds darbību un elpo-
šanu, tiem ir pretasiņošanas, savelkoša, antiseptiska, hipotensīvā
(mazās devās) darbība. Nav toksiski.
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D. Tagdisi (Azerbaidžanas medicinas institūts) ieteic pie akūtas

sirds-asinsvadu nepietiekamības, kroniska sirds vājuma, saindējoties
ar narkotiskās vielām, kad nomākta asinsrite un elpošana, pie hipo-
tonijas, pārpūles (sēklu uzlējumu 1—3% 3 ml vai ekstraktu 1: 1

0,3—0,5 ml). Asinsrites un elpošanas stimulācijā smalkžodzenes pā-

rākas kā kordiamīns, korazols u. c. analeptiski līdzekļi.

SMAR2ZĀLES, PARASTĀS — ANTHOXANTHUM ODORATUM L.

Droga: Smaržzāļu laksti — Herba Anthoxanthi

Daudzgadīgs, smaržīgs lakstaugs. Stumbri 15—45 cm augsti, ceri

blīvi, bet nelieli. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, lineāras, kailas

vai gar malu ar matiņiem, gals smails, makstis ar matiņiem, mēlīte
līdz 2 mm gara. Vārpskara blīva, vismaz 2 cm gara, vārpiņas līdz

7 mm garas, ar 1 divdzimumu ziedu; vārpiņas plēksnes 4, nevienāda

lieluma, 3. un 4. vārpiņas plēksne ar akotu; zieda plēksnes 2, mazas,

strupas. Putekšņlapas 2. Augļlapas 2, drīksna plūksnaina. Auglis
2,5—3,5 mm garš grauds. (28. att.)

Aug sausās, liesās pļavās. Bieži. Zied no maija līdz septem-
brim.

Izmanto ziedošus lakstus.

28. att. Parastās smalkžodzenes — Descurainia sopina (L.) Webb

(pa kreisi), parastās smaržzāles — Anthoxanthum odoratum L. (pa
labi).



93

Sastāvs nav noskaidrots. Atrasti kumarīni.

Lieto tautas medicīnā pie bezmiega, galvas sāpēm, pie nelabas

dūšas, vemšanas, pie aizdusas, plaušu tuberkulozes un citām «krūšu

kaitēm», pie reimatisma, kā diurētisku līdzekli (uzlējumam uz 1 glāzi
verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti sausu lakstu, Jauj Va stundu ievil-

kties, lieto pa I—2 ēdamkarotēm 3 vai 4 reizes dienā; lieto arī izvil-

kumu degvīnā).
Smaržzāļu darbība ir nomierinoša, sāpes remdinoša, diurētiska.

Dažādu graudzāļu ziedošus lakstus — Flores graminis tautas me-

dicīnā lieto zāļu vannām.

SMILAKSES, VIDĒJAS — SMILAX MEDICA Schlecht. et Cham.

Droga: Sarsaparilas saknes — Radix Sarsaparillae
Koksnaina liāna, divmājnieks. Stumbri tievi, 30—40 m gari, ar

vītēm. Sakneņi īsi, spēcīgi attīstīti, saknes tievas, garas. Lapas pa-
mīšus, vienkāršas, veselas, dzīslojums lokveidīgs. Ziedi aktinomorfi,
dzelteni zaļgani, čemuros. Auglis sarkana oga. Aug Melnās jūras
piekrastē u. c.

Izmanto saknes.

Sastāvs. Steroīdi saponīni parillīns (smilacīns), sarsasaponīns, smil-

saponīns; ciete (50%), sveķi (2,5%), ēteriskās eļļas. Indīgs.
Lieto tautas medicīnā kā sviedrēšanās, diurētisku, caurejas līdzekli,

pie reimatisma, podagras, ādas slimībām, venēriskajām slimībām (si-

filisa).

Homeopātijā lieto žāvētas saknes (Sarsaparilla); izmanto arī

Smilax officinalis H. B. X-, S. utilis Hemsley saknes.

SMILTSĒRKŠĶI, PABĒRZU — HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.

Drogas: Smiltsērkšķu augļi — Fructus Hippophaes
Smiltsērkš'ķu mizas — Cortex Hippophaes

Vasarzaļš krūms vai koks, divmājnieks. Stumbri 1,5—4 m gari,
vainags plašs, ļoti zarains, vecākie zari ar 2—7 cm gariem ērkšķiem.
Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, lineāri lancetiskas, 1 —6,5 cm ga-

ras, 0,3—0,8 cm platas, ar brūnganiem vai baltiem zvaigžņmatiņiem,
mala gluda, gals strupš vai smails, pamats ķīļveidīgs. Ziedi viendzi-

muma, aktinomorfi, smaržīgi. Apziedņa lapas 2, brūnganas, 0,3—

0,4 cm garas. Vīrišķie ziedi īsās vārpās, putekšņlapas 4. Sievišķie ziedi,

pa 2—5 zariņu žāklēs. Augļlapa 1, sēklotne augšēja. Augļi oranž-

dzelteni, sulīgi, ap 1 cm gari kauleņi. Sk. 1. sējumā VII krāsaino tab.

Audzē mazdārzos kā augļu koku. Diezgan bieži. Zied aprīlī,
maijā, lapām plaukstot. Augļi sākot ar augusta vidu, tie paliek za-

ros līdz nākošajam pavasarim. Labs nektāraugs agri pavasarī.
Izmanto augļus, lapas, mizas. Augļus parasti ievāc pēc salnām,

kad tiem vairs nav rūgtas piegaršas.
Sastāvs. Augļos askorbīnskābe (200—900 mg%), tiamīns (līdz

0,035 mg%), riboflavīns (līdz 0,056 mg%), tokoferols (līdz 14,5

mg%), folijskābe (līdz 0,79 mg%), karotinoīdi (180—250 mg%)
kriptoksantīns, zeaksantīns, fizalēns, ksantofils, karotīns 10—60 mg%;

izoramnetīns, kvercetīns, organiskās skābes (2,6%; visvairāk ābol-

skābe, vīnakmeņskābe), miecvielas (0,12—0,6%), sterīni, 6-sitosterīns;

taukas eļļas (ap 8%) — oleīnskābes, stearīnskabes, linolskabes,

palmitīnskābes glicerīdi; cukuri (2,9—6,8%), dzelzs, varš, bors,
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mangāns. Sēklās taukas eļļas (12,5%), askorbīnskābe (120 mg%),
tiamīns, riboflavīns, tokoferoli, karotini (līdz 0,3 mg%). Lapās askor-

bīnskābe (120—370 mg%), miecvielas (ap 8%), ursolskābe, oleanol-

skābe. Mizās miecvielas (līdz 10%), 5-oksitriptamīns (0,3—0,4%;
M. Petrovs, E. Puhaļskis, P. Masagetovs), serotonīns (hipofains; ar

pretaudzēju aktivitāti). Fitoncīdi. Smiltsērkšķu eļļā ir ap 100 mg%
karotina, 180—250 mg% karotinoidu, 100—165% tokoferola, oleīnskā-

bes, linolskābes, palmitīnskābes glicerīdi.
Lieto pie avitaminozēm, hipovitaminozēm, pie hemeralopijas (krēs-

las akluma), pie cingas (augļu sulu, sīrupu, eļļu, tinktūru), pie čū-

las slimības, holecistītiem, dažām infekcijas slimībām kā baktericīdu

līdzekli (pa 1 tējkarotei eļļas 3 reizes dienā); ārīgi lieto pie staru te-

rapijas izraisītiem ādas un gļotādas bojājumiem, izgulējumiem, apde-
gumiem, pie barības vada audzējiem, trofiskām čūlām, ekzēmām, pie

vilkēdes, pie dzemdes kakla erozijām, dzemdes gļotādas iekaisumiem,

kolpītiem un citām ginekoloģiskām slimībām; kosmētikā izmanto ba-

rojošām sējas maskām.

Tautas medicīnā lieto pie cingas, organisma spēku apsīkuma
(augļus, lapas — uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdamkaroti lapu); pie gre-

mošanas trakta saslimšanām, pret caureju (lapu vai mizu uzlējumu),
pie aizcietējumiem kā maigu caurejas līdzekli (sēklu novārījumu),
pret vēdera sāpēm un citām «iekšķīgām sāpēm» (kopā augļu un lapu
novārījumu), pie ādas tuberkulozes un citām ādas slimībām (augļu
sulu, uzlējumu, tinktūru), pie reimatisma, podagras (augļus savārī-

tus kopā ar lapām), pret matu izkrišanu (savārītus augļus ar visiem

zariņiem un lapām); ārīgi lieto pie reimatisma, podagras (lapu aplie-
kamos), sejas ādas kopšanai (augļu sulu); matu kopšanai, pret plik-
galvību (augļu un zaru novārījumu iekšķīgi un ārīgi).

Pie barības vada audzējiem staru terapijas laikā smiltsēršķu eļļu —

Oleum Hippophaes lieto pa V2ēdamkarotei 2 vai 3 reizes dienā un

pēc apstarošanas vēl 2—3 nedēļas; pie čūlas slimības pa 1 tējkaro-
tei 2 vai 3 reizes dienā, ja labi panes, var lietot līdz 1 ēdamkarotei

vienā reizē.

Lietojot smiltsērkšķu eļļu ārīgi pie apdegumiem, izgulējumiem, čū-

lām, vainas vispirms notīra ar penicilīna šķīdumu, tad ar pipeti uz-

pilina eļļu un uzliek marles pārsēju, kuru maina katru dienu.

Pie endometrītiem, kolpītiem maksts un dzemdes notīrītas sienas

ieziež ar smiltsērkšķu eļļā samērcētu vati, pie dzemdes kakla erozi-

jas izklāj maksts virsmu ar eļļā samērcētu tamponu (5—10 ml eļļas
vienam tamponam). Pie kolpītiem ir 10—15 procedūras, pie erozijas,
endometrītiem B—l2. Ja vajadzīgs ārstēšanu atkārto pēc 4—6 ne-

dēļām.
Pie rīkles un deguna gļotādas iekaisumiem (nazofaringītiem)

ieziež deguna un rīkles gala gļotādas ar smiltsērkšķu eļļu un lieto

iekšķīgi pa 3 g dienā (Konopleva, 1963.).
Pie apdegumiem lieto arī smiltsērkšķu eļļas un 3—9% vazelīn-

eļļas maisījumu, kam liela nozīme, ja smiltsērkšķu eļļa ir deficīts

(Cukajeva, Ušakova v. c, 1964.).
Smiltsērkšķu darbība ir preteingas, pretiekaisuma, sāpes remdinoša,

baktericīdā, tie sekmē audu epitelizāciju, granulāciju; kā polivitamīnu
augs smiltsērkšķi it sevišķi vērtīgi arī tādēļ, ka, nezūdot vitamīniem,

tos sasaldētus var uzglabāt līdz pavasarim.
Pretaudzēju aktivitāte ir nevien 5-oksitriptamīnam, bet arī mizas

tinktūrai, tā ir preparāta Hw sastāvdaļa (izmēģināts ar dzīvniekiem);



95

ieteic pie audzējiem kompleksā ar staru terapiju (Bajickis, Voron-

cova, Karpuhina, 1966.).

Hippophainum atļauts lietot onkoloģiskajās klīnikās.

Smiltsērkšķu eļļa kontrindicēta pie akūtiem holecistītiem, gremoša-

nas trakta traucējumiem, caurejām, pie aizkuņģa dziedzera saslimša-

nām.

SNIEGPULKSTENĪTES, BALTĀS — GALANTHUS NIVALIS L.

Droga: Balto sniegpulkstenīšu sīpoli — Bulbus Galanthi nivolis

Daudzgadīgs sīpolaugs. Sīpoli ap 1 cm diametrā. Stumbrs (zied-

nesis) 10—20 cm garš. Lapas 2, lineāras, 15—24 cm garas, līdz 1 cm

platas. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, pa vienam palielas seglapas
žāklē. Apziednis vainagveidīgs, apziedņa lapas 6, divi gredzenos,
baltas, dažāda garuma — ārējās apziedņa lapas 1,5—3 cm garas,

iekšējās divreiz īsākas, ar zaļu plankumiņu galotnē. Putekšņlapas 6.

Augļlapas 3, sēklotne apakšēja. Auglis pogaļa. (29. att.)
Audzē kā krāšņuma augu. Bieži. Zied martā, aprīlī.
Izmanto sīpolus, lapas.

Sastāvs. Alkaloīdi galantamīns, leikoīns, leikocitīns. Sastāvs nav

noskaidrots,

Lieto pie miastenijas (patoloģiskas muskuļu nespējas), progresī-
vas muskuļu distrofijas, kustību un jušanas traucējumiem, kas sais-

tīti ar neirītiem, polineirītiem, radikulītiem, radikuloneirītiem, pie sma-

dzeņu asinsrites traucējumu sekām, pie psihogēnas un spinālas impo-

tences, pie poliomielīta izraisītiem nervu impulsu traucējumiem v. c;

lieto arī pie gremošanas trakta un urīnpūšļa atonijas, dzemdību stimu-

lācijai, ķirurģijā, lai pārtrauktu kurarizējošo vielu darbību (Galanth-
aminum hydrobromidum), kā atklcpošanas līdzekli pie akūtiem un

kroniskiem plaušu un bronhu iekaisumiem, bronhektāzijas, bronhiālās

.'iStmas (Lycorini hydrochloridum).
Galanthaminum hydrobromidum injicē zem ādas, devas nosaka at-

taribā no slimības, panesības; augstākā diennakts deva pieaugušam
0,02 g (20 mg).

Galantamīns tāpat kā citi antiholīnesterāzes preparāti kontrindi-

cēts pie epilepsijas, hiperkinēzes, bronhiālās astmas, stenokardijas,
bradikardijas.

Tabulettae Lycorini hydrochloridi lieto pa 1 tabletei (0,0001—

0,0002) 3 reizes dienā. Likorīns kontrindicēts pie akūtas plaušu tu-
berkulozes un citām plaušu slimībām ar noslieci uz asiņošanu, pie
organiskām centrālās nervu sistēmas un sirds-asinsvadu slimībām,
pie čūlas slimībām.

Likorīns mazās devās pastiprina siekalu, kuņģa un zarnu trakta,
bronhu sekrēciju, šķidrina gļotas, paaugstina elpas ceļu skropstepi-
telija aktivitāti, mazina bronhu un citu orgānu gludās muskulatūras

spazmas. Pēc darbības spēcīguma pārāks kā peļuzāles. Lielas devas

izraisa vemšanu, nelabumu.

Galantamīnu pirmoreiz izdalīja no Galanthus woronowii Lozinsk.

(droga: Bulbus Galanthi woronowii), tajās ir arī galantidīns, galan-
tīns. Galantidīns ir fenantridīna atvasinājums, radniecīgs likorīnam

(narcisīnam), kas raksturīgi amarilisu dzimtai (sk. narcises, pienpulk-
stenītes).



96

SNIEGROZITES, lESĀRTĀS — HELLEBORUS PURPURASCENS

W. et K.

Droga: Sniegrozīšu sakneņi ar saknēm — Rhizoma cum radicibus

Hellebori

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs (ziednesis) 15—30 cm garš.
Lapas staraini dalītas, rozetē, plūksnas 7—9, lancetiskas, gals smails,
mala rupji zobaina. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, pa 1 vai 2 zaru

galos. Apziednis resp. kauslapas vainaglapām līdzīgas, parasti 5; vai-

naglapas pārveidojušās nektārijos. Putekšņlapu daudz. Augļlapas
3—B, sēklotnes augšējas. Auglis someņu kopauglis. (29. att.)

Audzē kā krāšņumaugu. Reti. Zied martā, aprīlī.
Izmanto sakneņus ar saknēm.

Sastāvs. Sirds glikozīdi korelborīns K (helleborīns; helleborige-
nīns + ramnoze), korelborīns P (helleborigenīns + glikoze + ramnoze),

saponīns helleboreīns, alkaloīdi, taukas eļļas, ciete, kalcija fosfāts.

Sastāvs maz izpētīts.
Lieto pie smagas II un 111 pakāpes sirds dekompensacijas (ja jā-

panāk ātrs un ilgstošs terapeitiskais efekts — intravenozi), kā ari pie
vieglākiem sirds-asinsrites traucējumiem (Corelborinum per os).

29. att. Baltās sniegpulkstenītes — Galanthus nivalis L. (pa labi),

iesārtās sniegrozītes — Helleborus purpurascens W. et K.
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Tautas medicīnā lieto pie sirds slimībām, pie tūskām, kā diurētisku
līdzekli pie nieru slimībām, urīnsmiltīm, kā vieglu caurejas līdzekli,
pie hemoroīdiem, pie menstruāciju traucējumiem, dzeltenās kaites (uz-
lējumam uz 2 glāzēm ūdens ņem V2tējkaroti drogas), pie nervu sli-

mībām, audzējiem, pie klepus, pleirītiem, plaušu tuberkulozes, zarnu

parazītu izdzīšanai; ārīgi izmanto strutojošu brūču apmazgāšanai.
Corelborinum lieto pa 1 tabletei 2 vai 3 reizes dienā; Sol. Corel-

borini 0,025% lieto vienreiz diennaktī pa o,B—l ml intravenozi 10 m!

20% glikozes šķīdumā. Kumulācijas dēļ jāievēro 1 vai 2 dienu pār-
traukums. Kontrindikācijas tādas pašas kā uzpirkstīšu glikozīdiem.

Sniegrozīšu glikozīdi pēc darbības ātruma līdzīgi strofantīnam,

pēc kumulācijas un darbības ilguma — uzpirkstīšu glikozīdiem. Ko-

relborīns P mazāk toksisks nekā korelborīns K.
Medicīnā izmanto arī melnās sniegrozītes — Helleborus

niger L. (savvaļā Alpos), Kaukāza sniegrozītes — H. cau-

casicus A. Br. (sastop Kaukāza kalnājā), smaržīgās sniegro-
zītes — H. odorus Wallst. et Kit. (aug Bulgārijā), kas visas satur

sirds glikozidus.
Homeopātijā izmanto žāvētus melno sniegrozīšu sakneņus ar sak-

nēm (Helleborus).

SOFORAS — SOPHORA L.

Lapas pamīšus, nepāra plūksnaini saliktas. Ziedi divdzimumu, zi-

gomorfi, ķekaros zaru galotnēs. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, vainags
tauriņveidīgs, bāli dzeltens. Putekšņlapas 10. Augļlapa 1, sēklotne

augšēja. Auglis pāksts.

Japānas sofora — Sophora japonica L.

Drogas: Japānas soforas ziedi — Flores Sophorae japonicae
Japānas soforas augļi — Fructus Sophorae japonicae

Vasarzaļš koks. Stumbrs 20—30 m augsts. Lapas 15—25 cm ga-

ras, lapas ass pie pamata manāmi resnāka, lapiņas 11—15, gareni
olveidīgas, pamats sekli sirdsveidīgs vai ieapaļš, gals pagari smails,

apakšpuse pelēcīga. Pāksts posmaina, s—B cm gara.
Audzē kā krāšņuma augu. Reti. Zied jūlijā, augustā. Dzimtene

Japāna, Ķīna. Koksne dzeltena, indīga. Visindīgākās ir sēklas. Plaši

kultivē daudzos mērena klimata rajonos.
Izmanto neizplaukušus ziedu pumpurus, augļus.
Sastāvs. Rutīns (lapās 17%, ziedos 30% un vairāk), triterpēnsa-

ponīns (sapogenīns betulīns+glikoze, glikuronskābe, glikuronlak-
tons), sofradiols.

Lieto rutīnu (iegūst no ziedu pumpuriem) pie asinsizplūdumiem
(arī profilaktiski), pie sklerotiskām asinsvadu sienu (kapilāru) pār-

maiņām, hemorāģiskām diatēzēm, pie kapilārtoksikozēm (piemēram,
saindējoties ar svina savienojumiem, salicilātiem v. c), pie čūlu ko-

lītiem, dizentērijas, staru slimības, septiska endokarditą, reimatisma,
izsitumu tīfa, sepsēm, pie hipertonijas, diabēta u. c. (lieto kopā ar

askorbīnskābi); ārīgi lieto pie infekcioziem iekaisuma procesiem, stru-

tojošām brūcēm, čūlām, apdegumiem (Japānas soforas tinktūru —

Tinctura Sophorae japonicae aprasināšanai, apmazgāšanai, mitriem

apliekamiem).
Tautas medicīnā lieto pie gremošanas trakta iekaisumiem, asiņo-

šanas, kā sirds-asinsvadu līdzekli (pumpuru pulveri pa 0,2—0,5 g 3 vai
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4 reizes dienā; tinktūru pa 20—40 pilieniem 3 reizes dienā —uz

100 g 70° spirta ņem 20 g ziedu pumpuru, nostāvina 7 dienas).
Rutinum lieto pa 1 tabletei (0,02 g) 2 vai 3 reizes dienā.

Rutīns pieder pie P vitamīnaktīviem savienojumiem, tas pazemina
asins kapilāru caurlaidību, kopā ar askorbīnskābi piedalās šūnas ok-

sidācijas-redukcijas norisēs, tam piemīt antioksidantą aktivitāte (kavē,
piemēram, askorbīnskābes oksidacijų u. c).

Japānas soforai kā rutīna avotam ir nozīme visas pasaules mē-

rogā.

Resnaugļu sofora — Sophora pachycarpa C. M. Mey.

Droga: Resnaugju soforas laksti — Herba Sophorae pachycarpae
Daudzgadīgs lakstaugs, viscaur ar matiņiem. Stumbru nedaudz,

tie 30—60 cm gari, zarojas no pamata. Lapiņas gareni eliptiskas,
I—2 cm garas.

Sastop Kazahijā (galvenais ievākšanas rajons) un citās Vidus-

āzijas republikās. Karantēnas nezāle. Zied maijā, jūnijā.
Izmanto lakstus.

Sastāvs. Alkaloīdi pahikarpīns (sparteīna optisks izomērs), pa-

hikarpidīns (viegli reducējas par dezoksipahikarpidīnu), soforamīns,
sofokarpīns, matrīns (sofokarpidīns). Sēklās sofokarpīns, matrīns.

Lieto pie perifēro asinsvadu spazmām, ganglionītiem, miopātijām
(muskuļu progresīvām distrofijām), pie obliterējoša endarterīta, inter-

mitējoša klibuma, pie vājas dzemdību darbības (it īpaši dzemdētā-

jām, kam hipertoniskā. slimība); dermatoloģijā izmanto pie skleroder-

mijas, ādas idiopātiskas atrofijas, kroniskām ekzēmām (sk. arī peļu-
zāles, slotzari).

Lieto pahikarpīna hidrojodīdu — Pachycarpinum hydroiodidum pa
0,05—0,1 g 2 vai 3 reizes dienā. Dabūjams un lietojams tikai ar ārsta

ziņu.
Pahikarpīns kontrindicēts grūtniecības periodā, pie nieru un aknu

funkciju traucējumiem, pie izteiktiem sirds darbības traucējumiem.

Saindējoties ar pahikarpīnu draud letālas sekas.

Pahikarpīns pieder pie gangliolītiskām vielām, kas kavē impulsu
pārvadi no centrālās nervu sistēmas uz asinsvadiem, tas pastiprina
arī dzemdes kontrakcijas.

Japānas soforu — Sophora japonica L. pēdējā laikā (G. Jakov-

ļevs, 1967.) traktē kā Styphnolobium japonicum Schott (1830.); augļu
sienas šīs ģints augiem sulīgas, Sophora ģints augiem — sausas, ir

arī citas morfoloģiskas un ķīmiskas atšķirības.

SOJA, SARMATAINA — GLYCINE HISPIDA (Moench) Maxim.

(Soja hispida Moench, Glycine soja Sieb.)

Droga: Sojas sēklas — Semen Sojae
Viengadīgs lakstaugs, viscaur ar cietiem matiņiem. Stumbrs vijīgs,

30—60 cm garš (tropos līdz 2 m). Lapas pamīšus, trīsstaraini sa-

liktas. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, balti vai violeti. Kauslapas 5.

Vainaglapas 5, vainags tauriņveidīgs. Putekšņlapas 10. Augļlapa 1,
sēklotne augšēja. Augļi salmu dzeltenas pākstis ar I—3 sēklām.

Kultivē kā pārtikas un eļļas augu. Dzimtene Ķīna, Japāna.

Savvaļas areāls visais plašs. Pie mums soju kultivē galvenokārt

Tālajos Austrumos, diezgan daudz audzē Gruzijā, Moldavija, Ukrainā.
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Izmanto sēklas.

Sastāvs. Sēklās olbaltumvielas (36—45%; no tām 80— Ir

pilnvērtīgās augu olbaltumvielas; olbaltumvielu sojā ir 14 reizes

vairāk kā vistas gaļā, 3—4 reizes vairāk kā olās un vērša gaļā);
visas dzīvībai nepieciešamās aminoskābes — arginīns, histidīns,

lizīns, triptofāns, fenilalanīns, metionīns, treonīns, leicīns, izolei-

cīns, valīns v. c; pusžūstošās taukās eļļas (15—22%), tajās linolēn-

skābes, oleīnskābes, palmitinskābes u. c. taukskābju glicerīdi; daudz

fosfatīdu — lecitīns (1—3,5%), kefalīns; cukuri (gandrīz pilnīgi
šķīst ūdenī) galvenokārt saharoze; ciete (25%), pektīnvielas, sveķi,

vaski, rūgtvielas; ferments ureāze; minerālvielas un mikroelementi —

kālijs (1,5—1,9%), fosfors (0,2—0,6%), kalcijs, dzelzs, magnijs, varš,

mangāns, cinks, niķelis, kobalts; izoflavonglikozīdi daudzeīns, genis-

tīns; karotinoīdi, tiamīns, tokoferoli, kalciferoli, askorbīnskābe; sa-

pogenīns sojasapogenols A, D.

Lieto dietoterapija pie aterosklerozes un profilaktiski pret atero-

sklerozi un infarktu, pie vielu maiņas traucējumiem, aptaukošanās

(sojas produktos maz ogļhidrātu), diabēta (sojas eļļu — Oleum

Sojae; sojas ēdienus), pie nervu slimībām (no sēklām iegūto lecitīnu),
vispārēja organisma spēku apsīkuma, mazasinības (lecitīnu).

No sojas sēklām gatavo pienu, kas barības vērtības un, pareizi
sagatavots, arī pēc izskata un fizikālajām īpašībām nav sliktāks par

govs pienu, bet diētiski pat labāks, to ieteic pie čūlas slimībām,
kuņģa hipersekrēcijas, akūtām un kroniskām gremošanas trakta infek-

cijām (vēdera tīfa v. c). Soja ir sākumviela preparātiem, kas stimulē

centrālo nervu sistēmu, kurus lieto diabēta un staru slimības ārstē-

šanai. Sojas sēklu linoksidāzēm ir antihipotoksiska, hipoholesteri-
nemiska, hipotermiska aktivitāte (izmēģinājumi ar dzīvniekiem).

No sojas eļļas gatavo margarīnu, iegūst lecitīnu, no olbaltum-

vielām gatavo desas u. c. gaļas aizstājējus, patreiz no sojas iegūst
ap 400 dažādu pārtikas un tehnisku izstrādājumu.

Ķīnā soja jau 4 tūkstoš gadu pirms mūsu ēras bija viens no sva-

rīgākajiem pārtikas augiem. Eiropas zemēs soju sāk kultivēt pagājušā
gadsimta vidū. Padomju Savienībā sojas sējumi aizņem ap 300 tūk-

stoš hektāru. Sojas olbaltumvielas ir līdzīgākas dzīvnieku olbaltum-

vielām nekā citu pākšaugu olbaltumvielas, pēc aminoskābju sastāva

tās līdzīgas gaļai, tāpēc dažkārt soju sauc par augu gaļu.

SORGO — ANDROPOGON SORGHUM L.

(Sorghum vulgare Moench)

Daudzgadīgs lakstaugs, saknes līdz 2,5 m dziļas, plešas plašumā
līdz 1,5 metriem; augam ūdeni piegādā arī gaisa saknes; lielās iz-

turības dēļ dēvē par augu kamieli. Stumbrs 5—6 m garš. Lapas ap
70 cm garas; ziedi 15—60 cm garās skarās, vārpiņā 1 zieds. Dzim-
tene ekvatoriālā Āfrika. Tūkstošiem gadu audzē Ķīnā, Vidusāzijas
republikās. Tagad galvenie sorgo audzēšanas rajoni ir Kazahijā, Zie-
meļkaukāzā, Ukrainā, kur sorgo sāk kultivēt pirms 70—80 gadiem.

Izmanto graudus, stumbrus, saknes.

Sastāvs. Graudos proteīni (7—25%), ogļhidrāti (64%), taukvie-
las, aminoskābes, fenolkarbonskabes, pentoksiflavāns, apigenīns, kver-
cimeritrīns, glikozīds durrīns (atšķeļ zilskābi), karotinoīdi; grauda
plēksnēs metoksiluteolīns un tā glikozīdi, apigenidīns u. c. Cukura
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sorgo stumbra serdē daudz cukuru (galvenokārt niedru cukurs), sa-

mērā maz celulozes.

Lieto tautas medicīnā kā tonizējošu un diurētisku līdzekli (sēklas),
pie sifilisa (saknes). Indīgs; augu izkaltējot indīgums izzūd.

Sorgo ir spirta, cukura, papīra u. c. nozīmīgu produktu sākum-

viela. Indijā, Ķīnā u. c. tas ir svarīgs pārtikas augs.

SPARĢEĻI, DZIEDNIECĪBAS — ASPARAGUS OFFICINALIS L.

Drogas: Sparģeļu sakneņi (saknes) — Rhizoma Asparagi (Radix
Asparagi)
Sparģeļu sēklas — Semen Asparagi
Sparģeļu dzinumi — Turiones Asparagi

Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi sulīgi, resni. Stumbrs 50—100

(150) cm augsts, zarains. Lapas zvīņveidīgas, pamīšus, pie pamata
ar smailu piesi. Lapu žāklēs atrodas 3—6 lineāri, I—31—3 cm gari, pa-

vedienveidīgi zariņi (kladodiji). Ziedi viendzimuma vai divdzimumu,

pa vienam vai kopā pa diviem nolīkušu zariņu galos. Apziedņa lapas
6 (divi gredzenos), bālganas vai zaļgani dzeltenas, drīz nobirst. Pu-

tekšņlapas 6, divi gredzenos. Augļ-
lapas 3, sēklotne augšēja, drīksnas

3. Auglis — sarkana oga, sēklas

melnas. (30. att.)
Aug smiltājos jūras un upju

krastos, krūmājos. Ļoti reti (Maz-
irbe, Doles sala v. c). Diezgan
bieži kultivē. Zied no maija līdz

jūlijam.
Izmanto jaunos dzinumus, sak-

neņus ar saknēm, sēklas, lakstus.

Sastāvs. Sakneņos asparagīns
(asparagīnskābes amīds), steroīds

saponīns (hidrolize rodas sarsasa-

pogenīns), kumarīns, ēteriskās eļļas,

ogļhidrāti. Dzinumos asparagīns,

kālija šālis, askorbīnskābe (24—

34 mg%), tiamīns (0,19 mg%),
riboflavīns (0,14 mg%), nikotīn-

skābe (0,5—1 mg%), karotini

0,44 mg%). Lakstos glikozīds koni-

ferīns, saponīni, helidonskābe, as-

korbīnskābe (līdz 252 mg%). Ga-

tavos augļos kapsantīns, fizamīns,

cukuri (līdz 36%), taukas eļļas
(līdz 16%), ābolskābe, citronskābe,

alkaloīdi (zīmes). Sēklās taukas eļ-
ļas (16%) ar vaniļas smaržu.

30. att. Dziedniecības sparģeļi
Asparagus officinalis L.
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Lieto tautas medicīnā kā spēcīgu diurētisku līdzekli pie nieru sli-

mībām, nierakmeņiem, urīnpūšļa iekaisumiem, apgrūtinātas urināci-

jas, pie sirds klauvēm, sirds neirozēm, pie tūskām (jauno dzinumu

vai sakneņu uzlējumu — uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 20 g, t. i.,

apmēram 3 tējkarotes drogas, Jauj 2 stundas stāvēt, lieto pa 1—

2 ēdamkarotēm 3 reizes dienā), pie reimatisma, locītavu sāpēm, po-
dagras (svaigu dzinumu sulas sīrupu — sulu savāra 1:2 ar cukuru,
lieto pa 2—4 tējkarotēm 3 vai 4 reizes dienā), kā asinstīrītāju līdzekli

pie pinnēm un citiem ādas izsitumiem, pie skrofulozes (dzinumu
uzlējumu), pie aknu slimībām, dzeltenās kaites, pie diabēta, pret
impotenci (augjus, augju tinktūru), pie epilepsijas, garā klepus, pa-

augstinātas temperatūras, pie plaušu slimībām, kā tonizējošu līdzekli

(Ķīnas tautas medicīnā); ārīgi lieto pie ekzēmām (sakneņu vai jauno
dzinumu uzlējuma apliekamos), pie ādas sastrutojumiem.

Sparģeļu ekstrakts un tīrs asparagīns pazemina arteriālo asins-

spiedienu (ekstrakta ietekmē asinsspiediena pazemināšanās ir ilg-
stošāka un dziļāka nekā asparaginą ietekmē), palielina sirds mus-

kuļu kontrakcijas, palēnina ritmu, paplašina perifēros asinsvadus,

palielina diurēzi, uzlabo aknu funkcijas, tie nemaina nieru kamoliņu

filtrācijas spēju, bet samazina izlocīto nieru kanāliņu reabsorbciju.

Sparģeļu uzlējumu (novārījumu) — Inf. (decoct.) Asparagi 20,0—

200,0 lieto pa V 2glāzei 3 vai 4 reizes dienā (kā diurētisku līdzekli).
Sparģeju šķidru ekstraktu — Extractum Asparagi fluidum (ražo

Gruzijā) lieto pa 10 pilieniem 3 reizes dienā, Asparaginum (2% šķī-
dumu) — pa 1 ēdamkarotei 3 reizes dienā.

Pananginum (satur kālija un magnija asparaginātu) lieto pa 1

vai 2 dražejām 3 reizes dienā pēc ēšanas (ja nepieciešams, ievada

intravenozi), pie asins apgādes un vielu maiņas traucējumiem mio-

kardą, pie stenokardijas, kardiosklerozes, miokardiosklerozes, infar-

kta v. c, pie ekstrasistolijas, paroksismālas tahikardijas v. c, pie

toksikozėm, ko izraisījuši sirds glikozīdi. Ražo Ungārijas Tautas

Republikā.
Sparģeļi nav ieteicami pie urīnceļu iekaisumiem.

Sparģeļi ir diurētisku tēju sastāvdaļa un oficināla droga Fran-

cijā u. c. Indijas tautas medicīnā lieto pie dizentērijas.
Sparģeļi ir vecs diurētisks līdzeklis, tos zināja Dioskorīds, Ga-

lēns u. c. senie ārsti. Senajā Romā tos kultivēja. XV, XVI gs. sāk

audzēt Francijā un citās Rietumeiropas zemēs, kur tos arī tagad
diezgan plaši lieto pārtikā. Pie mums audzē maz.

Homeopātijā izmanto svaigus jaunos dzinumus (Asparagus).

SPILVES, PLATLAPU — ERIOPHORUM LATIFOLIUM L.

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs 25—60 (80) cm garš, strupi
trīsšķautnains, gluds. Lapas pamīšus, 0,4—0,8 cm platas, ar maksti,

galotnes trīsšķautnainā daļa īsa. Ziedi divdzimumu, vairākās daudz-

ziedainās nokarenās vārpiņās stumbra galotnē, vārpiņu kāti nevie-

nāda garuma. Apziedņa nav, tā vietā daudz matiņu, kas pēc no-

ziedēšanas izaug gari, pārsniedz segplēksnes un veido augļa riek-

stiņa lidmatiņus. Lidmatiņi 2—2,5 cm gari.
Aug purvainās pļavās, zāļu purvos. Bieži. Zied maijā, jūnijā.
Izmanto lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots. Satur silīciju.
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Lieto tautas medicīnā kā diurētisku un caurejas līdzekli pie kro-

niskiem vēdera aizcietējumiem ar urīna aizturi (uz 1 glāzi verdoša
ūdens ņem 1 ēdamkaroti sausu lakstu, ļauj 1 stundu stāvēt, lieto

pa 1 ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā).

SPINĀTI, DĀRZA — SPINACIA OLERACEA L.

Viengadīgs lakstaugs, vienmājnieks. Stumbrs 25—50 cm garš.
Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, kailas vai ar apsarmi tāpat kā

stumbrs; lapas plātne trīsstūraina vai gareni olveidīga, 3—lo cm

gara, 2—7 cm plata, pamats sekli sirdsveidīgs, bultveidīgs vai plati
ķīļveidīgs, gals smails, mala gluda. Ziedi viendzimuma. Vīrišķie
ziedi varpas vai skaras, apziedņa lapas 4, putekšņlapas 4. Sievišķie
ziedi blīvos pušķos, apziedņa nav, tā vietā ir divu seglapu vīkals,
kas paliek pie augļa. Augļlapas 4 vai 5, sēkotne augšēja. Auglis
riekstiņš.

Ku 1 1 iv ē pārtikai. Ne bieži. Zied no jūnija līdz septembrim.
Dzimtene Mazāzija, Vidusāzija.

Izmanto lakstus un lapas.
Sastāvs. Olbaltumvielas (20,5—34%), pentozāni (3,5%), taukvie-

las (0,4%); lipīdi (sulfo-, gliko-, galakto-, acilgalaktolipīdi, lipīdu
vairāk kā kviešos, galviņu kāpostos), cukuri — glikoze, fruktoze,
saharoze; sterīni — a- un v-spinātsterīni, B-sitosterīns, holesterīns;
minerālvielas (1,8%) — dzelzs (52 mg%), fosfors (288 mg%), kā-

lijs (597 mg%), magnijs (52 mg%), nātrijs (360 mg%), kalcijs
(152 mg%), jods; tiamīns (0,22 mg%), riboflavīns (0,33 mg%),
nikotīnskabe (0,44 mg%), citrīns, folijskābe, tokoferoli, fillohinoni,

kalciferoli, askorbīnskābe (45—80 mg%), karotinoīdi — B-karotīns

(4—9 mg%), neo-B-karotīns, luteīns, violaksantīns, neoksantīns, zea-

ksantīns, ksantofilepoksīds; rutīns u. c. bioflavonoīdi ar P vitamīn-

aktivitāti; daudz hlorofila; spinātsaponīni (spinātsapogenīns + cu-

kurs); alkaloīdi tiramīns, A/-acetilholīns.

Lieto dietoterapija pie avitaminozēm, rahīta, pēc pārciestām sma-

gām slimībām, pie mazasinības (arī profilaktiski, it īpaši slimojot
ar audzējiem, tuberkulozi), pie nervu slimībām, vēdera aizcietēju-
miem, meteorisma (dažādu ēdienu veidā; uzlējumu — uz 1 glāzi
verdoša ūdens ņem 10 g lapu vai lakstu, t. i., apmēram 1 ēdamka-

roti, pavāra 10—15 minūtes, ļauj 1 stundu stāvēt, lieto pa
l U glāzei

3 vai 4 reizes dienā pirms ēšanas).

Spinātu ēdienus jāizlieto tūlīt vai jāuzglabā auk-

stumā. Siltā telpā jau pēc 24 stundām tajos baktēriju ietekmē var

rasties nitrāti, kuriem nokļūstot asinīs veidojas methemoglobīns, tiek

traucēta skābekļa uzņemšana, sairst eritrocīti. Lietojot bojātu spi-
nātu ēdienus, bērniem jau pēc 2—3 stundām var parādīties siekalo-

šanās, aizdusa, vemšana, caureja, asinīm ir šokolādes brūna no-

krāsa; smagos gadījumos iestājas kollapss. Indīgo vielu rašanos

aizkavē cukurs.

Spināti ir vērtīgs polivitamīnu augs, tajos salīdzinoši daudz ka-

rotinu un B grupas vitamīnu. Spinātu saponīni sekmē gremošanas
sulu sekrēciju, darbojas viegli laksatīvi, spināti palielina arī diurēzi.

200 g spinātu ir tikpat olbaltumvielu cik vistas olā; vairāk olbal-

tumvielu kā spinātos no dārzeņiem ir tikai zirņos un pupiņās.
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Spināti nav ieteicami, ja slimo ar aknu, nieru slimībām, sāļu vielu

maiņas traucējumiem, podagru.
Spinātus Eiropā (Spānijā) atved viduslaikos arābi, kuri tos ļoU

augsti vērtēja un dēvēja par «sakņu karaļiem». Krievijā spinātus
vairāk sāk audzēt XVIII gadsimta vidū.

SPIREJAS — SPIRAEA L.

Vasarzaļi krūmi. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, pamats kij-
veidīgs, gals smails. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, ziedgultne zvan-

veidīga. Kauslapas 5, paliek pie augļa. Vainaglapas 5. Putekšņlapu
daudz. Augļlapas 5, sēklotnes brīvas, augšējas. Auglis someņu kop-
auglis.

Audzē kā krāšņumaugus. Diezgan bieži. Zied jūnijā, jūlijā.

Vidējā spireja — Spiraea media Schmidt

Stumbri 1—1,5 m gari. Lapas gareni eliptiskas vai lancetiskas,
līdz 6 cm garas, līdz 2 cm platas, ziedošo zaru lapām mala gluda,
neauglīgo zaru lapām parasti augšdaļā 2—4 nevienādi zobiņi; mala

ar matiņiem. Ziedi 3—B cm garos vairogos, vainags balts, ap 1 cm

diametrā.

Vītollapainā spireja — Spiraea salicifolia L.

Stumbri I—2 m gari. Lapas gareni lancetiskas vai eliptiskas, kai-

las vai apakšpusē ar matiņiem, 4—lo cm garas, 1,5—4 cm platas,
mala zobaina. Ziedi gaiši sārti, piramidālās 5—12 cm garās skarās,

ziedkopas ass un īsie ziedu kāti ar dzeltenīgiem matiņiem, reti kaili,

vainags ap 1,2 cm diametrā.

Izmanto ziedošos lapainos dzinumus (lakstus).
Sastāvs. Miecvielas, flavonoīdi, askorbīnskābe. Sastāvs nav no-

skaidrots. Spiraea japonica L. alkaloīds spireīns, ieteic pētīt klīniski.

Lieto tautas medicīnā pie gremošanas trakta saslimšanām (uz
1 glāzi ņem 10—20 g lakstu, pavāra, lieto pa 1 ēdamkarotei 3 vai

4 reizes dienā), zarnu parazītu izdzīšanai, pie locītavu reimatisma,

ginekoloģiskām slimībām. Jaunas lapas lieto salātiem.

SPRIGANES, MEZA — IMPATIENS NOLI-TANGERE L\

Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs 40—100 cm garš, zarains, mezglos
resnāks. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, eliptiskas vai ovālas,

s—lo cm garas, 2—5 cm platas, mala rupji zobaina. Ziedi divdzi-

mumu, zigomorfi, dzelteni, apmēram 2 cm gari, nokareni, garos kā-

tos pa 3—5 ķekaros, kas paslēpušies zem lapām. Kauslapas 3 (šķie-
tami), viena no tām lielāka, ar piesi un vainaglapu krāsā; vainagla-
pas 3 (šķietami tāpat kā kauslapas, jo četras vainaglapas pa pāriem
saaugušas kopā). Putekšņlapas 5. Augļlapas 5, sēklotne augšējā. Po-

gāja lineāra, apmēram 2 cm gara, atveras ar 5 vārsnēm, tām sari-

tinoties uz augšu; sēklu daudz. (31. att.)

Aug mitros mežos, krūmājos. Ne bieži. Zied jūlijā, augustā.
Indīgas.

Izmanto lakstus, lapas.
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Sastāvs. Sveķveidīga rūgtviela (izraisa vemšanu, reiboni), sapo-

nīni, glikozīdi, flavonoīdi, cerilspirts, stigmasterīns, miecvielas, askor-

bīnskābe (ziedu laikā līdz 70 mg%).
Lieto tautas medicīnā pie sirds slimībām, tūskām, urīnpūšļa ak-

meņiem, nierakmeņiem (lakstu uzlējumu mazās devās), kā vemšanas

un caurejas līdzekli (svaigas sasmalcinātas lapas), pie hemoroīdiem;

ārīgi lieto pie brūcēm, čūlām, hemoroīdu bumbuļiem (lakstu novā-

rījumu apmazgāšanai, sasmalcinātu svaigu lapu apliekamos), pie
reimatisma (lakstu novārījuma vannas).

Sprigaņu darbība ir diurētiska, laksatīva, emetiska (izraisa vem-

šanu), pretiekaisumu, nomierinoša, tām ir liela bioloģiska aktivitāte

(izmēģinājumi ar dzīvniekiem).

SPULGNAGLENES, PĻAVAS — CORONARIA FLOS-CUCULI (L.)
A. Br.

Droga: Spulgnagleņu laksti —
Herba Lychnis flos-cuculi

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs 30—80 cm augsts, zem mezgliem
lipīgs. Lapas pretējas, vienkāršas, veselas, 3—9 cm garas, 0,3—1 cm

platas, apakšējās gareni lāpstveidīgas, ar kātu, augšējās sēdošas,

31. att. Meža spriganes
Impatiens noli-tangere L.

(pa kreisi), pļavas spulg-
naglenes — Coronaria flos-
cuculi (L.) A. Br. (pa labi).
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lancetiskas, mala gluda, gals smails, pamats ķīļveidīgs. Ziedi div-
dzimumu, aktinomorfi, dihāzijos. Kauslapas 5, kauss šauri zvanvei-

dīgs, ar sārti brūnām dzīslām. Vainaglapas 5, gaiši sārtas, līdz
3 cm garas, dziļi šķeltas 4—5 lineārās daļās tāpat kā vainadziņš
Putekšņlapas 10. Augļlapas 5, sēklotne augšēja, irbuļi 5. Auglis —

daudzsēklu viencirkņa pogaļa. (31. att.)
Aug mitrās pļavās, grāvjos, krūmājos. Ļoti bieži. Zied no

maija līdz jūlijam.
Izmanto ziedošus lakstus, lapas. Žāvē ēnā.

Sastāvs. Saponīns lihnidīns (līdz 1%), alkaloīdi (zīmes), gliko-
zīdi, askorbīnskābe (90—180 mg%). Sastāvs maz izpētīts.

Lieto pret dzemdes asiņošanu pēc dzemdībām.

Tautas medicīnā lieto pret asiņošanām, pie kroniskām aknu slimī-

bām, dzeltenās kaites, pie nieru slimībām, sāpēm nieru apvidū, pie
kroniskiem bronhītiem, pret neauglību (uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdam-

karoti lakstu, pavāra 5 minūtes, ļauj vairākas stundas stāvēt, lieto

pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā); ārīgi lieto pie brūcēm, augo-

ņiem, furunkuļiem (lakstu vai lapu novārījumu apmazgāšanai), pie

dažādām ādas slimībām, pigmentplankumu, vasaras raibumu nodzī-

šanai.

Flosculenum (lakstu ekstraktu, attīrītu no saponīniem), spulgnag-
leņu tinktūru — Tinct. Lychnis flos-cuculi lieto pa 20—40 pilieniem
3 vai 4 reizes dienā; spulgnagleņu uzlējumu — Inf. herb. Lychnis
flos-cuculi 20,0—200,0 lieto pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā.

Spulgnagleņu preparāti pastiprina dzemdes kontrakcijas, paāt-
rina involūciju (līdzīgi melno graudu preparātiem), atvieglina gļotu
atklepošanu, tie maz toksiski.

SPULGOTNES, BALTAS — MELANDRIUM ALBUM L.

Viengadīgs, arī ziemojošs lakstaugs. Stumbri 30—90 cm gari. La-

pas pretējas, vienkāršas, veselas, ap 5 cm garas. Ziedi viendzimuma,

aktinomorfi, dihāzijos. Kauslapas 5, kauss uzpūsts. Vainaglapas 5,
baltas, ar baltu vainadziņu. Putekšņlapas 10. Augļlapas 5, sēklotne

augšēja, irbuļi 5. Auglis pogāja atveras ar 10 zobiņiem.
Aug sausās pļavās, panalnos, laukos. Ļoti bieži. Zied no jū-

nija līdz septembrim.
Izmanto lakstus, saknes.

Sastāvs. Triterpēnsaponīni, alkaloīdi, askorbīnskābe (80 mg%).
Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie bezmiega, gremošanas trakta kolikām

(lakstu uzlējumu — uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti

drogas, ļauj I—2 stundas ievilkties, lieto pa ēdamkarotei 3 reizes

dienā; pie bezmiega izdzer pa V 2glāzei vakarā), pie stiprām sirds

klauvēm, nieru slimībām; ārīgi lieto pie reimatisma (vannas), pie
augoņiem (kompreses).

Darbība pretiekaisuma, pretasiņošanas, sāpes remdinoša, mīksti-

noša, nomierinoša, nedaudz iemidzinoša.

STAĢES — INULA L.

Daudzgadīgi lakstaugi. Stumbri 20—60 (100) cm gari. Lapas pa-
mīšus, vienkāršas, veselas, līdz 15 cm garas, 3,5 cm platas, lance-
tiskas vai iegareni olveidīgas, apakšējās ar īsu kātu, augšējās un
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32. att. Britu staģes Inula

britannica L.

vidējās sēdošas vai pat skau-

jošas, mala gluda vai sekli un

attāli zobaina. Ziedi dzelteni,

2—3 (5,5) cm platos kurvīšos,

tie skarveidīgā vai čemurvei-

dīgā kopā. Vīkala lapas jum-
stiņveidīgi. Kurvīša gultne kaila.

Mēlziedi sievišķi, apmēram

1,5 mm plati. Stobrziedi div-

dzimumu, putekšņlapas 5. Augi
lapas 2, sēklotne apakšēja. Sēk-

lenis apmēram 1,5 cm garš.
Britu staģēm — Inula

britannica L. stumbrs un dzel-

tenīgi zajās lapas (vismaz

apakšpusē) ar matiņiem, blāvas,
arī auglis un sēklotne ar ma-

tiņiem. (32. att.)
Vītolu staģēm — Inula

salicina L. lapas patumši zaJas
un spīdīgas, auglis, sēklotne un

arī stumbrs kails (tikai apakš-
daļā stumbrs dažreiz ar mati-

ņiem).
Aug mitrās pļavās, ūdeņu

krastmalās, laukmalās, mežos.

Diezgan bieži. Zied no jūnija
līdz septembrim.

Izmanto ziedošus lakstus. Žāvē ēnā.

Sastāvs. Ziedos ēteriskās eļļas, tajās helenīns, seskviterpēnu la

tons britanīns, flavonoīdi, miecvielas, saknēs rūgtvielas, inulīns, au

ļos alkaloīdi (zīmes). Sastāvs maz izpētīts.

Staģu ziediem ir maiga, patīkama smarža, kas atgādina vanilj
smaržu.

Lieto tautas medicīnā pret caureju, pret asiņošanu pēc dzemdībā

(uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdamkaroti sausu lakstu, pavāra 5 min

tes, ļauj I—21 —2 stundas stāvēt, lieto pa 1 ēdamkarotei 3 vai 4 reiz

dienā), pie paaugstinātas temperatūras sviedrēšanai, pie kuņģa-zarn
trakta saslimšanām, pie aknu slimībām, skrofulozes, pie sirds dari

bas traucējumiem, pie epilepsijas, krampjiem, eklampsijas (grūtm
čības smagas toksikozes ar krampjiem), pie indīgu čūsku kodumiem

ārīgi lieto pie strutojošām brūcēm, čūlām (uzliek sasmalcinātas !
pas), pie skrofulozes, rahīta (lakstu novārījuma vannas), kārp
dzimumzīmju nodzīšanai.

Staģu darbība ir diurētiska, diaforētiska, žultsdzinēja, sąveikos

pretasiņošanas, sāpes remdinoša, pretiekaisumu, dziedinoša, nom

rinoša.

Mūsu republikā (arī citur) staģes pārdod tirgū kā kalnu arnik

kura savvaļā pie mums nav sastopama.
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staipekņi, vālīšu - lycopodium clavatum l.

Drogas: Staipekņu sporas — Sporae Lycopodii (Semen Lycopodii)
Staipekņu laksti — Herba Lycopodii

Mūžzaļš sporaugs. Stumbrs līdz 1 m garš, ložņājošs, zari līdz

20—30 cm augsti, stāvi, apaļi. Lapas pamīšus, blīvi visgarām stum-

bram un zariem, vienkāršas, veselas, lineāri lancetiskas, galotnē ar

garu, bezkrāsainu matiņu. Sporangiji, kur attīstās sporas, atrodas

aiz ieapaļi olveidīgām vai plati trīsstūrainām seglapām un kopā iz-

veido sporofilu vārpas, kas parasti vienkopus uz vienas dihotomiski

zarainas ass pa 2—3. Sporofilu vārpas kāts līdz 18 cm garš. Spo-
ras visas vienādas; nokļuvušas ūdenī, tās peld virs ūdens. No spo-
ras attīstās gametofīts — mazs, gumveidīgs lapoņaugs bez stumbra

un lapām, sakņu vietā tam rizoīdi. Tas aug zem zemes, pie tam ļoti
leni

— tikai pēc 12—15 gadiem uz tā attīstās arhegoniji ar sievišķām

dzimumšūnām un anterīdiji ar vīrišķām dzimumšūnām. Kad noti-

kusi apaugļošanās, sāk attīstīties sporofīts — zaļais staipeknis.
(33. att.)

Aug egļu mežos, retāk silos un birzēs. Bieži.

Izmanto (arī gada, plakano un trejvārpu staipekņu) sporas.
Gada staipekņiem — Lycopodium annotinum L. sporofilu

vārpas pa vienai zaru galos, lapām nav bezkrāsainā matiņa. Aug
egļu un jauktos mežos. Bieži.

Plakanajiem staipekņiem — L. anceps Wallr. lapas
zvīņveidīgas, zari plakani, pie tam ļoti daudzi vēdekļveidīgos pušķos.

Zvīņveidīgas lapas un plakani zari ir arī trejvārpu stai-

pekņiem — L. iristachyum Pursh, tikai zari tiem nestāv vēdekļ-

veidīgi, bet blīvos pušķos. Aug sausos mežos.

Izmanto sporas, lakstus. levācot sporas, parasti nogriež visu spo-
rofilu vārpu vai nu ar šķērēm, vai dzirklēm, vai arī ar īpašām griez-

nēm, kas piemontētas pie kastītes (sk. 1. sējumā 1. att.), kurā

iekrīt sporofilu vārpas. Sporas ievāc kamēr rasa, vai arī māko-

ņainā dienā, jo sporas tad mazāk izbirst. Sporas ienākas apmēram
jūlija beigās, augustā, septembrī. Sporofilu vārpas žāvē telpā vai

mēreni siltā krāsnī, paklājot zem tām tīru papīru, kamēr visi spo-
rangiji atvērušies un sporas izbirušas. Lai iegūtu pilnīgi tīras spo-

ras, tās sijā caur blīvu zīda sietu (Nr. 16).
Sastāvs. Sporās nežūstoša likopodiju eļļa (līdz 50%), tajā oleīn-

skābes, arahīnskābes, stearīnskābes, palmitīnskābes, miristīnskābes,

likopodinskābes, tanacetskābes un dioksistearīnskābes glicerīdi; hidro-

kofeīnskābe, fitosterīni, proteīni (līdz 6%), glicerīns (3—8%), saha-

roze (2%). Lakstos atrasti 33 alkaloīdi — vālīšu, trejvārpu un pla-
kanajos staipekņos klavatīns, klavatoksīns, nikotīns, likopodīns, gada

staipekņos — annonitīns, likopodīns u. c. Antimikroba un pretau-
dzēju aktivitāte. Sastāvs maz izpētīts. Staipekņu alkaloīdi ietekmē

centrālo nervu sistēmu. Likopodīns ir toksiskāks kā klavatīns.
Lieto ārīgi (sporas — likopodiju) kā pretiekaisuma un saudzē-

jošu līdzekli pie ādas izsutumiem, izgulējumiem, izmanto pilulām,
emulsijām, pūderiem (likopodijs ir viens no labākiem bērnu pūde-
riem).

Tautas medicīnā lieto pie nieru slimībām, nierakmeņiem, pie aknu

slimībām, žultsakmeņiem, pie urīna nesaturēšanas («raganu miltus»—

sporas — uz 1 glāzi ūdens ņem V 2 ēdamkaroti sporu, vāra 10 minūtes,
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33. att. Vālīšu staipek-

ņi — Lycopodium clava-

tum L.

izkāstu lieto pa ēdamkarotei ik pēc 2 stundām), kā nomierinošu

līdzekli pie krampjiem, bronhītiem, klepus, pie kuņģa-zarnu trakta

saslimšanām, vēdera sāpēm, gastrītiem, kolītiem, pie vēdera aizcie-

tējumiem, hemoroīdiem, pie menstruāciju traucējumiem, «nervu sā-

pēm», reimatisma (sporu vai lakstu uzlējumu — uz 1 glāzi ūdens

ņem 10 g lakstu, vāra 10—15 minūtes, ļauj 2 stundas stāvēt, lieto

pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā; uz 1 glāzi auksta novārīta ūdens

ņem 1 tējkaroti sporu vai lakstu, ļauj 6—B stundas stāvēt, dzer

malkiem pa V 4glāzei 3 vai 4 reizes dienā), pret dzimumsfēras uz-

budinātību, pie asiņu slimībām, audzējiem; ārīgi lieto pie brūcēm

(apkaisa ar sporām), pie furunkuļiem, ādas sastrutojumiem, ādas

niezes, zvīņēdes (sporu novārījumu apliekamiem, apmazgāšanai —

uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdamkaroti sporu, vāra 15 minūtes, ļauj
2 stundas stāvēt), pret kašķi, utīm (lakstu un sporu novārījumu),
pret krampjiem (sporu novārījuma vannas).

Staipekņu darbība ir diurētiska, žultsdzinēja, pretiekaisumu, no-

mierinoša; alkaloidu klavatīna, nikotīna, klavatoksīna, likopodīna
ietekme līdzīga kurāres ietekmei. Staipekņu sporas ir maigs, indi-

ferents, nehigroskopisks (nesamirkst ūdenī) pulveris, tas neizraisa

iekaisumus.

Staipekņi ir dažu kompleksu preparātu sastāvdaļa, ko lieto pie

radikulītiem, lumbago, neiromiozītiem. Tie ir indīgs augs un iekšķīgi
lietojami ļoti piesardzīgi.

Homeopātijā izmanto vālīšu staipekņu sporas (Lycopodium).
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STEFĀNIJAS, KAILĀS - STEPHANIA GLABRA (Roxb.) Miers

Droga: Kailo Stefāniju gurni — Tubera Stephaniae
Kailo Stefāniju laksti — Herba Stephaniae

Koksnaina liāna. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, ar garu
kātu. Ziedi sīki, čemuros. Auglis sarkans, ogveidīgs.

Aug Ķīnā, Japānā. Kultivē Adžarijā.
Izmanto gurnus, retāk lakstus — jaunos dzinumus.

Sastāvs. Alkaloīdi hindarīns (/-tetrahidropalmatīns)\ palmatīns,
stefarotīns, sinoakutīns, stefarīns. Lakstos cikleanīns, sinoakutīns.

Lieto pie paaugstinātas nervu sistēmas uzbudinātibas, neirastē-

nijas, pie spaidu kustību neirozēm un citiem spaidu stāvokļiem, pie
epileptiskām psihozēm, kroniska alkoholisma, neirotiska bezmiega.

Hyndarinum lieto pa 1 tabletei (0,05—0,075) 2 vai 3 reizes dienā;
subkutāni lieto pa I—21 —2 ml 1 % šķīdumu.

Hindarīns samazina kustību aktivitāti, agresivitāti, nomāc

nosacījuma refleksus, tam ir hipotensīvā, adrenolītiska, sedatīva, viegli
iemidzinoša, hipotensīvā darbība. Cikleanīns ir pretiekaisuma un anal-

gētisks līdzeklis.

No Stephania tetrandra S. Moore izdalīts tetrandīns, tas bakterio-

stātiski aktīvs pret tuberkulozes ierosinātāju. Izmanto pie radikulī-

tiem, neiraļģijām, artrītiem, iekaisuma procesiem.

STERKOLIJA, PLATĀNLAPAINĀ — STERCULIA PLATANIFOLIAL.

Lapmetējs koks. Lapas vienkāršas, veselas. Ziedi viendzimuma,
skarās. Auglis somenis.

Audzē Melnās jūras piekrastē v. c, savvajā Āfrikas, Dienvid-

amerikas tropiskajos apgabalos.
Izmanto augļus, lapas.
Sastāvs. Kofeīns, teobromīns, organiskās skābes, taukas eļļas.
Lieto kā stimulējošu, tonizējošu līdzekli pie pārpūles, pazemināta

muskulatūras tonusa.

T-rae Sterculiae (izvelk 70° spirtā 1 : 5) lieto pa 20 (10—40) pilie-
niem 2 vai 3 reizes dienā.

Uzbudinoši ietekmē centrālo nervu sistēmu.

STIRAKSS, SIĀMAS — STYRAX TONKINENSIS Craib

Koki. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, apakšpusē ar baltu

zvaigžņmatiņu tubu. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, sīki, skarās.

Vainaglapas 5, baltas. Auglis ar 1 sēklu. Aug Javā, Sumatra, In-

doķīnā.
Izmanto sveķus, kurus iztecina no iegriezumiem mizā.

Sastāvs. Benzoskābes esteri, brīva benzoskābe, ēteriskās eļļas, va-

nilīns u. c. Benzosveķi — Resina Benzoes vāji deg un dūmodami

izplata patīkamu smaržu. Izšķir Siāmas un Sumatras benzosveķus
(Sumatras benzosveķos ir arī kanēļskābe un tās esteri, iegūst no

Styrax benzoin Dryand.)
Lieto kā atklepošanas līdzekli pie kroniskiem elpas ceju iekaisu-

miem (Tinctura Benzoes v. c); ārīgi lieto kā antiseptisku līdzekli (zie-

des), kosmētikā (vasaras raibumu un citu ādas pigmentu nodzīša-

nai (losjonos v. c).
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STRIHNINAUGS — STRYCHNOS NUX-VOMICA L.

Droga: Strihnīnauga sēklas — Semen Strychni, Nux vomica

Vasarzaļš koks, stumbrs 15 m garš. Lapas pretējas, vienkāršas,

veselas, olveidīgas, s—lo cm garas. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi,

zaļgani balti, vainags stobrveidīgs. Auglis sārti oranžs, atgādina

apelsīnu. Sēklas I—s,1 —5, endosperma cieta, ragveidīga.
Aug Āfrikas un Āzijas tropiskajos mežos, tajos pašos apvidos

kultivē.

Izmanto sēklas.

Sastāvs. Visās auga daļās alkaloīdi strihnīns, brucīns, pseidostrih-
nīns, kolubrīni, struksīns, vomicīns; strihnicīns (lapās); netoksisks

glikozīds loganīns (meliatīns), hlorogēnskābe, cikloarsenols, stigma-
sterīns.

Lieto kā tonizējošu, stimulējošu līdzekli pie pazeminātas vispā-
rējas vielu maiņas, noguruma, hipotoniskās slimības, pie sirds dar-

bības vājuma intoksikāciju un infekcijas slimību dēļ, pie parēzēm,

paralīzēm, kuņģa atonijas, pie dažām funkcionālām redzes orgānu
saslimšanām.

T-ra Strychni (T-ra nueis vomicae) lieto pa 3—lo pilieniem vienā

reizē (kā tonizējošu līdzekli, ēstgribas rosināšanai; augstākā dien-

nakts deva 30 pilieni); kopā ar maijpuķīšu tinktūru — T-rae Strychni
5,0, T-rae Convallariae 15,0 lieto pa 10—15 pilieniem 2 reizes dienā

pie sirds neirozēm. Lieto arī sausu ekstraktu — Extractum Strychni
siecum, Strychnini nitras u. c.

Homeopātijā izmanto Strychnos ignatii Berg. žāvētas sēklas (Ig-
natia) un S. nux-vomica sēklas (Nux Vomica).

"No dažām strihnīnaugu sugām vietējie iedzīvotāji iegūst medību

bultu indi — kurari. Pat viegls šādas bultas ievainojums bīstams, jo
inde ātri pāriet asinīs. levainotais dzīvnieks zaudē spēju kustēties,

saļimst, iet bojā, apstājoties elpai skeleta muskulatūras paralīzes dēļ.
Bultu indēm bieži izmanto Chondodendron tomentosum Ruiz et Pav.;

šī auga žāvētas saknes (Pareira) lieto homeopātijā.

STROFANTS, KOMBES — STROPHANTHUS KOMBE Oliver

Droga: Strofanta sēklas — Semen Strophanthi

Koksnainas liānas, klajās vietās arī krūmi vai koki. Stumbrs 20—

30 m garš. Lapas pretējas, vienkāršas, veselas. Ziedi divdzimumu,

aktinomorfi, čemuriem līdzīgās ziedkopās. Kauslapas 5. Vainaglapas
5, vainags stobrveidīgs ar 5 garām daivām; vainaga rīklītē 5 div-

daivainas zvīņas. Putekšņlapas 5. Auglis dvīņsomenis, katrs some-

nis ap 50 cm garš, kad someņi ienākas un atliecas horizontāli, aug-
lis ir 1 m garš. Sēklu daudz, tām garš knābis, kura galā garu zī-

dainu matiņu lidierīce (lidsēklas).
Aug Āfrikas tropiskajos apgabalos.
Izmanto sēklas.

Sastāvs. Kombes strofanta sēklās pirmējais glikozīds triglikozīds
K-strofantozīds (strofantidīns + cimaroze + ct- un 6-glikoze); at-

šķeļot a-glikozi, iegūst otrējo glikozidu K-strofantīnu-B, ko lieto

ārstniecībā; bez tam izdalīts glikozīds cimarīns (strofantidols + ci-

maroze), cimarols, periplocimarīns, cimarolskābe v. c, holīns, tri-

gonellīns, saponini, taukas eļļas (30,5%). Strophanthus gratus (Wall.
et Hook.) Franch. otrējais glikozīds ir G-strofantīns, S. hispidus DC.

Izmanto sēklas.
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strofantīns H. K-strofantlns un H-strofantīns ir amorfs glikozidu mai-

sījums, G-strofantīns—uabaīns ir tīra viela, to iegūst kristāliskā veidā.

Lieto pie akūtas sirds-asinsvadu nepietiekamības, pie akūta mio-

kardą infarkta, smagas kroniskas II un 111 pakāpes asinsrites ne-

pietiekamības (it īpaši, ja nelīdz uzpirkstīšu glikozīdi; Strophanthinum
X, T-rae Strophanthi v. c.).

Homeopātijā izmanto Strophanlhus gratus gatavus augļus (Siro-
phanthus).

Ka strofants ietekmē sirdsdarbību, nejauši atklāja ārsts Kirke, kas

1853.—1856. gadā pavadīja Āfrikā Livingstona ekspedīciju. Afrikāņi
no strofanta sēklām ieguva bultu indi, kā ārstniecībai noderīgs augs
strofants tiem nebija pazīstams.

K-strofantidīns-r3 atrasts kaņepju kendirās — Apocynum cannabi-

num L., pavasara adonisos — Adonis vernalis L., zeltainajos ado-

nisos — A. chrysocyathus Hook. f. et Thom.; pēc darbības tas

līdzīgs importētajam strofantīnam.

G-strofantīnam identisks glikozīds uabaīns (G-strofantidīns +

+ /-ramnoze) atrasts tropiskās Āfrikas auga Acocanthera abyssinica
(Hochst.) X- Schum. koksnē, saknēs. Sirds glikozīdi honghelozīds A

un C ir Adenium Honghel DC. ziedos, cerebrīns un odallīns — Cer-

bera odallam Gaertn. sēklās, cerebrīna aglikons cerebrigenīns iden-

tisks digitoksigenīnam, cukurs ir cerebroze. Šī auga eļļai un piensulai
ir spēcīga laksatīva darbība. Cerebrīna izomērs tanginīns ir Tanghinia

venenifera Poir. sēklās. Tevetīns ir Thevetia neriifolia Juss. sēklās,
tā aglikons tevatigenīns identisks digitoksigenīnam. No visiem šiem

augiem vietējie iedzīvotāji iegūst bultu indes.

STRUTENES, LIELAS - CHELIDONIUM MAJUS L.

Droga: Struteņu laksti — Herba Chelidonii

Struteņu saknes — Radix Chelidonii

Daudzgadīgs lakstaugs ar dzeltenu piensulu. Mietsakne kanēļ-
brūna. Stumbrs 30—100 cm augsts. Lapas pamīšus, vienkāršas, plūk-
snaini dalītas, 7—20 cm garas, 2,5—9 cm platas, apakšpusē zilgani

sārmainas, galotnes plūksna lielāka nekā pārējās. Augšējās lapas ar

īsu kātu vai pat sēdošas, apakšējās ar kātu. Ziedi divdzimumu, ak-

tinomorfi, skrajās skarai līdzīgās ziedkopās. Kauslapas 2, ziediem iz-

plaukstot, nobirst. Vainaglapas 4, spilgti dzeltenas, 0,8—1,6 cm ga-
ras. Putekšņlapu daudz. Augļlapas 2, sēklotne augšēja, viencirkņa,
drīksna galviņveidīga. Pogaļa pāksteņveidīga, 2 —6 cm gara, 2—3 mm

plata, ar daudz sēklām. Sēklas ar piedevu, izplata skudras. (34. att.)
Aug ēnainās, gružainās vietās, dārzos, skrajos mežos. Bieži.

Zied no maija līdz septembrim. Indīgas.
Izmanto lakstus, saknes. Lakstus nogriež s—lo cm attālumā no

zemes. levācot drogu, jāaizsargā roku āda no saskares ar to, tāpēc
ieteicams uzvilkt cimdus. Drogu žāvē strauji atklātā vietā vai vēdi-

nāmā telpā. Izžāvētai drogai jābūt dabiskā pelēki zaļā krāsā.
Uzskata, ka alkaloidu strutenēs visvairāk rudenī.

Sastāvs. Alkaloīdi (lakstos 0,97%, saknēs 1,9—4,19%) helido-

nīns, homohelidonīns, heleritrīns, metoksihelidonīns, oksihelidonīns,
sangvinarīns (pseidoheleritrīns), protopīns, a- un B-allokriptopīns, spar-
teīns, berberīns, helidamīns, /-stilopīns, d/-stilopīns, koptizīns, oksi-

sangvinarīns, helirubīns, helilutīns, tiramīns, bāze C
2oHi 9

O
cN, un

C19H240N2, C2iHi5
0

6N, nenoskaidrota viela Ci 6H 28
0

3, organiskas skā-

bes (helidonskabe, ābolskābe, citronskābe, dzintarskābe), flavonoīdi,
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34. att. Lielās strutenes — Chelidonium majus L.
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saponīni, rūgtviela helidoksantīns, taukas e]ļas (sēklās), ēteriskās

c||as, karotīns (4,9—10,1 mg%), askorbīnskābe (250 mg%). Fiton-

cīdi. Pretaudzēju aktivitāte.
Lieto pie aknu un žultspūšļa slimībām (hepatītiem, holecistītiem,

angiohoļītiem, žultsakmeņiem; S. Tomiļins; biežāk strutenes kopā ar

citiem žultsdzinējiem), kā diurētisku līdzekli, pie ekzēmām un citām

kroniskām ādas slimībām (iekšķīgi un ārīgi), pie audzējiem pēc

operācijām (lai aizkavētu metastāžu veidošanos), pie stenokardijas,
bronhiālās astmas u. c. saslimšanām, kad ir gludās muskulatūras spaz-
mas (S. Tomiļins), pie kroniskiem poliartrītiem; ārīgi lieto pie bal-

senes papilomatozes, taisnās zarnas polipozēm, pie sarkanās vilk-

ēdes sākuma stadijās, pie kārpām, asās kondilomas, pie psoriazes,

lūpu audzējiem.
Tautas medicīnā lieto pie aknu un žultspūšļa saslimšanām, pie

žultsakmeņiem, kuņģa sāpēm, pie kuņģa čūlas, liesas slimībām, pie

audzējiem,' kā caurejas līdzekli, pie hemoroīdiem (uz 1 glāzi ver-

doša ūdens ņem 2—3 g, t. i., apmēram 1 tējkaroti sausu lakstu; no-

vārījumam uz 1 glāzi ūdens ņem 5 g lakstu, vāra 10 minūtes, lieto

pa ēdamkarotei 3 reizes dienā; svaigu sulu lieto pa I—2 g kopā
ar citām augu sulām), pie nervu slimībām kā nomierinošu līdzekli,

pie podagras, reimatisma, locītavu sāpēm, pie gripas, menstruāciju

regulēšanai, pie ekzēmām (tinktūru pa 10 pilieniem 2 vai 3 reizes

dienā); ārīgi lieto pie strutojošām brūcēm, čūlām (apmazgā ar

lakstu novārījumu, apkaisa ar lapu pulveri vai uzliek svaigas la-

pas), pie ievainojumiem (sulu joda tinktūras vietā), pie ādas tuber-

kulozes, vēžiem, skrofulozes, pinnēm, ēdēm (apmazgā ar lakstu no-

vārījumu — uz 1 glāzi ūdens ņem V 2ēdamkaroti lakstu, pavāra
slēgtā traukā minūtes 5, ļauj 8 stundas stāvēt; novārījumu lieto arī

apliekamiem, vannām), pie ekzēmām (ziedi — sulu sajauc ar cūku

taukiem), pret plikgalvību, blaugznām (mazgā matus lakstu novārī-

jumā), cauru zobu izraušanai (ieliek caurajā zobā saberztas saknes

vai sulu, kad zobs sadrūp, to izvelk).

Sakņu novārījumam uz 400 g piena ņem 15 g sausu (1 ēdamka-

roti) vai 30 g svaigu sakņu, vāra kamēr palikusi puse daudzuma,

tad saknes samaisa putrā un atkal vāra 15—20 minūtes, tad izkāš

caur audumu; paliekām uzlej 1 glāzi ūdens un vāra līdz palikusi
puse daudzuma, izkāš un šķidrumu pielej pie piena novārījuma;
lieto pa 2 ēdamkarotēm 4 vai 5 reizes dienā kā diurētisku līdzekli

(A. Levčuks). Jāievēro piena diēta.

Pie taisnās zarnas polipozēm izmanto svaigu sulu (prof. A. Ami-

nevs, 1961., Kuibiševas Medicīnas institūts). Vajadzīgo daudzumu

lakstu (uz 1 kg cilvēka svara 1 g lakstu) sagrūž piestā vai samaļ
gaļas mašīnā, aplej ar 70—80° karstu ūdeni attiecībā 1 : 10, atdzi-

sušu izmanto klizmai. 2—3 stundas iepriekš jāizdara tīroša klizma.

Struteņu ārstnieciskā klizma jāaiztur I—2 stundas; klizmu izdara ik

pārdienas vai katru dienu, ja labi panes. Parasti vajadzīgas 10—

20 tādas klizmas. Dažreiz kursu atkārto 2 vai 3 reizes pēc katriem

2—3 mēnešiem. Pēc dažām ārstnieciskām klizmām jau atdalās daudz

polīpu. Šādā veidā ārstēt drīkst tikai ārsts.

Pēc audzēju operācijām pret metastāzēm, pie priekšvēžiem
(M. A. Nosals, I. M. Nosals) uz 500 g ūdens ņem 30 g sausu lakstu,
karsē līdz vārīšanai, tad ļauj vēl ievilkties, lieto pa '/2 glāzei 3 rei-
zes dienā; profilaktiski lieto 2 vai 3 dienas mēnesī. Drīkst lietot
tikai ar ārsta ziņu.
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Strutenes ar sekmēm lietotas pie balsenes papilomatozes (bēr-
niem; L. Zemskova, 1955.). Ir pamats domāt, ka strutenes ietekmē
organismu vispār, jo novērots, ka papilomas izzūd arī vietās, kur
strutenes nav pieskārušās.

Pie kārpām, papilomatozes, asās kondilomas lieto izvilkumu 75%
spirta (Demčenko, 1957.). Kārpu nodzīšanai, pie ādas tuberkulozes
lieto pastu Plantasanum (satur struteņu lakstu pulveri, lanolinu, va-

zelīnu). Kārpu nodzīšanai var lietot šādā veidā. Kārpas virsmu iz-

mērcē ūdenī vai nokasa ar sterilu pinceti, tad 2 vai 3 reizes dienā

apziež ar sulu, kas iztek no struteņu stumbra vai saknēm griezuma
vietā. Tautas medicīnā kārpas nodzen, lietojot 3 reizes dienā 10—20
pilienus struteņu sulas.

Strutenes sekmīgi lietotas pie lūpu vēžiem (injekcijas).
Struteņu novārījuma siltas vannas ar panākumiem izmantotas

pie psoriazes; vannas ņem katru dienu (V. Filinčins, Minskā).
Struteņu uzlējumu — Inf. (dcc.) herbae Chelidonii (10,0:200,0)

lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes dienā, struteņu tinktūru — Tinclura

Chelidoniipa 15—30 pilieniem 3 reizes dienā.

Struteņu saknes ir Cholelitinum Nr. 2 sastāvdaļa, lieto pie žults-

akmeņu slimības, kalkuloza holecistīta saasināšanās, pie dzeltenās

kaites recidīviem (pa 10 pilieniem 3 reizes dienā 15 minūtes pirms
ēšanas).

Strutenes lietojamas tikai ar ārsta ziņu, nesaprātīgi un lielās de-

vās lietojot var saindēties. Labāk izmantot svaigus lakstus vai sak-

nes.

Struteņu darbība ir nomierinoša, sāpes remdinoša, tās rada lokālu

anestēziju, paplašina koronāros asinsvadus, veicina sirds darbību, pa-
augstina asinsspiedienu, paaugstina žultspūšļa un dzemdes tonusu,

pastiprina peristaltikų, žults un siekalu sekrēciju, palielina diurēzi,

paslābina zarnu, bronhu, dažu asinsvadu gludo muskulatūru, tām

viegli laksatīva, bakteriostatiska (pret tuberkulozes mikobaktērijām,
streptokokiem, stafilokokiem), fungistātiska (pret Trichophyton u. c),
pretaudzēju aktivitāte (izmēģinājumi ar dzīvniekiem; pie cilvēkiem

ne vienmēr ir pietiekama efektivitāte).

Struteņu svarīgākie alkaloīdi ir helidonīns un homohelidonīns.

Helidonins (līdzīgi morfinam un papaverinam) darbojas sedatīvi

(nav iepriekšējas uzbudinājuma stadijas), tas sākumā nomāc cen-

trālo nervu sistēmu, bet vēlāk lielās devās paralizē to un attiecīgās
devās var izraisīt vieglu narkozi; tas atslābina muskulatūras spas-
tiskas kontrakcijas, palēnina pulsu, palēnina un padziļina elpošanu.
Homohelidonīns ir krampju inde, spēcīgs vietējs anestezētājs.

Strutenes ir vecs tautas medicīnas līdzeklis pret audzējiem. Zi-

nātniskajā medicīnā strutenes sāk lietot Paracelsa laikā. Ukrainā

strutenes pētījis un popularizējis prof. S. Tomiļins.

Homeopātijā izmanto svaigas saknes (Chelidonium); ievāc zie-

dēšanas sākumā.

STUMBRLAPES, ROBUSTĀS — CAULOPHYLLUM ROBUSTUM
Maxim.

Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi spēcīgi attīstīti. Lapas I—3, trīs-

starainas vai piecstarainas. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, bāli dzel-

tenīgi, skarās vai ķekaros. Auglis viensēklas kaulenis. Aug Pie-

jūras apgabalā, Sahalīnā. Zied maijā, jūnijā.
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Izmanto sakneņus ar saknēm.

Sastāvs. Alkaloīdi (0,2—0,8%) taspīns, metilcitizīns, lupanīns,
magnoflorīns; saponīni A, B (sapogenīns hederagenīns); 5 glikozīdi —

kaulozīdi A, B, C, D, E (aglikons pentacikliska triterpēnskābe
C3oH4BOs). Sakneņu uzlējums un tinktūra maz toksiski, izraisa dzem-

des muskulatūras kontrakcijas, sašaurina asinsvadus (izmēģinājumi
ar dzīvniekiem). Kaulozīdu C, D, E darbība stimulējoša, antioksi-

dantą (var salīdzināt ar žeņšeņa panaksozīdiem). Taspīns bakterios-

tātiski aktīvs pret dažiem tuberkulozes izraisītāja celmiem, vietēji
stipri kairina gļotādas, kas ierobežo eksperimentus un klīniskus iz-

mēģinājumus.
Lieto tāpat kā peļuzāles (sk. 1. sējumā).

Caulophyllum thalictroides (L.) Michx. lieto homeopātijā kā dzem-

des un pretasiņošanas līdzekli (Caulophyllum) .

Satur kaulosaponīnu (hederagenīns + glikoze, arabinoze) un kau-

lofillosaponīnu (sapogenīns hederagenīns); ēteriskās eļļas, furfurols.

SUDRABKOKS, BALTAIS — MELALEUCA LEUCADENDRON L

Mūžzaļš koks. Stumbrs līdz 25 m garš. Lapas pamīšus, ar 3—7

paralēlām dzīslām, ap kurām ir caurspīdīgas ēterisko eļļu tvertnītes.

Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, sīki, balti, vārpām līdzīgās blīvās

ziedkopās. Aug Indoķīnā, Austrālijā, Dienvidaustrumāzijā.
Izmanto lapas, jaunus lapainus dzinumus (svaigus).
Sastāvs. Ēteriskās eļļas, tajās cineols (50—60%), pinēns, limo-

nēns, dipentēns, terpineols kajeputīns u. c.

Lieto ārīgi pie reimatisma, acu slimībām, stomatoloģijā (kajuputi
eļļu — Oleum Cajeputi jeb Cajuputi). To izmanto arī homeopātijā.

SUMAHI — RHUS L.

Vasarzaļi krūmi vai koki, vienmājnieki, ar piensulu. Lapas pamī-
šus, nepāra plūksnaini saliktas, lapas ass ar matiņiem. Lapiņas ga-

reni olveidīgas vai lancetiskas, gals smails, pamats ķīļveidīgs, mala

zāģzobaina. Ziedi viendzimuma, aktinomorfi, skarām līdzīgās zied-

kopās. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, ap 0,4 cm garas. Putekšņlapas
5. Augļlapas 3, sēklotne augšēja. Auglis sarkans kaulenis ap 0,5 cm

diametrā.

Audzē kā dekoratīvus augus. Ne bieži. Zied jūnijā, jūlijā.

Miecvielu sumahs — Rhus coriaria L.

Droga: Miecvielu sumaha lapas — Folia Rhois coriariae

Stumbri I—3 (5) m gari. Lapas 15—20 cm garas, lapiņas 9—17,
tās 3—5 cm garas. Ziedu skaras blīvas, 15—25 cm garas, ziedi zaļ-

gani balti. Ir arī augi, kam tikai vīrišķi ziedi. Sievišķajos ziedos

ir 5 rudimentāras putekšņlapas. Savvaļā Krimā, Kaukāzā u. c.

Izmanto lapas.
Sastāvs. Miecvielas (16—30%), tajās tannīni (līdz 15%), gallus-

skābe, elaguskābe, miricitrīns un citi flavonoīdi, askorbīnskābe.

Lieto dažādus tannīna preparātus (Tanalbinum, Tansalum v. c.)
pie akūtām un kroniskām caurejām, pie enterītiem, kolītiem; ārīgi
lieto pie mutes, rīkles, deguna dobuma gļotādas iekaisumiem (1—
2% ūdens vai glicerīna šķīdumu skalošanai), pie apdegumiem, čū-
lām, iesprēgājumiem, izgulējumiem (3—10% ziedi vai šķīdumu); pie
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kolīliem, hemoroīdiem (klizmas). Tannīna 5% šķīdumu lieto kuņģa
skalošanai, ja notikusi saindēšanās ar smago metālu sālīm.

Tautas medicīnā lieto pie asiņošanām, caurejas, dizentērijas (uz
I glāzi verdoša ūdens ņem 1 tējkaroti svaigu sasmalcinātu lapu,
ļauj 1 stundu stāvēt, lieto pa 1 ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā),
pie žultsceļu saslimšanām, paaugstinātas temperatūras, drudža, ma-

lārijas, skarlatinas, paralīzēm, reimatisma, podagras (izvilkumu
spirtā); pie ēstgribas trūkuma (augļu novārījumu); ārīgi lieto pie

angīnas, zobu kariesa (augļu novārījumu skalošanai), pie konjunkti-
vītiem (ūdenī šķīdinātus sveķus).

Miecvielu sumahs ir viens no svarīgākajiem dabiskajiem medicī-

niskā tannīna avotiem. Tannīna savelkošo, pretiekaisuma darbību zi-

nāja Avicenna un citi tautas dziednieki.

Vilkvālīšu sumahs — Rhus typhina Tom.

(etiķa sumahs, etiķkoks)

Drogas: Vilkvālīšu sumaha lapas — Folia Typhinae (Folia Rhois
americanae)
Vilkvālīšu sumaha augļi — Fructus Typhinae

Stumbri 3—7 m gari. Jaunie zari, lapas kāts, ziedu kāti, auglis
ar sarkanīgiem matiņiem. Lapiņas 9—31, tās 5—12 cm garas, 1,5—

3,5 cm platas, rudenī skaisti purpursarkanas. Ziedu skaras pirami-
dālas, līdz 20 cm garas, ziedi zaļgandzelteni vai purpursārti. Dzim-

tene Ziemeļamerika.
Izmanto lapas, augļus.
Sastāvs. Tannīdi (lapās 13—25%).
Lieto kā savelkošu līdzekli tāpat kā miecvielu sumahu. Augļus

izmanto etiķa rūpniecībā.

SONACTIŅAS, VIENZIEDA — MONESES UNIFLORA (L.) A. Gray

Mūžzaļš krūmiņš. Stumbrs pacils, 5—17 cm garš. Lapas stumbra

apakšējā daļā, lapas plātne vienkārša, vesela, olveidīga vai apaļa,
0,8—2,2 cm plata un gara, mala zobaina, kāts īsāks nekā plātne.
Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, smaržīgi, nolīkuši, pa vienam bezla-

paina ziedneša galotnē. Kauslapas 5, daudz īsākas nekā vainags.

Vainaglapas 5, baltas, 0,7—1 cm garas. Putekšņlapas 10, tās pa di-

vām pretī vainaglapām, putekšņlapu radziņi galotnē oranždzelteni.

Augļlapas 5. Sēklotne augšēja. Pogaļa, 0,6—0,8 cm diametrā. (35. att.)

Aug ēnainos, mitros skuju koku mežos (galvenokārt eglājos un

priedeglājos), retāk jauktos mežos. Ne bieži. Zied no maija līdz

jūlijam.
Izmanto ziedošus lakstus, lapas.
Sastāvs. Arbutīns, erikolīns, andromedotoksīnam līdzīga viela, naf-

tohinons himafilīns (nav identisks Chimaphila himafilīnam).
Lieto tautas medicīnā pret sāpēm sirds apvidū (izvilkumu deg-

vīnā), kā vemšanas līdzekli (Ziemeļamerikā), pret kuņģa sāpēm, gre-
mošanas traucējumiem; ārīgi lieto (Norvēģijā) pret acu asarošanu,
plakstiņu sastrutojumiem («mieža graudu»),

SUNĪŠI, TREJDAIVU — BIDENS TRIPARTITUS L.

Droga: Trejdaivu sunīšu laksti — Herba Bidentis tripartiti

Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs 15—100 cm augsts, kails vai ar

matiņiem, parasti ļoti zarains un sarkani brūngans. Lapas pretējas,
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staraini vai plūksnaini šķeltas vai dalītas, 12—15 cm garas, ar

zobainu malu. Ziedi brūni dzelteni, 1,5—2,5 cm platos, parasti stāvos
kurvīšos. Kurvīša ārmalā sterili mēlziedi vai arī to nemaz nav, kur-

vīša vidū divdzimumu stobrziedi. Vīkala lapas 2 rindās, iekšējās brūni

dzeltenas, ārējās — zajas, zālainas. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2,
sēklotne apakšēja, drīksna divžuburaina. Kurvīša gultne ar plēkšņ-
lapiņām. Sēklenis kails, plakans, ar 2—4 atskabargainiem izaugu-
miem (35. att.).

Aug purvainās vietās, grāvjos, stāvošu ūdeņu krastmalās. Bieži.
Zied no jūnija līdz oktobrim.

Izmanto lakstus. levāc lapainas, apmēram 15 cm garas zaru ga-
lotnes līdz ziedēšanai vai ziedu laikā. Žāvē ēnainā, atklātā vietā vai

vēdināmā telpā. Drogai jābūt tumši zaļai, ar raksturīgu smaržu.

Sastāvs. Ēteriskās ejjas, proteīni (17%, 15 svarīgas aminoskābes),
gļotvielas, miecvielas, rūgtvielas, flavonoīdi luteolīns, buteīns un to

glikopiranozīdi, sulfuretīns; umbelliferons; skopoletīns; mikroelementi

35. att. Trejdaivu sunīši —
Bidens tripartitus L. (pa kreisi),

vienzīeda sūnactiņas — Moneses uniflora (L.) A. Gray
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dzelzs, hroms, varš, alumīnijs, mangāns; daudz karotinu, askorbīn*

skābe (lapās līdz 465 mg%). Fitoncīdi. Sastāvs nav pilnīgi noskaid-

rots.

Lieto pie eksudatīvas diatēzes, skrofulozes, gremošanas un ēstgri-
bas veicināšanai, kā diurētisku līdzekli.

Tautas medicīnā lieto kā vispārēju spēcinošu līdzekli, pie kro-

niskiem ādas izsitumiem, skrofulozes, ekzēmām (uz 1 glāzi verdoša

ūdens ņem 1 ēdamkaroti lakstu, pavāra minūtes 10, ļauj atdzist,
lieto pa 1 ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā vai pa V 2glāzei; bērni

lieto pa tējkarotei), pie rahīta, ēstgribas un gremošanas uzlabošanai,

pie cukura diabēta, liesas slimībām, pie čūlas slimībām, pie nierak-

meņiem, urīnpūšļa slimībām, pie žultsakmeņiem, dzeltenās kaites, pie
podagras, reimatisma, radikulītiem, pie hipertonijas, pie saaukstēšanās,
bronhītiem, klepus; ārīgi lieto pie eksudatīvām diatēzēm, skrofulozes,

furunkuliem, pie kraupja (apliekamos, vannas — uz 1 glāzi ūdens

ņem 2 ēdamkarotes lakstu), pie ēdēm, ekzēmām (apliekamos, ziedi —

lakstus nostāvinātus eļļā), pie grūti dzīstošām brūcēm, čūlām (ap-

mazgāšanai lakstu novārījumu, ziedi), pie blaugznām, kašķa.
Sunīšu uzlējumu — Inf. herbae Bidentis tripartitae 6,0 (15,0—

20,0)—200,0 lieto pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā.

Sunīši ir pretskrofulozes tējas Averinum sastāvdaļa (sk. 323. lpp.).
Sunīši regulējoši ietekmē vielu maiņu, uzlabo gremošanu, rosina

ēstgribu, tie pazemina arteriālo asinsspiedienu (izmēģinājumi ar dzīv-

niekiem), nedaudz palielina sirds muskuļu kontrakciju amplitūdu, tiem

ir sedatīva, pretiekaisuma, diurētiska, žultsdzinēja, diaforētiska dar-

bība, tie sekmē audu reģenerāciju. Farmakopejā uzņemti 1866. gadā.

Nokaru sunīši — Bidens cernuus L.

Viengadīgs lakstaugs. Stumbri līdz 100 cm gari. Lapas pretējas,

veselas, gareni lancetiskas, līdz 15 cm garas, 2,5 cm platas. Ziedu

kurvīši nolīkuši, parasti ar mēlziediem, tie tāpat kā stobrziedi zelta

dzelteni.

Aug purvainēs, ūdeņu krastmalās, grāvjos. Bieži. Zied no

jūlija līdz oktobrim.

Izmanto lakstus.

Sastāvs līdzīgs trejdaivu sunīšu sastāvam (N. Doščinska, J. Fetu-

sova; 1975.) un tos varētu vienādi lietot.

Lieto (T. Ivanovą, J. Marčuks, R. Firsuks) pie trihomonu kolpīta
(lakstu 1% tinktūru), pie ādas epidermofītijas, trihofitijas (lakstu

uzlējuma apliekamos, ziedi).
Nokaru sunīšu ārstnieciskā nozīme nav izpētīta. Tie skaitās nepie-

ļaujams piemaisījums trejdaivu sunīšu drogai. Tā kā abas sunīšu

sugas samērā līdzīgas un aug apmēram vienādās augtenēs, var do-

māt, ka tautas medicīnā tos nešķir.

SUŅMĒLES, DZIEDNIECĪBAS — CYNOGLOSSUM OFFICINALE L.

Drogas: Suņmēļu laksti — Herba Cynoglossi

Suņmēļu saknes — Radix Cynoglossi
Divgadīgs lakstaugs, viscaur ar matiņiem. Stumbrs 30—100 cm

augsts. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, 3—20 cm garas, 2—6 cm

platas, mala gluda, apakšējās eliptiskas vai iegarenas, kāts līdz 15 cm

garš, augšējās mazākas, lancetiskas, sēdošas. Ziedi divdzimumu, akti-

nomorfi, rituļos. Kauslapas 5, sekli saaugušas. Vainaglapas 5, tumši
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36. att. Dziedniecības suņmē-

les — Cynogtossum officinale L.

sarkanbrūnas (retumis baltas),

vainags 6—7 mm garš, stobr-

veidīgs, rīklīte ar matainu vai-

nadziņu, apmale līdz 1 cm plata.

Putekšņlapas 5, atrodas vai-

naga stobriņā. Augļlapas 2, sēk-

lotne augšēja. Auglis četru dze-

loņainu, 0,8 cm garu riekstiņu
skaldauglis. (36. att.)

Aug ceļmalas, papuvēs, tī-

rumu malās, akmeņainēs, ap-
dzīvotu vietu tuvumā. Diezgan
bieži. Zied no jūnija līdz

augustam. Indīgas.

Izmanto ziedošus lakstus un

lapas, kā arī saknes, kuras

ievāc vasaras beigās, rudens sā-

kumā.

Sastāvs. Alkaloīdi cinoglo-
sīns, cinogloseīns, glikoalka-
loīds konsolidīns (konsolicīns+
+ dekstroze), heliosupīns (helio-
tridīna, makrotominskābes un

angelikskābes esteris), rūgtviela
cinoglosoidīns, krāsvielas (alka-
nīns saknēs v. c), ēteriskās eļ-
ļas (0,1%), taukas eļļas (sēk-
las), miecvielas, sveķi, inulīns

(saknēs), lapās holīns, askorbīn-

skābe, nedaudz karotinu. Fiton-

cīdi. Pretaudzēju aktivitāte.

Lieto tautas medicīnā pie nervu slimībām, krampjiem, vēder

sāpēm, pie asiņošanas, caurejas, dizentērijas u. c. gremošanas trak

saslimšanām, pie klepus; ārīgi lieto pie brūcēm, čūlām, pie ādas audz

jiem, furunkuļiem (lakstu sulu, pulveri), pie ādas niezes, tūskām

iekaisumiem, apdegumiem (sakņu novārījumu, apliekamos, vannas —

uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdamkaroti sakņu, vāra slēgtā traukā 15 m

nūtes, ļauj 12 stundas stāvēt), pie artrītiem, podagras, reimatism

sejas nervu sāpēm, pie kaulu lūzumiem (uzliek saplaucētas lapa
ieliktas drānas maisiņā), pie indīgu čūsku un traku suņu kodumiem

Suņmēļu darbība ir sāpes remdinoša, pretkrampju, pretiekaisum
dziedinoša, savelkoša, tās stimulē audu reģenerāciju.

Alkaloīds cinoglosīns iedarbojas līdzīgi kurārei, bet praktiski n

tiek izmantots tādēļ, ka ļoti indīgs. Konsolicīns uzbudina nervu si

tēmu.
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Senajā Grieķijā, ap 17. gadsimtu Eiropā suņmēles lietoja pret
ādas vēzi. To dara vēl tagad dažas Vidusāzijas tautas (audzējus
sautē ar sasmalcinātu lakstu pulveri).

Suņmēles ir insekticīds un raticīds augs. Svaigu sulu lieto pret
utīm un blaktīm. Zināmi gadījumi, kad žurkas un peles lēkušas no

kuģa ūdenī, juzdamās svaigu suņmēļu sakņu smaku. Peles un žurkas
var aizdzīt no pagrabiem, ieliekot tajos rudenī ievāktas suņmēļu
saknes ar rozetes lapām un stumbrus ar sēklām.

SUŅMIRTES, MOZZAĻAS — BUKUS SEMPERVIRENS L.
(buksuss)

Droga: Suņmiršu lapas — Folia Buxl

Mūžzaļš krūms. Stumbri 0,5—3 (4) m gari. Lapas pretējas, vien-

kāršas, veselas, gareni olveidīgas vai eliptiskas, ādainas, gandrīz
sēdošas, līdz 2 cm garas. Ziedi viendzimuma, aktinomorfi. Apziednis
vienkāršs, zaļgani balts. Vīrišķajiem ziediem 4 apziedņa lapas, 4 pu-

tekšņlapas, sievišķajiem 6 apziedņa lapas, 3 augļlapas, sēklotne aug-

šēja. Auglis pogaļa.
Audzē kā dekoratīvu augu, Diezgan bieži. Zied martā, aprīlī.

Dzimtene Vidusjūras apgabals.
Izmanto lapas.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas, saponīni, alkaloīdi, Sastāvs maz noskaid-

rots.

Lieto tautas medicīnā pie drudža, malārijas, pie deguna blakus
dobuma iekaisuma (haimorīta).

Oficināla droga homeopātijā.

SUŅPĒTERSIĻI — AETHUSA CYNAPIUM L.

Droga: Suņpētersīļu laksti — Herba Aethusae

Viengadīgs vai viengadīgs pārziemojošs lakstaugs. Sakne vārpst-
veidīga. Stumbrs dobs, zarains, 30—100 cm augsts. Lapas pamīšus,
divkārt vai trīskārt plūksnainas, apmēram 15 cm garas un platas, ar

palielām makstīm. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi vai zigomorfi (če-
muriņu ārmalā), saliktos čemuros. Vīkala nav, vīkaliņš vienpusējs,
vīkaliņa lapas 3, tās daudz garākas nekā čemuriņš. Kauslapas 5,
kausa zobiņi nemanāmi. Vainaglapas 5, baltas vai mazliet iesārtas,
nevienādas. Augļlapas 2. Sēklotne apakšēja, irbuļi 2. Skaldauglis
plati olveidīgs vai ieapaļš, 2—3 mm garš. (37. att.)

Aug dārzos, sētmalēs, tīrumos, krūmājos. Bieži. Zied no jū-
nija līdz oktobrim. Indīgi.

Izmanto ziedošus lakstus, lapas.
Sastāvs. Koniīnam līdzīgs alkaloīds, ēteriskās eļļas. Sastāvs nav

noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie caurejas, zarnu trakta iekaisumiem, pie
nervu slimībām, pie sejas nervu sāpēm, krampjiem, miegainības.

Homeopātijā izmanto visu ziedošu svaigu augu (Aethusa).
Suņpētersīļi pieder pie stipri indīgiem augiem, saindēšanās var

būt pat letāla. Augu viegli pazīt pēc vienpusīgā vīkaliņa.
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SUŅSTOBRI, PLANKUMAINIE — CONIUM MACULATUM L.

Drogas: Suņstobru laksti — Herba Conii

Suņstobru augļi — Fructus Conii

Divgadīgs (arī pārziemojošs) lakstaugs. Sakne ar piensulu, tās

garša sākumā saldena, vēlāk asi rūgta. Stumbrs stāvs, 60—180 cm

augsts, rievains, zarains, kails, ar zilganu apsarmi un sarkanīgiem
plankumiem. Lapas pamīšus, kopskatā trīsstūrainas, trīskārt līdz četr-

kārt plūksnainas, līdz 50 cm

garas, 40 cm platas, apak-
šējās ar kātu, kāts ar do-

bumu, augšējās mazākas,

sēdošas; makstis ar, bāli plē-
vainām malām. Ziedi divdzi-

37. att. Suņpētersīļi
Aethusa cynapium L. (pa
kreisi), plankumainie suņ-

stobri — Coniutn maculatum

L. (pa labi).
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mumu, aktinomorfi, balti, saliktos čemuros. Vīkala lapas 3—5, vīka-

liņa lapas 3—7, tās tikai čemuriņa ārmalā. Kauslapas 5, vainaglapas
5, nevienāda lieluma. Putekšņlapas 5, augļlapas 2, sēklotne apakšēja,
irbuļi 2. Auglis olveidīgi ieapaļš, 2,5—3,5 mm garš skalauglis, galve-
nās ribas viļņainas. Gatavos augļos nav sekrētaiļu. (37. att.)

Aug ceļmalas, sētmalās, ūdeņu krastmalās. Diezgan bieži. Zied
no jūnija līdz augustam.

Izmanto ziedošus lakstus, augļus. levāc ziedošu zaru galotnes
ziedu laikā, kad augā visvairāk alkaloidu. Žāvē cik iespējams strauji.
Uzglabā slēgtos traukos.

Sastāvs. Alkaloīdi (lapās līdz 0,2%, augļos līdz 2%) koniīns,
metilkoniīns, vkoniceīns, konhidrīns, pseidokonhidrīns, ēteriskās eļļas
(lapās līdz 0,08%), kofeīnskābe (lapās), taukas eļļas (augļos), tajās
petrozelīnskābes, petrozelidīnskābes glicerīdi; kvercetīns, kempferols
(ziedos). Fitoncīdi. Pretaudzēju aktivitāte.

Lieto tautas medicīnā pie epilepsijas, krampjiem, horejas, pie ne-

rimtīga, sāpīga «kāsa», garā klepus, astmas, pie bronhītiem, mig-
rēnas, bezmiega, pie nervu sistēmas traucējumiem klimaksa periodā
(1 vai 2 pilienus sulas ar ūdeni), pie dažādām «iekšķīgām sāpēm»,

audzēļiem, pie urīna aiztures, polūcijām, pie menstruāciju aizkavēša-

nās; ārīgi lieto pie kroniskām ādas slimībām, krūts audzējiem, pie
reimatisma, podagras (sāpīgajām vietām uzliek drāniņā ieliktas sa-

plaucētas lapas).
Suņstobru darbība ir sāpes remdinoša, nomierinoša, pretkrampju,

pretiekaisumu.

Suņstobri ir oficināla droga Beļģijā, Francijā, Portugālē, Dienvid-

slāvijā, Brazīlijā u. c.

Homeopātijā izmanto svaigus ziedošus lakstus (Conium).
Suņstobri ir viens no visindīgākajiem mūsu flo-

ras augiem, pie tam ļoti indīgas ir visas auga da-

ļas, bet it sevišķi augļi. Saulainā, karstā laikā plankumai-
najiem suņstobriem ir nepatīkama peļu smaka. Tāda pati smaka at-

dalās, augu žāvējot. Garša asi rūgta.

No alkaloīdiem vistoksiskākais ir koniīns, tam ir nikotīnam un

kurārei līdzīga darbība. Mazas un vidējas devas paaugstina arteriālo

asinsspiedienu, pastiprina sirds saraušanos un paātrina ritmu. Ko-

niīns sākumā uzbudina, tad paralizē elpošanu. Pārējo alkaloidu

iedarbība līdzīga, bet tie nav tik toksiski.

Saindējoties jūtams nogurums kājās, tad sākas kāju paralīze, kas

pāriet uz roku, sejas un kakla muskulatūru, balss aizsmok, mazinās

ādas jutība, paplašinās acu zīlītes, iestājas pusnesamaņa; pēc 3—

4 stundām (dažreiz pēc 2 dienām) iestājas nāve elpošanas paralīzes
dēļ. Sam a ņ a nezūd līdz pat nāvei.

Droga nezaudē bioloģisko aktivitāti vairākus gadus.
Suņstobru indīgums pazīstams cilvēkiem jau sen — ar tiem ne-

reti noindēja uz nāvi notiesātos. Arī sengrieķu filozofam Sokrātam

bija jāizdzer plankumaino suņstobru indes kauss.

Alkaloidu daudzums plankumainajos suņstobros stipri variē. Tā-

dēļ ar devu, kas vienā gadījumā nav kaitīga, otrā var smagi sain-

dēties. Kalnu apgabalos atrasti suņstobri, kuros, kā to raksta Carls

Darvins, nemaz nav alkaloidu. Arī S. Zolotņicka ziņo, ka augļu fāzē

Armēnijas kalnāju apgabalā ievāktajos suņstobros nav konstatēti
alkaloīdi.
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SORENES — POLYGONUM L.

Lakstaugi. Lapas pamišus, vienkāršas, veselas, pie kāta pamata ar

turzīti; lapas mala gluda, gals parasti smails, pamats parasti ķīļ-
veidīgs. Ziedi parasti divdzimumu, apziednis aktinomorfs, vainagam
līdzīgs, paliek pie augļa. Apziedņa lapas parasti 5, 2—4 mm garas.
Augļlapas parasti 3, sēklotne augšēja. Auglis riekstiņš, 2—4 (5) mm

garš.

Abinieku sūrenes — Polygonum amphibium L.

Droga: Abinieku sūreņu saknes — Radix Polygoni amphibii
Daudzgadīgs lakstaugs, aug kā uz sauszemes, tā ūdeni. Sakneņi

ložņājoši, mezglos sakņojas. Stumbrs 30—100 cm garš. Lapas gareni
lancetiskas vai olveidīgas, 4—25 cm garas, 0,8—4,5 cm platas, ar

kātu vai gandrīz sēdošas, pamats strups vai sekli sirdsveidīgs. Ziedi

blīvos ķekaros vai vārpās, divdzimumu vai viendzimuma. Putekšņ-

lapas 5 (reti 4—B). Augļlapas 2. Riekstiņš lēcveidīgs. (38. att.)

Aug ūdeņu krastmalās, mitros tīrumos, stāvošos vai lēni teko-

šos ūdeņos. Diezgan bieži. Zied no jūnija līdz augustam.
Izmanto sakneņus, lapas.
Sastāvs. Flavonoīdi, miecvielas (sakneņos līdz 20%, lakstos ap

10%), askorbīnskābe (līdz 30 mg%). Sastāvs maz izpētīts. Fitoncīdi.

Lieto tautas medicīnā pie nierakmeņiem, urīnpūšļa akmeņiem, (uz
1 glāzi verdoša ūdens ņem 2 tējkarotes sausu lapu, ļauj 1 stundu

ievilkties, lieto pa V 4glāzei 4 reizes dienā pirms ēšanas), pie po-
dagras, reimatisma, neiraļģijām (uz IV2 glāzēm ūdens ņem 1 tējka-
roti svaigu sasmalcinātu sakneņu ar saknēm, pavāra 10 minūtes,

— Polygonum amphibium L. (pa kreisi),38. att. Abinieku sūrenes
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Jauj 2 stundas stāvēt, lieto pa
l/2 glāzei 3 reizes dienā pirms ēšanas),

pret asiņošanu, caureju, pie dizentērijas (sakneņu novārījumu); pie
sifilisa (senāk Vidusāzijā lietots sakneņu novārījums).

Abinieku sūreņu darbība ir diurētiska, pretasiņošanas, savelkoša,
sāpes remdinoša, nomierinoša, antiseptiska.

Blusu sūrenes — Polygonum persicaria L.

Droga: Blusu sūreņu laksti — Herba Polygonl persicariae
Viengadīgs lakstaugs. Stumbri 10—50 (80) cm gari. Lapas lan-

cetiskas vai lineāri lancetiskas, 3—lo cm garas, 0,5—2 cm platas.
Turzītes ar piekļāvīgiem matiņiem, mala ar sarveida matiņiem. Ziedu

ķekari blīvi, 2—3 cm gari. Apziedņa lapas 6, rožainas. Putekšņlapas
6. Augļlapas 2 (3). Riekstiņš lēcveidīgs, spīdīgs, reti trīsšķautnains.

Aug dārzos, tīrumos, papuvēs, ceļmalas. Ļoti bieži. Zied no

jūlija līdz septembrim. Sk. 1. sējumā IV krāsaino tabulu.

Izmanto lakstus. levāc īsi pirms ziedēšanas vai ziedu laikā.

Sastāvs. Tannīni (1,5%), gallusskābe, flobafēni, gļotvielas, pek-
tīnvielas, ēteriskās eļļas, tajās persikariols (ar kampara smaržu);
etiķskābe, sviestskābe, ābolskābe, fitosterīni, cukurs, vasks, sveķi;
hiperozīds, avikularīns, persikarīns, kalcija oksalāts; daudz fillohinonu

(tāpat kā ūdenspiparos), askorbīnskābe (ap 1%); saknēs oksimetil-

antrahinoni.

Lieto pie dzemdes asiņošanas (pēc dzemdībām, pirms un pēc ope-
rācijām), pie hemoroīdiem, atoniskiem un spastiskiem vēdera aizcietē-

jumiem.
Tautas medicīnā lieto tāpat pie asiņošanām, kā vieglu caurejas

līdzekli pie kroniskiem vēdera aizcietējumiem, hemoroīdiem, pie tūs-

kām (uz 1 glāzi ūdens ņem nepilnu tējkaroti sausu sasmalcinātu

lakstu, pavāra kādas 15 minūtes, ļauj 2 stundas stāvēt, lieto pa
V2glāzei 3 reizes dienā pirms ēšanas); ārīgi lieto pie angīnas, rīkles
gļotādas iekaisumiem (lakstu novārījumu skalošanai), pie galvas sā-

pēm (svaigu lakstu kompreses), pie ilgi nedzīstošām brūcēm, čūlām,

augoņiem (svaigu lakstu sulu vai ziedi — sajauc svaigus sasmalcinā-

tus lakstus ar cūku taukiem), pie kāju tūskām, hemoroīdiem (uzliek
svaigus lakstus).

Blusu sūreņu ekstraktu — Extract. Polygoni persicariae fluidi lieto

pa 30—40 pilieniem 3 reizes dienā, lakstu uzlējumu — Inf. herb. Po-

lygoni persicariae 20,0—200,0 pa 1 ēdamkarotei 3 reizes dienā.

Blusu sūrenes sekmē asins recēšanu, sašaurina asinsvadus, pa-
stiprina sirds darbību, manāmi neietekmē asinsspiedienu, tonizē dzem-

des un zarnu trakta muskulatūru (izmēģinājumi ar dzīvniekiem), tām

ir viegli laksatīva, diurētiska, pretiekaisuma, sāpes remdinoša dar-

bība. Medicīnā sāk lietot no 1952. gada (pēc pārbaudes Kazahijas
Medicīnas institūtā).

Japānas sūrenes — Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.

Droga: Japānas sūreņu saknes — Radix Polygoni cuspidati

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbri 1,5—3 m gari. Sakneņi lož-

ņājoši. Lapas plati olveidīgas, ap 10—15 cm garas, kādus 10 cm

platas, pamats strups, gals pēkšņi slaidi smails. Ziedi skrajos ķeka-

ros vai skarās, balti vai iedzelteni. Apziedņa lapas 5 vai 6. Putekšņ-
lapas 6—B. Augļlapas 3. Riekstiņš spārnains.
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Audzē kā dekoratīvu augu. Bieži. Zied no jūlija līdz sep-
tembrim. Dzimtene Japāna. Vairojas ļoti bagātīgi ar sakņu dzinumiem,
tāpēc saaug dārzos ka nezāle.

Izmanto sakneņus ar saknēm.
Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā kā caurejas līdzekli.

Krūmāju sūrenes — Polygonum dumetorum L.

Droga: Krūmāju sūreņu laksti — Herba Polygoni dumetori

Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs vijīgs, kails, 0,5—3 m garš, vijas
pa labi. Lapas olveidīgas, 2—lo cm garas, I—71 —7 cm platas, pamats
ieapaļš vai sirdsveidīgs, gals slaidi smails. Ziedi skrajos ķekaros, zaļ-
gani, balti vai iesārti, ziedu kāti tikpat gari kā paliekošais apziednis.
Putekšņlapas 8. Augļlapas 3. Riekstiņš trīsšķautnains, gluds, spīdīgs
(38. att.).

Aug lapu koku mežos, krūmājos, ūdeņu krastmalās. Bieži. Zied

no jūlija līdz septembrim.
Izmanto augļus, lakstus.

Sastāvs. Miecvielas — tannoglikozīdi, antraglikozīdi, emodīns, ava-

kols. Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto pie kroniskiem vēdera aizcietējumiem, kolikām, hemoroīdiem,

pie kroniska nefrīta, ascīta (5—10 g sausu augļu novārījumu vienā

reizē).

Maura sūrenes — Polygonum aviculare L.

Droga: Maura sūreņu laksti — Herba Polygoni avicularis (Herba

Polygoni, Herba Sanguinariae, Herba Centumnodiae)
Viengadīgs lakstaugs. Sakne vārpstveidīga. Stumbrs 5—40 cm

garš, gulošs vai pacils. Lapas lancetiskas vai eliptiskas, līdz 3,5 cm

garas, 0,5 cm platas. Turzītes augšmala nevienāda. Ziedi pa I—s

lapu žāklēs, apziednis balts, sārts vai zaļgans. Augļlapas 3. Riek-

stiņš trīsšķautnains. (39. att.)
Aug laukos, dārzos, ganībās, ceļmalas. Ļoti bieži. Zied no jūnija

līdz septembrim.
Izmanto lakstus. levāc īsi pirms ziedēšanas vai ziedu laikā. Par

labākām drogām uzskata tās, kas ievāktas no smilts augsnēs augu-
šiem augiem.

Sastāvs. Flavonglikozīdi (kvercetīna atvasinājumi) kvercitrīns,
hiperozīds (kvercetīns +galaktoze), avikularīns (kvercetīns +arabi-

noze), v. c, salicilskābes metilēsteris, miecvielas (ap 3%), sveķi,
vasks, taukvielas, rūgtvielas, ēteriskās eļļas, alkaloīdi (zīmes), orga-
niskās skābes, silīcijskābe (ap 1%; tās daudzums veģetācijas periodā
nemainās), mikroelementi dzelzs, mangāns, varš, vanādijs, kalcijs,
magnijs, sudrabs; fillohinoni, karotini (4,7—7,9 mg%), askorbīnskābe

(līdz 450 mg%); umbelliferons.

Lieto dzemdniecībā un ginekoloģijā pie dzemdes asiņošanas (pēc
dzemdībām, aborta v. c), pie kuņģa un zarnu asiņošanas, pie dzem-

des atonijas, involūcijas aiztures, pie nierakmeņiem, nieru kolikām,
urīnpūšļa akmeņiem, žultsakmeņiem, pie plaušu tuberkulozes, garā
klepus, pie hipohromas anēmijas.

Tautas medicīnā lieto arī pie stipras menstruālas asiņošanas, pie

caurejas, dizentērijas, kuņģa iekaisumiem, pie tūskām, nieru un urīn-

pūšļa iekaisumiem, urīnakmeņiem, pie aknu slimībām, žultsakme-



126

ņtem (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem I—2 tējkarotes svaigu sa-

smalcinātu lakstu, Jauj 4 stundas stāvēt, lieto pa V 2glāzei 3 vai 4

reizes dienā pirms ēšanas), pie organisma spēku apsīkuma pēc pār-
ciestām slimībām, vecumā, pie nervu sistēmas pārpūles, plaušu tu-
berkulozes (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 10 g lakstu, Jauj 2 stun-

gas stāvēt, lieto pa ļ/2 glāzei 3 reizes dienā), pie hipertonijas (uz
3 / verdoša ūdens ņem 100 g lakstu, pavāra, ļauj ievilkties, izkāš un

izlieto trīs četrās dienās; pēc nedēļas izlieto tādu pašu daudzumu un

pec nedēļas trešoreiz tādu pašu daudzumu; sibīriešu tautas medicīnā),
pie paaugstinātas temperatūras, bronhītiem, nerimtīga klepus, bron-

hiālas astmas (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 20 g lakstu, Jauj
1 stundu ievilkties, vai pavāra 10 minūtes, lieto pa 1 ēdamkarotei

3 vai 4 reizes dienā), pie malārijas (10 g lakstu novārījuma vienā

reizē), pie reimatisma, ģikts, artrītiem, audzējiem (lakstu novārījumu
vai uzlējumu), zarnu parazītu izdzīšanai (5—25 g lakstu novārījumu
vienā reizē); ārīgi lieto pie brūcēm, čūlām (svaigu lakstu uzlējuma
apliekamos, svaigas sasmalcinātas lapas), pie kāju sasitumiem, augo-
ņiem (sautē kājas lakstu novārījumā), pie ādas slimībām (ziedi —

svaigus lakstus vai sulu sajauktu ar cūku taukiem), pie hemoroīdiem

(sasautētus lakstus ieliktus drānā uzliek uz hemoroīdu bumbuļiem).
Avicularenum lieto pa 0,5—1 g (tabletes vai pulveri) 3 vai 4 rei-

zes dienā. Maura sūreņu lakstu uzlējumu — Inf. herb. Polygoni
avicularis 20,0—200,0 lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā, ik pēc
2 stundām vai pa V2glāzei rītā un vakarā.

Maura sūrenes ir M. Zdrenko mikstūras sastāvdaļa.
Maura sūrenes tonizē dzemdes muskulatūru, sekmē asins recē-

šanu, pazemina arteriālo asinsspiedienu, palielina elpošanas ampli-

tūdu, tām ir tonizējoša, savelkoša, pretiekaisuma, diurētiska, žults-

dzinēja, antihelminta darbība.

Maura sūrenēm var būt liela atveseļojoša, sanitāra nozīme zaļa-
jās zonās, jo tās veido blīvu velēnu, kas labi aiztur putekļus, tās ir

ļoti pieticīgas, labi vairojas pašizsējā, labi pacieš mīdīšanu.

Mezglainās sūrenes — Polygonum nodosum Pers.

Viengadīgs lakstaugs. Stumbri 20—50 cm gari. Lapas gareni vai

lineāri lancetiskas, līdz 15 cm garas, ap 3,5 cm platas, apakšpuse ar

punktveidīgiem dziedzerīšiem. Turzītes kailas, gar malu tām sarvei-

dīgi matiņi. Ziedi balti vai rožaini, blīvos, bieži vien nolīkušos ķe-
karos. Putekšņlapas 5 (7). Augļlapas 2. Riekstiņš lēcveidīgs.

Aug mitros tīrumos, dārzos, grāvjos, ceļmalas, ezermalu palu

joslā. Bieži. Zied no jūlija līdz septembrim.
Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Saponīni, flavonoīdi, miecvielas, karotini, askorbīnskābe

(līdz 130 mg%).
Lieto tautas medicīnā pie bronhītiem, laringītiem, neirastēnijas,

pie hemoroidālas asiņošanas.

Skarbās sūrenes — Polygonum scabrum Moench

Daudzgadīgs augs. Stumbri 20—60 cm gari. Lapas gareni eliptiskas
vai lancetiskas, 4—lo cm garas, līdz 4 cm platas, gals parasti strups,

apakšpuse ar punktveidīgiem dziedzerīšiem. Turzītes kailas vai ar

tīmekļainiem matiņiem, matiņi turzītes malā redzami tikai ar lupu.
Ziedu ķekari blīvi, līdz 4 cm gari. Apziednis balts vai rožains, ap-
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ziedņa lapas ar 3 labi redzamām dzīsliņām. Ziedu kāti un ziednesis

zem ziedkopas ar dziedzermatiņiem vai bez tiem (mitrās augtenēs).
Aug|lapas 2. Riekstiņš lēcveidīgs.

Aug tīrumos, dārzos, ceļmalas, papuvēs. Ļoti bieži. Zied no

jūnija līdz septembrim.
Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots. Daudz miecvielu (aktīvas pret dizentē-

rijas ierosinātāju), gallusskābe, oksimetilantrahinoni.

Lieto tautas medicīnā pie dzemdes un hemoroidālas asiņošanas,
pie furunkuļiem, skrofulozes (uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdamkaroti dro-

gas, lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā, ekstraktu lieto pa 30—

40 pilieniem); ārīgi lieto pie brūcēm, augoņiem, furunkuļiem.

Vijīgās sūrenes — Polygonum convolvulus L.

(vēja griķi)

Viengadīgs augs. Stumbrs vijīgs (vijas pa labi), 10—100 cm garš,
ar matiņiem. Lapas ieapaļi vai gareni olveidīgas, 2—lo cm garas,
I—7 cm platas, pamats sirdsveidīgs vai šķēpveidīgs. Ziedu ķekari
skraji, apziednis zaļgans ar iesārtu apmali, paliek pie augļa; ziedu

kāti īsāki nekā apziednis. Putekšņlapas 8. Augļlapas 3. Riekstiņš
rievains, blāvs.

Aug krūmājos, dārzos, tīrumos. Ļoti bieži. Zied ne jūlija līdz

septembrim.
Izmanto lakstus.

Sastāvs. Miecvielas, emodīns, rutīns, spirts miricīns, kempferols,
askorbīnskābe, saknēs oksimetilantrahinoni.

Lieto tautas medicīnā pie paaugstinātas temperatūras; ārīgi lieto

brūču dziedināšanai, pret asiņošanu (lakstu sulu), pie apdegumiem
(ziedi).

Zalkšu sūrenes — Polygonum bistorta L.

Droga: Zalkšu sūreņu sakneņi — Rhizoma Bistortae

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbri 30—70 cm gari. Sakneņi resni,

ložņājoši. Lapas gareni olveidīgas, lancetiskas vai lineāras, 4—20 cm

garas, 1—7,5 cm platas, pamats ķīļveidīgs vai sekli sirdsveidīgs,

apakšpuse zilgani zaļa, kāts spārnains. Ziedi rožaini, divdzimumu

vai viendzimuma, blīvos ķekaros. Putekšņlapas 8. Augļlapas 3. Riek-

stiņš lēcveidīgs. (39. att.)
Aug mitrās pļavās. Vietumis ļoti bieži un plašās audzēs. Zied

no maija līdz jūlijam.
Izmanto sakneņus. levāc rudenī, kad augi noziedējuši, vai arī agri

pavasarī. Izraktos sakneņus nomazgā aukstā ūdenī un sagriež ap

10 cm garos gabalos. Žāvē siltās vēdināmās telpās, labā laikā arī

laukā. Izžāvētajā drogā nedrīkst būt sakneņu, pie kuriem ir sakņu
un lapu atliekas, vairāk par 5%.

Sastāvs. Tannīni (15—25%). gallusskābe (0,4%), elaguskābe, oksi-

metilantrahinoni, ciete (26%). kalcija oksalāts (1,1%), olbaltumvie-

las, askorbīnskābe (sakneņos 132 mg%, lapās 722,3 mg%, ziedos

746,6 mg%). Lakstos hiperozīds un citi flavonglikozīdi, kofeīnskābe,
hlorogēnskābe, protokatehīnskābe, hroms, mangāns, dzelzs, alumīnijs.

Lieto pie akūtām un kroniskām caurejām, gremošanas trakta iekai-

sumiem, pie dizentērijas (tikai kopā ar antibiotikām); ārīgi lieto pie

stomatītiem, gingivītiem, smaganu asiņošanas.
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— Polygo-
num aviculare L. (pa kreisi), zalkšu

sūrenes — P. bistorta L. (pa labi),

39. att. Maura sūrenes

Tautas medicīnā lieto pie žultsakmeņiem, urīnakmeņiem (uz 1 glāzi
ūdens ņem 4—5 g drogas, pavāra 10—15 minūtes, lieto pa I—P/2 glā-
zei dienā), pie dzemdes, kuņģa u. c. asiņošanām, pie caurejas, pie čū-

las slimībām, drudža (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem I—2 ēdamkarotes

sakneņu, Jauj kādas 20 minūtes stāvēt vai vāra 10—15 minūtes, lieto

pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā vai pa V 2glāzei 2 reizes dienā

pirms ēšanas); ārīgi lieto pie asiņojošām brūcēm, čūlām, augoņiem
(novārījumu apliekamiem, apmazgāšanai), pie hemoroīdiem (klizmas,
apliekamos), pie zobu sāpēm, mutes gļotādas iekaisumiem, pret sma-

ganu asiņošanu un mutes netīkamu smaku, pie baltajiem ziediem

(novārījumu skalošanai), pie lepras (Ķīnas tautas medicīnā), pie
čūsku kodumiem.

Zalkšu sūreņu ekstraktu — Extr. Bistortae fluidi lieto pa 30—

40 pilieniem 3 reizes dienā (izvelk 70° spirtā). Sūreņu sakneņu novā-

rījumu —
Dcc. rhiz. Bistortae 10,0 (15,0) —200,0 lieto ārīgi.

Zalkšu sūreņu darbība ir savelkoša, pretiekaisuma, dezinficējoša,
dziedinoša, pretasiņošanas.

Zalkšu sūrenes ir oficināla droga pie mums (no 1961. gada), Un-

gārijā, Brazīlijā u. c. Tā ir savelkošu tēju sastāvdaļa.

Miecvielas zalkšu sūreņu sakneņos atklāja prof. L. Iļjins 1905.

gadā un pierādīja, ka ar tām var aizstāt importēto ratāniju saknes.
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40. att. Lipīgās sveķenes — Vis-

caria viscosa Bernh.

SVEĶENES, LIPĪGĀS —

VISCARIA VULGARIS Bernh.

[Viscaria viscosa (Scop.) Aschers.]

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs

stāvs, 30—60 cm augsts, tikai

augšdaļā zarains, lipīgs. Lapas pre-

tējas, vienkāršas, veselas, otrādi

lancetiskas vai lancetiskas, 2—7 cm

garas. 0,3—0,5 cm platas. Ziedi

divdzimumu, aktinomorfi, dihāzijos.
Kauslapas 5, sarkanīgas, saaugu-

šas stobriņā, kauss 1,2 cm garš.

Vainaglapas 5, brīvas, tumsi sar-

nas, garākas nekā kauss, ar vai-

nadziņu. Putekšņlapas 10. Augļla-
pas 5, sēklotne augšēja. Auglis
pieccirkņu pogaļa, atveras ar 5

zobiņiem. (40. att.)
Aug saulainās, sausās pļavās,

pakalnos, mežmalās. Bieži. Zied

maijā, jūnijā.
Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Saponīni. Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie klepus, pie aknu slimībām, dzeltenās

kaites, pie nieru slimībām, vēdera sāpēm, pie dzemdes asiņošanas,
sāpīgām menstruācijām (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 2 tējkaro-
tes — s—lo g lakstu, ļauj 2—3 stundas stāvēt, lieto pa 'A—V2 glā-
zei 3 vai 4 reizes dienā), pret bezmiegu (pa 3U glāzei uzlējuma
vakarā vai pa V2tējkarotei izvilkuma degvīnā); ārīgi lieto pie struto-

jošām brūcēm, čūlām, augoņiem, pie ādas niezes (uzlējumu apmazgā-
šanai, uzlējuma apliekamos).

Sveķeņu darbība ir pretklepus, pretasiņošanas, dziedinoša, sāpes
remdinoša, žultsdzinēja, antiseptiska, tās ir viegls miega līdzeklis.

SĀVĒJGURĶIS - ECBALLIUM ELATERIUM (L.) A. Rich.

(Momordica elateriumL.)

Droga: Šāvējgurķa augļi — Fructus Elaterii

Viengadīgs (pie mums) vai daudzgadīgs lakstaugs, vienmājnieks.
Stumbrs gulošs vai stāvs, līdz 1 m garš. Lapas pamīšus, vienkāršas,

veselas, strupi trīsstūrainas, pamats plati sirdsveidīgs, mala nevie-

nādi zobaina, apakšpuse pelēcīga, ar matiņu voiloku. Ziedi viendzi-

muma, aktinomorfi, pa vienam vai nedaudziem lapu žāklēs. Kausla

pas un vainaglapas 5, gaiši dzeltenas, apmēram līdz trešdaļai sa-

augušas. Vīrišķajos ziedos 5 putekšņiapas, 4 saaugušas, viena brīva.

Sievišķajos ziedos 3 augļlapas, sēklotne apakšēja. Auglis dzeloņains,
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3—.6 cm garš «gurķis». Kad sēklas nogatavojas, apkārtējie audi kļūst

gļotaini, augli rodas liels spiediens, tas atdalās no augļa kāta un

sēklas kopā ar gļotām tiek izsviestas pa atveri, kas radusies, no-

trūkstot auglim no kāta.

Audzē kā bioloģiski interesantu augu. Ne bieži. Zied no jūlija
līdz septembrim. Augļi augustā, septembrī. Indīgs.

Izmanto negatavus augļus, augļu sulu, lakstus.

Sastāvs. Augļos triterpēni a- un B-elaterīns, A un B elatericīns,

glikozīdiska viela C2oH2s07) skābe Lakstos alkaloīdi (zīmes),

vitamīni. Pretaudzēju aktivitāte.

Lieto tautas medicīnā kā drastisku caurejas līdzekli, kā diurētisku

līdzekli pie tūskām, pie dzeltenās kaites, malārijas, pie menstruāciju
iztrūkuma (amenorėjas), pie hemoroīdiem, zarnu parazītu izdzīšanai;

ārīgi lieto pie reimatisma, išiasa, neiraļģijām, podagras, abscesiem,

kroniskām iesnām, haimorīta.

Homeopātijā izmanto pazaļus augļus (Elaterium).
Elaterīns ir spēcīga inde, tā ļoti kairina ādu un gļotādas, pat ne-

lielā daudzumā var izraisīt asiņojošu gastroenteritu ar caureju, vem-

šanu, kolikām, nespēku, nervu sistēmas traucējumus. Sevišķi indīgi
ir negatavi augļi (par indīgu uzskata glikozīdisko vielu C

2O
H

28
O

7).

Pretaudzēju aktīvās vielas ir a- un B-elaterīns, A un B elatericīns,
skābe C24H4405, tās kavē audzēju augšanu (izmēģinājumi ar žurkām;

D. Levi, D. Vilners, M. Belkins, V. Hardi, 1959.).

ŠIZANDRA, ĶĪNAS — SCHIZANDRA CHINENSIS Baill.

(citronliāna)

Droga: Šizandras sēklas — Semen Schizandrae

Krūmveidīga liāna, vienmājnieks. Stumbrs līdz 8 (12—15) m garš,

ap i_2 cm diametrā. Lapas pamīšus vai pa 3 mieturi, otrādi olvei-

dīgas vai ovālas, spīdīgas, 8—

10 cm garas, 3—5 cm platas,
gals smails, pamats ķīļveidīgs,
mala sekli jomaina, kāts 1,5—

3,5 cm garš, iesārts tāpat kā

labi izteiktās dzīslas. Ziedi vien-

dzimuma, aktinomorfi, ar vieglu
patīkamu smaržu, tie pa vienam
vai nedaudziem uz īsvasām.

Ziedu kāts I—4 cm garš. Ap-
ziedņa lapas 6—9, baltas vai

iesārtas, ap 1—1,5 cm garas.

Putekšņlapas 5 (4—7). Zied-

gultne sievišķīgajiem ziediem

gara, cilindriska, augļlapas 10—

50. Sēklotnes augšējas, drīksna

sēdoša. Līdz augļu gatavībai

ziedgultne izaug 20—50 reizes

41. att. Ķīnas šizandra

Schizandra chinensis Baill.
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garāka un izveidojas 2—B cm gara vārpai līdzīga augļkopa ar 10—

50 augļiem — ogām. Ogas oranžsarkanas, apaļas vai garenas, 0,5—

0,7 cm diametrā. Sēklas 1 vai 2, spīdīgi dzeltenas. (41. att.)
Audzē kā ārstniecības augu. Ne bieži. Zied jūnijā. Lapa-

plaukst maijā. Augļi septembra beigās, oktobrī.

Sizandras mūsu republikā zied un nes augļus. Tās ir samērā

ziemcietīgas, piesedzamas pirmajos gados un bargās ziemās. Pie

segtas labi pārziemo. Augļi tām sestā, septītā gadā. No viena aug;i
iegūst ap 5 kg augļu. Dzimtene Tālie Austrumi, Japāna.

Izmanto sēklas, tautas medicīnā arī augļus un lapas.
Sastāvs. Sēklās vairāki polioksifenolu metilēteri — šizandrīns u'i

tā anologi (a-, B-, y-, 6-, e-šizandrīns, pseido-Y-šizandrīns, dezoksiši-

zandrīns, neo-y-šizandrins u. c), šizandrols, dažāda sastāva ēteriskās

eļļas (augļu mīkstumā ap 0,3%, sēklās ap 2%. tām netīkama smarža;
mizās 2,5—3%, ar patīkamu citronu smaržu), tajās seskviterpēni (līdz
30%), aldehīdi, ketoni (ap 20%); organiskās skābes (ap 20%) —

ābolskābe (7,5—10%), citronskābe (10—12%), vīnskābe (0,8%), dzin

tarskabe, polifenoli, krāsvielas, monosaharīdi (1,5%), tannīni, sveķi,

dzelzs, mangāns, silīcijs, fosfors, kalcijs, askorbīnskābe (sausos aug-

ļos 350—580 mg%), taukas eļļas (ap 33%), tajās linolskābes, oleīn-

skābes u. c. taukskābju glicerīdi.
Lieto kā vispārēju tonizējošu, stimulējošu līdzekli pie fiziskas un

garīgas pārpūles, kā arī veseliem cilvēkiem profilaktiski, lai paaug-
stinātu darba spējas (studentiem, sportistiem, lidotājiem v. c), pie
organisma spēku apsīkuma pēc pārciestām slimībām, pie nervu sis-

tēmas nomāktības, asteniška psihiskā stāvokļa, hipotonijas, miegai-
nības (sēklu tinktūru), pie garīgas depresijas (lapu uzlējumu; L. Si-

vercevs), profilaktiski, lai palielinātu organisma pretestības spējas
nelabvēlīgiem apstākļiem, skābekļa badam (piemēram, kāpjot kalnos),

infekcijām (piemēram, gripas epidēmijas laikā; A. Lebedevs, 1970),

pie kroniskiem gastrītiem (I. Lapajevs, 1909.; pie gastrītiem ar pa-

augstinātu skābumu dots sēklu pulveris pa o,s— f g 2 vai 3 reizes

dienā, pie gastrītiem ar pazeminātu skābumu — augļu sula pa ēdam-

karotei 3 reizes dienā pirms ēšanas), pie holecistītiem un citiem žults-

pūšļa funkciju traucējumiem (Paserņiks, 1961., sēklu tinktūru), pie
bakteriālās dizentērijas bērniem (V. Zuzanova, Z. Bahtina, 1943,
Habarovskas Medicīnas institūts), pie akūtām infekciozām kuņģa-

trakta saslimšanām (kā simptomātisku līdzekli kopā ar anti-

biotikām; G. Peliščenko; 1972.); pie slikti dzīstošām brūcēm, trofis-

kajām čūlām.

Tautas medicīnā lieto kā stimulējošu līdzekli, pie klepus, bronhī-

tiem, bronhiālās astmas, plaušu tuberkulozes, pie mazasinības,
cingas, pie caurejas, dizentērijas, pie impotences (uz 1 glāzi verdoša

ūdens ņem 1 ēdamkaroti sausus vai svaigus augļus, ļauj divas trīs

stundas stāvēt, lieto pa 2 ēdamkarotēm 3 vai 4 reizes dienā pirms
ēšanas).

Šizandru tinktūru — Tinct. Schizandrae lieto pa 20—30 pilieniem
divas vai trīs reizes dienā, šizandru tabletes — Tabul. Schizandrae

(0,5—1,0) lieto pa 1 tabletei 2 reizes dienā.

Sizandras ārstnieciskos preparātus gatavo galvenokārt no sēklām,

bet ne no augļiem, jo augļa mīkstuma organiskās skābes var no-

ārdīt darbīgās vielas. Tautas medicīnā izmanto augļus, lapu un mizu

uzlējumus, kas ari palielina darba spējas, stimulē centrālo nervu

sistēmu (T. Šipošļijeva, S. īļjeva, 1967.; izmēģinājumi ar dzīvniekiem).
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Šizandra uzbudinoši ietekmē centrālo nervu sistēmu, stimulē sirds-
asinsvadu sistēmu, paplašina perifēros asinsvadus, regulē un izlīdzina

asinsspiedienu, stimulē elpošanu, palielina plaušu dzīvības tilpumu,
kāpina fiziskā un garīgā darba spējas, paaugstina organisma pretes-
tības spējas nelabvēlīgiem apstākļiem, infekcijām, paasina redzi naktī,
pazemina cukura daudzumu asinīs, pastiprina dzemdes kontrakcijas,
tai ir arī žultsdzinēja un savelkoša darbība. Pēc stimulatīvās dar-

bības šizandra līdzīga žeņšeņam, bet darbība vājāka. Visaktīvākā ir

sēklu tinktūra un tabletes, mazāk aktīvi ir sakņu un mizu prepa-

rāti, izvilkums spirtā aktīvāks nekā izvilkums ūdenī. Parasti lieto

20% tinktūru, izvelk 96° spirtā; ja koncentrācija vājāka, aktīvo vielu

izvilkumā ir mazāk.

Šizandru tāpat kā citus stimulatorus drīkst lietot tikai ārsta uz-

raudzībā. Tās preparāti kontrindicēti pie nervu sistēmas paaugstinātas
uzbudinātības, epilepsijas, paaugstināta arteriālā asinsspiediena, sirds

darbības traucējumiem, pie čūlas slimībām. Pārdozējot stimulatoru,
var iestāties nervu un sirds-asinsvadu sistēmas pāruzbudinātība.

Pie organiskām sirds-asinsvadu slimībām (sirds kaitēm, miokar-

dą distrofijas, stenokardijas, aterokardiosklerozes) šizandra nedod te-

rapeitiska efekta.

Par šizandras aktīvajām vielām domas dalījušās. Par tādām uz-

skatīja visu fizioloģiski aktīvo vielu kompleksu (D. Rosijskis), orga-
niskās skābes (N. Pereslegina), organisko skābju un ogļhidrātu
(N. Juraševskis), kā arī organisko skābju, ēterisko eļļu un monosa-

harīdu labestīgo kompleksu (M. Varlakovs; organiskajām skābēm

iesaistoties organisma vielu maiņā un «sadegot», paaugstinās orga-

nisma enerģētiskais līmenis, līdz ar to pieaug asiņu buferitāte, kas

savukārt aktivizē vielu maiņu organismā un stimulē centrālo nervu

sistēmu). Tagad par aktīvajām vielām uzskata šizandrīnu (to atklāja
D. Balandīns, 1951.), šizandrolu.

Parasti darba spējas pieaug bez jūtama uzbudinājuma jau pēc
vienas divām šizandras tinktūras devām; ietekme ilgst vairākas

stundas.

Pētījumi par
šizandru turpinās, nav šobrīd vēl skaidrs, kādiem

jābūt apstākļiem, lai stimulējošā darbība izpaustos. Veseliem cilvē-

kiem (A. Ļebedeva, 1949., 1955., v. c.) kā neattīrītu sēklu preparāti
tā arī D. Balandīna izdalītais šizandrīns bez kādiem traucējumiem

kāpina darba spējas. Taču ir fakti (P. Konovalova, J
:

Tempers, 1962.),
ka noteikti darba spējas pieaugušas tikai daļai novēroto cilvēku, un

pat gadījumi, kad, piemēram, augstas kvalifikācijas virpotāju darba

spējas drīz pēc sēktu pulvera lietošanas pazeminājušās; pēc dažām

dienām, kurās šizandru turpināja lietot, darba spējas atjaunojās un

pēc tam pieauga. Kad preparātu vairs nelietoja, darba spējas īsu

laiku atkal pazeminājās. Šādas parādības cēloņi šimbrīžam nav zi-

nāmi.

Šizandra ir Tālo Austrumu tautu vecs stimulējošs un tonizējošs
līdzeklis. Nanaji un citas vietējās tautas, ejot medībās, ņem līdzi

sauju izžāvēto šizandras augļu un iztiek bez ēdiena visu augu dienu.

Goldu mednieki par šizandras labajām īpašībām stāstījuši slavenajam
botāniķfm akad. V. Komarovam (1895.). Ķīnas farmakopejā šizan-

dra —
u-vei-czi minēta 1596. gadā un pieskaitīta pie labākajām toni-

zējošām zālēm.
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TABAKA — NICOTIANA L.

Droga: Tabakas lapas — Folia Nicotianae

Viengadīgi lakstaugi. Stumbrs 75—150 cm garš. Lapas pamišus,
vienkāršas, veselas, ap 15—20 cm garas. Ziedi divdzimumu, aktino-

morfi. Kauslapas 5, paliek pie augļa. Vainaglapas 5, saaugušas. Pu-

tekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Auglis pogaļa. Indīgi.
Virdžīnijas tabakai — Nicotiana tabacum L. ziedi balti vai iesārti,

vainaga stobriņš garš, šaurs, kauss līdz 3 cm garš. Zied no jūlija
līdz septembrim. Dzimtene Dienvidamerika.

Zemnieku tabakai — Nicotiana rustica L. ziedi dzeltenīgi zaļi, vai-

naga stobriņš īss un plats, kauss līdz 1,3 cm garš. Zemnieku tabaku

jeb mahorku kultivē mūsu zemes dienvidu rajonos. Zied no jūlija
līdz septembrim. Dzimtene Meksika, Teksasą.

Izmanto lapas.
Sastāvs. Alkaloīdi nikotīns, anabazins, kornikotīns; citronskābe

(līdz 15%), nikotīnskābe, glikoze, fermenti, kancerogenas vielas. Vir-

džīnijas tabakas lapās arī nikoteīns, izonikoteīns, anatabīns, N-metil-

anatabīns, N-metilanabazīns, nikotellīns, miozmīns, piperidīns, piro-

lidīns, N-metilpirolidīns, N-metilpirolīns.
Lieto tautas medicīnā pie astmas, histērijas, neirastēnijas, pie vē-

dera aizcietējuma, kā abortīvu līdzekli; ārīgi lieto pie galvas ādas

slimībām, niezošiem ādas izsitumiem, kašķa, pret blusām, utīm (lapu
novārījumu).

Tabakas galveno alkaloidu nikotīnu medicīnā nelieto. Svarīgi
ārstniecības līdzekļi ir daži tā atvasinājumi — nikotīnskābe — Aci-

dum nicotinicum (PP vitamīns), nikotīnamīds — Nicoiinamidum (sk.
I. sējumā). Nekulturālas, no Amerikas mežoņu tautām pārņemtas pa-

rašas dēļ nikotīns resp. smēķēšana kļuvusi par sabiedrisku ļaunumu,

ar kuru tautas gaišākais saprāts šimbrīžam ved nesekmīgu cīņu.

Nikotīns ir ārkārtīgi postīga inde — ar 1 pilienu tīra nikotīna

var noindēt suni. Jau maza nikotīna deva —
1 papiross izraisa pa-

stiprinātu siekalošanos, nelabu dūšu, vemšanu, galvas reiboņus. Sa-

indējoties ar lielāku nikotīna devu, parādās caureja, vispārējs ne-

spēks, sirdsklauves, pulss palēninās, tad kļūst neritmisks, sašaurinās

acu zīlītes, rodas vispārējs uzbudinājums, aptumšojas apziņa, zūd

samaņa, nāve iestājas sirds darbības un centrālās nervu sistēmas pa-
ralīzes dēļ. Smēķētāji neiet bojā tikai tālab, ka nikotīna nāvējošo devu

uzņem pakāpeniski un zināmā mērā pieradina organismu pie šīs

indes. Nesmēķētājam var būt letālas dažas simtdaļas grama nikotīna,

t. i., apmēram 20—25 papirosi, tā tad pieraduša smēķētāja dienas deva.

40 gados smēķētājs nokurina vairāk nekā 300 000 papirosu (ap
250 kg tabakas), izpludinādams caur savu organismu ap 1000 g ni-

kotīna. Smēķētāju specifiskas slimības ir kroniskie bronhīti, traneīti,
laringīti, plaušu emfizema, plaušu un lūpu vēzis, kroniski gastrīti,
čūlas slimības, neatgriežamas patoloģiskas pārmaiņas sirds muskula-

tūrā, koronāro asinsvadu sašaurināšanās, ateroskleroze, stenokardija.
Tā kā pie nikotīna pierod un rodas tieksme aizvien vairāk izsmēķēt
papirosu vai cigarešu, atradināties no smēķēšanas nav viegli.

No tabakas lapām iegūst citronskābi, nikotīnskābi. Homeopātijā
izmanto žāvētas, nefermentizētas lapas {Tabacum).
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TAGETES, PLAŠĀS — TAGETES PATULUS L.

(brūnactiņas, samtenes)

Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs zarains, 30—60 cm augsts. Lapas
pamīšus (augšējās) vai pretējas (apakšējās), plūksnaini dalītas, līdz

12 cm garas, plūksnas šauri lancetiskas, ap 0,5 cm platas, smailas.

Ziedi divdzimumu, dzelteni vai brūni sārti, 3—7 cm platos kurvīšos

zaru galos, ziednesis pie ziedkopas resnāks. Kurvīša malā zigomorfi
mēlziedi, vidū aktinomorfi stobrziedi. Kauslapu vietā 3—6 plēksnes.
Vainaglapas 5. Putekšņlapas 5. Augjlapas 2, sēklotne apakšēja. Aug-
lis sēklenis.

Audzē kā krāšņumaugu. Ļoti bieži. Zied no jūlija līdz sep-

tembrim. Dzimtene Centrālā Amerika.

Izmanto ziedu kurvīšus.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas, krāsvielas. Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā kā diurētisku, sviedrēšanās un antihelmintu

līdzekli (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti drogas, ļauj
V 2stundu ievilkties, lieto pa 2 ēdamkarotēm 3 vai 4 reizes dienā).

TAMARIKSI — TAMARIX L

Nelieli krūmi. Lapas pamīšus, zvīņveidīgas, lancetiskas, ap 1 mm

platas, sēdošas, mala gluda. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, ķekaros
dzinumu sānos. Vainaglapas rožainas. Augļlapas 3, sēklotne augšēja.
Auglis pogaļa, sēklas ar lidmatiņiem.

Dažu tamariksu sugu veģetatīvajiem orgāniem ir dziedzeri, kas

izdala augam nevajadzīgos sāļus.

Odesas tamarikss — Tamarix odessana Steven

Stumbri I—2 m gari, zari pelēki vai olīvzaji, lapas pelēcīgas. Ziedu

ķekari 2—5 cm gari, tie pie jaunajiem dzinumiem. Vainaglapas 5,

pēc noziedēšanas nenobirst. Putekšņlapas 5, putekšņlapu kātiņi pie

pamata nav resnāki.

Zied no jūlija līdz septembrim. Savvaļā Melnās jūras piekrastē.

Gallijas tamarikss — Tamarix gallica L.

Stumbri 3—lo m gari. Zari sārti brūni. Lapas pelēcīgas. Ziedu

ķekari ap 2,5 cm gari, pie jaunajiem dzinumiem. Vainaglapas 5, pēc
noziedēšanas nenobirst. Putekšņlapas 5, putekšņlapu kātiņi pie pa-

mata platāki.
Zied no jūnija līdz augustam. Dzimtene Dienvideiropa.

Cetrējais tamarikss — Tamarix tetrandra Palias

Stumbri 2—5 m gari, zari melngani. Lapas koši zaļas, apmale

caurspīdīga. Vainaglapas 4. Putekšņlapas 4. Ziedu ķekari 4—5 cm

gari, iepriekšējā gada dzinumu sānos.

Zied maijā, jūnijā. Dzimtene Dienvideiropa.
Izmanto mizas, lapas, ziedus, augļus.
Sastāvs. Visās auga daļās daudz miecvielu. Sastāvs nav noskaid-

rots. Pangās ap 50% miecvielu.

Lieto tautas medicīnā pie caurejas, asiņošanas (mizu vai lapu no-
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vārījumu), pie dažādiem gremošanas trakta traucējumiem (ziedu uz-

lējumu), pie liesas slimībām (lapu uzlējumu — uz 1 glāzi verdoša

ūdens ņem 2 tējkarotes sausu lapu, ļauj 2 stundas ievilkties, lieto

pa 1 ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā), pie reimatisma (lapu vai zaru

novārījumu), pret neauglību (augļu uzlējumu), pie sifilisa (zaru no-

vārījumu); ārīgi lieto pie reimatisma (lapainu zaru novārījuma aplie-
kamos, vannas).

TAMARINDS, INDIJAS — TAMARINDUS INDICA L.

Drcga: Tamarinda augļi — Fructus Tamarindi (Pulpa Tamarin-

dorutn)

Mūžzaļš koks. Lapas pamīšus, pāra plūksnaini saliktas. Ziedi div-

dzimumu, rožaini, gandrīz kārtni, ķekaros. Auglis ap 20 cm gara
apaļīga pāksts ar sulīgu mezokarpu. Kultivē Indijā, Indonēzijā, Āf-

rikā, Amerikā, Austrālijā.
Izmanto pāksts mīkstumu.

Sastāvs. Vīnakmeņskābe un tās kālija sāls (8%), brīvas organis-
kās skābes (10%) ābolskābe, citronskābe, vīnskābe; antrahinona de-

rivāti, invertcukurs (40%); pektīnvielas.
Lieto kā maigu caurejas līdzekli (īpaši bērniem), pie drudža (uz-

lējumu slāpju dzesēšanai).

TAMUS, PARASTAIS — TAMUS COMMUNIS L.

Daudzgadīga lakstaina liāna, divmājnieks. Stumbrs vijīgs, līdi

4 m garš. Saknes resnas, gumveidīgas, miza melni brūna, mīkstums

balts. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, plati olveidīgas vai lance-

tiskas, mala gluda, gals gari smails, pamats sirdsveidīgs, dzīslojums
lokveidīgs. Ziedi viendzimuma, aktinomorfi. Apziedņa lapas 6. Pu-

tekšņlapas 6. Augļlapas 3, sēklotne apakšēja.
Aug Kaukāzā, Krimā u. c. dienvidu rajonos. Zied no aprīļa

līdz jūnijam.
Izmanto saknes.

Sastāvs. Glikozīds brionīns, alkaloīdi, saponīni, organiskās skā-

bes — skudrskābe, oksalskābe, miecvielas (?). Augļos karotinoīdi liko-

pīns, likoksantīns, gļotvielas.
Lieto tautas medicīnā ārīgi pie reimatisma (sakņu izvilkumu

spirtā icrīvēšanai — uz 1 glāzi 40
0

degvīna ņem 75 g svaigu sakņu,
nostāvina vēsā vietā 3 diennaktis), pie išiasa; pie ekzēmām (ziedi —

2 ēdamkarotes svaigu sasmalcinātu sakņu sajauc ar 3 ēdamkarotēm

cūku tauku), pret galvas sāpēm (mazgā galvu sakņu novārījumā
2 reizes nedēļā, viegli iemasējot šķidrumu galvas ādā — uz 3 / ūdens

ņem 1 ēdamkaroti sarīvētu svaigu sakņu).
Visas tamus daļas ir indīgas, izraisa stipru vietēju kairinājumu,

remdina sāpes. Drīkst lietot tikai ārīgi.

TAUKSAKNES, DZIEDNIECĪBAS — SYMPHYTUM OFFICINALE L.

Drogas: Tauksakņu saknes — Radix Symphyti (Radix Consolidae

maioris, Radix Consolidae)
Tauksakņu laksti —

Herba Symphyti
Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi resni. Stumbrs 30—100 cm augsts,

ar matiņiem. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, olveidīgas vai lati-
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cetiskas, 7—20 cm garas, 2—6 cm platas, ar matiņiem, mala gluda,

pamats ķīļveidīgs, gals smails, vismaz stumbra vidus daļā lapas no-

laidenas, piezemēs lapas ar garu kātu, citas sēdošas. Ziedi divdzi-

mumu, aktinomorfi. Kauslapas 5, sekli saaugušas, ar matiņiem. Vai-

naglapas 5, netīri purpursārtas vai violetas (retāk baltas), vainags

šauri zvanveidīgs, līdz 1,8 cm garš, ar zvīņveidīgu vainadziņu.

Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne augšēja, drīksna galviņvei-
dīga. Auglis — četru apmēram 5 mm garu riekstiņu skaldauglis.

(42. att.)

Aug mitrās vietās, grāvjos, ūdeņu krastmalās, tīrumos. Diezgan
bieži. Zied no jūnija līdz augustam.

Izmanto saknes, lakstus. Saknes ievāc rudenī vai pavasarī. Žāvē

ēnā laukā vai krāsnīs, temperatūra nedrīkst būt augstāka par 40°.

Sastāvs. Saknēs alkaloīdi cinoglosīns (simfitocinoglosīns), lazio-

karpīns; glioksidiureīds alantoīns, digallusskābe, ciete, cukuri (saha-
roze), miecvielas, asparagīns, sveķi, daudz gļotvielu, ēteriskās eļļas
(zīmes). Lakstos cinoglosīns, glikoalkaloīds konsolidīns (konsoli-

cīns+ glikoze), steroīdi saponīni,
brīva gallusskābe, karotinoīdi.

Fitoncīdi. Pretaudzēju aktivitāte.

Lieto pie caurejas, enterītiem,

kolītiem, pie elpas ceļu kronis-

kiem iekaisumiem, pret dzemdes,

plaušu un citām asiņošanām.
Tautas medicīnā lieto arī pie

čūlas slimībām, audzējiem, pie
kroniska bronhīta, pie tuberku-

lozes, asiņaina klepus, kā vispā-

rēju spēcinošu, tonizējošu
līdzekli, ēstgribas un gremoša-

nas veicināšanai (uz 1 glāzi
ūdens vai piena ņem 1 ēdamka-

roti — apmēram s—lo g sakņu,
kādu V 2stundu karsē, bet ne-

vāra, lieto pa I—21 —2 ēdamkarotēm

2 vai 3 reizes dienā; uz 100 g
degvīna ņem 10 g svaigu sa-

smalcinātu sakņu, ļauj 10 die-

nas stā\*ēt, lieto pa 15—20 pi-
lieniem 3 reizes dienā; lieto ari

lakstu tinktūru; pie tuberkulozes
lieto arī svaigas vai žāvētas sa-

smalcinātas saknes sajauktas
1:1 ar medu, pa 1 tējkarotei

42. att. Dziedniecības tauksak-

nes — Symphytum officinale L.
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3 reizes dienā); pie nieru slimībām, sāpīgas urinācijas, pie dažā-

dām ādas slimībām (kā asinstīrītāju līdzekli), pie reimatisma, po-

dagras, pie brūcēm, čūlām (uz IV2 glāzi novārīta atdzisuša ūdens

ņem 2 tējkarotes sasmalcinātu svaigu sakņu, ļauj 8 stundas stāvēt,
tad nokāš, biezumiem uzlej P/2 glāzes verdoša ūdens, patur V2stundu

karstā vietā, nokāš un abus šķidrumus salej kopā, lieto pa 'A glāzei
4—6 reizes dienā pirms ēšanas, dzerot pa malkiem; svaigas sasmal-

cinātas saknes sajauc ar medu 1 :2, lieto 7 dienas pa tējkarotei
3 reizes dienā pirms ēšanas; M. Nosals), menstruāciju izraisīšanai

(sakņu uzlējumu), pie brucelozes; ārīgi lieto pie angīnas, mutes un

rīkles gļotādas iekaisumiem (sakņu uzlējumu skalošanai — uz 2 glā-
zēm ūdens ņem 3 ēdamkarotes sakņu, apmēram V 2stundu karsē

slēgtā traukā uz lēnas uguns, bet nevāra), pie augoņiem, furunkuļiem
(ūdenī vai pienā savārītu sakņu biezeņa apliekamos), pie brūcēm, čū-

lām (svaigu sakņu sulu; asiņojošām nelielām brūcēm uzkaisa sakņu
pulveri), pie deguna asiņošanas (iepilina degunā svaigu lakstu sulu),
pie skrofulozes, dažādiem ādas izsitumiem, iekaisumiem (sakņu novā-

rījumu apmazgāšanai, tinktūru apliekamiem; lieto arī ziedi), pie lo-

cītavu sāpēm, reimatisma, podagras, išiasa (sakņu novārījuma vai

tinktūras apliekamos; ziedi — sarīvētas saknes sajauc līdzīgās daļās
ar nesālītiem cūku taukiem), pie kaulu lūzumiem, sasitumiem, izmež-

ģījumiem, amputacijas rētu sāpēm (ziedi, sakņu novārījuma aplieka-
mos), pie tromboflebitą (sakņu ziedi; Stankovs, 1965.).

Tauksakņu sakņu uzlējumu — Inf. rad. Symphyti 5,0(10,0)—200,0
(vajadzīgo sakņu daudzumu aplej ar verdošu ūdeni un pavāra uz

lēnas uguns kādas 10 minūtes) lieto pa ēdamkarotei 2 vai 3 reizes

dienā. Tauksakņu tinktūru — Tinct. Symphyti gatavo 40° spirtā 1 : 5,
lieto pa 20—40 pilieniem 3—5 reizes dienā.

Tauksakņu darbība ir apvelkoša, mīkstinoša, pretkrampju, pret-

iekaisuma, sāpes remdinoša, dziedinoša, tās sekmē audu reģenerāciju

(arī kaulaudu), paaugstina gremošanas trakta tonusu, pastiprina
dzemdes muskulatūras kontrakcijas, uzbudina elpošanu, pazemina

asinsspiedienu, kavē audzēju augšanu un metastāžu veidošanos (iz-
mēģinājumi ar dzīvniekiem). Pretaudzēju aktivitāte piemīt alantoīnam

(Konstantinesku, Culeis, Nedulesku v. c, 1964.). Cinoglosīns paralizē
centrālo nervu sistēmu.

Homeopātijā izmanto iekšķīgai lietošanai svaigas saknes (Sym-
pht/tum; ievāc līdz ziedēšanai), ārīgai — visu ziedošu augu (Symphy-
ium ad usum externum).

TĒJASAUGS, ĶĪNAS — THEA SINENSIS L.

Droga: Tējas lapas — Folia Theae

Mūžzaļš krūms, retāk koks. Stumbri līdz 10 m augsti (mūsu zemē

kultivē 0,5—1 m augstu apaļi apgrieztu krūmu veidā). Lapas pamī-
šus, eliptiskas vai gareni eliptiskas, ādainas, 5—7 cm garas, 3,5—

4 cm platas. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi. Kauslapas 5—7. Vai-

naglapas 5—7, baltas, ar dzeltenīgi sārtu nokrāsu. Putekšņlapu
daudz, tās divi gredzenos. Augļlapas 3—5. Auglis pogaļa. (43. att.)

Dzimtene Indoķīna. Kultivē daudzos tropiskajos apgabalos. Pie

mums audzē Gruzija, Azerbaidžaną, Krasnodāras dienvidos.

Izmanto lapas, lapainus zariņus, kurus iegūst, krūmus apgriežot.
Sastāvs. Ūdenī šķīstošas (ap 26%) un nešķīstošas (ap 10%)

miecvielas <— katehīnu un polifenolu maisījums. Ūdenī šķīstošajā
frakcijā ir gallokatehīngallāts, /-epikatehīngallāts, d/-gallokatehīns,
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43. att. Ķīnas tējasaugs
Thca sinensis L.

d-katehīns, /-epikatehins, brīva

gallusskābe, teogallins (3-gallo-
hīnskābe); daļa šo savienojumu
saistīti ar proteīniem un alka-

loīdiem. Bez tam lapās ir alka-

loīdi (2—5%) kofeīns (ap 2%;

1, 3, 7-trimetilksantīns jeb l, 3,
7-trimetil-2,6-dioksipurīns), teo-

filīns (1,3-dimetilksantīns jeb
1,3-dimetil-2,6-dioksipurīns), teo-

bromīns (3,7-dimetilksantīns

jeb 3,7-dimetil-2,6-dioksipurīns),
ksantīns (2,6-dioksipurīns), ade-

nīns (6-aminopurīns), hipoksan-
tīns (6-oksipurīns), paraksan-
tīns (1,7-dimetilksantīns), metil-

ksantīns, izatīns u. c. organiski
savienojumi; fosfora organiskie
savienojumi lecitīns, adenīn-

nukleotīds, citozīnnukleotīds,
dzelzs un mangāna nukleopro-

teīdi, saponīni, angelikskābe, sapogenīns teasapogenols, cukuri glikoze,
ksiloze, arabinoze, glikuronskābe; flavonoīdi kempferols, kempferola
3-ramnozīds, astragalīns (kempferola 3-glikozīds), kempferola 3-ram-

nodiglikozīds, kvercetīns, kvercitrīns, izokvercitrīns, rutīns, kvercetīna

triglikozīds, kvercetīna 3-ramnodiglikozīds, miricetīns un tā glikozīdi
miricitrīns, miricetīna 3-glikozīds v. c; a-spinasterīns, B-amirīns,

hlorogēnskābe, ēteriskās eļļas (0,01%). tajās ir B-, yheksenols, a-,

6-heksenāls, terpineols, limonēns; nikotīnskābe, pantotēnskābe, tiamīns,
riboflavīns, fillohinoni, askorbīnskābe (150—240 mg%).

Lieto tējas alkaloidus, miecvielas, vitamīnus. Kofeīnu — Coffeinum
lieto kā psihostimulatoru pie fiziska un garīga paguruma, pie galvas
smadzeņu spazmām, migrēnas, pie neirozēm (kopā parasti ar bro-

mīdicm, lai līdzsvarotos uzbudinājuma un kavēšanas procesi), kā

pirmo palīdzību pie akūtas sirds-asinsvadu nepietiekamības, pie sa-

indēšanās ar narkotiskām vielām vai miega līdzekļiem.
Kofeīnu — Coffeinum lieto pulveru, tablešu pilulu veidā; kofeīna

nātrija benzoātu — Coffeinum natrio-benzoicum lieto injekcijām. Ko-
feīns kontrindicēts pie izteiktas aterosklerozes, paaugstinātas nervu

sistēmas uzbudinātības, bezmiega.

Kofeīns ir daudzu līdzekļu sastāvā, kurus lieto pie migrēnas, gal-
vas sāpēm, neiraļģijām (piemēram, Coffetaminum, Citramonum,
Coffenum v. c).

Teofilinu — Theophyllinum lieto pie kroniskas koronāras nepie-

tiekamības, pie stenokardijas, kā diurētisku līdzekli pie nieru un

sirds nepietiekamības izraisītām tūskām, pie aknu un nieru kolikām,
bieži kombinē ar citiem spazmolītiskiem un bronhiolītiskiem līdzek-

ļiem.
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Teobromīnu — Theobrominum parasti iegūst no kakao mizām

(sk. 1. sējumā 283. Ipp.).
Thealbintim (tējas lapu miecvielas ar kazeīnu) lieto pie akūtām

un kroniskām caurejām, gremošanas trakta iekaisumiem.

P vitamīnu — Vitaminu/n P (tējas lapu bioflavonoīdus, katehī-

nus
— /-epikatehīnu, /-epigallokatehīnu v. c.) lieto profilaktiski pret

P avitaminozēm, pie hemorāģiskām diatēzēm, pie asins izplūdumiem
asinsvadu kapilāru caurlaidības dēj, pie kapilārtoksikozēm, trofiskām

čūlām, lai sekmētu askorbīnskābes izmantošanu.

Tautas medicīnā lieto kā tonizējošu dzērienu, pie noguruma, gal-
vas sāpēm, sirds vājuma, saindēšanās; ārīgi lieto pie saules apde-
guma (stipras tējas uzlējuma apliekamos, tas remdina sāpes, ma-

zina iekaisumu) un pret saules apdegumu (apziež ādu ar stipru tējas
uzlējumu). ZaJās tējas uzlējumu — 03M (ŪTBap 3eneHnoro laa)
lieto pie dizentērijas, dispepsijas, kolītiem, asinsrades un vielu mai-

ņas stimulēšanai, hipertoniskās slimības sākuma stadijās, pie rei-

matisma, kroniska hepatīta (uz 1 / ūdens ņem 50 g sausas zaļās

tējas, Jauj 30 minūtes stāvēt, tad karsē, pa laikam apmaisot, 1 stundu,

šķidrumu nokāš caur divkārt saliktu plānu drānu, biezumiem uz-

lej llļ l ūdens, vāra 40 minūtes, pēc tam izkāš un abus iegūtos
šķidrumus salej kopā, lieto pa I—2 ēdamkarotēm 4 reizes dienā 20—

30 minūtes pirms ēšanas; pie akūtas dizentērijas uzlējumu lieto 5—

10 dienas, pie kroniskas 15—20 dienas; bērniem dod pa I—2 tējka-
rotei, vecākiem par 1 gadu pa I—21 —2 desertkarotei; pie smagas formas

dizentērijas lieto arī tējas uzlējuma klizmas).

Tējas darbība ir tonizējoša, uzmundrinoša (tas sen zināms Ķīnas,

Vidusāzijas tautām, kam tēja ir nacionāls dzēriens). Kofeīns uzbu-

dina centrālo nervu sistēmu, it īpaši galvas smadzeņu garozu, līdz

ar to samazina nogurumu, aizdzen miegainību, padara asāku redzi

un dzirdi, paaugstina garīgā darba spējas; atbilstošās devās kofeīns

uzbudina elpošanas, vazomotoru un klejotājnervu centrus, elpa kļūst

dziļāka un biežāka, daļa asinsvadu (it sevišķi vēdera dobuma or-

gānu) sašaurinās, bet daļa (galvas smadzeņu, koronārie v. c.) pa-
plašinās, tādēļ veselam cilvēkam arteriālais asinsspiediens praktiski
nemainās, pie hipotonijas asinsspiediens kofeīna ietekmē paaugstinās;
kofeīns pastiprina sirds kontrakciju spēku un palielina fiziskā darba

spējas, šajā gadījumā nozīmīgs arī kofeīna izraisītais garīgais mo-

žums; diurēze kofeīna ietekmē palielinās samērā maz un tā nav no-

turīga; kofeīns pastiprina arī gremošanas sulu sekrēciju. Kofeīns
neakumulējas, bet noārdās un izdalās no organisma; tā aktivitāte
izpaužas 10—20 minūtes pēc lietošanas. Kofeīns samērā maz toksisks.

Lielākas kofeīna devas var izraisīt centrālās nervu sistēmas pār-
uzbudinājumu, bezmiegu, sirds darbības traucējumus, tahikardiju, it
īpaši jutīgākiem cilvēkiem. Nosakot kofeīna devu, jāņem vērā nervu

sistēmas tips.
Teofilīns mazāk stimulē centrālo nervu sistēmu nekā kofeīns, bet

vairāk paplašina sirds, nieru asinsvadus, izraisa lielāku diurētisko
efektu, vairāk ietekmē sirdsdarbību. Teobromīna darbību sk. ī. sējumā
283. Ipp.

Tējas miecvielas pasaudzē gremošanas traktu no indīgu vielu

ietekmes, kavē to uzsūkšanos, kavē radioaktīvā starojuma kaitīgo
ietekmi (jo sevišķi zaļā tēja; tējas katehīni saista stroncija 90 izo-

topu).
Tējai ievāc lapas no jauno dzinumu galotnēm. Tās pakļauj
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fermentizācijai, kurā tās iegūst specifisko aromātu un vara brūno no-

krāsu, pēc tam žāvē speciālās kaltēs. Tādā veidā iegūst melno tēju.
Tējas saturs atkarīgs no tējas auga šķirnes, piemēram, Indijas tējas
auga lapās vairāk kofeīna, ekstraktvielu. Vislīdzīgākā Indijas tējas-

auga šķirnei ir Krasnodaras tējasauga šķirne. Lai uzlabotu tējas

garšu un aromātu, tējas šķirnes mēdz sajaukt, piemēram, Gruzijas
tējā Ekstra ir 75% Gruzijas, 25% Indijas tējasauga lapu.

Ja tējas lapas nefermentizē, bet, tiklīdz tās ievāktas, izžāvē, iegūst
zajo tēju, ko plaši lieto Vidusāzijas tautas. Tā nav tik aromātiska

kā melnā tēja, bet fizioloģiski aktīvāka. Presētos melnās un za|ās
tējas «ķieģeļus» gatavo no atsijām vai rudenī ievāktām cietajām
lapām.

Tēju ikdienas patēriņam gatavo visai dažādi, taču vienmēr būtu

jāievēro, ka aromāts resp. ēteriskās eļļas vislabāk saglabājas, ja
tēju nevāra, bet ļauj tai slēgtā traukā ievilkties. Vienā glāzē stipras
tējas ir 0,02—0,1 g kofeīna. Tēja nav ieteicama pie paaugstinātas

nervu sistēmas uzbudinātības, bezmiega, sirds-asinsvadu slimībām,

aterosklerozes, hipertoniskās slimības.

No tējasauga apakšējo zaru lapām, kuras tējai neievāc, iegūst
nekaitīgu pārtikas produktu krāsvielu ar plašu krāsu gammu (no
melnas līdz maigi zeltainai), tā satur daudzas cilvēka organismam
derīgas vielas.

Ķīnas tējasauga lapas uzmundrinošiem dzērieniem cik zināms

cilvēki sākuši lietot ap 500 gadu pirms mūsu ēras. No IV gadsimta
pirms mūsu ēras ķīniešu enciklopēdijās tējasaugu min kā ārstnie-

cības augu. Eiropieši ar tēju iepazīstas XVI gadsimtā, bet XVIII

gadsimtā tā plaši pazīstama visās Rietumeiropas zemēs. Krievijā

tēju iepazina no sibīriešiem — ieceļotājiem. 1638. gadā cara sūtnis

Vasilijs Starkovs atved no Mongolijas 4 pudus tējas un sākumā

to lietoja tikai dziednieciskos nolūkos. 1842. gadā iestādīja pirmos

tējasaugus Suhumi tuvumā.

TETRAKLINA, POSMAINA — TETRACLINIS ARTICULATA Mast.

(Callitris quadrivalvis Vent.)

Neliela ciprese. Lapas zvīņveidīgas, piekļāvušās pie zariem. Čie-

kuri sīki. Aug Ziemeļrietumāfrikā, kultivē Alžīrijā u. c.

Izmanto aromātiskos, rūgtenos sveķus — Resina Sandaraca. Sveķi
iztek no mizas un stumbra plaisām.

Sastāvs. Sveķskābes (pimarskābe v. c); vaski, ēteriskās eļļas.
Lieto pie dizentērijas (arābu medicīnā), plāksteriem, telpu dezin-

fekcijai (kvēpināšanai).

TĪTEŅI, TĪRUMU — CONVOLVULUS ARVENSIS L.

Drogas: Tīteņu saknes — Radix Convolvuli

Tīteņu laksti — Herba Convolvuli

Tīteņu ziedi — Flores Convolvuli

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs vijīgs, 40—100 cm garš. Lapas
pamīšus, vienkāršas, veselas, olveidīgi eliptiskas, trīsstūrainas vai

iegarenas, 2—6 cm garas, 0,5—4 cm platas, mala gluda, pamats
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44. att. Tīrumu tīteņi Con-

volvulus arvensis L.

šķēpveidīgs vai bultveidīgs, gals
smails. Ziedi divdzimumu, akti-

nomorfi, parasti pa vienam lapu
žāklēs. Kauslapas 5, kauss ap-
mēram V 3tik garš kā vainags.
Vainaglapas 5, rožainas vai bal-

tas, vainags piltuvveidīgs, 1,5—

2,5 cm garš. Putekšņlapas 5.

Augļlapas 2, sēklotne divcirkņu,

apakšēja, irbuļi 2. Pogaļa div-

cirkņu, 6—7 mm gara, atveras

ar 4 vārsnēm, parasti katrā ci£-
knī 2 sēklas. (44. att.)

Aug laukos, dārzos, ceļma-
las, nezālienēs, krūmājos, dzelz-

ceļa malās. Bieži. Zied no

jūnija līdz septembrim. In -

dīgs.
Izmanto ziedošus lakstus,

ziedus, lapas, sakneņus ar sak-

nēm, kurus ievāc rudenī.

Sastāvs. Glikozīdi konvolvu-

līns (visvairāk saknēs), jala-

pīns, alkaloīdi, sveķi, rūgtvielas,
miecvielas, askorbīnskābe (90—■ -1
140 mg%)- Sastāvs maz izpētīts.

Lieto tautas medicīnā kā spēcīgu caurejas līdzekli (sakņu novā-

rījumu), pie zarnu trakta iekaisumiem (sakņu pulveri pa 1 g vien-

reiz dienā), pie tūskām (sakņu novārījumu), pie drudža, paaugsti-
nātas temperatūras, aterosklerozes (lakstu uzlējumu), pie plaušu
tuberkulozes (lapu sulu sajauktu ar sviestu); ārīgi lieto pie ādas iz-

situmiem, ēdēm (lapu novārījuma, atšķaidītas lakstu vai ziedu tin-

ktūras apliekamos — uz 1 daļu svaigu lakstu vai ziedu ņem 2—

4 daļas degvīna, ļauj 10—15 dienas nostāvēties, atšķaidījumam uz

1 glāzi novārīta ūdens ņem 2 ēdamkarotes tinktūras; M. Nosals),

pie brūcēm, sasitumiem (uzliek lakstu sulā samitrinātu pārsēju, ap-
kaisa ar lapu pulveri), pie kašķa, čūsku kodumiem, pie ausu sāpēm.

Tīteņu darbība ir laksatīva, diurētiska, pretdrudža, dziedinoša,

sāpes remdinoša, antitoksiska. Lieto tikai svaigu drogu, uzskata, ka

izžāvēta zaudē darbīgumu.

Homeopātijā izmanto svaigus ziedošus lakstus (Convolvulus).
Konvolvulīns izraisa gremošanas trakta gļotādu apsārtumu, pa-

stiprina peristaltikų, dzemdes kontrakcijas (I. Gusiņins, 1962.), pēc
citu datiem tam nav nekādas īpašas ietekmes, jo skābā vidē tas

nešķīst, bet zarnu trakta bāziskajā vidē un žults iedarbībā sadalās

(rodas purina derivāti un konvolvulīnskābe).
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TOKSIKO DENDRS, INDĪGAIS — TOXICODENDRON RADICANS
(L.) Ktze.

Droga: Toksikodendra laksti — Herba Toxicodendri (Herba Rimis
Toxicodendri)
Toksidodendra lapas — Folia Toxicodendri

Vasarzajš krūms vai liāna, ar piensulu, vienmājnieks. Stumbri ap
1 m gari. Lapas pamīšus, trīsstaraini saliktas, lapiņas plati eliptis-
kas, līdz 12 cm garas, mala gluda vai nenoteikti jomaina. Ziedi

viendzimuma, aktinomorfi, skarās lapu žāklēs. Kauslapas 5. Vai-

naglapas 5. Putekšņlapas 5. Augļlapas 3. Augļi bālgani dzeltenas

ogas.

Au-d zē botāniskajos dārzos. Reti. Zied jūnijā, jūlijā. Dzimtene

Ziemeļamerika. Ļoti indīgs. Nav īpašas dekoratīvas nozīmes.

Izmanto zarus ar lapām.
Sastāvs. Glikozīdi, sveķi, miecvielas, brīva ramnoze. Piensulu

dēvē par toksikodendronskābi jeb par toksikodendrolu.

Lieto tautas medicīnā pie triekām, tīfa, skarlatinas, masalām, pie

reimatisma, neiraļģijām, pie rozes, augoņiem, dažādām ādas slimī-

bām, ēdēm. Svaigu lapu sula (atšķaidījumā 1 : 1000) ir dažu līdzekļu
(Acophytum u. c.) sastāvdaļa, kurus lieto pie radikulitiem, neiraļģijām,
reimatisma. Homeopātijā izmanto svaigas lapas (Rhus toxicodendron).

Toksikodendru piensula pat pēc niecīgas saskares rada grūti dzīs-

tošas ādas brūces, augoņus, limfmezglu iekaisumu. Jutīgums pret
šī indīgā auga sulu ļoti dažāds. Min gadījumus, kad dārzkopji, ap-

zāģējot toksikodendra zarus, zaudējuši redzi. Pat ilgāka uzturēšanās

zem koka vai tā tuvumā var būt bīstama, jo augi izdala indīgas
vielas (L. Krečetovičs, 1931.).

TOMĀTI, DĀRZA — LYCOPERSICUM ESCULENTUM Mi)L

Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs zarains, 50—150 cm garš. Lapas
pamīšus, plūksnaini dalītas. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, rituļos.
Kauslapas 4—13. Vainaglapas 4—13, dzeltenas. Putekšņlapas 4—

13. Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Augļi sarkanas, oranžsarkanas vai

dzeltenas ogas.

Kultivē pārtikai. Ļoti bieži un lielās platībās. Zied no jūnija
līdz augustam. Dzimtene Dienvidamerika.

Izmanto augļus.
Sastāvs. Organiskās skābes (0,2—1,09%), galvenokārt citron-

skābe un ābolskābe; cukuri (2—6,5%), olbaltumvielas, pektīnvielas;
glikoalkaloīds tomatīns (aglikons tomatidīns), nikotīns, serotonins;
minerālvielas (0,6%) — kālijs, fosfors, dzelzs; fitoēns, likopīns,
neirosporins, neolikopīns, prolikopīns, likoksantīns, likofils, karolins

(2—7,6 mg%), antociāni — petunidīna glikozīdi, stigmasterīns, 6-sito-

sterīns, triterpēnsaponīni — a- un 8-aminni, abscizīnskābe, ēteriskās

eļļas (īpaši negatavos augļos un lapās); tiamīns (0,05—0,08 mg%),
riboflavīns (0,03—0,08 mg%), nikotīnskābe (0,4 mg%), bioflavonoīdi

(18 mg%), askorbīnskābe (24—40 mg% — apmēram tikpat cik cit-

ronos un apelsīnos), fillohinoni: palmitīnskābe, steannskābe, linolskābe,

kumārskābe, kofeinskābe, ferulskābe. Fitoncīdi.

Lieto dietoterapija pie sāļu vielu maiņas traucējumiem, podagras,
kā diurētisku līdzekli pie sirds-asinsvadu nepietiekamības izraisītām
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tūskām, gremošanas uzlabošanai, kā vitamīnu avotu, pret aptauko-
šanos (sulu, augjus, lai regulētu sāju vielu maiņu).

Tautas medicīnā lieto pie kuņģa čūlas (svaigu sulu), pie žults-

akmeņiem, nierakmeņiem, pie vispārēja organisma nespēka; ārīgi lieto

pie augoņiem, čūlām, iekaisušām brūcēm (uzliek augļa mīkstumu,
tas noderīgāks nekā sula).

Tomāti normalizē un uzlabo vielu maiņu, ēstgribu, pēc vitamīnu

daudzuma tie līdzīgi citrusiem un organisms tos viegli asimilē. Nav

kontrindikāciju.
Tomātu augļu mīkstums aktīvs pret strutu mikroorganismiem

(pārbaudīts klīniski). Tomatidīnu var izmantot kortikosteroidu hor-

monu sintēzei tāpat kā solasodīnu.

Tomātu fitoncīdi noderīgi cīņā ar dārzu kaitēkļiem.
Tomāti Eiropā parādās XV gadsimtā pēc Amerikas atklāšanas un

tos sākumā audzē kā dekoratīvus augus, jo uzskatīja par indīgiem.
Krievijā tomātus sāk audzēt XIX gadsimta vidū. Šobrīd izaudzētas

vairāki simti tomātu šķirņu un tiem ir ļoti nozīmīga vieta cilvēku

uzturā.

TORNIŠI, KAILIE — TURRITIS GLABRA L.

Viengadīgs, pārziemojošs lakstaugs. Stumbrs 35—120 cm garš,
parasti bez zariem. Lapas pamīšus, veselas, vienkāršas, lancetiskas,
3,5—6,5 cm garas, 1—1,2 cm platas, zilgani zaļas, augšējās lapas

sēdošas, skaujošas, ar bultveidīgu pamatu, apakšējās kātainas, pa-
mats tām ķīļveidīgs. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, ķekaros. Kaus-
lapas 4, dzelteni zaļas. Vainaglapas 4, dzeltenīgi vai zaļgani bal-

tas, 0,4—0,6 cm garas. Putekšņlapas 6. Augļlapas 2, sēklotne aug-
šēja. Augļi četršķautnaini, stāvi, stumbram piekļāvušies, 4—B cm

gari pāksteņi.
Aug laukmalās, izcirtumos, pakalnos, upju krastmalās. Ne bieži.

Zied jūnijā, jūlijā.
Izmanto visu ziedošo augu.

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie tūskām, iekšējiem iekaisuma procesiem,
pie «dūrējiem», pie klejojoša reimatisma (lakstu uzlējumam uz 1
glāzi verdoša ūdens ņem 2 tējkarotes lakstu, ļauj slēgtā traukā 1

stundu stāvēt, lieto pa ēdamkarotei pirms ēšanas).

TRAGANTZIRŅI — ASTRAGALUS L.

Daudzgadīgi lakstaugi. Lapas pamīšus, plūksnaini saliktas, lapi-
ņas lineāri lancetiskas, eliptiskas vai gareni olveidīgas, mala gluda,
gals strupš, pamats strupš vai ķīļveidīgs. Ziedi divdzimumu, zigo-
morfi, ķekaros vai vārpās lapu žāklēs. Kauslapas 5, saaugušas. Vai-

naglapas 5, vainags tauriņveidīgs. Putekšņlapas 10. Augļlapa 1,
sēklotne augšēja. Auglis pāksts ar matiņiem.

Dānijas tragantzirņi — Astragalus danicus L.

Stumbrs 10—20 (40) cm garš, stāvs vai pacils. Lapinas 15—

27 (31), tās 0,6—1,8 cm garas, 0,2—0,7 cm platas. Ziedu ķekari
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2 —3 cm gari, ziedi violeti rožaini, 0,9—1,3 cm gari. Pākstis 0,7—

0,8 cm garas.

Aug pļavās, mežmalās, pakalnos. Reti. Zied no maija līdz

jūlijam.
Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Kumarīni, flavonoīdi; saponīni (saknēs), alkaloīdi.

Lieto tautas medicīnā kā tonizējošu līdzekli (uz IV2 glāzēm no-

vārīta atdzisuša ūdens ņem 2 ēdamkarotes sasmalcinātu svaigu lak-

stu, ļauj kādas 4 stundas stāvēt, lieto pa XU glāzei 3 vai 4 reizes

dienā).

Saldlapu tragantzirņi — Astragalus glycyphyllus L.

Stumbrs gulošs, 45—150 cm garš. Lapiņas 11—15, tās 2—4 cm

garas, 1,5—3 cm platas. Ziedu ķekari 3—5 (10) cm gari, vainags

zaļgani dzeltens, laiviņa ap 1 cm gara. Pākstis 3—4 cm garas.

(45. att.)
Aug krūmājos, gaišos mežos, pakalnos. Ne bieži. Zied no jū-

nija līdz augustam.
Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Glikozīds glicirizīns, sapogenīns gliciretīnskābe, /-aspa-
ragīns, flavonoīdi, alkaloīdi (zīmes), proteīni, taukvielas, miecvielas,

organiskās skābes, mikroelementi. Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā kā diurētisku līdzekli un žultsdzinēju, pie
dzemdes noslīdējuma, baltajiem ziediem (lakstu uzlējumu vai novā-

rījumu), pie asiņainas caurejas; ārīgi lieto pie plentes (mazgā matus

visa auga novārījumā).
Saldlapu tragantzirņu darbība ir hipotensīvā, diurētiska, tie no-

mierinoši ietekmē centrālo nervu sistēmu, pēc darbības ļoti līdzīgi
skarbziedu tragantzirniem (Z. Solomatins, V. Nalegatka, A. Maka-

rova, 1962.; Horoņko, 1966.).

Skarbziedu tragantzirņi — Astragalus dasyanthus Pali.

Droga: Skarbziedu tragantzirņu laksti — Herba Astragali dasy-
anthi

Viss augs ar rūsganiem matiņiem. Stumbri 20—35 cm gari, stāvi

45. att. Saldlapu tragantzirņi — Astragalus glycyphyllus L.
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vai pacili. Lapiņas 21—37, 0,6—2 cm garas. Ziedi dzelteni, pa 10—

20 blīvos, līdz 7 cm garos, galviņām līdzīgos ķekaros. Pāksts trīs-

šķautnaina, smaila.

Aug stepēs, upju ielejās. Zied jūnijā, jūlijā. Sastop Padomju
Savienības Eiropas daļas dienvidos, Bulgārijā, Ungārijā, Rumānijā

v. c.

Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Glicirizīns, flavonoīdi, mikroelementi, tragakants (A. Tu-

rova; 1974.). Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto pie hipertoniskās slimības, pie sirds-asinsvadu nepietiekamī-
bas I un II stadijā, stenokardijas, pie nefrīta, kā diurētisku līdzekli.

Tautas medicīnā lieto pie dažādas izcelsmes tūskām, pie aknu un

nervu sistēmas saslimšanām, pie skrofulozes, reimatisma (uz 1 glāzi
verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti lakstu, pavāra, ļauj ievilkties, lieto

pa 1 ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā 20—30 dienas).

Skarbziedu tragantzirņu lakstu uzlējumu — Inf. herb. Astragali
dasyanthi 20,0—200,0 lieto pa I—21 —2 ēdamkarotēm 3 vai 4 reizes dienā.

Skarbziedu tragantzirņu ietekmē pazeminās arteriālais asinsspie-
diens, uzlabojas sirds darbība, normalizējas sirds ritms, izzūd tūs-

kas, pierimst un izbeidzas sāpes sirds apvidū un citas patoloģiskas
parādības; tie sekmē aknu funkcionālās darbības atjaunošanos

(A. Sčedrenko), tiem ir diurētiska, savelkoša, pretasiņošanas un

sviedrējoša darbība.

Dažas tragantzirņu sugas, kas sastopamas Vidusāzijas republikās,
Mazāzijā v. c, satur šķīstošu gumiju tragakantīnu, gļotvielas baso-

rīnu u. c. No tām iegūst tragakantu —
Gummi Tragacanthae, lieto

kā saistvielu, izgatavojot pilulas, tabletes, emulsijas u. c. Tragakanta
gļotas — Mucilago Tragacanthae lieto kā caurejas līdzekli.

TROKUMZĀLITES, KAILĀS — HERNIARIA GLABRA L.

Droga: Trūkumzālīšu laksti — Herba Herniariae

Daudzgadīgs dzelteni zaļš lakstaugs. Sakne vārpstveidīga. Stumbrs

guļošs, plaši izplēties, līdz 30 cm garš. Lapas pretējas, vienkāršas,

veselas, iegareni otrādi olveidīgas vai eliptiskas, līdz 1 cm garas, līdz

0,3 cm platas, mala gluda. Pielapes plēvainas. Ziedi divdzimumu, ak-

tinomorfi, pa vairākiem pušķos lapu žāklēs. Kauslapas 5, apmēram
1 mm garas. Vainaglapas 5, īlenveidīgas, baltas, īsākas nekā kausla-

pas. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne augšēja, viencirkņa, drīk-

sna divžuburaina. Auglis — riekstiņš. (46. att.)

Aug smilšainos laukos, atmatās, ceļmalas. Bieži. Zied no jū-
nija līdz septembrim.

Izmanto ziedošus lakstus. levāc visu veģetācijas periodu. Žāvē

ēnā laukā vat labi vēdināmā telpā, izklājot plānā kārtā un dienā vai-

rākas reizes pārcilājot. Augu, kam nepilnīgi nogrieztas saknes, ne-

drīkst būt drogā vairāk par 2%, tādu, kam nobirušas lapas, — vai-

rāk par 10%.

Sastāvs. Kumarīns un tā atvasinājumi umbelliferons un herni-

arīns (0,2%; herniarīnskābe + cukurs); flavonoīdi kvercetīns, rutīns,

kvercetīna triglikozīds, kveroetīna arabinozīds un kvercetīna galakto-
zīds, izoramnetina ramnoglikozīds, izoramnetīna triglikozīds v. c,



146

46. att. Kailās trūkumzālītes — Herniaria glabra L.

triterpēnsaponīns (kvilajskābe + ramnoze, galaktoze, glikoze); ēte-

riskās eļļas (0,6%), alkalolds paronihīns.
Lieto kā labu diurētisku un dezinficējošu līdzekli pie kroniskiem

un akūtiem cistītiem, pie sirds nepietiekamības izraisītām tūskām

(M. Solomčenko; lietojot 10% uzlējumu, izdalītā urīna daudzums pa-
lielinājies līdz 2 litriem)

Tautas medicīnā lieto pie nieru slimībām, urīna nesaturēšanas,

pie nierakmeņiem, pie nieru kolikām, pie aknu slimībām, dzeltenās

kaites, žultsakmeņiem, pie reimatisma, podagras, artrītiem, pie «krūšu

sāpēm», bronhīta, plaušu tuberkulozes (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
1 ēdamkaroti drogas, ļauj kā tējai ievilkties, lieto pa V2 glāzei 2—4

reizes dienā vai pa ēdamkarotei ik pēc 3 stundām; svaigu lakstu

sulu lieto pa 2 ēdamkarotēm 3 vai 4 reizes dienā); ārīgi lieto pie
iekaisušām brūcēm, pie mutes gļotādas un smaganu iekaisuma (lak-
stu novārījumu skalošanai, apmazgāšanai), pie trūcēm (apliekamos).

Trūkumzālīšu uzlējumu — Inf. Herniariae (20,0:200,0) lieto pa

ēdamkarotei 3—5 reizes dienā.

Trūkumzālīšu darbība ir izteikti diurētiska, žultsdzinēja, sāpes

remdinoša, spazmolītiska, antiseptiska.
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TOJA, RIETUMU — THUJA OCCIDENTALIS L.

(dzīvības koks, rietumu)

Droga: Tūjas zari ar zvīņlapām (tūjas laksti) — Summitates Thu-

jae (Herba Arboris vitae)

Mūžzaļš koks vai krūms. Stumbri B—l28—12 (25) m augsti, vainags
šauri piramidāls, veciem kokiem olveidīgs. Zari plakani, zarojums
vienā plāksnē. Jauniem augiem un dzinumiem lapas adatveidīgas,
vēlāk zvīņveidīgas, 0,3—0,4 cm garas. Vīrišķie ziedi lapu žāklēs zaru

galos, putekšņlapas 4—6. Sievišķajos ziedos 1 pāris (augšējās) čie-

kurzvīņu neauglīgas, 2—4 pāri — auglīgas, aiz katras auglīgās čie-

kurzīvņas 1 vai 2 (3) sēklaizmetņi. Čiekuri nolīkuši, 0,7—1,3 cm gari.
Audzē kā dekoratīvu augu. Ļoti bieži. Zied jūnijā, čiekuri at-

veras un sēklas izbirst novembrī, decembri. Indīgs. Dzimtene Zie-

meļamerika.
Izmanto svaigus dzinumus ar zvīņlapām. levāc no maija līdz

septembrim.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas, tajās tujons; glikozīds pinipikrīns, miec-

vielas. Sastāvs maz noskaidrots. Pretaudzēju aktivitāte.

Lieto tautas medicīnā cērmju un lenteņu izdzīšanai, kā abortīvu,
diurētisku un svicdrēšanās līdzekli; ārīgi lieto pie sikozes — ādas

matu maisiņa iekaisuma, kārpu nodzīšanai (uz P/2 glāzi verdoša

ūdens ņem 1 ēdamkaroti svaigu zvīņlapu, Jauj 20 minūtes ievilkties

slēgtā traukā karstā vietā, bet nevāra, atdzisušu lieto apmazgāša-

nai).
Tūju lapas kairina ādu un var izraisīt iekaisumu, tulznas.

Tūju ēteriskajās eļļās ir tropocikli; šīs klases savienojumi ir ari

vēlzicdēs — Colchicum autumnale L.

Ar tūju lapu un jaunu mizu ekstraktu, ziedi un tinktūru labvē-

līgi rezultāti iegūti pie dažiem patoloģiskiem stāvokļiem, pie ādas

slimībām (E. Gaumonds, J. Grendbois Kanādā, 1957., 1958.). Pie

kondilomām, keratozēm, kārpām, kas nereti ir priekšvēža slimības,
lietota ziede (10% spirta ekstrakts cūku taukos) un tinktūra (50%
tinktūra kolodijā), pie tam pilnīgi izveseļojušies 80% slimo. Ziedes

priekšrocība ir stabilitāte un ātrāka darbība, kolodiji jālieto ilgāk
(apmēram 3 mēnešus).

Homeopātijā izmanto svaigus viengadīgos, nepārkoksnējušos dzi-

numus (Thuja).

TOKSTOŠGALVES, PASKARBĀS — CONVOLVULUS SUBHIRSU-

TUS Reg. et Schmalh.

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs 60—ICO cm garš, stingrs, stāvs.

Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi,
rožaini sārti vai gandrīz balti. Vainags piltuvveidīgs. Auglis po-
gaļa.

Aug Vidusāzijas republikas. Bieži.

Izmanto sēklas, lakstus.

Sastāvs. Alkaloīdi konvolvīns (sēklās 0,5%), konvolamīns (hidro-
lize rodas tropīns un veratrskābe), konvolvicīns.

Lieto tautas medicīnā vietējai anestēzijai.

Konvolamīns un konvolvīns izraisa vietēju anestēziju, tie ļoti
toksiski, tādēļ nav izmantojami. So alkaloidu atvasinājumi konvo-

kaīns un tropacīns nav tik toksiski. Konvokaīnu varētu lietot vie-

tējai anestēzijai, tropacīnu lieto pie parkinsonisma, spastiskām
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parēzēm u. c. saslimšanām ar paaugstinātu muskuļu tonusu, pie čūlas

slimībām, bronhiālās astmas un citos gadījumos ar gludās musku-

latūras spazmām, ginekoloģijas praksē kā spazmolītisku līdzekli, kas

kavē dzemdes kontrakcijas (piemēram, pret draudošu abortu).

TOKUMZĀLES, ARKTISKAS — COCHLEARIA ARCTICA Schlecht.

(karotnes; Cochlearia officinalis L.)

Droga: Tūkumzāļu laksti — Herba Cochleariae

Tūkumzāļu sēklas — Semen Cochleariae

Divgadīgs lakstaugs. Stumbrs zarains, 15—40 cm garš. Lapas

pamīšus, vienkāršas, veselas, sulīgas, mala gluda vai sekli nenoteikti

jomaina, apakšējās lapas ar gariem kātiem, plati ovālas, stumbra

vidū — sēdošas, olveidīgas, augšējās — skaujošas. Ziedi divdzi-

mumu, aktinomorfi, samērā ciešos ķekaros stumbra vai zaru galos.
Kauslapas 4. Vainaglapas. 4,
baltas, 0,4—0,5 cm garas. Pu-

tekšņlapas 6. Augļlapas 2, sēk-

lotne augšēja. Auglis ieapaļi ol-

veidīgs pākstenītis. (47. att.)

Kultivē kā garšas, salātu

un ārstniecības augu. Reti.
Zied no maija līdz jūlijam.
Savvaļā Arktiskajos apgabalos,
Ziemeļu ledus okeāna, Baltijas
jūras piekrastē.

Izmanto svaigas apakšējās
lapas, ziedošus lakstus, sēklas.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas (zī-

mes), kāds glikozīds, miecvie-

las, rūgtvielas, askorbīnskābe

(0,13—0,61%). Sastāvs maz iz-

pētīts.
Lieto pie cingas (arī profi-

laktiski pret avitaminozēm; lieto

svaigas lapas salātu veidā, gar-

ša atgādina mārrutkus; lieto arī

sīrupu, uzlējumu); ārīgi lieto

(tūkumzāļu spirtu — Spiritus
Cochleariae) pie mutes un rīkles

gļotādas iekaisumiem, smaganu

asiņošanas (skalošanai; parasti
lieto kopā ar salviju lapu uz-

lējumu, piparmētru eļļu v. tml.).

47. att. Arktiskās tūkumzā-

les — Cochlearia arctica

Schlecht.
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Tautas medicīnā lieto pie rahīta, skrofulozes, pie vēdera aizcie-

tējuma, aknu slimībām, pie tūskām, nieru, urīnpūšļa slimībām, pie
nierakmeņiem, menstruāciju aizkavēšanās, «pavasara kūrēs» pie no-

guruma, kā vieglu sviedrēšanās līdzekli (lakstu uzlējumu vai tin-

ktūru — uz V 2l baltvīna ņem 20—30 g svaigu lakstu, nostāvina

slēgtā traukā 8 dienas, lieto pa 50 g 1 vai 2 reizes dienā s—lo mi-

nūtes pirms ēšanas), pie reimatisma (pa tējkarotei svaigu sulu 3

reizes dienā); ārīgi lieto pie ādas izsitumiem, niezes, ēdēm (uzlē-
jumu vai svaigu atšķaidītu sulu apmazgāšanai), pie mandeļu iekai-

suma, sāpēm (ierīvē ar sasmalcinātu sakni), pie smaganu iekaisuma,
slimojot ar skorbutu (tinktūru skalošanai), pie strutojošām brūcēm,
čūlām (uzliek svaigas sasmalcinātas lapas), pie hemoroīdiem (uz-
lējumu apmazgāšanai).

Homeopātijā izmanto

svaigus ziedošus lakstus

[Cochlearia)
.

Tūkumzāļu darbība ir

viegli laksatīva, diurētiska,

diaforētiska, pretcingas, pret-
iekaisuma.

TOSKLAPES,BASTARDA—

PETASITES HYBRIDUS

(L.) G. M. Sch.

(Petasites officinalis Moench,
P. hybridus Gaertn.)

Drogas: Tūsklapu lapas —

Folia Petasitidis

Tūsklapu sak-

nes — Radix Pe-

tasitidis

Daudzgadīgs lakstaugs.

Sakneņi mezglu vietās gum-

veidīgi, saknes garas.
Stumbrs resp. ziednesis ziedu

laikā 10—40 cm garš, visga-
rām ar nelielām, plēkšņveidī-
gām lapām, augļu laikā 70

(150) cm garš. Piezemēs la-

pas aptuveni apaļas, līdz

80 cm garas un platas, pe-
lēcīgi zaļas, apakšpuse ar

daudz matiņiem, izaug tikai

tad, kad ziedi noziedējuši;

48. att. Bastarda tūskla-

pesPetaisiteshybridus— Petasites hybridus

(L.) G. M. Sch. un neīsto

tūsklapu — P. spurius L.

lapa (apakšā).



150

lapas plātnes pamats dziji sirdsveidīgs vai nierveidīgs, mala ne*

vienādi zobaina, kāts 1 (1,5) m garš. Lapām rūgtena, nepa-
tīkama garša. Ziedi netīri sarkanīgi (retumis balti), kurvīši sākumā

blīvā, vēlāk pagarā, skrajā ķekarā. Vīkala lapas 2—3 rindās, kailas,
parasti sarkanīgas. Kurvīša gultne kaila. Augus, kam kurvīšos daudz

neauglīgu, šķietami divdzimumu ziedu ar sarukušu sēklotni, bet tikai

kurvīša malā I—3 (5) sievišķi ziedi, sauc par vīrišķiem augiem. Ne-

auglīgajiem divdzimumu ziediem vainags stobrveidīgs, pieczobains,
sievišķajiem ziediem zigomorfs. Augus, kam neauglīgo divdzimumu
ziedu maz, bet daudz sievišķo ziedu, sauc par sievišķiem augiem.

Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja, drīksna divžu-

buraina. Sēklenis 2—3 mm garš. Kausmatiņi vienkārši, vairākās rin-

dās. (48. att.)

Aug mitros grāvjos, upmalās, gravas. Ne bieži. Zied aprīlī,
maijā.

Izmanto lapas, saknes.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas, seskviterpēni eremofilenolīds, A un B

petazitolīds, A un B S-petazitolīds, heliantīns, gļotvielas, miecvielas,

glikozīdiskas rūgtvielas, inulīns, alkaloīdi (zīmes), holīns. Sastāvs

maz izpētīts. ,

Lieto tautas medicīnā pie saaukstēšanās, klepus, drudža, galvas
sāpēm, pie astmas, aizdusas, histērijas, ēstgribas rosināšanai, pie
reimatisma (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 2 tējkarotes sausu lapu,
ļauj V2stundu ievilkties, lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes dienā; uz

1 glāzi miežu vai kviešu putraimu novārījuma ņem 2 tējkarotes

sausu sakņu, pavāra kādas 10 minūtes, lieto pa ēdamkarotei 3 reizes

dienā; lieto arī lapu pulveri); ārīgi lieto pie augoņiem, brūcēm (uz-
liek sasmalcinātas svaigas lapas vai saknes), pie pampumiem, reima-

tisma, podagras (sausas vai svaigas saplaucētas lapas ieliek drānā

un siltu uzliek sāpīgajām vietām), pie apdegumiem (lapu uzlējuma

apliekamos).
Tūsklapu lapas ir M. Zdrenko mikstūras sastāvdaļa (mikstūru

lieto pie urīnpūšļa papilomatozes un anacīda gastrīta).
Tūsklapu darbība ir pretiekaisuma, pretklepus, sāpes remdinoša,

dziedinoša, diaforētiska.

CDENSAIĒTRAS — MENTHA AQUATICA L.

Droga: Ūdensmētru lapas — Folia Menthae aquaticae
Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi ložņājoši. Stumbrs četršķaut-

nains, 20—80 cm augsts. Lapas pretējas, vienkāršas, veselas, olvei-

dīgas vai eliptiskas, 1,5—5 cm garas, 1—2,5 cm platas, pamats iea-

paļš, ķīļveidīgs vai sirdsveidīgs, mala zobaina, gals smails, kāts

īss. Ziedu pušķi stumbra galotnē, daži (1 —3) apakšējie pušķi attālāk

no citiem, ar lielām seglapām. Ziedi divdzimumu vai arī dažreiz

viendzimuma. Kauslapas 5, saaugušas. Vainaglapas 4, saaugušas,

vainags violets vai violeti rožains, 4—6 mm garš, stobriņš iekšpusē
parasti ar matiņu gredzenu. Augļlapas 2, sēklotne augšēja, drīksna

divžuburaina. Auglis — četru apmēram 1 mm garu riekstiņu skald-

auglis. (49. att.)
Aug ūdeņu krastmalās, grāvjos. Pareti. Zied no jūlija līdz

oktobrim.

Izmanto ziedošus lakstus, lapas. levāc jūnijā, jūlijā.
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49. att. Ūdensmētras Mcntha

aguatica L.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas (nav
mazāk kā piparmētras), tajās kar-

vons, iimonēns; rūgtvielas, miec-

vielas, fillohinoni, askorbīnskābe.

Lieto pie gremošanas un sirds

darbības traucējumiem, meteorisma

(sk. 1. sējumā piparmētras); ārīgi
lieto pie dzemdes kakla erozijām,

brūču dziedināšanai (ziedi).
Tautas medicīnā lieto kā vieglu

stimulējošu līdzekli, pie dažādiem

gremošanas traucējumiem, vēdera

sāpēm, kolikām, pie meteorisma,

caurejas, pie muskuļu krampjiem,
sirds «klauvēm» (uz 1 glāzi ver-

doša ūdens vai piena ņem 1 ēdam-

karoti lapu vai ziedošu lakstu, ļauj
kādu pusstundu ievilkties, lieto pa
V2glāzei), pie nierakmeņiem, urīn-

pūšļa akmeņiem (vairākas reizes

dienā pa ēdamkarotei svaigu lakstu

sulu, uzdzerot pienu vai ūdeni);

ārīgi lieto pie mutes gļotādas iekai-

sumiem (lapu uzlējumu skaloša-

nai), pret netīkamu mutes smaku

(dzer pa glāzei rītā un vakarā

lapu tēju, skalo ar lapu vai lakstu

uzlējumu), pie brūcēm( uzlējumu apmazgāšanai), pie augoņiem, lap-

seņu un bišu kodumiem (uzliek sasmalcinātus svaigus lakstus vai la-

pa», vai lakstu uzlējuma apliekamos), pie menstruāciju aizkavēšanās,
nervozitātes (aromātiskas uzlējuma vannas).

Udensmētru šķidrai ziedei sasmalcinātas lapas aplej ar 95° spirtu
1:5 un atstāj istabas temperatūrā 5 diennaktis, tad šķidrumu no-

filtrē, pārlej porcelāna glāzē, pielej saulpuķu eļļu un uzmanīgi karsē

ūdens vannā, bieži maisot, līdz viss spirts iztvaikojis, tad siltu no-

filtrē. Ziedi vēlams gatavot pirms lietošanas (R. Alijevs, Azerbai-

džanas Medicīnas institūts).

ODENSPIPARI — POLYGONUM HYDROPIPER L.

Droga: Odenspiparu laksti — Herba Polųgoni hydropiperis
Viengadīgs lakstaugs. Sakne vārpstveidīga. Stumbrs 15—60 cm

garš. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, iegareni lancetiskas, 3—6 cm

garas, 0,7—1,5 cm platas, mala gluda, gals strups vai pasmails, pa-
mats ķīļveidīgs; turzīte gar malu ar matiņiem. Ziedi divdzimumu, ak-
tinomorfi, skrajās pārtrauktās vārpās. Apziedņa lapas 4 (3 vai 5),
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50. att. Ūdenspipari — Polygonum hydropiper L.

līdz % saaugušas, zaļganas vai rožainas, 3—4 mm garas. Putekšņ-
lapas 6 (8). Augļlapas 2 vai 3, sēklotne augšēja, irbuļi 2 vai 3.

Riekstiņš plakans, līdz 3,5 mm garš. (50. att.)

Augam asa, kodīga garša, pēc kuras to viegli atšķirt no visām

pārējām sūreņu sugām.
Aug mitrās vietās mežos, krūmājos, grāvjos. Bieži. Zied no

jūlija līdz septembrim. Indīgs.
Izmanto lakstus. levāc ziedēšanas sākumā. Žāvē ēnā laukā vai

labi vēdināmās telpās.
Sastāvs. Glikozīds poligonpiperīns (stimulē dzemdes muskulatūras

kontrakcijas), flavonola atvasinājumi (2—2,5%) ramnazīns (3,s,4'-

trioksi-7,3'-dimetoksiflavons) un tā sulfonskābes sāls C17H1307503K,



153

izoramnetīns (sulfonskābes kālija sāls estera veidā CI6HIIO7SO3K),
proteīni, 16 svarīgākās aminoskābes, miecvielas (3,8%), minerālvie-

las — mangāns, magnijs, titāns, sudrabs; ēteriskās eļļas (0,005%).
skudrskābe, valeriānskābe, etiķskābe, poligonskābe, fitosterīni, holīns,
kvercetīns, hiperozīds, kvercitrīns, persikarīns, kempferols, rutīns, ka-

rotini, kalciferoli, tokoferoli, daudz fillohinonu, askorbīnskābe

(0,75 mg%). melisskābe, gallusskābe. Saknēs antraglikozīdi.
Lieto pie dzemdes asiņošanas (pēc dzemdībām, aborta, pie dzem-

des fibromiomām un kroniska iekaisuma, pie sāpīgām un pārlieku
asiņojošām menstruācijām), pie gremošanas trakta un hemoroidālas

asiņošanas; kā stimulējošu un sāpes remdinošu līdzekli pie dažām

nervu slimībām (ārsts N. Kravkovs v. c).
Tautas medicīnā lieto arī pie caurejas, kuņģa čūlas, iekaisuma

(uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem I—P/21 —P/2 ēdamkaroti (10 g) lakstu,
ļauj 1 stundu ievilkties, lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā pirms

ēšanas), pie hemoroīdiem, tūskām, urīnakmeņiem (lakstu uzlējumu
vai svaigu lakstu sulu

— uz 700 g skāba piena sūkalām ņem 4

ēdamkarotes sulas, lieto pa glāzei ik pēc 2 stundām), pie kuņģa
vēža, malārijas, pie dažādām nervu slimībām, locītavu sāpēm; ārīgi
lieto pie ādas slimībām, izsitumiem, ekzēmām, «suņnaglām», pie ādas

niezes, asins izplūdumiem, pie iekaisušiem furunkuļiem, augoņiem
(lakstu uzlējuma apliekamos), pie brūcēm, čūlām «liekās gaļas» (ap-
kaisa ar lakstu pulveri), pie hemoroīdiem (uz 2 / ūdens ņem 400 g
lakstu, slēgtā traukā vāra 15—20 minūtes, ļauj 1 stundu stāvēt,
2 glāzēs piena savāra 400 g sagrieztas labas baltmaizes, nokāš, tad

pienu un lakstu novārījumu salej mazgājamā bļodā un ņem 10—

15 minūtes stipri siltu sēdvannu pie stipri attīstītiem hemoroīdu

bumbuļiem, pēc vannas apmazgājas ar siltu ūdeni; M. Nosals), kā

vietēju kairinātāju sinepju vietā, pie gangrenas sāpju remdināšanai;
pie zobu sāpēm (skalo ar lakstu novārījumu muti), vasaras raibumu

nodzīšanai (ieziež ar svaigiem lakstiem, sēklām).
Udenspiparu uzlējumu — Inf. herbae Polygoni hydropiperis

(20,0—200,0) vāra kādas 15 minūtes, ļauj
3
A stundas stāvēt, izkāš,

lieto pa 1 ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā.

Udenspiparu šķidro ekstraktu — Extraclum Polygoni hydropiperis
fluidi lieto pa 30—40 pilieniem 3 vai 4 reizes dienā (izvelk 70° spirtā).

Hydropiperinum lieto pa 1 tabletei 3 reizes dienā (ārstējot ar hor-
monāliem preparātiem, lieto kā palīglīdzekli pie dzemdes funkcionā-
las asiņošanas, pie asiņošanas, ko izraisa iekaisuma procesi, dzem-

des fibromiomas, dzemdes muskulatūras nepietiekama darbība, kā arī

pēc dzemdes abrazijas. Tas pastiprina dzemdes saraušanos, paātrina
asins recēšanu, samazina asins tecēšanas ilgumu un palielina trom-

bocitu daudzumu asinīs.) Udenspipari ir kompleksu pretasiņošanas
līdzekļu un tēju sastāvdaļa.

Homeopātijā izmanto svaigus ziedošus augus (Hydropiper).
Udenspiparu darbība ir tāda pati kā melno graudu darbība, tikai

vajaka un, atšķirībā no melnajiem graudiem, tie remdina arī sāpes.
Udenspipari samazina asinskapilāru caurlaidību, palielina asins recē-

šanas spēju, pastiprina dzemdes kontrakcijas, tiem ir pretiekaisuma,
antiseptiska darbība, tie labvēlīgi ietekmē nervu sistēmu.

Udenspipari kontrindicēti pie nieru un urīnpūšļa iekaisuma.

Lietojami tikai ar ārsta ziņu.
Udenspiparus dziedniecībā lieto sen. Senie ārsti tos izmantoja

brūču tīrīšanai un pie audzējiem. Viduslaikos udenspiparus lietoja
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pie caurejas, asiņošanas, malārijas, tūskām, urīnpūšļa sāpēm v. c.

XVI gadsimtā Paracelss ieteic kā ārēju kairinātāju un sāpju remdi-

nāšanai. 1912. gadā farmaceits Piotrovskis, uzzinājis, ka tautas medī

cinā udenspiparus lieto pret asiņošanu, nodod tos Kara medicīnas

akadēmijā prof. N. Kravkovam, kur noskaidrojās, ka tie ir labs pret-

asiņošanas līdzeklis un var aizstāt ratāniju.
Smalki sakapātus udenspiparu lakstus lieto pret utīm un blu-

sām. Udenspiparus izmanto arī krāsošanai, pie tam atkarībā no ko-

dinātāja var iegūt dzeltenu, dzelteni zaļu, zilgani pelēku, kā arī

aizsargkrāsas krāsojumu.
Udenspipari pēc ārējā izskata diezgan līdzīgi mazajām un mai-

gajām sūrenēm, kuras medicīnā nelieto. Mazajām sūrenēm—

Polygonum minus Huds. apziednis bez dziedzerīšiem, lapas lineāras

vai lineāri lancetiskas, turzītes mala visgarām ar matiņiem; ziedkopas
skrajas, stāvas, nepārtrauktas, putekšņlapas parasti 5, retumis 6—B.

Arī maigajām sūrenēm
— P. mite Schrk. apziednis bez dzie-

dzerīšiem, lapas iegareni lancetiskas, turzītes mala līdz pusei ar mati-

ņiem, ziedkopa skraja, nepārtraukta, putekšņlapas 6.

ŪDENSROZES — NYMPHAEA L. cm. Sm.

Drogas: Ūdensrožu ziedi — Flores Nymphaeae albae

Ūdensrožu (saknes) sakneņi — Rhizoma (Radix) Nym-

phaeae albae

Ūdensrožu sēklas — Semen Nymphaeae albae

Daudzgadīgi, peldoši ūdens augi. Sakneņi resni. Lapas kailas,

ieapaļas vai ieapaļi ovālas, 10—30 cm garas un platas, mala gluda
vai neizteikti viļņaina, pamats bultveidīgs vai sirdsveidīgs, kāti gari,

elastīgi, peldošās lapas ādainas, ūdenī iegrimušās — maigākas, pla-
nas, dažreiz pat caurspīdīgas. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, pa vie-

nam garu ziednešu galos. Kauslapas 4, tās ārpusē zaļas, iekšpusē
baltas. Vainaglapu daudz, tās baltas. Putekšņlapu daudz, tās pakā-
peniski pāriet vainaglapas. Augļlapas 6 līdz daudzas, sēklotne viena,

augšēja, drīksna sēdoša, staraina. Augļi nogatavojas zem ūdens, sēk-

las peldošas.

Baltās ūdensrozes — Nymphaea alba L.

Ziedi 10 (5) —16 cm diametrā, iekšējo putekšņlapu kātiņi šaurāki

vai tikpat plati kā putekšnīcas, drīksnai 8 —24 stari, sēklotne apaļa,

putekšņi apaļi, ar sīkiem dzelonīšiem. Sastopamas reti.

Sniegbaltās ūdensrozes — Nymphaea candida Presi

Ziedi 5—9 (12) cm diametrā, iekšējo putekšņlapu kātiņi platāki
nekā putekšnīcas, drīksnai 6—14 stari, putekšņi eliptiski, ar kārpiņām.

Sastopamas bieži. (51. att.)

Aug stāvošos vai lēni tekošos ūdeņos. Zied no jūnija līdz

augustam.
Izmanto ziedus, sakneņus, sēklas. Sakneņus ievāc no ziedēšanas

sākuma līdz augļu nobiršanai.

Sastāvs. Sakneņos alkaloīds nimfeīns (ietekmē centrālo nervu sis-

tēmu), ciete (20%), miecvielas, glikoze (5—6%), rūgtvielas. Ziedos

ēteriskās eļļas, glikozīds nimfalīns. Sēklās ciete, miecvielas, glikoze,
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51. att. Sniegbaltās ūdensrozes — Nymphaea candida Presi.

taukas eļļas. Sastāvs maz izpētīts. Antibakteriāla un protisticīda ak-

tivitāte.

Lieto tautas medicīnā pie caurejas, nieru un urīnpūšļa saslim-

šanām (sakneņus), pret asiņošanu (sakneņus, sēklas), pie paaugsti-
nātas temperatūras, malārijas, slāpju remdēšanai (ziedus), pret sek-

suālu pārkairinātību, sāpīgām polūcijām, baltajiem ziediem, pie bez-

miega (ziedus), pie audzējiem; ārīgi lieto kā atvelkošu līdzekli pie
iekaisumiem (sasmalcinātas saknes tāpat kā sinepes), pie ādas iekai-

sumiem (uzklāj lapas), pret sāpēm pie neiraļģijām, miaļģijām (ziedu
uzlējuma vannas, apliekamos — 2—3 ēdamkarotes sausu vai svaigu
ziedu saplaucē, ieliek drānā un uzliek sāpīgajai vietai), pie pinnēm,
lai nodzītu vasaras raibumus, iedegumu (uz l/2 l ūdens ņem 2 ēdam-
karotes svaigu ziedu vainaglapu, pavāra kādas 15 minūtes, ļauj vēl
4 stundas ievilkties, lieto ādas apmazgāšanai).

letilpst Zdrenko mikstūrā, kuru lieto kā simptomātisku līdzekli pie
urīnpūšļa papilomatozes un anacīdiem gastrītiem.

Ūdensrožu dzimtas augus vērtē kā perspektīvus kontraceptīvu, se-

datīvu un antimikrobu alkaloidu avotus.

Mazās ūdensrozes — Nymphaea tetragona Georgi

Lapas s—B cm garas un platas, lapas pamata daivas smailas,
tikpat garas kā veselā plātnes daļa. Ziedi 4—6 (7) cm diametrā,

vainaglapas 10—12, zieda pamatne četrstūraina. Atrastas Dūņu ezerā

pie Ropažiem.
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izmanto visu augu.
Sastāvs. Lapās flavonoīdi, alkaloīds nimfeīns, sakneņos elagu-

skābe. Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto Tālo Austrumu tautu medicīnā pie nieru un urīnpūš|a sli

mībām, pie dzeltenās kaites, kā caurejas līdzekli (lapu un stumbru

uzlējumu), pie paaugstinātas temperatūras, kā nomierinošu līdzekli

(ziedus), pie astmas, plaušu slimībām (sakneņus). Indīgas. Svaigus
sakneņus lieto prusaku iznīcināšanai.

ODENSVIRZAS — MALACHIUM AQUATICUM (L.) Fr.

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs ļogans, 15—45 cm garš, mazliet

pacils. Lapas pretējas, vienkāršas, veselas, gareni vai īsi olveidīgas,
3—B cm garas, I—41 —4 cm platas, mala gluda, gals smails, apakšējās
lapas ar garu kātu, augšējās ar īsu vai sēdošas. Ziedi divdzimumu,

aktinomorfi, dihāzijos. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, baltas, 0,6—

1,2 cm garas, šķeltas 2 daļās. Putekšņlapas 10. Augļlapas 5, sēklotne

augšēja. Auglis pogaļa, atveras ar 5 šķeltiem zobiņiem.

Aug mitros mežos, krūmājos, grāvjos, slapjās pļavās. Zied no

jūnija līdz augustam.
Izmanto lapas, lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā kā vitamīnu avotu, pie mazasinības.

CDENSZIEDI — LEMNA L.

Droga: Ūdensziedu laksti — Herba Lemnae

Brīvi peldoši ūdensaugi. Stumbrs lapas veida, 2—4,5 mm garš un

plats, ar 2 sānu plaisām un gandrīz nemanāmu vidējo dzīslu. Sakne

sīka, pavedienveidīga. Ziedi viendzimuma, attīstās sānu kabatiņās pie
stumbra pamata. Vīrišķajā ziedā viena putekšņlapa, sievišķajā —

viena augļlapa. Sēkla ap 1 mm gara.

Aug stāvošos vai lēni tekošos ūdeņos. Zied maijā, jūnijā, bet

reti, vairojas galvenokārt veģetatīvi. Bieži.

Mazie ūdensziedi — Lemna minor L.

Abās pusēs plakani vai virspusē mazliet izliekti, necaurspīdīgi,
zarojas vienā pusē un parasti 3 vai 4 dzinumi paliek kopā vienā

grupā. Saknes uzmava strupa

(52. att.).

Kuprainie ūdensziedi —

Lemna gibba L.

Apakšpusē stipri izliekti,

puslodes veida, virspuse spil-
gti zaļa, apakšpuse iedzel-

tena, ar gaisa dobumiem.

Saknes uzmava parasti
smaila. Retāk nekā mazie

ūdensziedi.

52. att. Mazie ūdensziedi

Lemna minor L.
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Izmanto visu augu un ievāc visu vasaru. Izmazgātus žāvē ēnā.

Sastāvs. Mazajos ūdensziedos jods, broms, rādijs, vanādijs, dzelzs,
silīcijs, kalcijs, proteīni (25%)- Kupraino ūdensziedu sastāvs nav

noskaidrots. Jāšaubās vai tos atšķir.
Lieto tautas medicīnā pie paaugstinātas temperatūras, elpas ceju

gļotādas iekaisumiem, pie kroniskām iesnām, aizsmakuma, pie cin-

gas, nervozas izcelsmes tūskām kā diurētisku līdzekli, pie podag-
ras, reimatisma, pie aknu slimībām, dzeltenās kaites, pie alerģijām,
nātrenes (uz V 2glāzi degvīna ņem 2—3 tējkarotes tīri izmazgātu
sasmalcinātu ūdensziedu, ļauj 3—4 diennaktis nostāvēties, izkāstu

lieto pa 15—20 pilieniem 2—3 reizes dienā, uzdzer 2 vai 3 ēdamkaro-

tes ūdens; nomazgātus, sasmalcinātus ūdensziedus sajauc ar medu.

lieto pa I—2 g 2 vai 3 reizes dienā), pie audzējiem, glaukomas, pie

sifilisa; ārīgi lieto pie strutojošām brūcēm, čūlām, furunkuļiem, kar-

bunkuļiem (uzlējumu apmazgāšanai), pie acu sāpēm (kompreses).
Ūdensziedu darbība ir izteikti pretiekaisuma, diurētiska, žults-

dzinēja, mazliet sāpes remdinoša, antialerģiska, antiseptiska.

UGUNSPUĶES, ŠAURLAPU — CHAMAENERION ANGUSTIFO-

LIUM (L.) Scop.

Droga: Ugunspuķu lapas —
Folia Epilobii angustifolii

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs 60—120 cm augsts. Lapas pa-
mīšus, vienkāršas, veselas, lancetiskas, 5—12 cm garas, 0,7—2 cm

platas, mala zobaina. Ziedi divdzimumu, drīksnas un putekšņlapu
stāvokļa dēļ zigomorfi, vainags — aktinomorfs. Ziedkopa ķekars vai

skara, parasti stumbra galotnē. Kauslapas 4, iesarkanas, ar matiņiem

un parasti drīz nobirst. Vainaglapas 4, sārtas, 12—18 mm garas,

plaši atstāvošas. Putekšņlapas 8, līdz ar irbuli noliekušās uz vienu

pusi. Augļlapas 4, sēklotne apakšēja, drīksna četržuburaina. Pogaļa
4—B cm gara, ar matiņiem. Sēklas ar gariem, baltiem lidmatiņiem.

(53. att.)
Aug meža izcirtumos, izdegumos, mežmalās, sausos mežos.

Bieži. Zied jūlijā, augustā.
Izmanto lapas.
Sastāvs. Pirogallola grupas miecvielas (ap 10%; arī saknēs),

tannīdi (10—20%), gallusskābe, pektīnvielas, gļotvielas (ap 15%),
alkaloīds kserofillīns (0,1%), cukuri, kumarīns, antociāni, flavonoīdi,
askorbīnskābe (ap 190 mg%).

Lieto pie kuņģa čūlas, gastrītiem, kolītiem, kā dzemdes līdzekli.

Tautas medicīnā lieto arī pie galvas sāpēm, bezmiega, pie paaug-
stinātas temperatūras, cingas, kā asinstīrītāju līdzekli pie ādas iz-

situmiem, skrofulozes, pie kuņģa spazmām (uz 1 glāzi verdoša ūdens

ņem 1 ēdamkaroti drogas, ļauj I—21 —2 stundas ievilkties, lieto pa
ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā); ārīgi lieto pie mutes un rīkles

gļotādas iekaisumiem (uzlējumu skalošanai), pie brūcēm (uzliek sa-

smalcinātas lapas, uzber lapu pulveri).
Ugunspuķu lapu uzlējumu (novārījumu) — Inf. (decoct.) fol. Epi-

lobii angustifolii 10,0(15,0)—200,0 lieto pa 1 ēdamkarotei 3 vai 4

reizes dienā (drogu parasti pavāra 15 minūtes un ļauj 45 minūtes

ievilkties).
Ugunspuķu darbība ir izteikti pretiekaisuma (līdzvērtīga medicī-

niskajam tannīnam, pārāka kā bergēnijai, ozoliem un miltenēm;
M. Varlakovs), 10% uzlējums vai novārījums efektīvs iekaisuma un
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53. att. Šaurlapu ugunspuķes — Chamacnerion angus-

tifolium (L.) Scop

sāpju remdinātājs pie dažādiem gļotādu iekaisumiem, tām ir sedatīva

un pretkrampju darbība (līdzīga aminaziną darbībai; Belozer-

cevs, 1966.), tās ir pretasiņošanas, viegli laksativs, dziedinošs, miega
līdzeklis.

Sibīrieši ugunspuķes lieto kopā ar tēju, ugunspuķu lapām ir

maigs aromāts. Lapas un saknes lieto pārtikai.

UNGERNUAS, VIKTORA — LNGERNIA VICTORIS Vved.

Daudzgadīgs sīpolaugs. Stumbrs resp. ziednesis s—lo cm garš.

Sīpoli 4—7 cm diametrā, olveidīgi, ar vairākām brūnām plēkšņveidī-
gām zvīņlapām. Lapas lineāras, zilganīgas, gludas, divi rindās, ne-
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tāl no ziedkopas 2 pretējas augšlapas; lapas nonīkst jau maijā. Ziedi

divdzimumu, aktinomorfi, gandrīz vienpusējā čemurā pa 4—7. Ap-

ziedņa lapas 6, dzeltenas, iekšpusē ar purpursārtām josliņām. Pu-

tekšņlapas 6. Augļlapas 3, sēklotne augšēja. Auglis pogaļa.
Aug Vidusāzijā, Melnās jūras piekrastē. Zied agri pavasari.

Padomju Savienībā ir 4 sugas, habituāli visai līdzīgas zeltstarītēm.

Izmanto lakstus.

Sastāvs. Alkaloīdi (lapās 0,3—1%, sīpolos 0,8%) galantamīns
(30%), likorīns (16%), hordenins, narvedīns, tacetīns, hipeastrīns,
pankratins, epigalantamīns. Galantamīns un likorīns ir arī citās Un-

gernia sugās.
Lieto alkaloidus galantamīnu un likorīnu (sk. 95. Ipp.).

Sternbergia lutea (L.) Ker-Gawl. lapās un sīpolos ir likorīns, lute-

īns (pankratins), hemantamins, šternīns.

Ungernijas un dažas citas drogas, kas satur galantamīnu, liko-

rīnu, eksportē.

UPENES — RIBES NIGRUM L.

Drogas: Upeņu lapas — Folia Ribis nigri
Upeņu augļi —

Fructus Ribis nigri

Upeņu pumpuri —
Gemmae Ribis nigri

Līdz 1,5 m augsts krūms. Lapas pamīšus, vienkāršas, staraini dai-

vainas, s—lo5—10 cm garas un platas, daivas 3—5, lapas plātne gandrīz
kaila, apakšpusē ar punktveida dziedzeriem, dzīslas ar matiņiem, mala

zobaina. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, ap 8 cm garos, nokarenos

ķekaros. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, saaugušas, vainags 7—9 mm

garš, violeti vai rožaini zaļ-

gans. Putekšņlapas 5. Augļla-

pas 2, sēklotne vidēja. Augļi
melni, līdz 1 cm diametrā. Vi-

sām auga daļām (mizai, lapām,
augļiem) īpatnēja upeņu garša.

(54. att.)

Aug mitros mežos, krūmā-

jos, gravās. Diezgan bieži.

Zied maijā, jūnijā.
Izmanto augļus, lapas pum-

purus. Augļus ievāc gatavības
periodā, lapas visu vasaru, taču

vislabāk ziedēšanas laikā vai īsi

pēc ziedēšanas. Pumpurus ievāc

pavasarī pirms plaukšanas vai

ziemā.

Augļus žāvē augļu kaltēs
vai krāsni uz sietiem, izbērtus

54. att. Upenes — Ribes nig
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plānā kārtā. Izžuvušajiem augjiem jābūt melniem, ar sārti brūnu no-

krāsu un skābu garšu. Lapas žāvē ēnainā vietā atklātā laukā vai ari

caurvējainā telpā.
Sastāvs. Augjos organiskās skābes (2,5—4,5%) — citronskābe,

ābolskābe, vīnskābe, dzintarskābe, fosforskābe, salicilskābe, kofeīn-

skābe, kumarskābe; cukuri (4,5—16,8%) fruktoze, glikoze; miecvie-

las (līdz 0,470), ēteriskās eļjas, tajās a-terpinēns, {5-fellandrēns, y-ter-

pinēns, heksenāls, n-butanols; pektīnvielas (0,5); minerālvielas —

kālijs (365 mg%), dzelzs (0,9 mg%), mangāns, varš, hroms, alumī-

nijs; ferments emulsīns; flavonoīdi un antociāni ar P vitamīnaktivi-

tāti (P vitamīns 1480—2800 mg%) — cianidīns, delfinidīns un to

glikozīdi, malvīns, kvercetīns, izokvercetīns; tiamīns (0,14 mg%),
riboflavīns (0,7 mg%), tokoferoli, nikotīnskābe, karotini (līdz 0,003%),
askorbīnskābe (līdz 400 mg%; Boskopa milzu ir, piemēram,
267 mg%; Nenobirstošajās 168 mg%). Pumpuros, lapās ir ēteriskās

eļļas (0,6%), tajās d-pinēns, /- un d-sabinēns, d-kariofillēns, neno-

teikts terpēnspirts, fenoli; organiskās skābes
— ābolskābe, citron-

skābe, vīnakmeņskābe, salicilskābe, ferments emulsīns, askorbīnskābe

(250—476 mg%; pumpuros 360—453 mg%). Ziedos ēteriskās eļļas,
askorbīnskābe (230—275 mg%). Fitoncīdi.

Lieto kā vitamīnu avotu pie avitaminozēm un profilaktiski (aug-
ļus, lapu uzlējumu), pie saaukstēšanās kā sviedrēšanās līdzekli

(aug]u karstu uzlējumu), pie aizsmakuma (augju sulu ar medu),
dietoterapija lieto pie kuņga-zarnu trakta slimību saasināšanās (augļu
ķīseli, sulu, novārījumu), pie čūlas slimībām, anacīdiem gastrītiem,
ahīlijas (svaigu sulu pa '/3

— 'A glāzei 3 reizes dienā; M. Nosals),
profilaktiski pret hipertoniju, aterosklerozi (augļus, lapas), kā diu-

rētisku un pretreimatisma līdzekli (lapu uzlējumu), virsnieru dzie-

dzera garozas funkciju stimulēšanai (lapu uzlējumu), pie hemorā-

ģiskām diatēzēm (augļus).
Tautas medicīnā lieto pie saaukstēšanās, paaugstinātas tempera-

tūras kā sviedrēšanās līdzekli (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1

ēdamkaroti sausu lapu vai augļu, ļauj karstā vietā kādu stundu

ievilkties, lieto pa vienai divām glāzēm 2—4 reizes dienā), pie nerim-

tīga, spazmātiska «kāsa», garā klepus (lapu tēju, svaigu augju
sīrupu), pie cingas, smaganu asiņošanas, mazasinības, ēstgribas

veicināšanai, kā tonizējošu līdzekli (lapu vai augļu uzlējumu pa
V2glāzei 2—4 reizes dienā), pie limfmezglu tuberkulozes (augļu sulu),
pie nieru, urīnpūšļa, urīnceļu slimībām, urīnakmeņiem, pie tūskām,

ģikts, podagras, reimatisma (lapu, augļu uzlējumu pa V 2 glāzei
4 vai 5 reizes dienā), kā vieglu caurejas līdzekli, pie kolikām (aug-
ļus), pret caureju (lapu uzlējumu), pie aknu un žultsceļu slimībām,

pie hipertonijas (augļus), pie čūlas slimībām (augļu sulu 2—3 vīna

glāzes Ž reizes dienā), pie plaušu, deguna un citām asiņošanām, pie
krēslas akluma; ārīgi lieto pie angīnas, rīkles un mutes gļotādas iekai-

sumiem (atšķaidītu augļu sulu skalošanai), pie reimatisma, podag-
ras, diatēzēm, skrofulozes (lapu un zariņu novārījuma vannas), pie
dažādiem ādas izsitumiem, ekzēmām, skrofulozes (lapu uzlējuma
apliekamos, vannas; upeņu lapas, irbeņu lapas un augļus — uz 1 /

ūdens ņem 100 g drogas, pavāra, ļauj ievilkties, lieto apliekamiem),
pie brūcēm, čūlām (uzliek svaigas sasmalcinātas lapas).

Upeņu augļu vai lapu uzlējumu — Inf. fruct. (fol). Ribis nigri
20,0—200,0 lieto pa lU— h glāzei 2—4 reizes dienā (drogu aplej ar
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verdošu ūdeni, pavāra 10—15 minūtes vai ļauj I—2 stundas ievil*

kties).
600 g upeņu izdzen caur sietu, pieliek 5 ēdamkarotes medus, lieto

pa V4glāzei 5 vai 6 reizes dienā (var pielikt gabaliņu ledus vai pie-
liet gāzēto ūdeni; ieteic kā antihipertonisku līdzekli; N. Joirišs, 1970.).

Upenes ir viegls diurētisks, laksatīvs, sviedrēšanās, pretklepus,
pretiekaisuma, savelkošs (pretcaurejas), pretcingas līdzeklis, tās sti-

mulē virsnieru garozas funkcijas (Gubergrics, Solomčenko, 1968.).

Upeņu augļi (arī lapas) ir teicams un bagātīgs dabisko vitamīnu

avots. Askorbīnskābes upenēs vairāk kā jebkuros citos mūsu dārza

augļos — pieaugušam cilvēkam pietiek diennaktij C vitamīna, ja apēd
15—20 g upeņu. Tā kā upenēs ir samērā maz fermentu, kas noārdītu

askorbīnskābi, upeņu vērtība, ja tās pareizi sagatavotas, daudz ne-

mazinās līdz pat pavasarim.
Upenes ir daudzu vitamīnu, diurētisku un sviedrēšanās tēju sa-

stāvdaļa. Upeņu lapu 5% tēju (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem ap

1 tējkaroti sasmalcinātu lapu) ieteicams ziemas mēnešos lietot ik

dienas.

Upeņu ekstrakts aktīvs pret tuberkulozes ierosinātāju — Myco-
bacterium tuberculosis.

URGINEJAS, JORAS — URGINEA MARITIMA (L.) Baker

(jūrassīpoli; Scilla maritima L.; Ornithogalum maritimum Brot.)

Droga: Urgineju sīpoli —
Bulbus Scillae maritimae

Daudzgadīgs sīpolaugs. Sīpols bumbierveidīgs vai nesimetriski

apaļš, 5—6 gadu vecumā ap 15 cm garš, 10—12 cm diametrā, sver

2—3 kilogramus (auga Dzimtenē pat 6 —B kg). Sīpola ārējās zvīņ-

lapas sausas, plēkšņveidīgas, iekšējās sulīgas, ar īpatnēju smaržu, kas

atgādina ķiploku smaržu un nedaudz saglabājas arī izžāvētiem sīpo
liem. Jūras urgineju sarkanajām varietātēm ārējās sausās zvīņlapas

sarkanīgi brūnas, sulīgās — purpursārtas, sarkanīga nokrāsa ir arī

ziedu bultītes asij, ziedu kātiem un vainaglapam. Urgineju baltajām
varietātēm ārējās zvīņlapas dzeltenīgas, ziednesis, ziedu kāti un vai-

naglapas bez sārtuma. Medicīnā lieto tikai balto urgineju varietāti

Lapas 10—20, spīdīgas, ar zilganu nokrāsu, gari zobenveidīgas,
30—60 (80) cm garas, 5—12 cm platas, dzīslojums lokveidīgs, mala

gluda, gals smails. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, blīvos ķekaros
40—50 (1 m) cm garu ziednešu galotnē. Apziedņa lapas 6, vienvei

dīgas, zaļgani baltas vai rožainas, ap 0,5 cm garas. Putekšņlapas 6.

Augļlapas 3, sēklotne augšēja. Auglis trīscirkņu pogaļa, sēklas gru-

buļainas, spārnainas. (55. att.)

Audzē telpās. Reti. Dzimtene Vidusjūras apgabals. Zied jūlijā,
augustā pirms lapu plaukšanas. Pavairo ar sīpoliem vai sēklām. Sī-

poli aug ļoti leni. Urgineju augšanas periods ir aukstajos mēnešos,
t. i., no septembra līdz nākošā gada jūnijam; miera periods, kad

augam nav lapu, ir vasarā.

Izmanto tikai urgineju baUo sīpolu varietāti. Ārējās sausās zvīņ
lapas noņem, tām nav nekādas vērtības. Visvērtīgākās ir Vidējās
sulīgās zvīņlapas. Tās sagriež sīkās strēmelītēs un izžāvē. Droga ir

ļoti higroskopiska, tā jāuzglabā slēgtos traukos sausā vietā, tad ta

gadiem nezaudē aktivitāti. Svaigus sīpolus uzglabā vēsā sausā vietā,
vislabāk ieraktus smiltīs.
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55. att. Jūras urginejas - Urgi-
nea maritima (L.) Baker.

Urgineju sarkanās varietātes sī-

polus lieto grauzēju (žurku, peļu
i. c.) iznīcināšanai.

Sastāvs. Sirds glikozīdi (kādi
10); galvenais pirmējais glikozīds
?likoscillarēns A saistīts ar miec-

/ielām, drogu žāvējot viegli at-

ceļas tannīdi un 1 glikozes mole-

cula un veidojas stereoīds otrējais

jlikozīds scillarēns A (scillare-
iīns +ramnoze + 8-glikoze), mono-

:īds proscillaridīns (scillarenīns-t-
---amnoze), scillifeozīds, glikoscilli-
eozīds, scillikriptozīds, scilliglau-
cozīds, scillicianozīds, scillikoelo-

;īds, scillakurozīds, scillirozīds

[0,004%). Urginejas sarkanās va-

ietātes sīpolos ir scillirozīds (scil-
itīns jeb scillitoksīns; o,ol—0,06%;
eillirozidīns+glikoze; tas ir gąlve-
īais un visindīgākais sarkano ur-

jineju glikozīds), maz izpētīts mo-

īozīds scillarēns F, scillarēns A,

zoramnetīns. Abu urgineju varie-

āšu sīpolos ir ferments scillare-

īoze, gjotvielas (līdz 30%), tajās

poliozīds sinistrīns (scillīns; sa-

stāv no fruktozes, glikozes, saharozes); rūgtviela scillipikrīns (scilli-
diuretīns; nav toksisks) un citi ogļhidrāti (līdz 22%); sitosterīns, he-

lidonskābe, stigmasterīns (scillisterīns); citronskābe, holīns, kofeīns

(0,01%), saponīni, miecvielas, samērā daudz kalcija oksalāta (druzu,
rafīdu veidā), ēteriskās eļļas (0,15—0,2%), palmitīnskābes un oleīn-

skābes glicerīdi. Urgineju sīpolos nav cietes vai tās ļoti maz.

Lieto pie kroniskas un akūtas sirds-asinsrites nepietiekamības, pie
asinsrites traucējumiem, kuru cēlonis sirds mitrālās vārstules nepie-
tiekamība, pie koronārās sklerozes izraisītas sirds nepietiekamības, pie
uzpirkstīšu un strofanta nepanesības; kā diurētisku līdzekli, kombinējot

ar uzpirkstīšu preparātiem.
Tautas medicīnā lieto pie sirds slimībām un sirds slimību izraisī-

tām tūskām, pie vēdera aizcietējumiem kā laksatīvu līdzekli, pie dzel-

tenās kaites, pie plaušu slimībām (uzlējumu 1,0 (3,0)—200,0 lieto pa
5—6 pilieniem 5 reizes dienā).

Urgineju tinktūru
— Tincturae Scillae lieto pa 10—15 pilieniem

3 vai 4 reizes dienā. Urginejas zinātniskajā medicīnā vairs nelieto.

Urgineju sirds glikozīdi pēc darbības tuvi uzpirkstīšu un it īpaši
strofanta sirds glikozīdiem, taču urgineju sirds glikozidu darbība ir

daudz vājāka un nav tik ilgstoša. Sirds darbību ietekmē scillarēns
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A, kā ari visi pārējie glikozīdi (kopīgs apzīmējums tiem scillarēns B).

Urgineju glikozīdi, iekšķīgi lietoti, ātri uzsūcas, nekumulējas, tos pa-

rasti labi panes. Tie labestīgi pie dažādiem sirds ritma traucēju-
miem — palēnina sirds ritmu, palielina kontrakciju amplitūdu; mazās

devās per os paplašina asinsvadus, lielās — sašaurina un paaugstini

asinsspiedienu. Ilgstoši lietojot urginejas, iestājas intoksikācija un pulss
krasi palēninās (M. Ščerba, 1948.).

Diurētiska darbība ir scillipikrīnam, pie tam tā spēcīgāka nekā

citiem diurētiskiem līdzek|iem, jo tieši kairina nieru parenhīmu.
Urginejas lietojamas ļoti piesardzīgi. Urgineju ēteriskās eļļas

stipri kairina gļotādas, tās var izraisīt nieru un gremošanas trakta

iekaisumus. Ja uz ādas uzliek gabaliņu svaiga urgineju sīpola zvīņ
lapu vai uzber pulveri, āda apsarkst un iekaist.

Urginejas kontrindicētas pie nieru slimībām.

Aktīvo vielu daudzums urginejas ļoti nestabils, to ietekmē ievāk

šanas fāze, kultivēšanas apstākļi, kā ari ķīmiskie procesi sīpolos, ku

ros daļa glikozidu var noārdīties, pārveidoties. Tāpēc lietojami tikai

galeniski vai neogaleniski urgineju preparāti, ar noteiktu aktīvo vielu

daudzumu. Visvairāk sīpolos glikozidu martā, pie tam glikozidu
daudzums lielāks ir mazākajos sīpolos. Par 350 g smagāks sīpols sa-

tur, piemēram, 0,1—0,4%, bet par 350 g vieglāks — 0,5—0,8% scilli-

tīna (Bartelss). Glikozidu ir mazāk, ja sīpolus ļoti strauji izžāvē, jo

daļa glikozidu tad noārdās.

Uzskats, ka urginejas cilvēkiem nekaitīgas, ir aplams. Zināmi

daudzi letāli gadījumi (piemēram, Vācijā 1937. gadā), kuru cēlonis —

urgineju sīpoli. Pieaugušam cilvēkam letāla var būt 1,5 g liela, bet

bērnam 0,1 g urgineju sīpolu deva.

Homeopātijā izmanto sarkano sīpolu varietātes svaigus sīpolus
(Scilla), ievāc pēc ziedēšanas, kamēr nav vēl izaugušas lapas.

Pirmās ziņas par urginejām atrod seno ēģiptiešu papirusos. Grie-

ķu ārsti Hipokrāts (460.—377. g. pirms mūsu ēras) un Dioskorīds

(mūsu ēras 1. gadsimtā) uzskatīja urginejas par labu līdzekli

pie malārijas, tūskām, audzējiem, pie dzeltenās kaites, astmas, čūsku

kodumiem, dažādām kuņģa slimībām. Urgineju popularitāte sagla-
bājusies no seniem laikiem cauri viduslaikiem un 19. gadsimtā tās

sāk lietot zinātniskajā medicīnā pie sirds slimībām. Krievijas farma-

kopejā tās uzņemtas 1870. gadā. Neraugoties uz to, ka urginejas iz-

manto vairāk nekā divi tūkstoš gadu, sastāvs nav pilnībā noskaidrots.

Pie mums par jūrassīpolu bieži vien sauc astainās baltsta-

rītes — Ornithogalum caudatum Ait. Homeopātijā izmanto O. um-

bellatum L. sīpolus un lapas.
Urgineju sarkanās varietātes sīpoliem ir izteikti raticīda aktivitāte.

Indīgā viela scillitīns bojā elpošanas un asinsrites centrus, virsnieres.
Pirmajās 4—6 stundās dzīvniekiem nav manāmu saindēšanās pazīmju,
pēc tam elpa kļūst bieža, parādās nemiers; tie nobeidzas pēc 7—B
stundām. Nobeigušos grauzēju līķi mumificējas, neizdala pretīgu
smaku. Letālo devu nosaka pēc scillirozīda daudzuma. Žurkas, peles
v
:

c. grauzēji ar urginejām saindēto ēsmu labprāt ēd, kaut gan tā

rūgta. Drogas raticīdā aktivitāte saglabājas tikai tad, ja to stabilizē
(E. Perro-Goris). Scillarēnu A grauzēji panes lielā daudzumā bez
kādas kaites. Tā kā sarkanās urginejas indīgas arī cilvēkiem, gata-
vojot ēsmas, rokās jāuzvelk gumijas cimdi. Ēsmai vislabāk noder

svaigi sīpoli (ēsmai pieliek svaigu sīpolu sulu vai sarīvētus sīpolus).
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URLAJAS, PLANKUMAINĀS — ACHYROPHORUS MACULATUS

(L.) Scop.

(Hypochoeris maculata L.)

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs 20—70 cm garš, bez zariem vai

augšdaļā ar I—3 īsiem zariem, stumbra apakšdaļā daudz matiņu,
augšdaļā nedaudz vai tas kails. Lapas rozetē, tās vienkāršas, veselas,
sēdošas, 8—22 cm garas, 2—7 cm platas, gareni otrādi olveidīgas,
mala gluda vai ar attāliem nevienādiem zobiņiem, gals strupš, pa-
mats ķīļveidīgs. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, kurvīši pa vienam stum-

bra vai zaru galos. Vīkala lapas jumstiņveidīgi, kurvīša gultne ar

plēkšņlapiņām. Kausmatiņi plūksnaini, vienā rindā. Vainaglapas 5, vai-

nags mēlveidīgs, dzeltens. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne

apakšēja. Auglis sēklenis ar īsu knābi un lidmatiņiem.
Aug sausos pakalnos, kāpās, meža pļavās un klajumos. Ne bieži.

Zied no jūnija līdz augustam.
Izmanto ziedošus lakstus, lapas.
Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā kā caurejas līdzekli; ārīgi lieto pie brūcēm

kā antiseptisku, dziedinošu, pretiekaisuma līdzekli (uzliek sasmalci-

nātas lapas), kā mīkstinošu līdzekli pie augoņiem, iekaisušiem ādas

sacietējumiem (2—3 ēdamkarotes svaigu vai sausu lakstu saplaucē,
ieliek plānā drānā un uzliek iekaisušai sāpīgai vietai).

Urlaju ziedus dažkārt tirgū pārdod kā arnikas.

USNES — CIRSIUM L.

Lakstaugi. Stumbrs stāvs, 50—120 cm garš. Lapas pamīšus, vien-

kāršas, veselas, plūksnaini daivainas vai šķeltas un dalītas, mala dze-

loņaini zobaina. Ziedi garenos kurvīšos zaru galos. Vīkala lapas
vairākās rindās jumstiņveidīgi. Kurvīša gultne ar plēkšņlapiņām. Kaus-

matiņi plūksnaini, vairākās rindās. Vainaglapas 5, vainags stobrvei-

dīgs vai divlūpains (kurvīša ārmalā). Putekšņlapas 5. Augļlapas 2,
sēklotne apakšēja. Auglis sēklenis ar lidmatiņiem.

Zied no jūnija līdz septembrim.

Asās usnes — Cirsium vulgare (Savi) Airy-Sh.

Divgadīgs lakstaugs. Stumbrs spārnains, ar lieliem, ļoti asiem

dzeloņiem. Lapas sēdošas, nolaidenas, 7—15 (20) cm garas, 2—B cm

platas, ar asiem dzeloņiem. Ziedi divdzimumu, purpursarkani kurvīši

3—3,5 cm gari. Vainaga apmale nav līdz pamatam šķelta. (56. att.)
Aug ceļmalas, mežmalās, atmatās. Ļoti bieži.

Izmanto saknes. levāc rudeni.

Sastāvs nav noskaidrots; lakstos glikozīds tiliacīns.

Lieto tautas medicīnā pie vēdera, nieru, aknu spastiskām sāpēm,
kā sviedrēšanās līdzekli (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 2 tējkarotes
sasmalcinātu sakņu, savāra, ļauj 2 stundas stāvēt, lieto pa ēdamka-

rotei 3 vai 4 reizes dienā V2stundu pirms ēšanas); ārīgi lieto pie
brūcēm, furunkuļiem, augoņiem, pampumiem (uzliek sasmalcinātas

saknes), pie suņu kodumiem (uzpilina ušņu sulu), pret blaugznām
(mazgā matus sakņu novārījumā).

Aso ušņu darbība ir sāpes remdinoša, dziedinoša, spazmolītiska,
antiseptiska, diaforētiska.
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Dažādlapu usnes — Cirsium heterophyllum (L.) Hill

Daudzgadīgs augs. Stumbrs bez spārniem, parasti ar nedaudziem

zariem, bez asiem dzeloņiem. Lapas B—98—9 (30) cm garas, 3—5 (8) cm

platas, apakšpusē ar baltu matiņu tūbu, mala gluda vai ar nelieliem

zobiņiem un mīkstiem dzeloņiem. Ziedi divdzimumu, purpursārti, reti

balti. Kurvīši 3,5—5 cm gari.

Aug pļavās, krūmājos, mežos. Diezgan bieži.

Izmanto ziedošus lakstus, lapas.
Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie angīnas, balsenes iekaisuma, plaušu tu-

berkulozes, astmas, pie sievietes dzimumorgānu slimībām (uz 1 glāzi

56. att. Asās usnes — Cirsium vulgare (Savi) Airy-Sh.
(pa labi), tīrumu usnes — C. arvense (L.) Scop.
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verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti lakstu, ļauj vairākas stundas

ievilkties, lieto pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā); ārīgi lieto pie
mutes un rīkles gļotādas slimībām (lakstu novārījumu skalošanai),
pie izgulējumiem, furunkuļiem (uzliek svaigas sasmalcinātas lapas),
pie strutojošām brūcēm, čūlām (apkaisa ar sausu lapu pulveri).

Tīrumu usnes — Cirsium arvense (L.) Scop.

Daudzgadīgs augs. Stumbrs zarains, bez spārniem, ar daudziem

nelieliem, bet asiem dzeloņiem. Lapas 4,5—15 cm garas, 0,7—5,5 cm

platas, apakšpusē kailas vai ar matiņiem, ar asiem dzeloņiem. Kur-

vīšu daudz
— pa divi trīs uz katra zara. Ziedi violeti sārti (reti

balti), nepilnīgi viendzimuma (ar sarukušām putekšņlapām vai augle-
nīcām), vainaga apmales daļa gandrīz līdz pamatam šķelta. (56. att.)

Aug laukos, dārzos, nezālienēs. Ļoti bieži.

Izmanto ziedošus lakstus, lapas.
Sastāvs. Alkaloīdi, cianogēni glikozīdi knicīns, tiliacīns, apigenīns,

luteolīns, kosmosīns, linarīns; inulīns; askorbīnskābe (līdz 152 mg%),
karotini (3,9 mg%); augjos taukas eļļas (ap 27%). Sastāvs maz no-

skaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie kuņģa un zarnu trakta kolikām, audzē-

jiem, pie aknu un nieru sāpēm; ārīgi lieto pie ādas slimībām, hemo-

roīdiem (2—3 ēdamkarotes lakstu saplaucē, ieliek plānā drānā un

uzliek hemoroīdu bumbuļiem sāpju un iekaisuma remdināšanai), pie
dažādiem ādas izsitumiem, matu kopšanai (lakstu novārījumu mazgā-

šanai).
Tīrumu ušņu darbība ir pretiekaisuma, antiseptiska.

Villainās usnes — Cirsium eriophorum (L.) Scop.

Divgadīgs lakstaugs. Stumbrs līdz 2 m garš, bez spārniem. Lapas
sēdošas, ar austiņām, plūksnas ar dzeloņiem, apakšpuse baltu matiņu
tūba. Ziedi divdzimumu, violeti; kurvīši pa vienam, apaļīgi, 4—7 cm

diametrā, vīkals ar tīmekļmatiņiem, vīkala lapu gals ar dzeloni.

Aug Viduseiropā, Padomju Savienības dienvidaustrumos (?).
Sastāvs nav noskaidrots. Pretaudzēju aktivitāte.

Lieto tautas medicīnā pie inficētām brūcēm, vēža un Sibīrijas
mēra čūlām (uzliek svaiga auga sulā samitrinātu pārsēju).

UZPIRKSTĪTES — DIGITALIS L.

Drogas: Uzpirkstīšu lapas — Folia Digitalis

Uzpirkstīšu sēklas — Semen Digitalis
Lakstaugi. Stumbrs stāvs, parasti vienkāršs vai ar nedaudziem za-

riem, 40—120 cm garš Lapas vienkāršas, veselas, olveidīgi lancetis-
kas, olveidīgas vai gareni eliptiskas, pamīšus un rozetē, kātainas,
mala sīki sekli zobaina, gals strupš vai smails, pamats ķīļveidīgs.
Ziedi divdzimumu, zigomorfi, skrajos ķekaros. Kauslapas 5, kauss div-

lūpains. Vainaglapas 5, vainags nesimetriski zvanveidīgs, 3—5 cm

garš, apmale divlūpaina, ieeja vainaga rīklītē ar matiņiem. Putekšņ-
lapas 4, nevienāda garuma. Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Auglis ap

1 cm gara pogaļa.
Zied no jūnija līdz augustam.
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57. att. Lielziedu uzpirkstītes

Digitalis grandiflora L.

Lielziedu uzpirkstītes — Digitalis

grandiflora L.

Daudzgadīgs augs. Lapas 7—

25 cm garas, 2—6,5 cm platas.
Ziedi dzelteni. (57. att.)

Aug mežmalas, krūmājos, pļa-
vās. Reti.

Sarkanās uzpirkstītes — Digi-
talis purpurea L.

Divgadīgs augs (kultivējot).
Lapas 3,5—20 (35) cm garas, (1,5)
3_7 (H) cm platas. Ziedi gaiši
purpursārti, retāk balti. Sk. 1. sē-

jumā VII krāsaino tab.

Kultivē kā krāšņuma un

ārstniecības augu. Vietām pāriet
savvajā. Diezgan bieži.

Izmanto lapas un sēklas. levāc

veselas, nebojātas lapas pirms zie-

dēšanas vai ziedēšanas sākumā,

kad tās pilnīgi attīstījušās.

Žāvē, cik iespējams ātri, ēnā,

bet vislabāk mākslīgā siltumā 55—

60 °C temperatūrā. Uzglabā sausā

vietā slēgtos traukos. Izžāvētajām
lapām jābūt veselām, dabiski zajā
krāsā.

Cdikozīdu uzkrāšanos uzpirkstītes veicina saules gaisma, tumsā tie

diezgan ātri šķeļas, tādēļ tumsā novietotās lapās daļa glikozidu jau

pēc neilga laika izzudusi. Lapās, kas ievāktas pirms saules lēkta,

gandrīz nemaz nav glikozidu, tāpat kā dziļā ēnā augušajās lapās.
Visvairāk lapās glikozidu dienas otrajā pusē.

Sastāvs. Lielziedu uzpirkstītes sirds glikozīdi—purpureaglikozīdi
A, B, C, lantozīds A, digitoksīns, gitoksīns, digoksīns, steroīdi sapo-
nīni, ilavonoīdi. Sastāvs maz izpētīts.

Sarkanajās uzpirkstītes sirds glikozīdi purpureaglikozīds A (dezace-
tillantozīds A\ enzimātiski vispirms atšķeļas 1 molekula glikozes,
rodas otrējais glikozīds digitoksīns, tālākā hidrolize iegūst aglikonu
digitoksigenīnu un 3 molekulas digitoksozes); purpureaglikozīds B (de-
zacetillantozīds B; šķeļas pakāpeniski — vispirms atšķeļas 1 mo-

lekula glikozes un otrējais glikozīds gitoksīns, tad aglikons gitok-
sigenīns+3 digitoksozes), B-acetildigitoksīns, gitaloksīns (gitaloksige-
nīns+3 digitoksozes), glikogitaloksīns, gitorins (gitoksigenīns4-
glikoze), odorozīds H (digitoksigenīns + digitaloze), glikoodorozīds H,

digitalinum verum (gitoksigenīns + digitaloze+glikoze), strospezīds
(dezglikodigitalinum verum), verodoksīns (gitaloksigenīns + digita-

loze), glikoverodoksīns, digiprozīds (digitoksigenīns+ d-fukoze).
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glikodigiprozīds, digitalonīns, digitoksigenīna un gitaloksigenīna mono-

un bis-digitoksozīdi, gitozīds, gitoksigenīna bis-digitoksozīds; nedaudz

diginīns (diginigenīns + diginoze), digifoleīns (digifologenīns + digi-
noze), lanafoleīns (digifologenīns +oleandroze), digipurpurīns (digi-
purpurogenīns+3 digitoksozes), digipronīns(digipronogenīns + digita-
loze), digacetinīns (dezacetil-digacetigenīns +3 digitoksozes+ 2 acetil-

grupas).
Sēklas ir galvenokārt digitalinum verum un glikoverodoksīns; ta-

jās ir ari gitostīns, neogitostīns, digitoksīns, gitoksīns, strospezīds.
Bez tam lapās un sēklās ir steroīdi saponīni digitonīns (digitoge-

nīns+2 glikozes + 2 galaktozes+l ksiloze), gitonīns (gitogenīns +
+ 3 galaktozes+l fruktoze), tigonīns (tigogenīns+2 glikozes +2 ga-
laktozes+l ksiloze), sarsasapogenīns v. c.; flavonoīdi luteolīns un tā

glikozīdi, digitoluteīns; kofeīnskābe v. c. skābes, holīns v. c;

ziedu laikā lapās ir 90—92 mg% askorbīnskābes.

Drogas bioloģisko aktivitāti kontrolē katru gadu. Uz katras ampu-
las vai cita veida iesaiņojuma jābūt norādītam, cik ir 1 gramā iedar-

bīgo vienību un svars gramos, kas ekvivalents pēc aktivitātes 1 gra-
mam standartizēta uzpirkstīšu lapu pulvera.

Lieto pie dažādas etioloģijas akūtas un kroniskas sirds-asinsrites

nepietiekamības, pie mitrālām sirdskaitēm, pie koronāras kardioskle-

rozes, hipertoniskās slimības, pie miokardą distrofijas, pie paroksis-
mālas tahikardijas lēkmēm, pie sirds vājuma pēc pārciestām infek-

cijas slimībām (izsitumu tīfa, skarlatinas, sepsēm v. c), pie tireotok-

sikozes u. c.

Tautas medicīnā lieto pie sirds slimībām, pie drudža, kā diurē-

tisku līdzekli pie tūskām, «ūdens sērgas» (ascitą).
Uzpirkstīšu lapu uzlējumu — Inf. fol. Digitalis 0,3 (0,5)—100,0

lieto pa 1 ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā.

Uzpirkstīšu lapu pulveri — Pulvis foliorum Digitalis lieto pa
0,05—0,1 g 3 vai 4 reizes dienā.

Uzpirkstīšu lapu sauso ekstraktu — Extractum Digitalis siccum

lieto pa 1 tabletei 2 vai 3 reizes dienā.

Digitoxinum lieto pa 1 tabletei (0,0001 g) 1 reizi diennaktī. Lieto

parasti pie kroniskas sirds nepietiekamības ar II un 111 pakāpes asins-

rites traucējumiem, pie akūtas sirds nepietiekamības. Digitoksīns ir

visaktīvākais uzpirkstīšu glikozīds, iedarbojas pēc 25—30 minūtēm,
maksimālais efekts pēc 4—12 stundām. Tas gandrīz pilnīgi uzsūcas

no gremošanas trakta un stipri kumulējas. Devas stingri jāindivi-
dualizē. Parasti pirmā dienā dod 6—B tabletes (4 tabletes uzreiz un

I vai 2 tabletes pēc 6 —B stundām); 2. un 3. dienā dod 5 vai 4 tab-

letes. Kad palēninās sirds ritms, palielinās diurēze, samazinās aiz-

dusa, devu samazina līdz 2 vai 1 tabletei diennaktī.

Suppositoriae Digitoxini lieto pa 1 svecei (0,00015) 1 reizi dienā

(ja ir dispepsija vai sastrēgumi vārtu vēnas sistēmā).
Gitalenum (neogalenisks sarkano uzpirkstīšu lapu preparāts) lieto

pa 10—15 pilieniem 3 reizes dienā (pie kroniskas asinsrites nepietie-
kamības); augstākā diennakts deva 54 pilieni — 1,5 ml.

Digipurenum (sarkano uzpirkstīšu lapu izvilkums 70° spirtā) lieto

pa 10—15 pilieniem 2 vai 3 reizes dienā.

Cordigitum (sarkano uzpirkstīšu lapu sauss ekstrakts, satur digi-
toksīnu, gitoksīnu v. c.) lieto pa 1 tabletei (0,0008 g) 2 reizes dienā.

Suppositoriae Cordigiti (0,0012) lieto pa 1 svecei 1 vai 2 reizes dienā.

Izmanto vēl citu uzpirkstīšu glikozidus. No Digitalis lanata Ehrh.
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ražo Digoxinum, Celanidum, Abicinum, Dilanisidum, Lantosidum, no

D. ferruginea L. — Digalen-neo, Satiturani, Succus folii Digitalis fer-
rugineae (Succudifer), no D. ciliata Trautv. — Digicilenum, Digici-
lum. No D. purpurea L. iegūst jauna veida tinktūru (L. Soboļeva
u. c; 1975.), kas bagātināta ar purpureaglikozīdu B, mangānu, mo-

libdenu.

Uzpirkstītes drīkst lietot tikai ar ārsta ziņu.
Ārstēšanās laikā rūpīgi jāseko slimnieka stāvoklim, var būt arī indi-

viduāla nepanesība vai jutīgums pret uzpirkstīšu preparātiem.

Uzpirkstītes kontrindicētas pie izteiktas bradikardijas, pilnīgas at-

rioventrikulārās blokādes, pie stenokardijas lēkmēm v. c., akūta mio-

kardīta, endokarditą; liela piesardzība jāievēro pie miokardą dziļam
sklerotiskām pārmaiņām, pie izteiktas stenokardijas, miokardą in-

farkta u. c. Lai nenotiktu pārlieka kumulācija un saindēšanās, ārstē-

šanās kursā neieteic pārsniegt 1,5—2,0 preparāta.
Uzpirkstīšu terapeitiskās darbības platums ir mazs. Divkāršota

minimālā terapeitiskā deva vairumam slimnieku var izraisīt krasu

sirds darbības palēnināšanos — bradikardijų (pulss 60 minūtē un

mazāk), aritmijų, trokšņus galvā un ausīs, tahikardiju, halucinācijas,
nesamaņu, sirds apstāšanos.

Uzpirkstīšu terapeitiskas devas labvēlīgi ietekmē sirds muskuļu
vielu maiņu, sekmē skābekļa izmantošanu, paaugstina sirds muskuļa
darba spējas, pastiprina un padara īsāku sistoli, pagarina diastoli,
palielina sirds puksta un minūtes tilpumu, palēnina ritmu. Uzlabo-

joties sirdsdarbībai, pieaug asinsrites ātrums, izzūd sastrēguma pa-
rādības, normalizējas arteriālais spiediens, palielinās diurēze, uzlabo-

jas miegs un slimā vispārējais stāvoklis.

Salīdzinājumā ar citiem sirds glikozīdiem uzpirkstīšu sirds gliko-
zīdi izceļas ar lielāku stabilitāti organismā un spēju kumulēties.

Lietoti iekšķīgi, tie maz noārdās, lēni uzsūcas gremošanas traktā, pa-

kāpeniski kumulējas audos (arī sirds muskulī) un lēni izdalās no or-

ganisma. Sirds glikozīdi nomierinoši ietekmē centrālo nervu sistēmu.

Digitonīns un citi uzpirkstīšu saponīni izraisa stipru vietēju kai-

rinājumu, tiem ir stipri izteiktas hemolītiskās īpašības.

Homeopātijā izmanto sarkano uzpirkstīšu lakstus (Digitalis).
Tautas medicīnā uzpirkstītes lieto jau kopš Dioskorīda un Plīnija

laikiem. Kā līdzeklis pret tūskām tās pazīstamas Anglijā no XI gad-
simta. Ķīmisko sastāvu pirmais sācis pētīt franču zinātnieks Detušē

1809. g. Pirmoreiz darbīgo vielu, ko nosauca par Homolla digitoksīnu,
izdevās izdalīt franču zinātniekiem Homollam (Homolle) un Kvevenam

(Quevenne) 1845. g.

VAINADZITES, MAINĪGAS — CORONILLA VARIA L.

Drogas: Vainadzīšu laksti — Herba Coronillae variae

Vainadzīšu sēklas — Semen Coronillae variae

Daudzgadīgs kails lakstaugs. Stumbri pacili, 20—70 (100) cm

gari. Lapas pamīšus, nepāra plūksnaini saliktas, ar mazām pielapem,
lapiņas 13—23, iegareni olveidīgas, lancetiskas vai lineāras, I—21 —2 cm

garas, 0,3—0,6 cm platas, mala gluda. Ziedi divdzimumu, zigomorfi,
čemuros zaru galos. Kauslapas 5, kausa zobiņi nevienādi. Vainag-
lapas 5, vainags zigomorfs, tauriņveidīgs, bāli rožains, balts vai

gaiši violets, 1—1,5 cm garš. Putekšņlapas 10. Augļlapa I, sēklotne

augšēja. Posmainā pāksts lineāra, 1,5 cm gara. (58. att.)
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Aug p|avās, mežmalās, dzelzceļa malās. Reti. Līdz šim atrasts

Ogrē, Ikšķilē, Skrīveros, Višķos, Liepājā, Rīgā. Zied no jūnija līdz

augustam. Indīgas (visindīgākās ir sēklas).
Izmanto lakstus un sēklas. Lakstus ievāc augam ziedot vai īsi

pirms ziedēšanas.

Sastāvs. Sirds glikozīdi (it īpaši sēklās) koronizīds, koronillīns;
stahioze. Lakstos arī pseidokumarīns, miecvielas, askorbīnskābe (lapās
1,47% sausā svarā), karotīns; ziedos ēteriskās eļļas, alkaloidu zīmes,
askorbīnskābe (0,87% sausā svarā). Sēklās taukas eļļas (taukskābju
glicerīdi), urīnskābe.

Lieto tautas medicīnā kā sirds līdzekli, pret «smaguma sajūtu», pie
astmas, pie «sirds nervozitātes», kā diurētisku līdzekli pie tūskām, pie
gremošanas trakta traucējumiem, kā caurejas līdzekli, pie tuberku-

lozes.

Koronizīds selektīvi ietekmē sirds darbību (darbība pēc rakstura

un spēcīguma līdzīga strofantīna K darbībai), koronillīns līdzīgs uz-

pirkstīšu glikozīdiem; izpētīts maz.

Vainadzītes izmēģinātas pie klimaksa perioda neirozēm, sirds vā-

juma, tās pieskaita pie medicīnai perspektīviem augiem.
Saindējoties ar vainadzītēm, jau dažās stundās var iestāties nāve.

VAIVARIŅI, PURVA — LEDUM PALUSTRE L.

Droga: Vaivariņu laksti — Herba Ledi palustris
Mūžzaļš, ļoti smaržīgs pundurkrūms. Stumbrs pārkoksnējies, 60—

100 cm augsts. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, lineāras vai lineāri

iegarenas, I—6 cm garas, 2—15 mm platas, virspuse spīdīga, apakš
puse blāva, rūsgana, mala ieritinājusies. Ziedi divdzimumu, aktino-

morfi, čemuriem līdzīgās ziedkopās. Kauslapas 5, nenobirst. Vainag
lapas 5, baltas, 4—B mm garas, gandrīz nemaz nav saaugušas. Pu-

tekšņlapas 10 (5+5). Augjlapas 5, sēklotne augšēja. Auglis nokarena

pogaļa. (58. att.)

Aug purvājos, purvainos mežos. Ļoti bieži. Zied no maija līdz

jūlijam.
Izmanto ziedošus, lapainus pirmā gada dzinumus. levāc maijā,

jūnijā. Žāvē ēnā (apkurinātā telpā vai kaltēs). Izžūšanas pakāpi no-

saka pēc stumbra lūšanas. Uzglabā slēgtos traukos. Drogā nedrīkst

būt pārkoksnējušos zaru vairāk par 1070, stumbru kopējais daudzums

salīdzinājumā ar lapām nedrīkst būt lielāks par 20%.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas (pirmā gada lapās 1,5—7,5%, lakstos

0,17—1,5%, ziedos 2,3%, augļos līdz 1,7%), tajās terpēns ledols

(ledolkampars), palustrols, rc-cimols, geranilacetāts, biciklisks spirts;

alkaloīdi, organiskās skābes (citronskābe v. c), sveķi, vasks; flavo-

noīdi kvercetīns, kvercitrīns, uvaols, tarakserols; daudz minerālvielu —

mangāns, varš, alumīnijs, sudrabs, bārijs, svins. Lapās arī erikolīns

(arbutīns), vaivariņu miecvielas andromedotoksīns, mircēns, bioflavo-

noīdi, askorbīnskābe. Fitoncīdi. No ledola var iegūt gvaiazulēnu
Indīgi.

Lieto kā antiseptisku, hipotensīvu, nomierinošu līdzekli pie akūtiem

un kroniskiem bronhītiem ar krampjainām klepus lēkmēm, pie garā
klepus, bronhiālās astmas, spazmātiskiem enterokolītiem; ārīgi lieto

pie akūtām iesnām (rinīta), pie deguna gļotādas iekaisuma, gripas.
Tautas medicīnā lieto pie saaukstēšanās, intermitējoša drudža, kā

sviedrēšanās līdzekli, pie nerimtīga «kāsa», stenokardijas (uz 1 / ver-
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58. att. Mainīgās vainadzītes — Coronilla varia L. (pa kreisi), purva

vaivariņi — Ledum palustre L. (pa labi).

doša ūdens ņem 2lf2 ēdamkarotes sausas sasmalcinātas drogas, ļauj
ievilkties, lieto pa 1 tējkarotei 5 vai 6 reizes dienā; uz 1 glāzi ver-

doša ūdens ņem '/ž tējkaroti drogas, ļauj V2stundu ievilkties, lieto

pa V2glāzei 4 reizes dienā; uz 1 glāzi novārīta atdzisuša ūdens ņem
V 2tējkaroti drogas, ļauj 8 stundas slēgtā traukā stāvēt, lieto pa
lh glāzei 4 reizes dienā); pie plaušu tuberkulozes (uz 1/40° deg-
vīna ņem pa 20 g vaivariņu sakneņu un sakņu, kāļu un biešu sakņu
sulu, brūkleņu, melleņu un alojes lapas, Jauj 10—12 dienas stāvēt,
pieliek medu, sviestu, lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā; lieto arī

ziedu tinktūru); pie dizentērijas (uz 1 / ūdens ņem 2 tējkarotes vai-

variņu lakstus un 5 tējkarotes alteju saknes, savāra, Jauj ievilkties

10—15 minūtes, lieto pa ēdamkarotei ik pēc 2 stundām); pie reima-

tisma, podagras, lumbago pret sāpēm, pie ekzēmām (uzlējumu 5,0—

200,0 pa V2 glāzei 4 vai 5 reizes dienā), kā antiseptisku līdzekli pro-
filaktiski epidēmiju laikā; pie spastiskiem enterokolītiem, galvas sā-

pēm, kā narkotisku, abortīvu, vemšanas līdzekli; zarnu parazītu iz-

dzīšanai; ārīgi lieto pie iesnām (uz 9 dajām saulpuķu vai linu eļļas
ņem 1 daļu sasmalcinātu lakstu vai uz pusi iebiezinātu uzlējumu,
uzvāra, ļauj siltumā 10—15 minūtes ievilkties, iepilina katrā nasī pa

I—2 pilieniem); pie reimatisma, podagras (izvilkumu eļļā, gatavo
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tāpat kā iesnām; ziedu izvilkumu degvīnā; uzlējumu apliekamiem, van-

nām), pie mitrojošām ekzēmām u. c. ādas slimībām, pie skrofulozes,
adas bojājumiem pēc apsaldējumiem (uzlējuma apliekamos; ziedi —

2 ēdamkarotes sasmalcinātu vaivariņu lakstu sajauc ar 5 ēdamkaro-
tēm saulpuķu eļļas, ļauj kādas 12 stundas slēgtā traukā nostāvēties
karstā vieta — uz plīts v. tml.), pie pirkstu pamiruma, notirpuma,
lai veicinātu asinsriti; pie sasitumiem, sistām, plēstām brūcēm, pie
kukaiņu dzēlumiem (lakstu uzlējumu).

Vaivariņu uzlējumu — Infusutn herb. Ledi palustri 10,0 (15,0) —

200,0 lieto pa ēdamkarotei 5 vai 6 reizes dienā (ik pēc 2 vai 3 stun-
dām pa ēdamkarotei).

Solutio Ledoli m oleo Lini (10%) lieto ārīgi pie akūtiem rinītiem,
gripas, tāpat lieto Eleopten — ēterisko eļļu šķidro frakciju (iepilina
1—2 pilienus katrā nāsī 2 reizes dienā).

Vaivariņi lietojami tikai ar ārsta ziņu. Vienā reizē nedrīkst izlie-

tot vairāk kā 0,5 gramu pulveri vai 1 ēdamkaroti uzlējuma.
Vaivariņu darbība ir izteikti baktericīdā, antiseptiska (ēteriskās

eļļas_ aktīvas pret zeltaino stafilokoku u. c. kokiem, tās iznīcina gaisa
baktērijas); ēteriskajām eļļām bez ledola ir hipotensīvā darbība, tās

paplašina venozos asinsvadus, uzlabo asinsriti, pazemina asinsspie-
dienu, palēnina sirds kontrakciju biežumu (Irkutskas Medicīnas

institūts, Govorovs, 1965.), tās ir spazmolītisks( visas ēteriskās eļļas
un ledols), narkotisks, sāpes remdinošs, pretiekaisuma, dziedinošs,
sviedrējošs un diurētisks līdzeklis, tās veicina piena dziedzeru sek-

rēciju.

Lielās devās vaivariņu ēteriskās eļļas paralizē centrālo nervu

sistēmu, izraisa gremošanas trakta gļotādas iekaisumus, kustību pa-
ralīzes, elpošanas un sirds darbības traucējumus, pat sirds apstāšanos.
Saindējoties ar vaivariņiem (piemēram, lietojot lielās devās kā abor-

tīvu līdzekli), parādās vemšana, galvas sāpes, nelaba dūša, asiņaina

caureja, muskuļu un locītavu sāpes, nejutība, reibonis, miegainība,
krampji, nāve iestājas sirds darbības paralīzes dēļ.

Homeopātijā izmanto žāvētus jaunos dzinumus (Ledum).
Vaivariņi ir spēcīgs insekticīds un protisticīds augs — lieto pret

mušām, utīm, kodēm. Vaivariņu nektārs indīgs bitēm.

Vaivariņus sevišķi plaši izmantoja XVIII gadsimtā. Taču tā kā

tie stipri ietekmē nervu sistēmu, lielākās devās izraisa saindēšanos,
XIX gadsimta beigās zinātniskajā medicīnā vaivariņus pilnīgi pār-
stāj lietot, tie paliek kā ārstniecības līdzeklis tikai tautas medicīnā un

homeopātijā. Lielā Tēvijas kara laikā ārstu uzmanību saista vaivariņu
ietekme uz sirds darbību, pretparazitārā aktivitāte un vairākās medi-

cīnas zinātniskās pētniecības iestādēs (Omskā, Irkutskā v. c.) no-

skaidro vaivariņu noderību. Terapeitiskās devās vaivariņu preparātiem
nav nevēlamas blakus darbības.

VAKARIJAS, PIRAMIDALĀS — VACCARIA PYRAMIDATA Medic.

[Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke]

Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs stāvs, 30—60 cm augsts, augšdaļā
zarains. Lapas pretējas, vienkāršas, veselas, olveidīgi lancetiskas,
2—9 cm garas, I—4 cm platas, mala gluda, gals smails. Ziedi div-

dzimumu, aktinomorfi, skrajos dihāzijos. Kauslapas 5, saaugušas,
kauss uzpūsts. Vainaglapas 5, brīvas, rožainas, līdz 4 cm garas;
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59. att. Piramidālas vakarijas

Vaccaria pyramidata Medic.

vainadziņa nav. Putekšņlapas 10.

Augļlapas 2, sēklotne augšēja, irbuļi
2. Pogaļa atveras ar 4 zobiņiem, sēk-

las melnas. (59. att.)
Aug laukos, atmatās kā nezāle.

Reti (Liepājā, Tukumā, Rīgā v. c).
Zied jūnijā, jūlijā.

Izmanto lakstus, sēklas.

Sastāvs. Saknēs saponīni (5%) —

triterpēnsaponīns vaksegozīds (gipso-

genīns +d-glikoze+/-arabinoze+rf-ksi-
loze +d-fukoze +/-ramnoze -ļ-ef-gli-
kuronskābe); segetozīds (gipsoge-

nīns+d-glikoze -f-d-ksiloze+/-arabino-
ze+/-ramnoze+d-fukoze); sapotoksīns,

saporubrīns, saporubrīnskābe, cukuri,

glikozīdi. Lapās glikozīds saponarīns.
Sēklās vakarozīds. Sastāvs maz izpē-
tīts.

Lieto tautas medicīnā sāpju rem-

dināšanai, piena sekrēcijas sekmēšanai

(sēklas Ķīnas tautas medicīnā); ārīgi
lieto pie audzējiem (lapas), pie dažā-

dām ādas slimībām, ekzēmām, zvīņ-
ēdes (sasmalcinātus lakstus sajauktus
ar sviestu), pie zobu sāpēm (uzliek

sāpīgajam zobam svaigus lakstus).
Vakariju saponīni rada ādas iekai-

sumu.

VALRIEKSTI — JUGLANS L.

Vasarzaļi koki, vienmājnieki. Stumbrs 20—35 m augsts, vainags

plašs, kupls. Lapas pamīšus, nepāra plūksnaini saliktas. Ziedi

viendzimuma, pie katra zieda ir seglapa un 2 pieziedlapas, kas sie-

višķajos ziedos saaug kopā un veido augļa vīkalu. Apziedņa lapas
4 (šķietami 6, jo saistītas ar abām pieziedlapām). Vīrišķo ziedu

spurdzes pa vienai lapu žāklēs. Putekšņlapas B—oo. Sievišķie ziedi

viengadīgo dzinumu galos. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. Auglis kau-

lenis (parasti to sauc par riekstu); ārējais augļapvalks sulīgs, brūn-

gani zaļš, auglim ienākoties nomelnē un atdalās no augļa, pie

augļa paliek tikai brūnganais koksnainais vidējais augļapvalks.

Grieķu valrieksts — Juglans regia L.

Drogas: Valriekstu lapas — Folia Juglandis
Valriekstu augļapvalks — Pericarpium Juglandis
Valriekstu negatavi augļi — Fructus Juglandis immaturi
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60. att. Grieķu valrieksts — Juglans regia L.

Lapas 20—30 cm garas, kailas, matiņi tikai dzīslojuma stūros. La-

piņas 5—7 (9), tās olveidīgas 'vai otrādi olveidīgas, s—lo (18) cm

garas, līdz 5 cm platas, galotnes lapiņa manāmi lielāka nekā citas,

mala gluda vai neizteikti zobaina, gals īsi smails, saberztām lapām
tīkama balzama smarža. Sievišķie ziedi pa vienam (reti 2 vai trīs

kopā). Auglis apajīgs, kails, endokarps gandrīz gluds. (60. att.)
Audzē kā dekoratīvu augu pilsētu parkos. Reti. Zied maijā.

Dzimtene Dienvidaustrumeiropa.
Izmanto lapas, augļus, sēklas, mizu. Lapas ievāc jūnijā, kad tās

vēl nav pilnīgi izaugušas un tām balzama smarža. Lapiņas norauj no

lapas ass un, izklātas plānā kārtā, lai tās ātri izžūtu, žāvē ēnainā

vējainā vietā. Ārējo augļapavalku noņem pirms augļu ienākšanās.

Negatavajos augļos visvairāk askorbīnskābes, kad sāk attīstīties

sēkla, pirms šīs fāzes vitamīnu maz un auglis rūgts. Līdz ar endo-

karpa pārkoksnēšanos un augļa nobriešanu, askorbīnskābes paliek
mazāk. Homeopātijā izmanto svaigu augļapvalku un lapas (Jtiglans
regia).

_

Sastāvs. Lapas a-hidrojuglons (1,4,5-trioksinaftols), tas saskarē ar

gaisu viegli oksidējas par juglonu (5-oksi-1,4-naftohinonu), B-hidro-

juglons; flavonoīdi hiperozīds (0,2%), kvercetīna 3-arabinozīds (0,270).
kempferola 3-arabinozīds v. c, miecvielas (3—470), brīva elaguskābe

un gallusskābe, rūgtvielas, ēteriskās eļļas (0,03%), inulīns, tiamīns,
riboflavīns, karotini (ap 30 mg7o), askorbīnskābe (4—570)- Negatavu

augļu ārējā augļapvalkā ir a- un B-hidrojuglons, miecvielas (2570),
askorbīnskābe (1000—3000 mg%); zaļajos augļos ir 450—1500 mg%
askorbīnskābes). Sēklās («riekstu» kodolos) taukas eļļas (50—7570) —

linolskābes, oleīnskābes, linolēnskābes, miristīnskābes, laurīnskābes gli-
cerīdi (tajās vairāk kaloriju nekā labāko šķirņu cūku taukos), olbal-

tumvielas, aminoskābes
— asparagīnskābe, cistīns, glutamīns, senns,

histidīns, valīns, fenilalanins, dzelzs un kobalta sāļi, flavonoīdi,
karotinoīdi (vairāk kā 30 mg%) — violaksantīns, flavoksantīns, krip-

toksantīns, B grupas vitamīni, tokoferoli, sēklapvalkā B-sitosterols.

Fitoncīdi. Pretaudzēju aktivitāte.

Lieto pie paaugstināta kuņģa skābuma (25—100 g riekstu kodolu

dienā; prof. N. Starostenko), pie gastroenteritą, caurejām, gremošanas
un ēstgribas uzlabošanai, pie aknu slimībām (lapu uzlējumu), pie

aterosklerozes, pret aptaukošanos (augļu kodolu diētiskus ēdienus),

pie avitaminozēm, kā vispārēju spēcinošu līdzekli (zaļu augļu sīrupu.
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«riekstu» kodolus), pie hemorāģiskās diatēzes, rahīta (lapu uzlējumu),
pie limfmezglu iekaisuma (limfadenīta), rīkles tuberkulozes (lapu
ekstraktu, uzlējumu); ārīgi lieto kā nespecifisku līdzekli pie dažādām

ādas tuberkulozes formām, induratīvās eritemas, stafilokoku un strep-
tokoku izraisītām ādas slimībām (lapu ekstraktu, juglonu), pie
mutes un rīkles gļotādas iekaisumiem, smaganu asiņošanas (lapu uz-

lējumu skalošanai).
Tautas medicīnā lieto pie cingas, gremošanas traucējumiem, caure-

jas (lapu uzlējumu — uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti

sausu sasmalcinātu lapu, ļauj ievilkties V 2 stundu, lieto pa V3 glāzei
3 reizes dienā; uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti nega-
tavu augļu augļapvalku, ļauj 20 minūtes ievilkties, lieto pa ēdam-

karotei 3—5 reizes dienā; kā savelkošu tēju pie caurejas lieto grieķu
valriekstu lapas 3 daļas un ozolu mizas 2 daļas, uz 1 glāzi ūdens

ņem V2—1 tējkaroti drogu maisījuma, ļauj 6 stundas stāvēt, uzkarsē

līdz vārīšanai, izdzer dienā pa malkam 2 glāzes); pie vēdera sāpēm,

ēstgribas rosināšanai (uz 1 glāzi degvīna ņem 10 jūnijā ievāktus

negatavus sasmalcinātus augļus, ļauj kādas 2 nedēļas nostāvēties,
lieto pa tējkarotei vairākas reizes dienā), pie organisma vispārēja

vājuma, nespēka, skrofulozes, rahīta (augļu kodolus pārtikā, lapu

uzlējumu), pie cukura diabēta, locītavu sāpēm, ģikts, reimatisma

C/2 kg augļu izņem šķērssienas, kas ir starp kodola pusēm, un ap-

lej ar 2 glāzēm degvīna vai vīna, lieto pa 2—3 tējkarotēm 3 reizes

dienā 1 mēnesi), pie urīnakmeņu slimības, sāpīgas urinēšanas (30—

90 g valriekstu eļļas izlieto vairākās reizēs dienā), kā tonizējošu,
asinstīrītāju līdzekli pie dažādiem ādas izsitumiem, pie angīnas (lapu
uzlējumu; negatavu augļu sīrupu 1: 1 ar cukuru vai medu pa tēj-
karotei 3 vai 4 reizes dienā; kā asinstīrītāju līdzekli lieto šādu tēju —

10,0 grieķu valriekstu lapas, 40,0 smaržīgo miešķu lakstus, 50,0 liepu
ziedus, uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti drogas, izlieto

dienā vairākās reizēs I—2 glāzes); zarnu parazītu izdzīšanai (lapu
novārījumu — uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdamkaroti sausu lapu, vāra

kādas 15—20 minūtes, lieto pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā);
ārīgi lieto pie angīnas, rīkles un mutes gļotādas iekaisumiem (lapu
uzlējumu vai novārījumu — uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem I—2

ēdamkarotes lapu, ļauj kādu V2stundu ievilkties vai pavāra 15 mi-

nūtes), pie čūlām, brūcēm (uzliek svaigas sasmalcinātas lapas vai

ziedi — uz 100 g saulpuķu eļļas ņem 15 g sausu sasmalcinātu lapu,
atstāj 7 diennaktis nostāvēties, pēc tam 3 stundas karsē verdoša

ūdens vannā, izkāš 2 reizes caur marli un karsē vēl V 2stundu,
pēc tam pieliek 15 g dzelteno vasku; pēc E. Šasa), pie karbunkuļiem
(uzliek sasmalcinātas svaigas lapas), pie ekzēmām, ēdēm, pinnēm,
ādas niezes (augļapvalka sulas ziedi), pie apdegumiem (sēklu eļļu),

pie acu plakstu iekaisumiem (lapu novārījuma kompreses), pie eksu-

datīvas diatēzes, rahīta, skrofulozes, kāju svīšanas, aukstuma sajūtas
kājās (vannas — V2—l kg lapu savāra dažos litros ūdens un pielej
vannai), pie piena dziedzeru iekaisuma, podagras, hemoroīdiem (sa-
plaucētu lapu apliekamos).

Valriekstu lapu uzlējumu — Inf. fol. Juglandis 20,0—200,0 lieto

pa ēdamkarotei 3 reizes dienā. Novārījumu — Dcc. fol. Juglandis
15,0—200,0 lieto ārīgi skalošanai, apliekamiem.

Grieķu valriekstu darbība ir savelkoša, pretcingas, pretasiņošanas,
tonizējoša, tie labvēlīgi ietekmē vielu maiņu, tiem ir baktericīda (jug-
lonam), antihelminta aktivitāte.
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Valriekstus plaši izmanto daudzu tautu medicīnā. Kā labu līdzekli

ievainojumu dziedināšanai tos XVII gadsimtā lietoja krievu kara ārsti.
No grieķu valriekstu negataviem augļiem gatavo vitamīnu koncen-

trātus. Arējā augļapvalka ekstraktu — Extractum Juglandis nucis

lieto matu krāsošanai. Valriekstu eļļu —
Oleum Juglandis izmanto

pārtikai, bet no raušiem, kas atliek pēc eļļas izspiešanas gatavo
riekstu halvu.

Mandžūrijas valrieksts — Juglans manshurica Maxim.

Lapas 45—60 (120) cm garas, lapiņas 9—19, tās gareni olveidī-

gas, 7—21 cm garas, 3—B cm platas, ar dziedzermatiņiem, mala ne-

vienādi sīki zobaina, gals īsi smails, pamats strupi ķīļveidīgs, apak-
šējām lapiņām gandrīz sirdsveidīgs. Sievišķie ziedi pa s—lo jauno
dzinumu galos. Auglis apaļīgs, ar 8 spēcīgi izteiktām garenrievām.

Audzē kā dekoratīvu augu parkos. Pilsētās diezgan bieži. Zied

maijā. Dzimtene Mandžūrija.
Izmanto augļapvalku, lapas. Lapas ievāc ziedēšanas laikā.

Sastāvs. Miecvielas, ēteriskās eļļas, nedaudz alkaloidu, karotini,
askorbīnskābe (1720 mg%; A. Borozencs, G. Andrianovs, 1962.). Fi-

toncīdi. Sēklās taukas eļļas (50%). Augļapvalka (negatavu augļu)
miecvielas (14%), hidrojugloni.

Lieto tāpat kā grieķu valriekstu lapas (iegūst juglonu, ekstraktu,

ziedi) pie dažādām ādas slimībām (skrofulodermas, papulonekrotiskās,
kārpveidīgās, čūlainās ādas tuberkulozes v. c), pie avitaminozēm

(negatavu augļu koncentrātu), pie akūtas bakteriālas dizentērijas
(zaru mizu, Ķīnas medicīnā).

Tautas medicīnā lieto pie caurejas, kuņģa iekaisumiem, pie cingas,

rahīta, eksudatīvās diatēzes (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamka-

roti sausu sasmalcinātu lapu, ļauj 20 minūtes ievilkties, lieto pa

ēdamkarotei 3 reizes dienā); kā caurejas līdzekli (augļu eļļu); ārīgi
lieto pie brūcēm, furunkuļiem, augoņiem (uzliek svaigas sasmalcinātas

lapas), pie smaganu asiņošanas, iekaisuma (lapu uzlējumu skalo-

šanai) .

Pelēkais valrieksts — Juglans cinerea L.

Droga: Pelēkā valrieksta augļapvalks — Cortex Juglandis cinereae

Lapas 50—70 cm garas, ar matiņiem. Lapiņas 9—19, ga-

reni olveidīgas, 6 —12 cm garas, 2—6 cm platas, mala smaili zobaina,

gals pagari smails, pamats mazliet nesimetriski ieapaļš, lapas kāts

ar dziedzermatiņiem. Sievišķie ziedi pa 3—5. Auglis garens, ar mati-

ņiem, endokarps rupji rievains, ar 4 spēcīgi un 4 maz izteiktām

garenrievām, priekšgals smails.

Audzē kā dekoratīvu koku pilsētu parkos. Diezgan bieži. Zied

maijā. Dzimtene Ziemeļamerika.
Izmanto augļapvalku.
Sastāvs. Juglandīns (?), miecvielas, askorbīnskābe.

Lieto tautas medicīnā pie kuņģa-zarnu trakta saslimšanām, pie
aknu slimībām.

Oficināla droga homeopātijā — izmanto svaigu zaru, stumbru,
sakņu mizu iekšējo kārtu (Juglans cinerea).
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VANAGNADZIŅI, RAGAINIE — LOTUS CORNICULATUS L.

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbru daudz, tie guloši vai pacili,
15—30 (40) cm gari. Lapas pamīšus, plūksnaini saliktas, lapiņas 3, ot-

rādi olveidīgas, 0,8 —1,5 cm garas, 0,6—1 cm platas, mala gluda,
gals strupš. Pielapes nesimetriskas, 0,7—1 cm garas, 0,4—0,6 cm

platas. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, 1—1,5 cm gari, pa 5 vai vairā-

kiem čemuros. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, vainags tauriņveidīgs,
dzeltens, karogs oranžsarkans. Putekšņlapas 10, augšējā brīva. Augļ-
lapa 1, sēklotne augšēja. Auglis 1,5—2,5 cm gara, ap 0,3 cm plata
pāksts.

Aug ceļmalas, uz ceļiem, pļavās, laukos. Ļoti bieži. Zied no

maija līdz septembrim.
Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Proteīni (22%), taukvielas (1,5—3,9%), kalcijs (1,1%),
magnijs (0,4%), karotini (lapās 44—72 mg%), askorbīnskābe (lapas
123—130 mg%); ziedos rūgtvielas (krāsvielas), ziedu kātos cianogeni
glikozīdi (atšķeļ zilskābi). Ziedos un pākstīs nav aļkaloīdu. Sastāvs

maz noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie iekaisušiem ādas sacietējumiem (sasmal-
cinātu lakstu apliekamos kā mīkstinošu un sāpes remdinošu līdzekli),
pie sasitumiem (lai izzustu pampums).

VANILJE, SMARŽĪGĀ — VANILLA FRAGRANS (Salisb.) Ames

Droga: Vaniljes augļi — Fructus Vanillae.

Tropisko apgabalu orhideja — liāna, kāpelē ar gaisa saknēm.

Lapas pamīšus. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, balti. Auglis pākstvei-
dīga, 15—20 cm gara pogaļa, sēklas ļoti sīkas. Auglis atveras ar

gareniskām vārsnēm. (61. att.)
Audzē botāniskajos dārzos. Dzimtene Meksika. Kultivē Rietum-

indijā, Javā un citos tropisko zemju apgabalos.

61. att. Smaržīgā vanilje — Vanilla fragrans
(Salisb.) Ames.
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Izmanto augļus, tos ievāc negatavus, fermentizē un saulē izžāvē,

tad tie iegūst raksturīgo vaniljes smaržu.

Sastāvs. Glikovanilīns (līdz 3%; fermentācijā atšķeļas glikoze un

brīvs metilpirokatehīnaldehīds — vanilīns un rodas vanilīna smarža);
ēteriskās eļļas, tajās anīsspirts, anīsaldehīds, kanēļēsteris u. c. aro-

mātiskas vielas; vanilīnskābe, miecvielas, gļotvielas, sveķi. •
Lieto zāļu garšas un smar-

žas uzlabošanai (vaniljes tin-

ktūru — Tinctura \anillae).
Tautas medicīnā lieto ēstgribas
un gremošanas uzlabošanai, pret
meteorismu, pie nervu slimībām,
histērijas, kā dzimumsfēras uz-

budinātāju, pie menstruāciju
traucējumiem, pie mazasinības.

Vaniljes augļus plaši lieto

kā garšvielu (vanilīnu ražo arī

sintētiski).

VARNKAJAS, PURVA — CO-

MARUM PALUSTRE L.

Droga: Radix et herba Penta-

phylli aųuatici

Daudzgadīgs lakstaugs vai

puskrūms. Sakneņi ložņājoši,
dažreiz koksnaini. Stumbrs gu-

ļošs vai pacils 30—100 cm garš,
mezglos sakņojas. Lapas pamī-

šus, ar pielapēm, augšējās trīs-

starainas, apakšējās nepāra plūk-
snaini saliktas, lapiņas 3—7,

gari eliptiskas vai iegarenas, sē-

došas vai ar īsu kātu, 3—lo cm

garas, 1—3,5 cm platas, bieži vien

tās tuvu cita citatun lapa šķiet
staraini salikta; lapiņu mala

zāģzobaina, apakšpuse zilgani
zaļa, daudz gaišāka nekā lapiņu
virspuse. Ziedi divdzimumu, ak-

tinomorfi, ziedgultne koniska.
Ārkausa lapas 5, zaļas, kausla-

pas 5, daudz garākas nekā ār-

kausa lapas, iekšpusē sarkan-

brūnas. Vainaglapas 5, sarka-

nas, 2—3 reizes īsākas nekā

62. att. Purva vārnkājas —

Comarum palustre L.
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kauslapas. Putekšņlapu daudz, tās melni sarkanas. Augļlapu daudz,

sēklotnes augšējas un tikpat daudz, cik augļlapu. Auglis — riekstiņu

kopauglis. (62. att.)
Aug purvos, grāvjos, ūdeņu krastmalās. Bieži. Zied jūnijā,

jūlijā.
Izmanto saknes, ziedošus lakstus.

Sastāvs. Visās auga daļās pirokatehīna grupas miecvielas (8—
12%), flobafēni; ēteriskās eļļas, tajās izosviestskābe, izovaleriānskabe,

a-pinēns v. c, kumarīni; flavonglikozīdi, antraglikozīdi (lakstos),
taukas eļļas, sveķi; cukuri — glikoze, saharoze, heksoze; karotini,

askorbīnskābe. Fitoncīdi.

Lieto tautas medicīnā pie dzemdes un citu orgānu asiņošanas, pret

caureju, vēdera sāpēm (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti

sausu lakstu vai sakneņu ar saknēm, ļauj 1 stundu stāvēt, lieto sil-

tenu pa V4 glāzei 3 vai 4 reizes dienā), pie saaukstēšanās, paaugsti-
nātas temperatūras, gripas kā sviedrēšanās līdzekli, pie vielu maiņas

traucējumiem, tūskām (lakstu uzlējumu), pie plaušu tuberku-

lozes (visa auga novārījumu), pie reimatisma (sakneņu un sakņu

uzlējumu vai novārījumu), pie traku dzīvnieku kodumiem (lakstu no-

vārījumu); ārīgi lieto pie brūcēm, čūlām (sasmalcinātus svaigus lak-

stus), pie augoņiem, hemoroīdiem (2—3 ēdamkarotes lakstu saplaucē
verdošā ūdenī, ieliek plānā drānā un uzliek sāpīgām, iekaisušām vie-

tām), pie angīnas, smaganu iekaisumiem, asiņošanas, pret zobu sāpēm,

pie mastīta (lakstu, sakņu vai sakneņu novārījumu skalošanai, ap-

liekamiem).

Vārnkāju darbība ir savelkoša, pretasiņošanas, pretiekaisuma, sāpes
remdinoša, dziedinoša (līdzīga ratāniju sakņu darbībai).

VĀRPATAS, LOŽŅU — AGROPYRON REPENS (L.) P. B.

[Elytrigia reperis (L.) Nevski]

Droga: Vārpatu sakneņi — Rhizoma Graminis

Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi gari, ložņājoši, ar saldenu garšu.
Stumbri 30—70 (125) cm augsti. Lapas pamīšus, veselas, lineāras,

raupjas, 0,5—1 cm platas; makstis kailas, mēlīte īsa, strupa, nereti

tikai apmales veidā. Saliktā vārpa apmēram 10 cm gara, tajā tuvu

cita pie citas apmēram 20 vārpiņas. Katrā vārpiņā 5—7 divdzimumu

ziedi, vārpiņas plēksnes 2, ar 5 (3) dzīslām, zieda plēksnes 2, ārējā
zieda plēksne ar īsu akotu vai smaila. Putekšņlapas 3. Augļlapas 2,
sēklotne ar 2 plūksnainām drīksnām. Plēksnenis 7—lo mm garš. (63.

att.)
Aug ceļmalas, krūmājos, laukos, dārzos. Ļoti bieži. Zied no

jūnija līdz augustam.
Izmanto sakneņus. levāc pavasarī vai rudenī. Tos nomazgā aukstā

ūdenī un žāve lauka vai telpā mērenā siltumā.

Sastāvs. Polifruktozīdi triticīns (7%), inulīns, levuloze (3—4%),
fruktoze, mannīts (2,3—3%) u. c. ogļhidrāti; avecīns, vanilozīds;
gļotvielas, olbaltumvielas (9,2%), 16 svarīgākās aminoskābes, taukas
un ēteriskās eļļas, tajās ap 95% agropirēna (?), ābolskābes šālis, ka-
rotini (6—40 mg%), askorbīnskābe (līdz 150 mg%).

Lieto kā vieglu caurejas un diurētisku līdzekli, pie elpas ceļu
iekaisumiem.

Tautas medicīnā lieto pie tūskām, kuņģa-zarnu trakta iekaisumiem,
kā vieglu caurejas līdzekli, pie aknu un žultsceļu slimībām (uz
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63. att. Ložņu vārpatas — Agropyron reperis (L.) P. B. (pa kreisi)
vītolu vējmietiņi — Lythrum salicaria L. (pa labi).

1 glāzi ūdens ņem 15 g sīki sasmalcinātu sakneņu, pavāra slēgtā
traukā 15 minūtes, |auj vēl 4 stundas stāvēt, lieto pa ēdamkarotei

4 reizes dienā; ieteic arī drogu apliet ar verdošu ūdeni un jaut
tikai kā tējai ievilkties un atdzist), pie žultsakmeņiem (franču ārsti

lieto 100—200 g visa auga sulas dienā), pie dzeltenās kaites, nieru

un urīnceju iekaisumiem, pie nierakmeņiem, urīna nesaturēšanas, pie
liesas slimībām, pie plaušu un elpas ceju iekaisumiem, pie drudža

(sakneņu novārījumu), pie plaušu tuberkulozes, «krūšu sāpēm» (sak-
neņu novārījumu pienā vai ūdenī), pie dzemdes asiņošanas, nekār-

tīgām menstruācijām, pie reimatisma, podagras, «kaulu sāpēm», pie
dažādām ādas slimībām kā efektīvu «asinstīrītāju», pie eksudatīvās

diatēzes, ekzēmām, pie rahīta (bērniem lieto iekšķīgi un vannām),
pie dažādiem vielu maiņas traucējumiem (uz 1 glāzi novārīta atdzesēta

ūdens ņem 4 tējkarotes — apmēram 14—15 g sakneņu, jauj 12 stun-

das stāvēt, tad nokāš, palikušajiem biezumiem uzlej 1 glāzi ver-

doša ūdens, jauj 10 minūtes pastāvēt, nokāš un abus šķidrumus salej
kopā, lieto pa '/2 glāzei 2 reizes dienā 3—4 nedējas), pie skrofulozes,
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furunkuļiem, abscesiem, pie sifilisa, redzes pasliktināšanās («kad acis

kļūst tumšas»); ārīgi lieto pie furunkuļiem, skrofulozes, rahīta, eksu-

datīvās diatēzes (vannas — uz 1 spaini ūdens ņem ap 600 g sak-

neņu).
Vārpatu darbība ir mīkstinoša, apvelkoša, viegli laksatīva, diurē-

tiska, diaforētiska, pretklepus, pretasiņošanas, sāpes remdinoša, tās

labvēlīgi ietekmē vielu maiņu.
Vārpatu sakneņi ir diurētisku tēju sastāvdaļa, biezo ekstraktu iz-

manto pilulu gatavošanai. No samaltiem vārpatu sakneņiem iegūst
tīri labus miltus; tie tiek izmantoti arī kā kafijas surogāts.

Vārpatas medicīnā izmanto kopš viduslaikiem.

VASARASEGLĪTES, SLOTIŅU — KOCHIA SCOPARIA (L.) Schrad.

Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs 30—100 cm garš. Lapas pamīšus,
vienkāršas, veselas, lineāri lancetiskas vai lancetiskas, ap 5 cm ga-

ras, 1—1,5 cm platas, rudenī sarkanas tāpat kā stumbrs, gals smails,
mala ar matiņiem, dzīslas 3. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, varpai

līdzīgā ziedkopā, katras seglapas žāklē I—3 (5) ziedi. Apziedņa la-

pas 5. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Auglis riek-

stiņš.
Kultivē kā krāšņuma augu. Diezgan bieži. Vietām pārgājis

savvaļā. Zied no jūlija līdz septembrim. Dzimtene Rietumāzija.
Izmanto sēklas.

Sastāvs. Saponīni, taukas eļļas (7,6%), 4 alkaloīdi. Žāvētā augā
nav alkaloidu (Atajevs, 1948.).

Lieto tautas medicīnā kā tonizējošu, sirds darbību stimulējošu
līdzekli, kā diurētisku līdzekli pie tūskām, pie reimatisma, kā svied-

rējošu un laksatīvu līdzekli; ārīgi lieto pie dažām ādas slimībām.

VĒJMIETIŅI, VĪTOLU — LYTHRUM SALICARIA L.

Droga: Vējmietiņu laksti — Herba Salicariae

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs stāvs 30—100 cm garš. Lapas
sēdošas, pretējas vai mieturos, pašas augšējās pamīšus; lapas plātne
lancetiska, 3—12 cm gara, I—31 —3 cm plata, gals smails. Ziedi divdzi-

mumu, aktinomorfi, pušķos seglapu žāklēs. Kauslapas 6, saaugušas,
kausam 12 zobiņi — ārējie zobiņi zaļi, iekšējie ir ārējiem zobiņiem

pamīšus un parasti sārti. Vainaglapas 6, purpursarkanas vai rožainas,
B—l4 mm garas. Putekšņlapas 12. Augļlapas 2. Sēklotne augšēja. Po-

gaļa divcirkņu, iegarena (63. att.).
Aug mitrās pļavās, ūdeņu krastmalās, grāvjos. Bieži. Zied no

jūnija līdz septembrim.
Izmanto ziedošus lakstus, lapas, saknes.

Sastāvs. Lakstos glikozīds salikarīns, ēteriskās eļļas, miecvielas,

elaguskābe, kumārskābe; litrarīns, litrīns, alkaloīdi, pektīnvielas,
holīns, sitosterīns; dzelzs; askorbīnskābe. Saknēs miecvielas; sēklās

glikozīds litrarīns. Ziedos flavonoīdi. Fitoncīdi.

Lieto tautas medicīnā pie caurejas, dizentērijas, tīfa, pie zarnu

asiņošanas, iekaisuma (izvilkumu degvīnā vai lakstu uzlējumu — uz

1 glāzi ūdens ņem apmēram 15—20 g lakstu, ļauj kā tējai ievilkties,

lieto pa
l U glāzei 4 reizes dienā), pie saaukstēšanas, pie dažam

nervu slimībām, galvas sāpēm; ārīgi lieto pie organisma vispārēja
vājuma (vannas bērniem), pie brūču asiņošanas (sasmalcinātas lapas).
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VELNĀBOLS, DZELOŅAINAIS — DATURA STRAMONIUM L.

Droga: Velnābola lapas — Folia Stramonii

Velnābola sēklas — Semen Stramonii

Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs kails, 30—120 cm augsts. Lapas
pamīšus, vienkāršas, veselas, olveidīgas, ar lieliem zobiņiem vai ari

sekli plūksnaini daivainas, 7 —20 cm garas, 5—15 cm platas, ar kātu,

pamats ķīļveidīgs vai sekli sirdsveidīgs, gals smails. Ziedi divdzi-

mumu, aktinomorfi, pa vienam lapu žāklēs. Kauslapas 5, saaugušas,
kauss piecšķautnains, ar matiņiem. Vainaglapas 5, saaugušas, vainags
aktinomorfs, balts, stobrveidīgs, 4—lo cm garš, vainaga apmale ar

5 smailiem zobiņiem. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne augšēja,
drīksna galviņveidīga. Daudzsēklu pogaļa stāva, 3—5 cm gara, vis-

caur segta ar rupjiem, lieliem dzeloņiem; atveras ar 4 vārsnērn. (64.

att.)
Aug nezalienēs, dārzos. Ne bieži. Zied no jūnija līdz augustam,

t ot i indīgs.
Izmanto lapas, sēklas Lapas ievāc sai:sā laikā un, tāpat kā dri-

i';>i,;i lapas, nekavējoties žāvē, izklājot plānā kārtā ēnainā atklātā

vietā vai vēdināmā telpā. Izžuvušai drogai jābūt tumši zaļā (lapu
virspusei) un gaiši zaļā (lapu apakšpusei) krāsā, ar īpatnēju, tomēr

64. att. Dzeloņainais velnābols ™ Datura stramonium L.
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maz jūtamu smaržu. Tā kā visas auga daļas indīgas,
pēc saskares ar tām rūpīgi jānomazgā rokas.

Drogai jāsatur vismaz 0,25% alkaloidu.

Sastāvs. Alkaloīdi hiosciamīns (troposkābes tropīnesteris), skopol-
amīns (troposkābes skopīnesteris), atropīns (optiski neaktīvs hiosci-

amīna izomērs), atropamīns, skopīns, metiloidīns, tigloilmetiloidīns,

dimetildihidroksitropāns, nikotīns, putrescīns (tetrametilēndiamīns; lapas
ir 0,23—0,37%, stumbros 0,06—0,24%, saknēs 0,12—0,27%, ziedos

0,13—1,9%, sēklās 0,08—0,22% alkaloidu), kuskhigrīns; ēteriskās eļļas

(0,04%), miecvielas (1,7%), minerālvielas, karotini (0,1%)- Sēklas

taukās eļļas (17—25%), tajās ir linolskābes, oleīnskābes, palmitīn-
skābes, stearīnskābes un lignocerinskābes glicerīdi.

Lieto velnābola alkaloidus kā antispazmatiskus, nomierinošus lī-

dzekļus (sk. 216. Ipp. vilkogas); velnābola lapas ir Asthmaiinum, pret-
astmas tējas — Species antiasthmaticae, Solutanum un citu pretast-

mas līdzekļu sastāvdaļa.
Tautas medicīnā Heto pie neiraļģijām, kroniska un akūta reima-

tisma, pie «dūrējiem», pie dažādiem psihiskiem un nervu sistemas

traucējumiem, pie krampjiem, epilepsijas, pie aizdusas, gara klepus,

pret zobu sāpēm, pie ekzēmām.

Velnābolu sēklu un pogaļu ūdens novārījums un spirta ekstrakts

kavē audzēju augš?nu (izmēģinājumi ar dzīvniekiem; L. Skļarskis,

1962.).

Homeopātijā izmanto svaigus lakstus un sēklas (Stramonium).

VELNARUTKI, INDĪGIE — CICUTA VIROSA L.

Drogas: Velnarutku sakneni ar saknēm — Rhizoma cum radicibus

Cicutae virosae

Velnarutku laksti — Herba Cicutae virosae
Velnarutku sēklas — Semen Cicutae virosae

Daudzgadīgs kails lakstaugs. Saknenis paresns, agri pavasari
pilns, vēlāk dobs, ar vairākām šķērssienām sa-

dalās atsevišķos cirkņos; bārkšu saknes tievas, garas; sak-
nēm un sakneņiem saldena garša, kas atgādina pētersīļu garšu.
Stumbrs stāvs, 50—150 cm augsts, smalki rievains, dobs, augšdaļā
zarains. Lapas pamīšus, divkārt līdz trīskārt plūksnaini dalītas, 20—
40 cm garas, pēdējās pakāpes plūksnas 2—B cm garas, mala smaili
zobaina. Ziedi divdzimumu un arī vīrišķi, balti, čemuros. Vīkala

lapu parasti nav, vai arī tās tikai 1 vai 2; vīkaliņa lapas B—l2. Kaus-
lapas 5. Vainaglapas 5. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne apak-
šēja. Augļi gandrīz apaļi, ar resnam ribām, 1,5—3 mm gari (65. att.).

Aug ūdeņu krastmalās, purvājos, purvainās pļavās. Diezgan bieži.
Zied no jūnija līdz augustam. Ļoti indīgs.

Izmanto sakneņus, saknes, lakstus, sēklas.

Sastāvs. Indīga bezslāpekļa viela cikutotoksīns (svaigos sakneņos
0,2%, izžāvētos līdz 3,5%), cikutols, cikutīns, koniīns, alkaloīdi, ēte-

riskas eļļas (sakņu un sakneņu ēteriskajās eļļās ir pinēns, fellan-

drēns; augļu — p-cimols, kumīnaldehīds, bergaptēns); lakstos at-

rasts kvercetīns un izoramnetīns, kempferols. Pretaudzēju aktivitāte.

Lieto tautas medicīnā kā nomierinošu (pie epilepsijas v. c.) un

pretsāpju līdzekli, pret stinguma krampjiem, pie reimatisma, podagras.
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65. att. Indīgie velnarutki — Cicuta virosa L.

pret tūskām, ikterusu, arī pret vēzi; ārīgi lieto pret dažādām kronis-

kām ādas slimībām (ziedes, uzlējumu), pie kataraktas (sulu).
Viens no visindīgākajiem augiem. Sevišķi indīgi ir

sakneņi un saknes — viena apēsta sakne var atnest cilvēkam nāvi.

Cikutotoksīns uzsūcas loti ātri — jau pēc pāris minūtēm parādās
saindēšanās pazīmes: nelabums, vemšana, vēdergraizes, sirdsklauves,
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reibonis, nesamaņa. Tāpēc palīdzība saindēšanās gadījumos (kuņģa
skalošana v. c.) jāsniedz nekavējoties, kamēr cikutotoksīns vēl nav

uzsūcies asinīs. Nāve iestājas pēc 10—14 stundām elpošanas centra

paralīzes dēj. Apmēram 50% saindēšanās gadījumu ir

letāli.

Homeopātijā izmanto svaigas saknes (Cicuta).
Augs ļoti bīstams arī mājdzīvniekiem — ja zirgs apēd apmēram

400 g velnarutku siena, tas nobeidzas.

Velnarutki ir insekticīds augs — dažos apgabalos tos lieto prusaku
iznīcināšanai.

VĒLZIEDES, RUDENS — COLCHICUM AUTUMNALE L.

Drogas: Vēlziedu sēklas — Semen Colchici

Vēlziedu sīpoli — Tubera Colchici (Radix Colchici, Bulbus

Colchici)
Vēlziedu ziedi — Flores Colchici

Daudzgadīgs augs. Gumsīpols ap 3 cm diametrā, līdz 7 cm garš,

segts ar brūnām zvīņām. Stumbrs ļoti īss. Lapas 3—4, pamīšus, lan-

cetiskas, līdz 30 cm garas, 3 cm platas, izplaukst rudenī. Zied rudenī

pirms lapu plaukšanas. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi. Apziedņa la-

pas 6, gaiši violeti rožainas vai baltas, divi gredzenos, apziednis pil-
tuvveidīgs, ar garu stobriņu. Putekšņlapas 6, divi gredzenos. Augļ-
lapas 3, sēklotne augšēja, irbuļi 3. Pogaļa ar 3 cirkņiem un daudz

sēklām. Sēklas uzdīgst 2—3 gados. Sk. 1. sējumā VI krāsaino tab.

Aug mitrās pļavās. Ļoti reti (Kuldīgā, Jelgavā, Sērenē). Pare-

tam kultivē. Zied no augusta līdz oktobrim. Indīgas.
Izmanto sēklas, gumsīpolus. Sēklas vāc maijā, jūnijā, izber uz

drānas plānā kārtā un tumšā vietā izžāvē. Izžuvušajām sēklām jābūt
sārti brūnā kiāsā, bez smaržas. Sīpolus ievāc pirms auga ziedēšanas

augusta beigās, septembrī, oktobrī. Izraktos sīpolus notīra no zemēm,

saknēm un lapu maksts atliekām un uzglabā svaigā veidā mitrās

smiltīs (ja tos izlieto 3 nedēļu laikā) vai arī izžāvē. Svaigiem sīpo-
liem ir diezgan netīkama smarža, izžuvušajiem tās nav. Kā sēklas,
tā sīpoli jāuzglabā šķirti no citām drogām, jo tie ir indīgi.

Sastāvs. Alkaloīdi kolhicīns (sīpolos līdz 0,25%, sēklās līdz 1,2%,
ziedos līdz 0,8%), kolhiceīns, kolhamīns (dezacetil-N-metilkolhicīns),
N-dezacetil-N-metil-kolhiceīns v. c; glikoalkaloīds kolhikozīds v. c;

kāda bāze tiokolhicīns, kas satur sēru, flavons apigenīns, aromātiskās
rindas skābes, fitosterīni, cukurs; sīpolos bez tam ir speciozīns, kolhi-

cerīns, 2-oksi-6-metoksibenzoskābe, taukas eļļas, olbaltumvielas, miec-
vielas, inulins, asparagīns. Pretaudzēju aktivitāte.

Lieto pie ādas, barības vada un kuņģa vēža, pie leikozēm.
Tautas medicīnā lieto pie podagras (ziedu tinktūru), pie locītavu

reimatisma, išiasa, neiraļģijām, pie nieru slimībām, tūskām, dzelte-

nas kaites, pie astmas, aizdusas, asiņu slimībām (sēklas); ārīgi lieto

pie reimatisma, neiraļģijām, podagras, varžaču nodzīšanai.

Kolhamīna ziedi — Unguenlum Colchamini (5%) lieto pie ādas

vēža I un II stadijas eksofītām un endofītām formām. Kontrindicēta

pie ādas vēža 111 un IV stadijā ar metastāzēm.

Audzēja virsmai un ādai tā apkārtnē 0,5—1 cm lielā rajonā uzziež

ar špateli 1—1,5 g ziedes, apsedz ar marli un piestiprina to ar lei-

koplastu. Pārsēju maina katru dienu. Pirms jauna pārsēja un ziedes

uzlikšanas rūpīgi notīra iepriekšējā reizē uzlikto ziedi un atdalījušos
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audzēja audus. Audzējs sāk sairt pēc 10—12 apziešanas reizēm. Ārstē-

šanās kurss ilgst 18—25 dienas, pie endofitām ādas vēža formām līdz

30—35 dienas. Ārstēšanu pārtraucot, brūci rūpīgi notīra un 10—12

dienas aseptiski pārsien.

Ziede jāuzliek ļoti uzmanīgi: nedrīkst uzlikt vienā reizē vairāk

kā 1,5 g, nedrīkst to likt tuvu gļotādām.
Ārstēšanās laikā sistemātiski jāizdara asins un urīna analize

Kolhamīns iesūcas caur ādu un gļotādu; lielās devās var izraisīt lei

kopēniju, vemšanu, caureju, nieru iekaisumu, vispārīgu vājumu, pa
augstinātu temperatūru.

Lietojot terapeitiskas devas, rodas vidēji izteikta leikopēnija. Daudz

kārt lietojot, vērojama toksiskās darbības kumulācija.
Tiklīdz sāk izpausties toksiskas parādības, slimajam jādod gli

koze, askorbīnskābe, leikogens vai citi leikopoēzes stimulatori.

Colchaminum lieto pie barības vada vēža, it īpaši ja tas lokalizē-

jies barības vada apakšējā trešdaļā un kuņģa augšdaļā (pie barības

vada pārejas kuņģī), kad nav iespējama operatīva ārstēšana. Kolha

mīnu dod 0,006—0,01 g dienā — atkarībā no tā, kā panes, 2—3 rei

zes dienā (labāk dot mazākās devās un biežāk). Ārstēšanās kursam

pietiek ar 0,05—0,11 g preparāta. Lietojot kolhamīnu, barība brīvāk

iet cauri barības vadam, samazinās sāpes, uzlabojas slimnieka vispā-
rējais stāvoklis. Ārstēšanas kursu atkārtojot, efekts nav vairs tik

izteikts.

Ja kolhamīnu kombinē ar sarkolizīnu, tad abus dod vienlaicīgi
3 reizes nedēļā: sarkolizīnu pa 0,015 g, kolhamīnu 0,005—0,006 g
vienā reizē. Pirms ieņemšanas tabletes sasmalcina pulverī un sajauc.
Pulveris jāieņem pēc iespējas bez šķidruma vai ar nedaudz šķidruma
(ar I—21 —2 karotēm tējas vai ķīseļa), lai tas ilgāk aizturētos uz audzēja
virsmas un ilgāk izpaustos tā vietējā darbība. Ja barības vads pil-
nīgi necaurejams, preparātu ievada pa gastrostomisku atveri. Kad
barības vada eja atbrīvojas, preparātu ieņem caur muti.

Ārstēšanās kurss ilgst 4—5 nedēļas ar 10—15 devām. Pēc tam

seko I—3 mēnešu pārtraukums.

Ārstējas ārsta rūpīgā uzraudzībā un kontrolējot asins sastāvu. Ja

1 mm
3 asiņu leikocītu mazāk par 3000 un trombocitu mazāk par

100000, preparāta lietošanu pārtrauc, kāmēr atjaunojas normāla asins

aina.

Lietojot kolhamīnu un sarkolizīnu, var rasties nelabums, vem-

šana. Tādā gadījumā ārstēšanu pārtrauc 2—3 dienas, nozīmē mazākas

devas vai lieto pretvemšanas līdzekļus (aminazinu, piridoksinu).
Preparātu pārdozējot vai pie paaugstinātas jutības (piemēram, pēc

staru terapijas), iespējama ļoti liela asinsrades pazemināšanās, kas

izpaužas stiprā leikopēnija un trombopēnijā. Tādā gadījumā jāpārlej
asinis (100—125 ml) un leikocītu un trombocitu masa. Ja preparātu
pārdozē, var parādīties arī asiņaina caureja, pārejoša matu izkrišana.

Ārstēšana ar kolhamīnu un sarkolizīnu kontrindicēta, ja ir aizdo-

mas par bronhu perforāciju vai ir perforācija, pie spastiska klepus,
asiņainām krēpām, ja krasi pazemināta asiņu atjaunošanās kaulu

smadzenēs un 1 mm
3

asiņu leikocītu mazāk par 4000 un trombocitu

mazāk par 100000, kā arī pie anēmijas.

Homeopātijā izmanto svaigus gumsīpolus (Colchicum).
Kolhicīns ir viena no vistipiskākajām karioklastiskajām augu in-

dēm. To atklāja 1819. gadā farmaceiti Peletjē un Kavents. Taču
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cerības, ka atrasts labs pretaudzēju līdzeklis, neattaisnojās, jo kol-

hicina efektīvās terapeitiskās devas ļoti toksiskas, bet maksimāli pa-
nesamām devām antiblastiskā darbība nenozīmīga. 1950. gadā izdala

no vēlziedēm jaunu alkaloidu kolhamīnu (V. Kiseļovs, G. Meļrrikovs.
A. Berzons). Kolhamīns pēc farmakologiškas darbības līdzīgs kolhi-

cīnam (tas traucē šūnu kodola dalīšanos, t. i., nomāc šūnu mitotisko

aktivitāti), bet 7—B reizes mazāk toksisks. Medicīnas praksē to lieto

no 1954. gada.
Nedaudz vēlāk kolhamīnu izdala no vēlziedēm ārzemēs un nosauc

par vielu F un preparātu Demecolcinum (Sērs u. c. 1954.). Demecol-

citium kā citostatiskam līdzeklim ir labvēlīga ietekme pie mieloīdām

leikēmijām, dažreiz ari pie karcinomām, sarkomām (Meslins, Boks,
Gross u. c. 1953.).

Alkaloidus kolhicīnu, kolhamīnu, kolhiceīnu un speciozīnu satur

arī Colchicum speciosum Stev. sēklas un gumsīpoli.
Tautas medicīnā vēlziedes ir viens no vecākajiem augiem, kuru

izmanto pie podagras. AAedicīnā vēlziedes lieto kopš 1763. gada (pie
podagras, kroniska locītavu reimatisma, neiraļģijām). Pie podagras
tās sevišķi ieteica angļu ārsti (1814.). Podagras akūtas lēkmes sā-

kumā koihicīns mazina sāpes un iekaisumu slimajās locītavās un

dažkārt smags slimnieks jau otrā trešā dienā var celties. Kolhicīnu
lietoja ne ilgāk kā divas trīs dienas, jo parasti pēc trešās ceturtās

devas (pāris miligramiem kolhicīna) sākas vemšana, holerai līdzīga
caureja. Lietojot ilgāku laiku, var iestāties kumulācija un kroniska

saindēšanās (ar 10—40 caurejām dienā), jo koihicīns lēni uzsūcas,
lēni noārdās un izdalās no organisma. Nāvīgas var būt 0,02 g kol-

hicīna (6,0 g sēklas, 60,0 g tinktūra). Pēc toksiskām devām sākas pa-

kāpeniska muguras un iegareno smadzeņu paralīze, nāve iestājas
nosmakšanas resp. elpošanas centra paralīzes dēļ. Ārzemēs (sevišķi
Francijā) bieži atzīmēta saindēšanās ar privātā sektora ražotām

zālēm, kas satur kolhicīnu.

VERATRES, LOBELA — VERATRUM LOBELIANUM Bernh.

(čemeres, cemeriņi)

Drogas: Veratru saknes (vai sakneņi) — Radix Veratri (Rhizoma
Veratri albi)

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs 70—170 cm garš, pie pamata ar

brūnām makstīm. Sakneņi un saknes sulīgas, spēcīgas. Lapas pamī-
šus, 10—20 cm garas, ap 10 cm platas, plati eliptiskas (apakšējās),
olveidigi lancetiskas (stumbra vidū) vai lineāras (augšējās), mala

gluda, gals pasmails, dzīslojums lokveidīgs. Ziedi divdzimumu, akti-

nomorfi, 20—60 cm garās skarās stumbra galotnē. Apziednis vien-

kāršs, dzelteni zaļš, apziedņa lapas 6, ap 1 cm garas. Putekšņlapas
6. Augļlapas 3, sēklotne augšēja. Auglis pogaļa (66. att.).

Au d zē botāniskajos dārzos. Savvaļā PSRS Eiropas daļas mežu

un meža stepju joslā, Sibīrijā. Zied jūlijā, augustā.
Lobeļa veratres uzskata par balto veratru — Veratrum album L.

varietāti — V. album L. var. lobelianum Rchb.

Izmanto saknes un sakneņus.
Sastāvs. Steroīdi alkaloīdi (saknēs 1,4—1,85%, pat 2,97%, lapās

0,1—1,86%, stumbros 0,09—1,470) protoveratrīns A un B (ļoti indīgs
2 alkaloidu maisījums), protoveratridīns, jervīns, glikoalkaloīds
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pseidojervīns, rubijervīns, alkamīns x, glikozīds veratramīns, cukuri,
glotvielas, krāsvielas, miecvielas, sveķi, ciete, minerālvielas, orga-
niskās skābes u. c. Sastāvs maz izpētīts. Labi ir izpētītas baltās verat-

res — Veratrum album L., kurās atrasti vairāk kā 10 alkaloīdi. Pa-

visam no dažādām veratru sugām izdalīti ap 30 alkaloidu. Visas ve-

ratres ir Joti indīgi augi.
Lieto pie hipertoniskās slimības I un II stadijas kā hipotensīvu

līdzekli; ārīgi lieto pie neiraļģijām, artrītiem, reimatisma u. c. gadī-
jumos sāpju remdināšanai, pie kašķa, pret matu utīm.

Tautas medicīnā lieto pie paaugstinātas temperatūras, drudža, ma-

lārijas (sakņu pulveri ar medu; Dagestānā), pie plaušu karsoņa, tīfa,
akūta reimatisma, pie nervu slimībām, krampjiem, pie nieru slimībām,
kolikām, holēras; pie ekzēmām, ēdēm, reimatisma, podagras (sasmal-
cinātas saknes sajauc ar krējumu un izkarsē krāsnī), pie kašķa, pret
blaugznām (sakņu novārījumu).

No veratrēm iegūts jauns preparāts ar spēcīgu hipotensīvu un pret-
iekaisuma darbību (Popovs, Tsonevs, Petrovs, 1965., Bondarenko,

1966.). No protoveratrīna iegūst Tensativum (ražo Ungārijā), lieto

pie hipertoniskās slimības. Pēc darbības līdzīgs ir Veralest (ražo
Čehoslovakijā).

Terapeitiskās devās protoveratrīns ilgāku laiku pazemina asins-
spiedienu. Sirds darbību tas sākumā uzbudina, tad paralizē. Letāla
var būt 1,0—2.0 g liela veratru sakneņu deva.

Homeopātijā izmanto Veratrum album L. un V. viride Ait. žāvētus

sakneņus ar saknēm.

Veratres ir spēcīgs insekticīds augs, ko plaši izmanto veterinā-

rijā (utu, blusu u. c. parazītu iznīcināšanai) un lauksaimniecībā. Strā-

dājot ar tām (ievācot, žāvējot v. tml.), jāievēro liela piesardzība un

jāaizsedz seja ar vairākkārtīgi salocītu mitru marli, rokās jāuzvelk
cimdi. Tās stipri kairina jušanas nervu galus, izraisa ādas iekaisumu,
šķavas; ieņemot iekšķīgi apmēram 1 g, pastiprinās siekalu un sviedru

sekrēcija, parādās vemšana, caureja.

VERBENAS, DZIEDNIECĪBAS — VERBENA OFFICINALIS L.

Droga: Verbenu laksti — Herba Verbenae (Herba Columbariae)

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs četršķautnains, līdz 0,5 m garš,
maz zarains. Lapas pretējas, vienkāršas, plūksnaini vai trīsstaraini

(augšējās) daivainas vai šķeltas, mala strupi zāģzobaina. Ziedi div-

dzimumu, zigomorfi, vārpās stumbra un zaru galos. Kauslapas 5. Vai-

naglapas 5, vainags piltuvveidīgs, gandrīz divlūpains, gaiši violeti

sārts, retāk balts. Putekšņlapas 4. Augļlapas 2, sēklotne augšēja.
Auglis 4 riekstiņu skaldauglis. (66. att.)

Aud zē botāniskajos dārzos kā ārstniecības augu. Zied visu

vasaru.

Izmanto ziedošu zaru galotnes ar lapām, lapas.
Sastāvs. Miecvielas, rūgtvielas, glikozīdi verbenalīns, verbenīns; al-

kaloīdi, saponīni, ēteriskās eļļas, ferments emulsīns, invertīns, glot-
vielas. Sastāvs maz pētīts.

Lieto ēstgribas un gremošanas uzlabošanai, pie organisma vispā-

rēja vājuma, nespēka, mazasinības, caurejas.
Tautas medicīnā lieto arī pie galvas sāpēm, nervozitātes, bez-

miega (uz 2 glāzēm novārīta atdzisuša ūdens ņem 3 tējkarotes dro-

gas, ļauj 8 stundas stāvēt, lieto pa XU glāzei 4 reizes dienā; lakstu
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— Veratrum lobelianum Bernh.

(pa kreisi), dziedniecības verbenas — Verbena officina-
lis L.

66. att. Lobela veratres

pulveri lieto pa naža galam 3 reizes dienā); pie drudža, paaugstinā-
tas temperatūras, pie organisma vispārēja vājuma, pie klepus, astmas,

krampjiem, pie skrofulozes, pie aknu un nieru slimībām, pie palieli-
nātas liesas, pie menstruāciju iztrūkuma, reimatisma, zobu sāpēm;

ārīgi lieto pie mutes un rīkles gļotādas iekaisumiem, mēles augoņiem
(uzlējumu skalošanai), pie dažādiem ādas izsitumiem (arī iešķīgi),
slikti dzīstošām brūcēm, augoņiem, venērisko slimību čūlām (uzlējuma
apliekamos), pie kašķa.

Verbenu uzlējumu — Inf. Verbenae 10,0—200,0 lieto pa 1 ēdam-

karotei 3 vai 4 reizes dienā.

Homeopātijā izmanto visu ziedošu, svaigu augu (Verbena).
Verbenas ir viens no vecākajiem un savā laikā populārākajiem

ārstniecības augiem, ko labi pazina klasiskās senās tautas, arī ēģip-
tieši; maz bija tādu slimību, kur neizmēģināja verbenas. Senajā

Grieķijā tās pat uzskatīja par svētu augu, kas nes cilvēkam laimi.
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VĒRMELES -ARTEMISIA ABSINTHIUM L.

Drogas: Vērmeļu laksti — Herba Absinthii

Vērmeļu lapas — Folia Absinthii
Vērmeļu ziedi — Flores Absinthii

Daudzgadīgs lakstaugs ar rūgteņu, spēcīgu smaržu. Sakneni resni,biezi vien koksnaini. Stumbrs 60-120 cm augsts, ļoti zarains,'sudrab-
pelēks daudzo matiņu dēļ. Lapas pamīšus, vienkāršas, 4—12 cm garasvairākkārt plūksnaini dalītas lancetiskas vai lineārās, strupās vai
smailas, 2-3 (5) mm platās plūksnās, plātne abās pusēs zīdaini pe-
lēka ar daudz matiņiem; rozetes lapas ar kātu, pārējās sēdošas. Ziedi
3—4 mm platos, nokarenos kurvīšos, tie stāvās, zarainās skarās VI-

67. att. Vērmeles — Artcmisia ■obsinthium L.
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kala lapas jumstiņveidīgi. Kurvīša gultne plakana, ar rupjiem mati-

ņiem. Ziedi dzelteni, ar stobrveidigu vainagu, divdzimumu vai ari kur-

vīša malā sievišķi. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja.
Auglis apmēram 1,5 mm garš sēklenis, bez lidmatiņiem. (67. att.)

Aug dārzos, ceļmalas, sētmalās, nezālienēs. Ne bieži. Zied jū-

lijā, augustā. Indīgas.
Izmanto jaunos, lapainos dzinumus vai lapas, kā ari ziedu kur-

vīšus. Lakstus ievāc, kad augi pilnīgi attīstījušies, bet vēl nezied

(maija beigās, jūnija sākumā). 2āvē bēniņu telpās uz sietiem. Drogai

jābūt gaiši pelēki zaļā krāsā. Grieztajā drogā nedrīkst būt par 8 mm

lielāku daļu vairāk par 10%.
Sastāvs. Ēteriskā eļļa absintols (0,5—2%), tajā tujolspirts (10—

24%), ketons tujons (3—10%), pinēns, kadinēns, fellandrēns, a-kario-

lillēns, Y' seP mēns, bizabolēns, hamazulenogēns, etiķskābes, izovale-

riānskābes. palmitinskābes esteri, seskviterpēni absintīns, anabsintīns,

gvaianolīdi arborescīns, artabsīns, prohamazulenogēns, ketolaktoni, oksi-

laktons, artemizetīns (5-oksi-3,6,7,3,'4-pentametoksiflavons), kofeīn-

skābe, dzintarskābe, ābolskābe, miecvielas, proteīns (16,7%), 16 sva-

rīgākās aminoskābes, flavonoīdi artemetīns, rutīns, karotini, fillohi-

noni, askorbīnskābe (175 mg%). Pavisam izdalītas vairāk kā 10

kristāliskas vielas, no tām 7 seskviterpēnu laktoni.

Lieto ēstgribas un gremošanas uzlabošanai, pret krampjiem (spirta
tinktūru; Athanasova-Shopova, Rausinovs, 1965.).

Tautas medicīnā lieto pie ēstgribas trūkuma, gremošanas traucē-

jumiem, pie kroniskas caurejas, čūlu slimībām (uz 1 glāzi verdoša

ūdens ņem V2tējkaroti sausu lakstu, ļauj kā tējai 20 minūtes ievil-

kties, lieto pa '/*—V 2glāzei 3 reizes dienā V2stundu pirms ēšanas;
lakstu pulveri lieto pa naža galam — apmēram 2 vai 3 g 4—6 reizes

dienā; ziedu kurvīšu izvilkumu degvīnā vai spirtā lieto pa 50—60 pi-
lieniem līdz 1 tējkarotei 3 vai 4 reizes dienā), pie dizentērijas, holē-

jras (ziedu kurvīšu uzlējumu), pret meteorismu, grēmām. ķuņģa_ spaz-
"mām.'pret sliktu mutes smaku, pie mazasinībasT piV~aknu slimībām,

dzeltenās kaites, pret aptaukošanos, pie tūskām, pie hipertonijas,
bezmiega, nervozitātes, pie epilepsijas, krampjiem, paralīzēm, pie
menstruāciju trūkuma, sāpēm, sāpju remdināšanai dzemdībās, pret

polucijām, zarnu parazītu izdzīšanai; ārīgi lieto pie sasitumiem, pam-
pumiem, izgulējumiem, pie strutojošām brūcēm un čūlām, pie acu

slimībām (uzlējumu vai novārījumu apliekamiem, kompresēm), zarnu

parazītu izdzīšanai (klizmas; pret spalīšiem uz 1,5 glāzēm vērmeļu
uzlējuma ņem 1 sīpola vai 1 ķiplolča daivas novārījumu), pret bez-

miegu (paliek zem spilvena vērmeļu lakstus vai apliek ap galvu vēr-

meļu lakstu novārījumā samitrinātu drānu).

Vērmeļu lakstu uzlējumu — fnf. herbae Absinthii 10,0—200,0 lieto

pa ēdamkarotei pirms ēšanas. Vērmeļu tinktūru — Tincturae Absin-

thii lieto pa 15—20 pilieniem 3 reizes dienā V2stundu pirms ēšanas.

Vērmeles ir daudzu vēdera, ēstgribas, žultsdzinēju tēju, pilienu,
tablešu sastāvdaļa.

Vērmeles stimulē kuņģa, žults, pankreasa sekrēciju, rosina ēst-

gribu, tās ir viegls pretsāpju un miega līdzeklis, tām ir pretiekaisuma,
dziedinoša, antiseptiska darbība, tām piemīt antihelminta aktivitāte.

No vērmelēm iegūst hamazulēnu, tas aktivē retikuloendoteliālo
sistēmu, fagocitārās funkcijas. Ziedi Dermazulenum lieto pie rentgena
starojuma izraisītiem apdegumiem, ekzēmām, reimatisma.

Vērmeles ir oficināla droga vairāk nekā 20 valstīs, arī pie mums.
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Vērmeles ir indīgs augs — nedrīkst bez jēgas glāzēm dzert vēr-

meles, kā to nereti laukos dara «pie pārstaipīšanās»; arī mazās de-

vās tās nedrīkst ilgi lietot, it īpaši bērni. Saindējoties ar vērmelēm
var būt krampji, psihiski traucējumi, var zaudēt redzi.

Vērmeles kontrindicētas grūtniecības periodā.
Homeopātijā izmanto svaigas rozetes lapas un ziedošu zaru ga-

lotnes (Absinthium).
Ļoti kaitīgs veselībai ir vērmeļu liķieris un vīns.

VERONIKAS — VERONICA L.

Daudzgadīgi vai viengadīgi (tīrumu veronikas) lakstaugi. Lapas
vienkāršas, veselas, sēdošas vai ar īsu kātu, mala zobaina. Ziedi

divdzimumu, zigomorfi, ķekaros. Kauslapas 4. Vainaglaps 4, pie pa-

mata saaugušas, pie tam viena vainaga daiva daudz šaurāka par
pārējām, vainaga stobriņš ļoti īss. Putekšņlapas 2. Augļlapas 2.

Sēklotne augšēja. Auglis otrādi olveidīga, līdz 0,5 cm gara pogaļa.

68. att. Avotu veronikas — Veronica beccabunga L. (pa kreisi), gar

lapu veronikas — V. longifolia L.
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Avotu veronikas — Veronica beccabunga L.

Droga: Avotu veroniku laketi — Herba Beccabungae
Stumbrs kails, 10—50 cm garš. Lapas ovālas vai gareni olveidī-

gas, I—7 cm garas, līdz 2,5 cm platas. Ziedi ķekaros augšējo lapu
žāklēs, vainags zils ar tumšākām dzīslām, 4—9 mm diametrā

(68. att.). Aug grāvjos, tekošos ūdeņos. Bieži. Zied no aprija līdz

septembrim.
Izmanto lakstus. levāc no maija līdz augustam.
Sastāv6. Rūgtvielas, miecvielas, alkaloīdi, ēteriskās eļjas, aukubīns

(rinantīns), veronicīns; saponīni. Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie cingas, dzeltenās kaites, pie locītavu

sāpēm, kā asinstīrītāju pie dažādiem ādas izsitumiem (uz 1 glāzi ver-

doša ūdens ņem 1 tējkaroti svaigu lakstu, ļauj V 2stundu ievil-

kties, lieto pa V 4glāzei 2 vai 3 reizes dienā; lieto arī lakstu sulu).

Dziedniecības veronikas — Veronica officinalis L.

(zemtekas)

Droga: Dziedniecības veroniku laksti —
Herba Veronicae offici-

nalis

Stumbrs ložņājošs, 10—35 cm garš, ar matiņiem, tāpat kā lapas,
ziedu ķekari stāvi. Lapas otrādi olveidīgas vai garenas, 1,5—4 cm

garas, 1,2 cm platas. Ziedi gaiši violeti zili, 3—4 mm gari. (69. att.)

Aug mežos, pļavās, krūmājos. Ļoti bieži. Zied jūnijā, jūlijā.
Izmanto ziedošus lakstus. Homeopātijā izmanto visu augu un Vir-

džīnijas veroniku — Veronica virginica L. sakneņus ar saknēm (Lep-
tandra), kas ir arī Cholelitinum2 sastāvā.

Sastāvs. Saponīni, alkaloīdi, rūgtvielas, miecvielas, glikozīdi, ēte-

riskās eļļas (zīmes), organiskās skābes, cukuri, sveķi.
Lieto tautas medicīnā pie saaukstēšanās kā sviedrēšanās līdzekli,

pie kroniska bronhīta, plaušu tuberkulozes, klepus, pie astmas (uz
1 glāzi verdoša ūdens ņem V2ēdamkaroti drogas, ļauj kā tējai ievil-

kties, lieto pa 'A glāzei 3 vai 4 reizes dienā), pie kroniskām ādas

slimībām, skrofulozes, pie gremošanas trakta iekaisuma, ēstgribas
trūkuma (uzlējumu), pie nieru, urīnpūšļa slimībām (2 tējkarotes
lakstu sulas dienā kopā ar kazas pienu), pie podagras (rītos izdzer

ap 60 g lakstu sulu), reimatisma, pie aknu slimībām, žultsakmeņiem,
dzeltenās kaites; ārīgi lieto brūču dziedināšanai, pie ādas iekaisumiem,

ēdes, apdegumiem (lakstu uzlējuma apliekamos, vannas).

Birztalu veronikas — Veronica chamaedrys L.

Stumbrs četršķautnains, 10—25 (50) cm garš, ar 2 matiņu rindām.

Lapas ieapaļi olveidīgas, līdz 5 cm garas, I—31 —3 cm platas. Ziedu ķe-
kari augšējo lapu žāklēs, vainags spilgti zils, 1—1,5 cm diametrā.

Aug krūmājos, pļavās, sētmalēs. Bieži. Zied maijā, jūnijā.

Garlapu veronikas — Veronica longifolia L.

Stumbrs 30—100 cm garš. Lapas gareni vai lineāri lancetiskas,

3—15 cm garas, I—4 cm platas, mala vienkārt vai divkārt zāģzo-
baina, gals slaidi smails. Ziedu ķekari blīvi, zaru galos. Vainags

spilgti zils, 0,5—0,7 cm garš. (68. att.)

Aug ūdeņu krastmalas, grāvjos, krūmājos. Ne bieži. Zied no

jūnija līdz augustam.
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Krastu veronikas — Veronica teucrium L.

Stumbrs 15—70 cm garš, ar matiņiem. Lapas gareni olveidīgas,
3—5,5 cm garas, 1,5—2,5 cm platas, pamats sekli sirdsveidīgs. Ziedu

ķekari augšējo lapu žāklēs. Ziedi spilgti zili, retāk iesārti, 0,9—1,7 cm

diametrā.

Aug pakalnos, sausās pļavās. Ne bieži. Zied jūnijā, jūlijā.

Tīrumu veronikas — Veronica arvensis L.

Stumbrs 5—30 cm garš, ar matiņiem. Lapas olveidīgas, 0,5—1,3 cm

garas, 0,4—1 cm platas, pamats sirdsveidīgs. Ziedi pa vienam lapu
žaklēs, gaiši zili, 1,5—2 mm gari.

Aug laukos. Bieži. Zied no maija līdz oktobrim.

69. att. Dziedniecības veronikas — Veronica offi'
cinalis L.
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Upmalu veronikas — Veronika anagallis-aquatica L.

Stumbrs 10—80 cm garš, kails. Lapas gareni olveidīgas vai lan-

cetiskas, 2—lo cm garas, 0,5—4 cm platas. Ziedu ķekari lapu žāklēs,

vainags gaiši zils, ar tumšākām dzīsliņām, 0,4—0,5 cm diametrā.

Aug .grāvjos, lēni tekošos ūdeņos. Bieži. Zied no jūnija līdz

oktobrim.

Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Miecvielas, rūgtvielas, ēteriskās eļļas, alkaloīdi, askorbīn-

skābe
r

karotini, glikozīds aukubīns (birztalu un tīrumu veronikās).
Lieto tautas medicīnā pie saaukstēšanās, klepus, iesnām, pie kro-

niska bronhīta, bronhiālās astmas, aizdusas, pie plaušu tuberkulozes,

pie gremošanas trakta, nieru, urīnpūšļa iekaisumiem, asiņaina urīna,

pie dažādām asiņošanām (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 tējkaroti
lakstu, Jauj 2 stundas stāvēt, lieto pa

l/2 glāzei pirms ēšanas), pie
galvas sāpēm, «kaulu laušanas» (garlapu veroniku lakstu uzlējumu),
pie kroniskām ādas slimībām, pie čūsku un traku dzīvnieku kodu-

miem; ārīgi lieto pie dažādiem ādas izsitumiem, pinnēm, sastrutoju-
miem, pie ādas niezes, ādas sēņu slimībām( uz 1 daļu svaigu lakstu

ņem 1 daļu spirta, ļauj 10 dienas stāvēt, nokāš, tad pielej vēl 1 daļu
spirta, atkal nokāš, uz 75 g filtratą pieliek 1 g Peru balzama, bet

var iztikt arī bez tā, pirms lietošanas saskalina; M. Nosals), pie brū-

cēm, apdegumiem (lakstu novārījumu apliekamiem, vietējām vannām),

pie strutojošām brūcēm (uzliek
svaigas lapas), pie kāju svīšanas,
izsutumiem (kājas aptin ar svaigām
lapām, ieliek pirkstu staipās sa-

smalcinātas svaigas lapas), pie
audzējiem (upmalu veronikas).

Veronikas atvieglina gļotu atda-

līšanos elpas ceļos, stimulē dažādu

dziedzeru darbību, rosina ēstgribu,
tām ir pretiekaisuma, pretkrampju
antiseptiska, dziedinoša, antitok-

siska darbība. Veronikas ir fungi-
cīdi aktīvas.

VERSMELES, DZIEDNIECĪBAS—

ANCHUSA OFFICINALIS L.

Drogas: Vēršmēļu lapas — Fo-

lia Buglosi

Vēršmēļu laksti —

Herba Buglosi (Herba
Anchusae)
Vēršmēļu saknes —

Radix Buglosi
Vēršmēļu ziedi — F/o-
-res Buglosi

70. att. Dziedniecības vēršmēles —

Anchusa officinalis L.
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Divgadīgs vai daudzgadīgs lakstaugs, viscaur ar skarbiem mati-

ņiem. Stumbrs 30—100 cm augsts. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas,

iegareni lancetiskas vai lineāras, līdz 18 cm garas, 1,5—3 cm platas,
mala gluda, apakšējās lapas ar kātu un ķīļveidīgu pamatu, pārējās —

sēdošas. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, ritujos. Kauslapas 5, līdz

pusei saaugušas. Vainaglapas 5, vainags stobrveidīgs, līdz 6 mm

garš, tikko izplaucis tumši violeti zils (retumis balts), vainadziņš
balts, samtains. Putekšņlapas 5, paslēptas vainaga stobriņā. Augļla-
pas 2, sēklotne augšēja. Auglis 4 riekstiņu skaldauglis. (70. att.)

Aug ceļmalas, laukos, nezālienēs. Bieži. Zied no maija līdz

augustam. Indīgs.
Izmanto ziedošus lakstus, saknes, lapas.
Sastāvs. Alkaloīds cinoglosīns, glikoalkaloīds konsolidīns, alan-

toīns. Fitoncīdi.

Lieto tautas medicīnā pie kuņģa čūlas, pie gremošanas trakta

iekaisumiem, pie klepus saaukstēšanās gadījumā (ziedus); ārīgi lieto

pie slikti dzīstošām brūcēm un čūlām, pie zobu sāpēm.

VĪBOTNES — ARTEMISIA L.

Daudzgadīgi vai viengadīgi (vasaras vībotnes) lakstaugi. Sakneņi
īsi, resni, ar asu garšu. Lapas pamīšus, vienkāršas, plūksnaini dalītas.

Ziedi dzelteni vai iesārti, kurvīšos, kurvīša vidū parasti divdzi-

mumu, malā — viendzimuma ziedi (sievišķi). Kausmatiņu nav. Vai-

naglapas 5, vainags stobrveidīgs. Putekšņlapas 5. Kurvīša gultne pla-
kana, bez plēkšņmatiņiem. Vīkala lapas vairākās rindās jumstiņvei-

dīgi. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. Auglis sēklenis bez lidmatiņiem.

Cērmju vībotnes — Artemisia cina (Berg.) Pol.

(cērmju vērmeles, cērmju zāles)

Droga: Cērmju vībotņu ziedi —
Flores Cinae (Semen Cinae)

Stumbri ļoti zaraini, 30—60 cm gari. Lapas pelēki zaļas ar šaurām

plūksnām. Ziedu kurvīši uz īsiem sānzariņiem, ļoti sīki, ar 3—6 zie-

diem, atgādina sēklas. (71. att. 1, 2, 3.)

Aug sausās stepēs, pustuksnešos (Turkmėnija u. c). Zied jū-

lijā, augustā.

71. att. Cērmju vībotņu — Artemisia eina (Berg.) Pol. lapas plūksna
(1), zariņš ar ziediem (2), zieds (3), parasto vībotņu — A. vulga-
ris L. zieds (4) un lapas plūksna (5).
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Izmanto neizplaukušus ziedu kurvīšus («cērmju zāļu sēklas»),
lakstus. Homeopātijā izmanto žāvētus kurvīšus (Cirta).

Sastāvs. Seskviterpēnu laktons santonīns (4—7%; visvairāk santo-

nīna neatplaukušos ziedu kurvīšos; saknēs un sēklās santonīna nav;

gaismā santonīns pārvēršas izomērā hromosantonīnā); ēteriskās eļļas
(1,5—3 8/o), tajās cineols (70—80%), d/-a-pinēns, terpinēns, /-a-terpi-
neols, /-kampars, karvakrols, seskviterpēnu spirti seskviartemizols

(pārveidojas gvaiazulēnā) un seskviartemezēns. Ziedu kurvīšos arī be-

taīns, holīns, ogļūdeņradis C32H66, rūgtvielas, krāsvielas, ābolskābe,
etiķskābe, sveķi, taukas eļļas.

Lieto pie askaridozėm (cērmēm, spalīšiem un citiem apaļajiem
tārpiem), pie plaušu tuberkulozes, bronhiālās astmas; ārīgi lieto (dar-
minolu) pie reimatisma, neiraļģijām, pie rentgena staru izraisītiem

apdegumiem, allerģijām. Tautas medicīnā lieto arī pie ekzēmām.

Cērmju vībotņu ziedus dod pa 5,0 g 3 reizes dienā 2 dienas (iepriek-
šējā dienā jāievēro diēta, vakarā jālieto caurejas līdzeklis); bērniem

uz katru dzīves gadu dod 0,25 g 3 reizes dienā IV2—2 stundas pirms
ēšanas. Pēc pēdējās zāļu devas vakarā dod caurejas līdzekli.

Lietojamas tikai ar ārsta ziņu. Pēc lielām santonīna

devām iestājas anomālija krāsu uztverē — gaiši apgaismoti priekš-
meti liekas violeti, tad zaļi, beidzot dzelteni, uz laiku var zaudēt pat
redzi. Var parādīties arī galvas sāpes, reibonis, vemšana.

No cērmju vībotnēm iegūst arī tīru santonīnu; pastāv uzskats, ka

tas kaitīgāks un mazāk drošs kā cērmju vībotņu ziedi.

Cērmju vībotņu ziedu emulsija mēģināta pie akūtas plaušu tuber-

kulozes (G. Tarabajevs). Uz 5 glāzēm drogas ņem 5 / ūdens un

savāra, tad ļauj 12 stundas stāvēt; šķidrumu nokāš caur marli un vai-

rākas stundas tvaicē uz lēnas uguns; vārīšanās brīdī pielej V 2/

svaiga pilnpiena un vēl vāra 30—40 minūtes. Pēc tam pieliek 15 g
kausēta sviesta un ilgāku laiku karsē uz lēnas uguns, visu laiku

maisot; atdzisušam maisījumam pieliek 200 g cukura; pirmajās divās

dienās dod šīs emulsijas pa 1 tējkarotei dienā tukšā dūšā, nākošajās
divi dienās — pa desertkarotei un beigās pa ēdamkarotei dienā.

Emulsiju lieto 3—B mēnešus ar 2 nedēļu pārtraukumiem pēc katriem

3 mēnešiem.

Cērmju vībotņu ēteriskās eļļas (Darminolum, Oleum Cinae) bakte-

ricīdi aktīvas pret stafilokokiem, streptokokiem, gonokokiem. Te-

rapeitiskās devās (ievadītas intravenozi) tās pazemina arteriālo asins-

spiedienu, zarnu trakta gludās muskulatūras tonusu, sašaurina asins-

vadus. Gvaiazulēnam ir izteikti pretiekaisuma darbība, tas pavājina
alerģiskās reakcijas, pastiprina audu reģenerāciju.

Jūrmalas vībotnes — Artemisia maritima L.

Droga: Jūrmalas vībotņu laksti — Herba Absinthii maritiml

Stumbrs 30—60 cm garš. Lapas abās pusēs ar baltu matiņu tūbu,

uz rudens pusi kļūst kailākas, plūksnas strupas, ap 1 mm platas,
pie lapas kāta pamata austiņas. Ziedu kurvīši 2—3 mm plati.

Aug sāļainās jūras krasta augsnēs. Reti (adventīvs). Zied sep-
tembrī, oktobrī.

Izmanto lakstus un ziedu kurvīšus.

Sastāvs. Glikozīdiskas rūgtvielas, miecvielas, monociklisks seskvi-

terpēns temizīns, santonīns, artemizīns, ēteriskās eļļas, sveķi, minerāl-

vielas. Fitoncīdi.
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Lieto tautas medicīnā gremošanas un ēstgribas uzlabošanai, pie
plaušu tuberkulozes, aizdusas, pret dzemdes asiņošanu (uz 1 glāzi
verdoša ūdens ņem V 2tējkaroti sausu lakstu, slēgtā traukā 2 stun-
das ļauj stāvēt karstuma, bet nevāra, lieto pa lļ4 glāzei 3 reizes
dienā V2stundu pirms ēšanas); zarnu parazītu izdzīšanai; ārīgi lieto

pie sasitumiem, pampumiem (ierīvē ar uzlējumu vai uzliek sasmalci-

nātus lakstus), pie dispepsijas (silta lakstu uzlējuma apliekamos), da-
žādu sāpju remdināšanai (2—3 ēdamkarotes lakstu saplaucē, ieliek
drāna un uzliek sāpīgajai vietai).

Lauku vībotnes — Artemisia campestris L.

Droga: Lauku vībotņu ziedi — Flores (nSemen») Ariemisiae rub-
rae

Stumbri 30—60 cm gari. Lapas ap 4—9 cm garas, plūksnas 0,5—
1,5 mm platas, smailas, pie lapas kāta pamata austiņas. Ziedu kur-

vīši 2—3 (8) mm gari.
Aug laukos, ceļmalas, upmalās, nezālienēs. Bieži. Zied no

augusta līdz oktobrim.

Izmanto neizplaukušus ziedu kurvīšus.

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā kā rūgtvielu ēstgribas un gremošanas uz-

labošanai, pie vēdera sāpēm, pie urīnpūšļa iekaisumiem, pie sievietes

dzimumorgānu saslimšanām, pret asiņošanu (uz 1 glāzi ūdens ņem
1 tējkaroti drogas, lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā); lakstus de-
dzina telpu izkvēpināšanai — dezinfekcijai.

Parastās vībotnes — Artemisia vulgaris L.

Drogas: Vībotņu laksti — Herba Ariemisiae

Vībotņu saknes — Radix Ariemisiae

Stumbri (30) 60—120 cm gari, bieži ar zilgani violetu nokrāsu.

Lapas līdz 20 cm garas, plūksnas 3—B (10) mm platas, smailas,

lapu apakšpuse pelēcīga, ar matiņiem, mala parasti ieritinājusies.
Ziedu kurvīši 3—4 mm gari, ap 2 mm plati, nokareni. Sk. 71. att.

4, 5 un t. sējumā IV krāsaino tab.

Aug ceļmalas, upmalās, laukos, nezālienēs, dzelzceļa malās. Bieži.

Zied no jūlija līdz septembrim.
Izmanto jauno dzinumu ziedošas galotnes, saknes.

Sastāvs. Lakstos ēteriskās eļļas (0,1—0,6%), tajās cineols, a-tu-

jons, borneols, aldehīdi; holīns, miecvielas, rūgtvielas. Lapās tiamīns,
karotini (11—12 mg%), askorbīnskābe (175 mg%). Saknēs ēteriskās

eļļas (0,1%), tajās dihidromatrikarēsteris un ketons Ci 4H uO, sveķi,
taukas eļļas, gļotvielas, inulīns. Pretaudzēju aktivitāte. Sastāvs maz

izpētīts. Lakstos arī seskviterpēnu laktons tauremizīns.

Lieto tautas medicīnā ēstgribas un gremošanas veicināšanai (uz
1 glāzi verdoša ūdens ņem V2—1 ēdamkaroti lakstu, lieto pa ēdam-

karotei 2 vai 3 reizes dienā V 2stundu pirms ēšanas), pie caurejas,
kolikām, mazasinības (lakstu uzlējumu), pie cukura diabēta (sakņu
uzlējumu — uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem V 2ēdamkaroti sakņu,
ļauj slēgtā traukā 4 stundas stāvēt, lieto pa V 2glāzei 2 reizes dienā

pirms ēšanas), pie aknu slimībām, žultsakmeņiem (lakstu uzlējumu),
pie nieru un urīnpūšļa slimībām, pie nierakmeņiem (sakņu uzlē-

jumu), pie plaušu tuberkulozes un citām plaušu slimībām (uz V 2 /

vīnogu baltvīna ņem 1 ēdamkaroti sakņu, pavāra kādas 10 minūtes,

ļauj 2 stundas stāvēt, tad. nokāš, lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes
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dienā pirms ēšanas), pie tuberkulozā meningīta, pie neirastēnijas,
bezmiega un citiem nervu sistēmas traucējumiem, pie krampjiem, bron-

hiālās astmas, epilepsijas (lakstu uzlējumu; sakņu pulveri pa
2—4 g līdz 1 tējkarotei 4—6 reizes dienā; sakņu tinktūru — uz V2/
45° degvīna ņem 100 g sakņu, ļauj 3 dienas nostāvēties, lieto pa
2,5—7,5 g 4 vai 5 reizes dienā), pie hipertonijas (kopā ar citiem

līdzekļiem), pie menstruāciju iztrūkuma un sāpēm (uz 1 glāzi uz-

vārīta atdzisuša ūdens ņem 2 ēdamkarotes ziedošu lakstu vai 1 ēdam-

karoti, t. i., apmēram 15 g sakņu, ļauj 24 stundas nostāvēties, lieto

pa ēdamkarotei ik pēc 3 stundām, kamēr parādās menstruācijas; ja
nedēļas laikā menstruāciju nav, koncentrāciju palielina un ņem 30 g
katras drogas; A. Levčuks), lai paātrinātu dzemdības un pierimtu
dzemdību sāpes (lakstu uzlējumu), pie grūtniecības toksikozėm, pie
dažādas lokalizācijas audzējiem (it īpaši pie kuņģa vēža; lieto sakņu
uzlējumu spirtā, iztvaicētu līdz sīrupa konsistencei), pie paaugstinā-
tas temperatūras, galvas sāpēm, reimatisma, pret iekšēju asiņošanu,
zarnu parazītu izdzīšanai; ārīgi lieto pie ādas strutojumiem (pioder-
mijas), pie sasitumiem (uzlējuma apliekamos, svaigus lakstus), pie

nierakmeņiem (lakstu novārījuma vannas; Ķīnas tautas medicīnā), pie
bronhiālās astmas (elpo dūmus, dedzinot sausus stumbrus un lapas),
pie locītavu sāpēm (vannas), pie reimatisma, kāju noguruma (van-

nas; pret kāju nogurumu nēsā apavos vībotņu lapas).
Lauku vībotņu lakstu uzlējumu — īnf. herb. Artemisiae vulgaris

6,0—200,0 lieto pa ēdamkarotei 3—5 reizes dienā.

Homeopātijā izmanto svaigus sakneņus ar saknēm (Artemisia
vulgaris).

Vībotnes rosina ēstgribu, pastiprina gremošanas trakta sekrēciju,
tās ir nomierinošs, sāpes remdinošs, spazmolītisks, viegls miega, pret-
iekaisuma, žultsdzinējs, diaforētisks, antihelmints līdzeklis.

Vasaras vībotnes — Artemisia annua L.

Viengadīgs, kails, ļoti smaržīgs augs. Stumbri 50—150 cm gari.
Lapas vairākkārt plūksnainas, ap 5 cm garas, plūksnas ap 0,2 cm

platas. Ziedu kurvīši nokareni, ap 2 mm plati.
Kultivē. Reti. Zied jūlijā, augustā.
Izmanto lakstus, stumbrus.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas, tajās cineols, kampars, artemisiaketons,

izoartemisiaketons, cimols, kuminols u. c.

Lieto tautas medicīnā ēstgribas rosināšanai; ārīgi lieto pie dažā-

dām ādas slimībām (jaunu lapu sulu, ziedi).

Slotiņu vībotnes — Artemisia scoparia W. et K.

Droga: Slotiņu vībotņu laksti — Herba Artemisiae scopariae
Daudzgadīgs lakstaugs vai puskrūms. Stumbri līdz 1 m gari. La-

pas ar baltu matiņu tūbu. Aug Padomju Savienības dienvidos.

Izmanto lakstus, saknes.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas (ap 1%), tajās pinēns (30%), laktons

skoparons (ziedos), mircēns, kamfēns, borneols, tujons, metilhep-
tēns; citronskābe, ābolskābe, oksalskābe, etiķskābe, valeriānskābe;

sveķi, miecvielas; ap 50 minerālvielu un mikroelementu, starp tiem

titāns un hēlijs; 10 flavonoīdi (ap 4%)- >

Lieto pie nierakmeņiem, urīnpūšļa akmeņiem (Artemisolum).
Tautas medicīnā lieto kā diurētisku, sviedrēšanās, caurejas līdzekli
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Slotiņu vībotņu lakstu uzlējumu — īnf. herb. Artemisii scoparii
20,0—200,0 lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes dienā.

Artemisolum pie urīnakmeņu slimības lieto pakāpeniski pieaugo-
šās devās sākot no 1 līdz 15 (18) pilieniem 15 minūtes pirms ēšanas;
ja ir gastrīts vai kuņģa paaugstināts skābums, lieto pēc ēšanas; ār-

stēšanas kurss 10—30 dienas.

Slotiņu vībotņu darbība ir diurētiska, spazmolītiska, sāpes remdi-
noša; laksatīva (ēterisko eļļu), sviedrējoša, baktericīdā, tās sekmē
oksalāiu, fosfātu un citu sāju šķīšanu urīnā, urātu konkrementu izda-
līšanos.

Taurijas vībotnes — Artemisia taurica Willd.

Droga: Taurijas vībotņu laksti
— Herba Artemisii tauricae

Puskrūms. Stumbri ap 1 m gari. Lapas trīskārt plūksnaini dalītas,
tāpat ka stumbrs ar pelēki baltiem matiņiem. Aug Krimā, Piekaspi-
jas zemienē.

Izmanto lakstus. Augs indīgs.
Sastāvs. Ēteriskās ejļas (līdz 2%), tajās absintols, terpēns CioHl6,

laktons tauremizīns, tauricīns (radniecīgs santonīnam).
Lieto kā centrālo nervu sistēmu un sirds-asinsvadu sistēmu toni-

zējošu līdzekli (Tauremisinum).
Tauremisinum lieto pa 1 tabletei (0,005) 2 reizes dienā; 50/. Tau-

remisini 0,5% lieto pa 20 pilieniem 3 reizes dienā; injekcijām lieto

0,25% šķīdumu.
Tauremizīns uzbudina centrālo nervu sistēmu, pastiprina sirds

kontrakcijas, nedaudz paaugstina arteriālo asinsspiedienu, palielina
diurēzi; lieto tādos pašos gadījumos kā kamparu.

Austrijas vībotnes — Artemisia austriaca Jacq. (lakstos
austricīns — dezacetilmatrikarīns ar pretiekaisuma darbību, ēteriskās

e|ļas, sastāvs nav noskaidrots) tautas medicīnā lieto pie saaukstēša-

nās, reimatisma, pie kuņģa slimībām, pie epilepsijas, baltajiem zie-

diem (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem I—2 ēdamkarotes drogas, jauj
2 stundas stāvēt, izlieto pa I—2 glāzēm dienā); ārīgi lieto pie brū-

cēm, apsaldējumiem (svaigu lakstu sulu, pie furunkuļiem, mastīta,

panarīcijiem (satvaicētu lakstu vai novārījuma siltas kompreses), pie
zobu sāpēm (novārījumu skalošanai).

VĪĢES — FICUS CARICA L.

Droga: Vīģu augļi — Fructus Caricae

Vasarzaļš koks, vienmājnieks, ar piensulu. Stumbrs 7—lo m garš.
Lapas pamīšus, ap 15 cm garas, plūksnaini šķeltas vai dalītas, plūk-
snas 3 vai 5. Ziedi viendzimuma, tie atrodas bumbierim līdzīgā zied-

gultne, kas, sēklām ienākoties, kļūst sulīga un parasti tiek saukta

par vīģes augli — vīģi.
Aug savvaļā dažos Vidusāzijas, Aizkaukāza rajonos, Krimā u. c.

Kultivē silto apgabalu dārzos kā augļu koku. Vīģes ir viens no

vecākajiem kultūraugiem, tās tālajā senatnē audzēja dārzos Grieķijā,
Itālijā. Zied aprīlī, maijā.

Izmanto augļus, lapas, saknes.

Sastāvs. Svaigās vīģēs cukuri (12—24%, pat 71%) glikoze, levu-

loze, saharoze, arabinoze, mannoheptuloze, sedoheptuloze, maltoze, fruk-

toze; organiskās skābes (līdz 0,4%) — citronskābe, ābolskābe, etiķ-
skābe, oksalskābe (pat 100 mg%), hīnskābe, šikimskābe, glicerīn-
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skābe (gatavos augios); pektīnvielas (5,4%), ciete (3%); olbaltumvielas

(6%), nukleīnskābes (gatavu augju piensulā 5—14%), taukvielas (3%);
ferments ficīns; minerālvielas un mikroelementi — kālijs (1161 mg%),

kalcijs (227 mg%), magnijs (117 mg%), fosfors (263 mg%), dzelzs

(46 mg%), varš v. c; asparagīns, asparagīnskābe (augju apsarmē);
citrusu auksini; karotinoīdi violaksantīns, karotini; nikotīnskābe, askor-

bīnskābe. Lapu piensulā ir rutīns, furokumarīni (ap 0,5%) psoralēns,
bergaptēns; B-amirīns, 6-sitosterīns, lupeols; saponīns fikusogenīns,

palmitīnskābe; ēteriskās eĮĮas, tajās gvajakols; lapu kātos ir augšanas

vielas, tās satur sirēnskābi, vanilīnskābi, kumārskābi, umbelliferonu.

Lieto dietoterapija pie sirds-asinsvadu saslimšanām, mazasinības

(svaigas vīģes).
Tautas medicīnā lieto pie vēdera aizcietējumiem kā caurejas līdzekli

(10—15 g sēklu vienā reizē; augļus; sausu lapu novārījumu), pie gas-
trītiem, dizentērijas (vīģu un nātru lapu novārījumu), kā diurētisku

līdzekli pie nieru un urīnceju slimībām, pie sāpīgas urinēšanas

(uz 1 glāzi piena vai ūdens ņem 2 ēdamkarotes sausu vīģu, sa-

vāra, lieto pa V2glāzei 2—4 reizes dienā), pie urīnakmeņiem (augju
novārījumu), pie sirds-asinsvadu nepietiekamības izraisītām tūskām

(Gruzijā lieto vīģu biezu ekstraktu legvin 100 g vienā reizē no rīta;
to nedrīkst lietot, ja slimo ar cukura diabetu), pie bronhītiem, traheī-

tiem, garā klepus (augju novārījumu vai ievārījumu; pie klepus lieto

arī sausu lapu novārījumu), pie paaugstinātas temperatūras, drudža

(uz 7 glāzēm ūdens ņem 10 vīģu lapas, vāra kamēr palikušas 2 glā-
zes šķidruma, lieto pa degvīna glāzītei 3 reizes dienā; Gruzijā);
zarnu parazītu izdzīšanai (vīģu lapas ar biškrēsliņu lakstiem); ārīgi
lieto pie angīnas, aizsmakuma, rīkles un mutes gļotādas iekaisu-

miem (sausu vīģu novārījumu skalošanai — uz 1 glāzi ūdens vai

piena ņem 2 ēdamkarotes vīģu), pie brūcēm (piensulu), pie audzējiem,

augoņiem, smaganu sastrutojumiem (augju novārījuma vai sasautētu

augļu apliekamos), pret pinnēm (piensulu).

Vīģes ir krūšu tēju sastāvdaļa, tās izmanto zāļu garšas koriģēšanai.
Vīģes nav ieteicamas, ja ir kuņģa-zarnu trakta akūti iekaisumi,

pie cukura diabēta, podagras (vīģēs samērā daudz oksalskābes).
Vīģu darbība ir mīkstinoša, apvelkoša, diurētiska, viegli laksa-

tīva, pretiekaisuma, antiseptiska, fungicidą (lapu ēterisko eļļu, psora-
lēna). Vīģu piensula (latekss) sensibilizē audzēju šūnas pret staro-

jumu (S. Ulmanis v. c, 1952.). Japānas zinātnieki ieteic no augļiem
gatavotu pretaudzēju preparātu.

VĪGRIEZES — FILIPENDULA Mill. cm. Ad.

Daudzgadīgi lakstaugi. Stumbri kaili. Lapas pamīšus, nepāra plūk-
snainas, ar pielapēm; plūksnu mala zobaina, gals smails. Ziedi div-

dzimumu, aktinomorfi, balti vai mazliet dzeltenīgi, čemuriem līdzī-

gās skarās stumbra galotnē. Putekšņlapu daudz. Augjlapas 6—12,
sēklotnes augšējas. Auglis viensēklas someņu kopauglis.

Lielziedu vīgriezes — Filipendula hexapetala Gil.

Saknes ar gumveidīgiem paresninājumiem. Stumbri 30—80 cm

gari. Lapas 4—lB cm garas, 2—4 cm platas, plūksnas 11—31, tās

1,5—2 cm garas, 0,4—2 mm platas. Kauslapas 6. Vainaglapas 6, ap

0,6—0,8 cm garas. Sēklotnes B—l2. Putekšņlapas apmēram tikpat
garas kā vainaglapas vai nedaudz garākas. (72. att.)
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72. att. Lielziedu vīgriezes — Filipendula hexapetala Gil. (pa kreisi),

parastas vīgriezes — t. uimaria (L.) Max. (pa labi).

Aug sausās, saulainās pakalnēs, mežmalās, pļavās. Ne visai bieži.

Zied jūnijā, jūlijā.
Izmanto ziedošu zaru galotnes, gurnus. Gurnus ievāc rudenī.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas, tajās gaulterīns, salicilaldehīds, salicil-

skābe; spireīns, vanilīns; miecvielas, vaski. Lapās karotini (10 mg%),
askorbīnskābe (250 mg%).

Lieto tautas medicīnā kā spēcīgu diurētisku līdzekli pie tūskām,

podagras, reimatisma (gurnu izvilkumu degvīnā vai novārījumu — uz

IV2 glāzi ūdens ņem 1 ēdamkaroti svaigu vai sausu gurnu, pavāra
slēgtā traukā kādas 10 minūtes, lieto pa I—2 ēdamkarotēm 3 vai

4 reizes dienā pirms ēšanas; lieto ari lakstu novārījumu), pie-caur-
ejas, hemoroīdiem (lakstu vai gurnu novārījumu), pie saaukstēšanās

kā sviedrēšanās līdzekli (ziedu uzlējumu); ārīgi lieto pie brūcēm,

čūlām, «suņanaglām», pie dažādām ādas slimībām (sakņu novārījumu),
pie caurejas, dizentērijas (lakstu novārījuma klizmas), pie «baltajiem
ziediem» (lakstu uzlējumu maksts skalošanai).

Lielziedu vīgriežu sakņu gurnus dažuviet izmanto uzturā.
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Parastas vīgriezes — Filipendula ulmaria (L.) Max.

Drogas: Vīgriežu ziedi — Flores Ulmariae

Vīgriežu laksti — Herba Ulmariae

Vīgriežu saknes — Radix Ulmariae

(Flores, herba, radix Spiraeae Ulmariae)
Sakneņi resni, tumši. Stumbri 50—150 cm gari. Lapas 10—25 cm

garas, 5—15 cm platas, plūksnas s—ll, tās 4—lo cm garas, 1,5—
4 cm platas, lapas apakšpuse pelēcīga, ar matiņiem. Kauslapas 5. Vai-

naglapas 5, ap 0,4 cm garas. Putekšņlapas daudz garākas par vai-

naglapām. Sēklotnes 6—lo. (72. att.)
Aug mitrās pļavās, mežos, krūmājos, grāvjos, ūdeņu krastmalās.

Ļoti bieži. Zied jūnijā, jūlijā.
Izmanto izplaukušus ziedus, lakstus (ziedošu zaru galotnes), saknes.

Sastāvs. Ziedos ēteriskās eļļas (0,06—0,2%), tajās salicilaldehīds,

heliotropīns, metilsalicilāls, terpēni v. c; gaulterīns, spireīns, va-

nilīns, salicilskābe, citronskābe, flavonoīdi, vaski. Fitoncīdi. Lapās pi-
rogallola grupas miecvielas, alkaloīdi, flavonoīdi, antociāni, ēteriskās

eļļas, kumarīni, askorbīnskābe (300—374 mg%). Saknēs pirokatehīna
grupas miecvielas, ēteriskās eļļas, tajās metilsalicilāts (7—12%).

Lieto tautas medicīnā pie paaugstinātas temperatūras, drudža,
saaukstēšanās, gripas, pie «kaulu laušanas», klepus, pie «krūšu sā-

pēm» (ziedu tēju pa glāzei karstu vienā reizē), pie iesnām (ošņā
ziedu pulveri), pie kroniska bronhīta, pie nieru un urīnpūšļa saslim-

šanām,- spazmām, pie tūskām, pie reimatisma, podagras (uz 1 glāzi
verdoša ūdens ņem 1 tējkaroti ziedu, ļauj 3—4 stundas ievilkties, lieto

pa 'A glāzei 3 vai 4 reizes dienā; uz glāzi ūdens ņem arī 4—5 g
ziedu), pie caurejas, dizentērijas (lakstu, ziedu vai sakņu novārījumu);
pret asiņošanu (lapu vai lakstu uzlējumu), pie hipertonijas (sakņu
novārījumu), pie aizdusas, sirds sāpēm, galvas sāpēm, bezmiega,
nervu sistēmas traucējumiem, histēriskiem krampjiem (uz 1 glāzi no-

vārīta atdzisuša ūdens ņem 1 tējkaroti lakstu, Jauj 8 stundas slēgtā
traukā stāvēt, lieto pa 'A glāzei 4 reizes dienā), pie audzējiem (lak-
stus, saknes; Bajickis, Voroncova, Karpuhina, 1966.-), zarnu parazītu
izdzīšanai (ziedošu lakstu uzlējumu); ārīgi lieto pie strutojošām

brūcēm, čūlām, furunkujiem (lakstu vai sakņu novārījumu apmazgā-
šanai), pie dažādiem ādas izsitumiem (lakstu uzlējumu apmazgā-
šanai, ziedi — 5 g lapu pulvera sajauc ar 9 g vazelīna un 6 g la-

noliną vai ar cūku taukiem), pie sausās ēdes (uzliek svaigus ziedus),
pie apdegumiem, ādas iekaisumiem (sausu ziedu pulveri),
pie čūsku kodumiem (koduma vietai uzliek saknes), pret trakumsērgu.

Vīgriezes ir Zdrenko mikstūras sastāvdaļa.

Vīgriežu darbība ir savelkoša, pretiekaisuma, pretasiņošanas, diu-

rētiska, diaforētiska, dziedinoša, antiseptiska, antitoksiska, sāpes rem-

dinoša (svaigi laksti). Vīgriežu lakstu 20% izvilkums 20° spirtā ir

antibakteriāli aktīvs, sekmē brūču, apdegumu virsmas granulāciju,
epitelizāciju. Vīgriezes labvēlīgi ietekmē sirds darbību pie tahikar-

dijas (Govorovs, 1965.).

VIJAS, EIROPAS — CUSCUTA EUROPAEA L.

Droga: Viju laksti — Herba Cuscutae

Viengadīgs, parazītisks lakstaugs. Sakņu un lapu nav. Stumbrs

loti tievs, pavedienveidīgs, vijīgs, parasti sarkans vai sarkanīgs, za-

rains. Ziedi rožaini vai rožaini balti, pušķos. Kauslapas 5. Vainag-
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73. att. Eiropas vijas — Cus-

cuta europaea L.

lapas 5, vainags garāks nekā

kauss, iekšpusē ar zvīņām, kas

maz bārkšainas un nepārsniedz
pusi no vainaga stobriņa. Pu-

tekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēk-

lotne augšēja. Pogaļa ar diviem

cirkņiem. (73. att.)
Aug uz dažādiem savvaļas

lakstaugiem un krūmiem, kā ari

uz kultūraugiem, pieķerdamās
saimniekaugam ar īpašiem pie-
sūcekņiem. Diezgan bieži. Zied

no jūnija līdz augustam. In -

d i g a s.

Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Saponīni, glikozīdi.
Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto pie enterītiem, kolītiem,

kuņģa sekrēcijas sekmēšanai.

Tautas medicīnā lieto pie
kuņģa un aknu sāpēm, pie gal-
vas sāpēm, sāpīgām menstruā-

cijām, pie dažādiem nervu sistē-

mas un psihiskiem traucējumiem, pie gripas, drudža, angīnas, pie ādas

izsitumiem, kā caurejas līdzekli.

Viju uzlējumu — Inf. herb. Cuscutae 5,0—10,0:200,0 lieto pa

V2glāzei 2 vai 3 reizes dienā. Lietojot šādu uzlējumu pie kroniskiem

kolītiem, pēc s—lo dienām normalizējas vēdera izeja, pārtraucas cau-

reja, gāzu uzkrāšanās (A. Cukavina v. c).

VIJOLĪTES — VIOLA L.

Daudzgadīgi lakstaugi vai viengadīgi, divgadīgi, pārziemojoši
augi (Viola tricolor L., V. arvensis Murr.). Lapas pamīšus vai rozetē,
vienkāršas, veselas, ar piclapēm. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, pa-
rasti pa vienam lapu žāklēs, ziedu kāts ar 2 pieziedlapām. Kauslapas
5, ar piedevu. Vainaglapas 5, nevienāda lieluma, apakšējā vainaglapa
lielāka, ar piesi. Putekšņlapas 5, divas ar nektāriju, kas iesniedzas

vainaga piesī. Augļlapas 3, sēklotne augšēja. Auglis pogaļa. Sēklas

ar piedevu.

Brīnumainās vijolītes — Viola mirabilis L.

Stumbrs 6—30 cm garš, attīstās tikai vasarā, kad augs nozie-

dējis. Lapas apaļīgas, 2—lo cm garas un platas, uz lapu kātiem un

stumbra matiņi vienā rindā. Ziedi gaiši zili, ap 1 cm gari, smaržīgi.

Pogaļa kaila.'
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Aug lapu koku mežos, krūmājos. Ne bieži. Zied maijā, jūnijā.
Izmanto saknes.

Sastāvs nav noskaidrots. Saknēs salicilskābe.

Lieto tautas medicīnā pie klepus; ārīgi lieto pie nagu ēdes. Sak-

nes izraisa vemšanu un caureju.

Lauku vijolītes —
Viola arvensis Murr.

(Viola tricolor L. var. arvensis Gaudin)

Droga: Dzelteno vijolīšu laksti — Herba Jaceae

Stumbrs pacils, līdz 40 cm garš, parasti kails. Lapas gareni ol-

veidīgas vai ovālas, 0.5—6,5 cm garas, 0,2 —2,2 cm platas, pamats
sekli sirdsveidīgs vai ķīļveidīgs, mala attāli zobaina. Vainaglapas
gaiši dzeltenas, augšējās gaišākas vai violetas, 0,4—1,4 cm garas.

Aug laukos, dārzos, uz ceļiem. Loti bieži. Zied no aprīļa līdz

oktobrim.

Izmanto ziedošus lakstus. levāc tikai tās, kam vismaz dažas vai-

naglapas violetas.

Sastāvs nav noskaidrots. Min parasti tās pašas sastāvdaļas kā-

das ir trejkrāsu vijolītēm. »

Lieto tautas medicīnā tāpat kā trejkrāsu vijolītes.

Pakalnu vijolītes — Viola collina Bess.

Virszemes stumbra parasti nav, lapas plati olveidīgas vai ieapaļas,
1,5—4 (8) cm garas, 1,5—6,5 cm platas, ar matiņiem, pamats sirds-

veidīgs, gals smails, mala rupji zobaina; ziedi smaržīgi, gaiši violeti
vai zilgani, apmēram 1,5 cm gari, ziedneši 5—12 cm gari, pogaļa ar

matiņiem.

Aug pakalnos, mežmalās, krūmājos. Diezgan reti. Zied maijā,

jūnijā.
Izmanto lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots. Visā augā saponīni.
Lieto tautas medicīnā pie klepus, pie dažādām «krūšu kaitēm», pie

ādas izsitumiem kā asinstīrītāju līdzekli.

Pūkainās vijolītes — Viola hirta L.

Virszemes stumbra nav. Lapas olveidīgas, pavasari l—4 cm garas,
vasarā 4—lo cm garas, 2,5—5,5 cm platas, ar matiņiem, pamats sekli

sirdsveidīgs vai strups, gals strups vai īsi smails, mala vienmē-

rīgi strupi zobaina. Pielāpu mala bez skropstiņām līdzīgiem ma-

tiņiem. Ziedneši 5—20 cm gari. Ziedi violeti vai gaiši zilgani violeti,

1,2—2 cm gari, bez smaržas, piesis iesārti violets, 0,3—0,5 cm garš.

Pogaļa ar matiņiem.

Aug mežos, krūmājos, pļavās. Diezgan reti. Zied maijā, jūnijā.

Izmanto lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots. *

Lieto pie saaukstēšanās, klepus, aizsmakuma, pie krampjiem un

spazmofilijas bērniem (paaugstinātas nervu sistēmas uzbudinātības),
kā pretiekaisuma, sāpes remdinošu, mīkstinošu līdzekli (uz 1 glāzi
verdoša ūdens ņem 1 tējkaroti lakstu, ļauj slēgtā traukā 2 stundas

stāvēt, lieto atdzisušu pa 2 ēdamkarotēm 3 reizes dienā).
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Rivīna vijolītes — Viola riviniana Rchb.

Stumbrs 16—25 (45) cm garš, lapas plati olveidīgas, parasti kai-

las, līdz 6 cm garas, līdz 5 cm platas, ar sirdsveidīgu pamatu un

smailu galu; ziedi zili, 2—2,5 cm gari, vainaglapas samērā platas
un saskaras.

Aug ēnainos mežos, meža pļavās. Bieži. Zied no maija līdz

augustam.

Izmanto lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā tāpat kā pakalnu vijolītes.

Smaržīgās vijolītes — Viola odorata L.

Drogas: Smaržīgo vijolīšu saknes — Radix Violae odoratae

Smaržīgo vijolīšu laksti — Herba Violae odoratae

Smaržīgo vijolīšu ziedi — Flores Violae odoratae

Sakneņi īsi. Ziedu laika beigās izaug gari dzinumi. Lapas rozetē,

tās plati olveidīgas vai apaļīgas, I—91 —9 cm garas, 0,9—8 cm platas,
pamats sirdsveidīgs, mala strupi zobaina. Ziedi tumši violeti, smaržīgi,
1,3—2,5 cm gari, pa vienam līdz 15 cm garu ziednešu galos. Kausla-

pas strupas. Piesis 2—4 cm garš. Pogaļa ar matiņiem. (74. att.)

74. att. Trejkrāsu vijolītes — Viola tricolor L. (pa kreisi), smaržīgās
vijolītes — V. odorata L..
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Aug pjavās, krūmājos, lapu koku mežos, dārzu nomalēs. Reti.
Zied aprīlī, maijā.

Izmanto ziedus bez kauslapām, saknes, lapas.
Sastāvs. Saknēs alkaloīds violīns (violaemetīns), salicilskābe, sa-

ponīni. Ziedošos lakstos alkaloīds violīns, ēteriskās eļļas, saponīni,
salicilskābe, vīnakmeņskābe, violakvercetīns, cukuri. Lapās karotinoīdi,
askorbīnskābe (240 mg%).

Lieto pie klepus, kā vemšanas līdzekli.

Tautas medicīnā lieto pie klepus (saknes, ziedus), pie garā kle-

pus, plaušu tuberkulozes (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 10 g sakņu,
lieto pa ēdamkarotei 5 vai 6 reizes dienā), pie kaulu sāpēm (ziedus),
kā sviedrēšanās līdzekli (lakstus), kā nervu līdzekli, pie epilepsijas
lēkmēm, galvas sāpēm, pie ādas slimībām, ekzēmām, skrofulozes

( ziedu uzlējumu), pie nierakmeņiem, urīnpūšļa akmeņiem (lakstu uz-

lējumu — uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 10 g sausu lakstu, ļauj
kā tējai ievilkties, lieto pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā), pie po-

dagras, reimatisma (uz 1 / ūdens ņem 20 g lakstu ar saknēm, ļauj
2—3 stundas ievilkties, lieto pa ēdamkarotei 3—5 reizes dienā); ārīgi
lieto pie ekzēmām, kārpu nodzīšanai, pie audzējiem, pie balsenes

vēža (ir publikācijas, ka ar vijolīšu lapu uzlējumu aizdziedētas vēža

čūlas; Gerdons, Anglijā, 1905.).

Vijolīšu sakņu uzlējumu — Inf. rad. Violae 10,0—200,0 lieto pa
ēdamkarotei 5 vai 6 reizes dienā (uzskata pat, ka tās labāks atkle-

pošanas līdzeklis kā ipekakuāna). Sakņu pulveri lieto pa V2—1 naža

galam 3—6 reizes dienā.

Vijolīšu saknes ir iedarbīgs emetisks līdzeklis — jau pāris sakņu
karsts novārījums izraisa vemšanu. Homeopātijā izmanto visu augu.

Smiltāju vijolītes — Viola rupestris F. W. Schm.

(Viola arenaria DC.)

Stumbri pacili vai guloši, ap 15 cm gari. Lapas gareni olveidīgas,
tikai retumis garākas par 2 cm, mala neizteikti zobaina vai gluda,
gals strupš, ieapaļš, pamats sekli sirdsveidīgs vai strupš. Ziedi zili

violeti, 1—1,5 cm gari, bez smaržas.

Aug smilšainās, saulainās vietās. Bieži. Zied maijā, jūnijā.
Izmanto lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tāpat kā pakalnu vijolītes.

Suņu vijolītes — Viola canina L.

Droga: Suņu vijolīšu saknes — Radix Violae caninae

Stumbri pacili, 3—15 cm gari. Lapas plati olveidīgas, I—4 cm

garas, 0,7—2,8 cm platas, mala sīki zobaina, gals smails, pamats

sirdsveidīgs. Ziedi zili, 1,5—1,8 cm gari, bez smaržas, piesis dzelte-

nīgs vai zaļgans, līdz 3,5 mm garš. Pogaļa kaila.

Aug smilts augsnēs zālainās vietās, krūmājos, pakalnos. Diezgan
bieži. Zied maijā, jūnijā.

Izmanto saknes, ziedošus lakstus.

Sastāvs. Alkaloīds violaemetīns, saponīni, lakstos karotinoīdi, askor-

bīnskābe. Ziedos antociānglikozīds violanīns. Sastāvs maz noskaidrots.
Lieto tautas medicīnā pie klepus, balss aizsmakuma, «krūšu sā-

pēm» (uz 1 glāzi novārīta atdzisuša ūdens ņem 1 tējkaroti sausu
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lakstu, Jauj pāris stundu slēgtā traukā stāvēt, lieto pa 2 ēdamkarotēm

3 reizes dienā; lieto ari sakņu uzlējumu); ārīgi lieto pie brūcēm, kā

mīkstinošu un sāpes remdinošu līdzekli (3 ēdamkarotes svaigu vai
kaltētu lakstu saplaucē, ieliek drānā un uzliek sāpīgajai vietai).

Trejkrāsu vijolītes — Viola tricolor L.

Drogas: Trejkrāsu vijolīšu laksti — Herba Violae tricoloris

Trejkrāsu vijolīšu ziedi — Flores Violae tricoloris

Trejkrāsu vijolīšu saknes — Radix Violae tricoloris

Stumbrs B—4o cm garš, ar matiņiem. Lapas gareni olveidīgas vai

lancetiskas, 0,6—7,5 cm garas, 0,5—2 cm platas, mala zobaina, pie-
lapes 0,3—3 cm garas, plūksnaini šķeltas. Ziedi 1,8—2,7 cm gari,
abas augšējās vainaglapas spilgti violeti zilas, zieda sānos — bālga-
nas, dzeltenīgas vai pelēcīgas, apakšējā vainaglapa pie pamata dzel-

tena, piesis 3,5—6 mm garš, garāks kā kauslapu piedevas. Irbulis

līks. (74. att.)

Aug sausās pļavas, laukos, mežmalās, mežu klajumos. Diezgan
bieži. Zied no maija līdz septembrim.

Izmanto ziedošus lakstus, ziedus, saknes. Augus, kam tikai dzel-

tenas vainaglapas, neizmanto, vismaz dažām vainaglapām jābūt
violetām.

Sastāvs. Saknēs, lakstos rutīns (violakvercitrīns; kvercetīns+ram-
noze+ glikoze; lapās 0,13%, stumbros 0,08%, saknēs 0,05%, sēklās,
ziedos — zīmes), ziedos antociānglikozīdi violanīns (delfinidīns-t-
--+ ramnoze +n-oksikanēļskābe), delfinidīna 3-glikozīds, peonidīna 3-gli-
kozīds u. c. Saknēs nedaudz alkaloidu (violaemetīns). Ziedošos lak-

stos ēteriskās eļļas, tajās galvenokārt metilsalicilāts; karotinoīdi 6-ka-

rotīns (39,9%), violaksantīns, zeaksantīns, auroksantīns, flavoksan-

tīns; saponīni, askorbīnskābe (290 mg%). Pretaudzēju aktivitāte.

Lieto pie kroniskām ādas slimībām, ekzēmām, eksudatīvās dia-

tēzes, psoriazes (zvīņēdes), dermatītiem, pie skrofulozes (iekšķīgi un

ārīgi).

Tautas medicīnā lieto kā asinstīrītāju līdzekli pie dažādām kro-

niskām ādas slimībām, pie pinnēm, ādas niezes, furunkuļiem; pie kle-

pus, elpas ceļu iekaisumiem, kroniskiem bronhītiem, garā klepus (uz
1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti lakstu, savāra, lieto pa
ēdamkarotei 3 reizes dienā); pie podagras, artrītiem, reimatisma (uz
1 glāzi verdoša ūdens ņem I—2 ēdamkarotes sausu lakstu, ļauj kādas

2 stundas ievilkties, lieto pa 1 ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā;
lieto arī uzlējumu 20,0 : 200,0 pa V 2glāzei 3 reizes dienā), pie urīn-

pūšļa saslimšanām, apgrūtinātas urinēšanas (lakstu uzlējumu), pie
vēdera sāpēm, aizcietējumiem (lakstu uzlējumu 30,0:200,0; novārī-

jumu — uz IV2 glāzēm ūdens ņem 10,0 g lakstu, ievāra līdz V3,
lieto pa ēdamkarotei 5 vai 6 reizes dienā kā diurētisku līdzekli vai

pa 3 ēdamkarotēm kā caurejas līdzekli; vēl lielākas devas izraisa

vemšanu; A. Ļevčuks); pie avitaminozēm, rahīta, aterosklerozes; ārīgi
lieto pie ādas izsitumiem, niezes, skrofulozes (uzlējumu apmazgāša-
nai, vannām), pie rahīta (vannas), pie brūcēm (lakstu pulveri), pie
zobu sāpēm (lakstu pulveri), pie kašķa (lakstu pulveri ar medu).

Triviolinum lieto pa 20—30 pilieniem 3 reizes dienā. Vijolīšu lak-
stu uzlējumu — Inf. herbae Violae tricoloris 15,0 (20,0)—200,0 lieto

pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā. Pie psoriazes, dermatītiem labi

rezultāti iegūti, nelietojot ārīgi nekādas ziedes (prof. A. Gubergrics).
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Trejkrāsu vijolītes ir Averinum tējas (lieto pie ādas slimībām),
diurētisku un krūšu tēju sastāvdaļa, tās ir oficināla droga vairākās

Rietumeiropas zemēs. Homeopātijā izmanto visu ziedošu augu.

VĪĶI, VANAGU — VICIA CRACCA L.

(peļu vīķi, peļu zirņi)

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbri ļogani, guloši vai kāpelējoši,
30—120 cm gari. Lapas pamīšus, pāra plūksnaini saliktas, lapas ass

galā ar vīti. Lapiņas 10—22, tās gareni lancetiskas vai lineāras,

1,6—2 cm garas, 0,1—0,4 cm platas, mala gluda. Ziedi divdzimumu,
zigomorfi, ķekaros, kas tikpat gari kā seglapa. Kauslapas 5. Vainag-

lapas 5, zili violetas, vainags tauriņveidīgs, 0,8 —1,1 cm garš. Pu-

tekšņlapas 10, putekšņlapu stobriņš galā slīps. Auglis plakana, 2—

2,5 cm gara pāksts.

Aug pļavās, laukos, ceļmalas. Bieži. Zied jūnijā, jūlijā.
Izmanto lakstus.

Sastāvs. Proteīni (30%), kalcijs (1,8%), fosfors (0,5%), kālijs
(1,2%), silīcijs (0,1%), hlors (0,9%), karotini (88—109 mg%), askor-

bīnskābe (120—300 mg%); indīgs glikozīds vicianīns, zilskabe (sek-
lās).

Lieto tautas medicīnā pie caurejas (lakstu tinktūru), kā diurē-

tisku un pretasiņošanas līdzekli; ārīgi lieto pie augoņiem (svaigus
sasmalcinātus lakstus vai sausu lakstu pulveri), pie labdabīgiem
audzējiem (lakstu apliekamos kā mīkstinātāju līdzekli).

VĪKSNA — ULMUS LAEVIS

Pali.

Droga: Vīksnas mizas —«

Cortex Ulmi

Vasarzaļš, līdz 35 m augsts
koks. Miza tumša, jaunībā

gluda, vēlāk saplaisājusi. Lapas

pamīšus, vienkāršas, veselas, ol-

veidīgas, 6—14 cm garas, 3,5—

9 cm platas, mala divkārt zāģ-
zobaina, pamats asimetrisks,
gals smails, virspuse jaunībā
raupja, apakšpuse ar matiņiem
vai arī gandrīz kaila, un matiņi
tikai dzīslojuma stūros. Lapu
sāndzīslas vīksnai parasti neza-

rojas vai arī ir I—2 atzaro-

jumi. Ziedi divdzimumu, aktino-

morfi, ar kātu. Apziedņa lapas

75. att. Vīksna — Ulmus lae-

vis Pali.
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s—B, putekšņlapas s—B, putekšnīcas purpursarkanas. Augļlapas 2,
sēklotne augšēja. Spārnauglis 1—1,2 cm garš, nokarens ar kātiņu
un matiņiem. (75. att.)

Aug lapu koku mežos, upju krastos, cilvēku mītņu tuvumā.

Bieži. Zied aprīlī, maijā pirms lapu plaukšanas.
Izmanto mizas, lapas.
Sastāvs. Tannīni (ap 3%), gjotvielas. Sastāvs maz izpētīts.
Lieto tautas medicīnā pie caurejas (jaunu mizu novārījumu, lapu

pulveri), pie kuņģa un nieru kolikām, pie gremošanas traucējumiem
(lapu pulveri), pie iekšējo orgānu audzējiem (mizu novārījumu), pie
tūskām, urīnpūšļa iekaisumiem, pie drudža, kroniska reimatisma, po-
dagras (līdzīgās daļās ņem vīksnu, vītolu mizas, bērzu pumpurus,
2 tējkarotes drogas savāra 1 glāzē ūdens, lieto pa ēdamkarotei 3 rei-

zes dienā); pie dzemdes asiņošanas, iekaisumiem, pie kroniskiem ādas

izsitumiem (mizu novārījumu — uz 1 glāzi ūdens ņem 4 tējkarotes
mizu, lieto pa ēdamkarotei trīsreiz dienā); ārīgi lieto pie brūcēm (uz-
liek sasmalcinātas lapas vai sasmalcinātu jaunu mizu), pie čūlām,
apdegumiem (mizu novārījumu vai ziedi — līdz pusei ietvaicētu no-

vārījumu sajauc 1:1 ar sviestu vai vazelīnu), pie kroniskām ādas

slimībām, ēdēm, kašķa (mizu novārījuma apliekamos, vannas).

VILKĀBELE, DZELOŅAINĀ — CRATAEGUS OXYACANTHA L.

Drogas: Vilkābeļu ziedi — Flores Crataegi oxyacanthae
Vilkābeļu augļi — Fructus Crataegi oxyacanthae
Vilkābeļu lapas — Folia Crataegi oxyacanthae

Krūms, retāk koks. Stumbri 1,5—4 m augsti, zari ar 1 vai 2 cm

gariem ērkšķiem. Lapas pamīšus, vienkāršas, ar pielapēm; lapas
plātne līdz 6 cm gara, 5 cm plata, otrādi olveidīga, kaila vai apakš-
pusē dzīslojuma stūros ar matiņiem, augšdaļā ar 3 (5) strupām,
seklām daivām, apakšējās lapas bieži vien veselas; kāts apmēram
3 reizes īsāks nekā plātne. Ziedkopas vairogveidīgas, ziedkopas ass

un ziedu kāti kaili. Kauslapas 5, paliek pie augļa, vainaglapas 5, bal-

tas vai rožainas. Putekšņlapu daudz. Augļlapas 2 vai 3, sēklotne

apakšēja, irbuļi 2 vai 3. Auglis miltains, 6 —B mm caurmērā, ar 2

vai 3 kauliņiem. (76. att.)

Aug mežos, krūmājos, upju krastmalās. Reti (Materē). Zied

maijā, jūnijā.
Izmanto ziedus, augļus un lapas. Ziedus ievāc, tikko tie izplaukuši,

pie tam veselām ziedkopām. Žāvē ēnainā, caurvējainā telpā plānā, ir-

denā kārtā. Izžuvušai ziedu drogai jābūt sārtā vai baltā krāsā. La-

pas ievāc pavasarī.
Augļus ievāc septembrī, oktobrī, kad tie ir pilnīgi ienākušies. Žāvē

krāsnīs vai siltās telpās, bet labā laikā arī atklātā laukā vējā. Augļu
drogai jābūt tumši sarkanā vai oranžā krāsā, labi izžuvušai.

Drogā nedrīkst būt detektīvu augļu vairāk par 7% (starp tiem

pārgatavojušos, apdegušu vai nomelnējušu vairāk par 3%). negatavu
vairāk par 1%, pa 2 vai 3 kopā salipušu augļu vairāk par 1%, no

kātiņiem neatdalītu, sadrupušu augļu vai atsevišķu kauliņu un zariņu
vairāk par 2%.

Sastāvs komplicēts, aizvien vēl to peta. Ziedos ēteriskās eļļas,
anīsaldehīds, kofeīnskābe, hlorogēnskābe, ursolskābe, hiperozīds, kver-

cetīns, kvercitrīns, acetilholīns, holīns, trimetilamīns (svaigos ziedos).
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— Crataegus sanguinea Pali. (pa

kreisi), dzeloņainā vilkābele — C. oxyacantha L. (pa labi).
76. att. Asinssarkanā vilkābele

Augios ursolskābe, oleanolskābe, hlorogēnskābe, kofeīnskābe, vīn-

akmenskābe, citronskābe, cukuri, sorbīts, hiperozīds, miecvielas, taukas

eļļas,
*

holins, acetilholins, B-sitosterīns, kvercitrīns, karotini, askorbīn-

skābe. Lapās ursolskābe, oleanolskābe, akantolskābe, krateguskābe, hlo-

rogēnskābe, kofeīnskābe, hiperozīds, kvercetīns, viteksīns, viteksīnram-

nozīds, holīns, rūgtviela krategīns, ēteriskās eļļas, askorbīnskābe (ap

230 mg°/o). Fitoncīdi. Sēklās amigdalīns, hiperozīds, taukas eļļas. Mizās

glikozīds eskulīns (krategīns), saponīns escīns. Crataegus sanguinea

Pali. saknēs alkaloīds okonakantīns (pēc īpašībām līdzīgs-hinīnam).
Lieto kā kardiotonisku līdzekli pie sirds darbības funkcionāliem

traucējumiem, pie sirds vājuma pēc pārciestām smagām slimībām, pie

angioneirozēm, mirgošanas aritmijas, paroksismālas tahikardijas, pie

hipertoniskās slimības sākuma stadijās, pie aterosklerozes, pie hiperti-
reozes ar tahikardiju, pret bezmiegu (paaugstinātas devas), pie rei-

matisma (kā sensibilizējošu līdzekli; A. Gubergrics).
Tautas medicīnā lieto pie sirds klauvēm, aizdusas, pie sirds vā-

juma vecumā, pie aterosklerozes (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti svaigu ziedu, ļauj slēgtā traukā 2 stundas stāvēt, lieto

pa 'A glāzei 3 vai 4 reizes dienā; uz 1 glāzi degvīna ņem 1 ēdam-

karoti svaigu ziedu, ļauj 7 diennaktis stāvēt, lieto pa 20—30 pilie-
niem 3 vai 4 reizes dienā pirms ēšanas; 1 daļu svaigu ziedu sulu

sajauc ar 2 daļām 90° spirta, ļauj 2 nedēļas stāvēt, lieto pa 40 pilie-
niem 3 reizes dienā; uz 100 g degvīna ņem 10 g ziedu, ļauj 20 die-

nas stāvēt, lieto pa 20—25 pilieniem 3 reizes dienā; 1 daļu svaigu
ziedu tūliņ pēc novākšanas aplej ar 10 daļām 70° spirta, ļauj 7 die-

nas istabas temperatūrā nostāvēties, lieto pa 15—30 pilieniem 2 vai

3 reizes dienā), pie hipertonijas (ziedu tinktūru vai jaunu dzinumu
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novārījumu), pie galvas sāpēm, reiboņiem, nervozitātes, epilepsijas,
pie fiziska un garīga noguruma (ziedu tinktūru), pie bezmiega (ziedu
tinktūru 2—3 reizes lielākās devās), pie aptaukošanās (ziedu vai augļu
uzlējumu), pie tūskām (augļu uzlējumu — uz 1 glāzi verdoša ūdens

ņem 1 ēdamkaroti augļu, savāra, ļauj 2 stundas karstā plītskrāsnī
stāvēt, lieto pa 3 ēdamkarotēm 3 vai 4 reizes dienā), pie vēdera

sāpēm (krāsnī ceptus augļus), pie drudža, nerimtīga klepus (kāsa),
pie astmas, epilepsijas (ziedu vai augļu uzlējumu).

Vilkābeļu tinktūru
— Tinctura Crataegi un vilkābeļu šķidru eks-

traktu — Extractum Crataegi fluidi lieto pa 20—30 pilieniem 3 vai

4 reizes dienā pirms ēšanas.

Vilkābeļu svaigu ziedu 10—20% uzlējumu (spirta vai ūdens) lieto

pie sirds kaitēm ar recidīvu reimokardītu (N. Solomčenko daudzu

gadu laikā vērojis labus rezultātus).
Ukrainā no vilkābeļu lapām gatavo preparātu krategīdu (prof.

N. Harčenko vadībā Harkovas Medicīnas institūtā, 1963.), tas spē-
cina sirds darbību, pazemina holesterīna daudzumu asinīs, ilgstoši
uzlabo vispārējo stāvokli pie I un II pakāpes hipertoniskās slimības,
novērš vai mazina sirds darbības funkcionālus traucējumus, paaugs-

tinātu uzbudināmību.

Vilkābeles pazemina centrālās nervu sistēmas uzbudinātību, stimu-

lējoši un tonizējoši ietekmē nomāktu sirds darbību, pastiprina asins-

riti sirds koronārajos un smadzeņu asinsvados, mazās devās pa-
lielina sirds kontrakciju spēku, lielākās — novērš sirds asinsvadu

spazmas, palielina tās jutīgumu pret sirds glikozidu darbību, novērš

tahikardiju un aritmijų, atņem sāpju un smaguma sajūtu sirds ap-

vidū, nedaudz pazemina asinsspiedienu — tās nodibina līdzsvaru starp
sirds kontrakciju spēku un arteriālo asinsspiedienu — paaugstinātu
asinsspiedienu pazemina, pazeminātu — paaugstina, tās samazina ho-

lesterīna daudzumu asinīs, uzlabo miegu, slimā vispārējo stāvokli.

Vilkābeļu augļu un ziedu preparāti nav līdzvērtīgi — efektīvāks

ir ziedu (it īpaši svaigu) izvilkums vai uzlējums. Pēdējā laikā ieteic

gatavu augļu svaigu sulu.

Vilkābeles ir oficināla droga daudzās valstīs, arī pie mums.

Medicīnas praksē atļauts lietot arī asinssarkanās vilkābeles — Cra-

taegus sanguinea Pali. (76. att.; 1. sējumā VII krāsainā tabula), vien-

irbu]a vilkābeles — C. monogyna Jacq., piecirbuļu vilkābeles —

C. pentagyna W. et K- u. c. vilkābeļu sugas. Sastāvs visdetalizētāk

noskaidrots dzeloņainajām vilkābelēm — C. oxyacantha L. Homeopā-

tijā izmanto tās svaigus augļus. Bulgārijā no C. monogyna Jacq.

lieto tikai ziedus (Flores Crataegi) vai lapas ar ziediem.

Vilkābeles ietekmē dzīvībai ļoti svarīgus organisma sektorus, t ā s

lietojamas tikai ar ārsta padomu. Kaut gan vilkābeļu

augļus uzskata par ēdamiem, nekaitīgiem, tos tomēr nedrīkst patērēt
lielā daudzumā, jo tie var izraisīt vieglu saindēšanos. Visnevēlamākie

ir zaļi augļi.
Vilkābeles pie sirds slimībām lieto sen, tās zināja arī Dioskorīds.

Vilkābeles dotas, kad nepanes uzpirkstītes (Dženings, Klements, 1896.,

1898.), ja traucētas nieru funkcijas (Leklērs, 1948.), gados vecākiem

cilvēkiem, profilaktiski sirds-asinsvadu slimību agrās stadijās (Lobēns,

1935.). Pie kroniskām sirds slimībām vilkābeles noderīgākas kā digi-
talis un strofants (Asmans, 1960.), jo tām nav novērotas nelabvēlī-

gas blakus darbības, tās nekumulējas. Uzlabojot sirds koronāro asins-

riti, vilkābeles uzlabo asinsriti visā organismā (Zēls, 1954.).



213

VILKAKŪLA, STĀVA — NARDUS STRICTA L.

Daudzgadīga blīvceru graudzāle. Stumbri cieti, 15—30 cm gari.
Lapas raupjas, pelēki za|as, sarveidīgas, ieritinājušas; mēlīte strupa.
Ziedu vārpiņas vienpusējā stāvā vārpā. Vārpiņā 1 divdzimumu zieds.

Vārpiņas pJēkšņu nav, zieda plēksnes 2, tās nevienādas, ārējā ar

akotu. Auglis kails graudenis.
Aug pjavās, norās, priežu mežos. Bieži. Zied jūnija, jūlijā.
Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie drudža; pie skābekja bada, kāpjot
kalnos, lai būtu vieglāk elpot (lakstu uzlējumu).

VILKMĒLES, PĻAVAS — SUCCISA PRATENSIS Moench

Drogas:. Vilkmēju saknes — Radix Morsus diaboli (Radix Succisae

pratensis)
Vilkmēlu laksti — Herba Morsus diaboli

Daudzgadīgs lakstaugs ar īsiem sakneņiem un garām bārkšķu sak-

nēm. Stumbrs stāvs, 40—80 (100) cm garš, ar 2—3 sēdošu, pretēju
lapu pāriem. Lapas vienkāršas, veselas, 3—9 (20) cm garas, 0,4—2

(6) cm platas, rozetes lapas olveidīgi lancetiskas, ar 3—7 (15) cm

garu kātu, mala gluda, stumbra lapas lancetiskas, mala gluda vai

rupji zobaina. Ziedi 0,6—2 cm platās galviņās, tās pa vienam zaru

galos. Vīkala lapas 2 rindās. Visi ziedi vienādi, 4—B mm gari. Kaus-

lapas 4, vainaglapas 4, vainags zigomorfs, zils, retumis rožains vai

balts. Ārkauss četršķautnains. Putekšņlapas 4. Augļlapas 2, sēklotne

apakšēja. Auglis ar matiņiem. (77. att.)
Aug pjavās, krūmājos, mežos. Bieži. Zied no jūlija līdz sep-

tembrim.

Izmanto saknes, retāk lakstus.

Sastāvs. Skabiozīns, saponīni, miecvielas, rūgtvielas, ciete. Sa-

stāvs maz noskaidrots.
Lieto tautas medicīnā kā diurētisku līdzekli pie tūskām (sakņu

novārījumu, lakstu vai lapu uzlējumu), pret caureju (lakstu uzlē-

jumu), pret klepu (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 2 tējkarotes lak-

stu, Jauj I—2 stundas ievilkties, lieto pa 1 ēdamkarotei 3 vai 4 rei-

zes dienā), pie kroniskām ādas slimībām kā asinstīrītāju līdzekli

(pavasarī jaunās lapas salātu veidā), zarnu parazītu izdzīšanai (sakņu
novārījumu); ārīgi lieto pie strutojošām brūcēm, čūlām (uzliek svaigas,
sasmalcinātas lapas), pie rīkles un mutes gjotādas iekaisumiem, kakla

sāpēm (lakstu uzlējumu skalošanai), pie izgulējumiem (lakstu uzlējumu

apmazgāšanai), pie baltajiem ziediem (lakstu uzlējumu skalošanai).

VILKNADZES, EIROPAS — LYCOPUS EUROPAEUS L.

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs četršķautnains, stāvs vai pacils,
30—100 cm augsts, nereti ar ložņājošiem dzinumiem. Lapas pretējas,
vienkāršas, veselas, iegarenas, 2,5—7,5 cm garas, 0,8—3 cm platas,
mala rupji zobaina, pamats ķījveidīgs. Ziedi divdzimumu, sēdoši, blī-

vos pušķos lapu žāklēs. Kauslapas 5, saaugušas. Vainaglapas 4, sa-

augušas, vainags gandrīz kārtns, balts ar sarkaniem punktiņiem.
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77. att. Pļavas vilkmēles — Succisa pratensis Moench.

Putekšņlapas 2. Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Auglis 4 riekstiņu
skaidauglis. (78. att.)

Aug grāvjos, mitros krūmājos. Zied jūlijā, augustā.
Izmanto ziedošus lakstus, lapas.

Sastāvs. Glikozīdi, flavonglikozīdi, rūgtviela likopīns, miecvielas

(8—15%), gallusskābe, saponīni, alkaloīdi (zīmes), holīnam līdzīga
viela, sveķi. Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto pie sirds darbības traucējumiem, ekstrasistolijas (pēc S. To-

miļina vilknadzes ir ļoti labs līdzeklis pret sirds darbības paātrinā-
šanās lēkmēm, kad parasti lieto hinidīnu), pie endokardītiem, baze-

dova slimības (R. Hazanovičs v. c; ziedu laikā ievāktu lakstu 10—

20% uzlējumu, vai ari tinktūru; sausu lapu pulveri; lieto ari tēju

līdzīgās daļās kopā armāterēm).
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78. att. Eiropas vilknadzes

Lycopus europaeus L. (pa krei-

si), melnās vilkogas — Atropa
belladonna L. (pa labi).

Tautas medicīnā lieto pie «sirdsklauvēm», sirds neirozēm, «sirds

vājuma», pie bazedova slimības ar sirds darbības traucējumiem, pie
nemiera un bezpamata baiļu sajūtas, pret bezmiegu, pie plaušu tuber-

kulozes, pret dzemdes un citu iekšējo orgānu asiņošanu, pie gremo-
šanas traucējumiem, caurejas, pie vēdera un citām «iekšķīgām» sā-

pēm (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 tējkaroti sausu lakstu, ļauj
2 stundas ievilkties, lieto pa 'A glāzei 3 vai 4 reizes dienā; lieto arī

izvilkumu degvīnā), pie drudža, malārijas (lapu uzlējumu).
Vilknadžu lakstu uzlējumu — Inf. herb. Lycopus europaeae 10,0

(20,0) —200,0 lieto pa V2—V3 glāzei 3 vai 4 reizes dienā pirms ēšanas.

Vilknadzes nomāc sirds muskuļa uzbudinātību, pazemina vairog-
dziedzera funkcijas, paplašina sirds koronāros asinsvadus, tās ir

nomierinošs, sāpes remdinošs, pretdrudža un pretasiņošanas līdzeklis.

Homeopātijā izmanto Eiropas vilknadžu ziedošus lakstus (Lycopus
europaeus) un Virdžīnijas vilknadžu — L. virginicus L. visu augu

(Lycopus).

VILKOGAS, MELNAS — ATROPA BELLADONNA L.

(velnogas, melnās, atropas, belladona)

Drogas: Vilkogu lapas — Folia Belladonnae

Vilkogu saknes — Radix Belladonnae

Vilkogu sēklas — Semen Belladonnae

Daudzgadīgs lakstaugs ar žuburainu sakneni. Stumbri 0,5—1,5

(2) m gari, augšdaļā ar dziedzermatiņiem. Lapas vienkāršas, veselas,

plati lancetiskas vai eliptiskas, 15—20 cm garas, 7—B (12) cm pla-
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gandrīz pretējas, mala gluda, gals smails, pamats ķīļveidīgs. Ziedi

divdzimumu, aktinomorfi, nokareni, pa vienam vai diviem lapu
žāklēs. Kauslapas 5, kauss dziļi šķelts, paliek pie augļa. Vainagla-
pas 5, brūngani violetas vai netīri purpursarkanas, vainags zvanvei-

dīgs, 2,5—3,5 cm garš. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne aug-
šēja, divcirkņu. Auglis sulīga, violeti melna daudzsēklu oga. (78. att.)

Kultivē kā ārstniecības augu. Reti. Zied no jūnija līdz veģe-
tācijas perioda beigām. Visas auga daļas ļoti indīgas.

Izmanto lapas, saknes, sēklas. Lapas ievāc, kad augs sāk ziedēt,
saknes rudenī vai pavasarī, sēklas, sākot ar jūliju. Visvairāk alkaloidu

lapās ziedu pumpuru un ziedēšanas laikā, bet visā augā — kad sāk

attīstīties sēklas, saknēs — veģetācijas perioda beigās.
Sastāvs. Alkaloīdi (saknēs 0,4—1,3%, lapās 0,14—1,2%, stumbros

0,2—0,6%, ziedos 0,2—0,6%, augļos 0,7%) hiosciamīns (/-troposkābes
tropīnesteris; racemizējas atropīnā), atropīns (d/-troposkābes tropīn-
esteris); optiski neaktīvs /- un rf-hiosciamins, /-skopolamīns (tropo-
skābes skopīnesteris; hioscīns), apoatropīns (atropamīns); atrop-
skābes tropīnesteris; ļoti indīgs), belladonīns (apoatropīna dimērs),

gaistošas bāzes N-metilpirolins, N-metilpirolidīns, piridīns, tetrametil-

diaminobutāns. Saknēs arī kuskhigrīns, lapās un saknēs glikozīds sko-

poletīns, cukuri, organiskās skābes, minerālvielas.

Lieto pie parkinsona slimības un parkinsonisma, kas parādās pēc
pārciesta encefalīta, pie sklerotiskām pārmaiņām galvas smadzeņu
asinsvados, pie vecuma trīces v. c, lai mazinātos muskuļu stingums,
trīcēšana (Atropini sulfas, Scopolamini hydrobromidum, Tabulettae

Corbella obductae, Sucradbellum v. c), pie epilepsijas (Atropini
sulfas); pie kuņģa-zarnu trakta spastiska stāvokļa ar sāpēm, obstipa-

cijų, pie hiperaciditātes, čūlas slimībām, dispepsijas (Extractum Bel-

ladonnae spissum, Extractum Belladonnae siccum, Tabulettae Sto-

machicae cum extracto Belladonnae, Becarbonum, Besalolum, Bepasa-
lum, Bellalginum, Atropini sulfas, Tinctura Belladonnae), pie cistītiem,

pielītiem, pielonefrītiem (Besalolum kā dezinficējošu līdzekli, satur fe-

nilsalicilātu un vilkogu ekstraktu), pie kuņģa-zarnu trakta, urīnceļu

spazmām, nieru kolikām, žultsakmeņiem, pie stenokardijas, bra-

dikardijas (pie palēninātas sirdsdarbības, kuras cēlonis klejotājnerva
paaugstināta uzbudinātība, kā simptomātisku līdzekli), pie miokardą

infarkta, dismenorejas, pret hipersalivāciju (pie neirozēm, grūtniecī-
bas laikā, pirms mutes orgānu operācijām), pie vegetoneirozēm (Ex-
tractum Belladonnae spissum, Tinctura Belladonnae, Atropini sulfas);
kā nomierinošu līdzekli psihiatrijā pie maniakāliem, neirastēniskiem,

uzbudinājuma stāvokļiem, pie delīrija, pie vegetoneirozēm, pie juve-
nīlas vegetodistonijas un distonijas, kāda parādās pie citām slimībām

(piemēram, tuberkulozes), pie sirds neirozēm un neirozēm klimaksa

periodā, pie migrēnas, bezmiega, pie meņjera slimības; pie hiperacī-

diem gastrītiem, dispepsijas (Belloidum, Bellataminalum, Lenbirenum,

Bellasponum); pie nātrenes, ekzēmas, neirodermīta, niezošām derma-

tozėm, pie aterosklerozes un hipertoniskās slimības sākuma stadijā,
pie spastiskiem vēdera aizcietējumiem, holecistītiem, čūlas slimības

(Bellataminalum); anestezioloģijas praksē, sagatavojot slimnieku nar-

kozei, operācijai un operācijas laikā, lai ierobežotu siekalu dziedzeru,

bronhiālo dziedzeru sekrēciju, spazmas (Atropini sulfas, Scopolamini
hydrobromidum); pie sejas operācijām (Tabulettae Aeronum); pie

asiņaina klepus, pret pastiprinātu svīšanu (slimojot ar tuberkulozi;
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Atropini sulfas; pie kroniskas saindēšanās ar mangānu, acetilholīnu,

muskarīnu, morfinu, fosfora organiskajiem savienojumiem u. c. (At-

ropini sulfas, Tabulettae Corbella obductae); pie bronhiālās astmas,

bronhītiem (Antasthmanum, Solutanum, Species Antiasthmaticae); pie

jūras un gaisa slimībām (Tabulettae Aeronum); ārīgi lieto pie acu

slimībām (irītiem, keratītiem v. c; Atropini sulfas), acu slimību diag-

nostikā, lai paplašinātos acu zīlītes (Atropini sulfas, Scopolamini

hydrobromidum); pie hemoroīdiem, anālās atveres plaisfjumiem (Sup-

positoria Bethiolum, Anusolum).

Vilkogu biezo ekstraktu — Extractum Belladonnae spissum (sa-

tur 1,4—1,6% vilkogu alkaloidu, galvenokārt atropinu) lieto pilulu,
mikstūru, pulveru, sveču veidā pa 0,01—0,05—0,02 vienā reizē; aug-
stākā diennakts deva pieaugušam 0,15 g.

Vilkogu sausais ekstrakts — Extractum Belladonnae siccum (sa-
tur 0,7 —0,8% alkaloidu) ir Anusolum, Bethiolum, Becarbonum, Besa-

lolum, dažādu kuņģa tablešu u. c. preparātu sastāvdaļa; augstākā
vienreizējā deva pieaugušam 0,1 g, diennakts deva — 0,3 g.

Vilkogu tinktūru — Tinctura Belladonnae (satur 0,027—0,033%

vilkogu alkaloidu, izvelk no vilkogu lapam 40° spirtā) lieto pa 5—

10 pilieniem 2 vai 3 reizes dienā; augstāka vienreizējā deva pieau-
gušam 23 pilieni (0,5 ml), diennakts — 70 pilieni (1,5 ml).

Atropini sulfas lieto pa 0,00025—0,001 (pulveru u. c. veidā) 1 vai

2 reizes dienā; augstākā diennakts deva pieaugušam 0,003 g. Zem

ādas vai vēnā injicē 0,25—0,5—1 ml 0,1% šķīdumu 1 vai 2 reizes

dienā. Acu pilienos lieto 0,5—1% šķīdumu.
Scopolamini hydrobromidum lieto pa 0,25—0,5 mg 2 vai 3 reize3

dienā. Augstākā vienreizējā deva 0,0005 g, diennakts — 0,0015 g.
Zem ādas injicē pa 0,5—1 ml 0,05% šķīdumu 1 vai 2 reizes dienā. Ķi-
rurģijas praksē kombinē ar analgētiskiem līdzekļiem (morfīnu v. c).
Acu slimību praksē lieto 0,25% šķīdumu.

Tabulettae Corbella obductae (vilkogu sakņu sauso ekstraktu) lieto

pa 1 tabletei dienā, pakāpeniski individuāli devu paaugstina atkarībā

no panesības un kontrindikācijām.
Sucradbellum (vilkogu sakņu sulu — Succus radicis Belladonnae;

satur 0,13—0,15% vilkogu alkaloidu) lieto pa 3 pilieniem 2 vai 3 rei-

zes dienā, devu pakāpeniski palielinot atkarībā no panesības un

kontrindikācijām. Augstākā vienreizējā deva 15 pilieni.
Tabul. Stomachicae cum extr. Belladonnae (satur 0,01 g vilkogu,

0,012 vērmeļu, 0,015 g baldriāna ekstrakta) lieto pa 1 tabletei 2 vai

3 reizes dienā. Bellazonum ražo Bulgārijā, Belloidum — Ungārijā,
Bellasponum — Cehoslovakijā, Lenbirenum — Rumānijā.

Pretastmas tēju — Species Antiasthmaticae (satur 0,2—0,25% al-

kaloidu; tajā 2 daļas vilkogu, 1 daļa driģeņu un 1 daļa velnābolu

lapu, nātrija nitrāts v. c.) lieto pa 72 tējkarotei, sūkā pie astmas

lēkmēm vai smēķē cigarešu veidā. Antasthmanum (ražo Cehoslova-

kijā) lieto pa V2—1 (2) tabletei (ne vairāk kā 4 tabletes dienā), lai

novērstu un aizkavētu spazmas pie bronhiālās astmas un bronhītiem.

Solutanum (satur vilkogu, velnābolu, primulu ekstraktu, efedriną hid-

rohlorīdu v. c.) lieto pie bronhiālās astmas, bronhītiem pa 10—30 pi-
lieniem 3 reizes dienā (ražo Cehoslovakijā).

Tabulettae Aeronum (satur 0,0001 skopolamīna, 0,0004 hiosci-

amīna) lieto V2—1 stundu pirms iekāpšanas lidmašīnā vai kuģī pro-
filaktiski pa I—2 tabletēm; ja nepieciešams, pēc 6 stundām ieņem vēl

1 tableti. Ja profilaktiski aerons nelīdz, lieto pa I—2 tabletēm, kad
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parādās pirmās slimības pazīmes — nelabums, galvas reiboņi, sāpes.
Pie sejas operācijām 20—30 minūtes pirms operācijas dod 2 tabletes,

pēc operācijas pa 1 tabletei 2 reizes dienā pirmajās 2 diennaktīs.

Suppositoria Bethiolum vai Anusolum ievada rektāli pa 1 svecei

2 reizes diennaktī.

Pie smagiem galvas smadzeņu bojājumiem, pret postencefalītiskām
spazmām (pārciesta letarģiskā encefalīta sekām), parkinsonisma, pēc
Ivana Rajeva metodes Bulgāru uzlējumu — Dcc. rad. Belladonnae

vinosi (5 g vilkogu saknes, 0,09 g medicīnisko ogli vāra 100 ml balt-

vīnā kādas 10 minūtes) lieto 3 dienas pa tējkarotei 3 reizes dienā

tukšā dūšā; pēc tam devu palielina katru dienu pa tējkarotei, līdz sa-

sniegta 10 tējkarošu liela deva diennaktī; pēc katras zāļu devas uz-

dzer muskatriekstu un miltu maisījumu un pa laikam sūkā kalmju
sakņu gabaliņus. Ivana Rajeva metodei (pārbaudīta klīniski) salīdzi-

nājumā ar tīra atropīna lietošanu ir vairākas priekšrocības: ārstējot
ar tīru atropinu, slimā stāvoklis uzlabojas tikai medikamenta lieto-

šanas laikā, bet pēc pārtraukšanas slimības aina atjaunojas, kas, ār-

stējot pēc Rajeva metodes, notiek reti un, ja tas pēc kāda laika pār-
traukuma notiek, ārstēšanu var atkārtot, bet slimais necieš no sau-

suma mutē, kā tas jūtams ārstējot ar atropinu. Ārstējot ar Rajeva me-

todi, panes lielākas atropīna devas, neparādās arī atropinam raksturī-

gās toksiskās parādības — bezmiegs, halucinācijas, sirds darbības

traucējumi, kuņģa-zarnu trakta atonija, ko novēro, ja ilgstoši lieto

tīru atropinu.

Atropīna nozīmīgākā īpašība ir spēja bloķēt organisma m-holino-
reaktīvās sistēmas (n-holinoreaktīvās sistēmas tas ietekmē maz).
levadot atropinu organismā, samazinās siekalu, kuņģa, bronhiālo,
sviedru, aizkuņģa, piena (pēc lielākām devām) dziedzeru sekrēcija,
sirds kontrakciju biežums, pazeminās bronhu, vēdera orgānu gludās
muskulatūras tonuss (atropīna darbība izpaužas spēcīgāk, ja ir glu-
dās muskulatūras spazmas), paplašinās acu zīlītes (atropīna midriāze

atvieglina acs izmeklēšanu un operācijas). Lielās atropīna devas sti-

mulē galvas smadzeņu garozu, var izraisīt kustību un psihisku uzbu-

dinājumu, stipru nemieru, krampjus, halucinācijas. Terapeitiskas atro-

pīna devas uzbudina elpošanu, lielas var izraisīt elpošanas paralīzi.
Tā kā jutība pret atropinu ir visai dažāda, devas katram gadījumam
jāindividualizē. Par mazāko letālo devu parasti uzskata 0,1 g atro-

pīna, terapijā nemēdz pārsniegt 0,0005 g (5 mg) devu. Atropīns un

tā preparāti kontrindicēti pie glaukomas.

Homeopātijā izmanto visu augu (Belladonna).

Atropīns izolēts 1833. gadā. Tā kā nav panākta atropīna ietekme

uz kādu vienu orgānu, bet tas ietekmē vienlaicīgi daudzus orgānus
vai orgānu sistēmas, atropīna izmantošana diezgan ierobežota.

Skopolamīns atslābina gludo muskulatūru, mazina gremošanas,
sviedru dziedzeru sekrēciju, nomierinoši, nomācoši ietekmē centrālo

nervu sistēmu; kairinot subkortikālos kavētājaparātus, mazina psiho-
motoriskos refleksus, sākumā samazina kustību aktivitāti, vēlāk iestā-

jas nogurums un miegs; paplašina acu zīlītes, traucē akomodāciju
Skopolamīna devas stingri jāindividualizē. Nereti iestājas nevis no-

mierināšanās, bet īsa eksaltācija, uzbudinājums, parādās halucinācijas,
rīšanas grūtības, sausums mutē u. c. parādības. Ilgstoši lietojot sko-

polamīnu, zūd ēstgriba, organisms noliesē, stipri samazinās pulss.
Hiosciamīna darbība visumā līdzīga atropīna darbībai, bet apmē-
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ram 2 reizes spēcīgāka (/-hiosciamīna salīdzinājumā ar optiski neak-

tīvo atropīnu).
Saindējoties ar vilkogām, parādās reibonis, paaugstinās refleksu

kairināmība, paplašinās acu zīlītes, paātrinās pulss, elpa, uz sejas,

krūtīm, rokām u. c. ķermeņa daļām parādās sarkani plankumi, pa-
rādās krampji, delīrijs, halucinācijas, cietušais kliedz, smejas, trako,
tad seko centrālās nervu sistēmas paralīze ar apgrūtinātu elpošanu,
sirds vājumu, cianozi, asinsspiediena pazemināšanos, miegainību,
komu. Ja saindēšanās smaga, nāve var iestāties dažās stundās; pat
3 vai 4 svaigas apēstas ogas var atnest nāvi.

Vilkogas (arī vairāki citi kartupeļu dzimtas augi — velnāboli,

driģenes v. c.) jau no seniem laikiem tiek izmantoti kā narkotiski

un reibinātāji līdzekļi. Vilkogas resp. atropīnu un citus vilkogu alka-

loidus zinātniskajā medicīnā lieto kopš XV gadsimta.
Senāk sievietes, it īpaši Itālijā, pilināja acīs vilkogu sulu, jo at-

ropīns, paplašinot acu zīlītes, padara acis tumši spožas, dedzīgas.
To dažkārt arī tagad dara skatuves mākslinieki.

VILKVĀLĪTES — TYPHA L.

Daudzgadīgi ūdens augi. Sakneņi lieli, resni, ložņājoši. Stumbri

līdz 2 m gari. Lapas vienkāršas, veselas, lineāras, 2 rindās pie stum-

bra pamata. Ziedi viendzimuma, līdz 20 cm garās, blīvās vālītēs; vā-

lītes augšdaļā vīrišķie, apakšdaļā — sievišķie ziedi. Apziedņa nav, tā

vietā matiņi. Putekšņlapas parasti 3. Augļlapa 1. Auglis riekstiņš.

Aug grāvjos, ezeros, lēnos ūdeņos. Bieži. Zied jūlijā, augustā.
Izmanto sakneņus, lapas, putekšņus.

Platlapu vilkvālītes — Typha latifolia L.

Lapas līdz 2 cm platas. Ziedu vālīte vienlaidus — vālītes daļa ar

vīrišķajiem ziediem nav šķirta no vālītes daļas, kur ir sievišķie ziedi.

Sastāvs. Miecvielas, cukuri, gļotvielas, skābeņskābe, askorbīnskābe

(lapās); saharīdi, taukvielas, izoramnetīns, B-sitosterīns, stearīnskābe,

palmitīnskābe (putekšņos).

Šaurlapu vilkvālītes — Typha angustifolia L.

Lapas līdz 1 cm platas. Vālītes daļu, kur ir vīrišķie ziedi, atdala

no vālītes daļas ar sievišķajiem ziediem 3—B cm plata josla.
Sastāvs. Kvercetīna monometilēsteris, izoramnetīns, sitosterīns; tau-

kas eļļas, brīva palmitīnskābe, linolskābe (putekšņos); pirokatehīna
grupas miecvielas (ziedkopās); askorbīnskābe (lapās); arahīnskābe.
pentozāni (sēklas).

Lieto tautas medicīnā pie caurejām, dizentērijas (sakneņu novā-
rījumu, lapu uzlējumu), kā diurētisku līdzekli (sakneņus, lapas, pu-
tekšņus), pret asiņošanu (putekšņus), pret cingu, pie diabēta (lapas),
pie kaulu tuberkulozes, audu pamirumiem, pret sāpēm (putekšņus);
ārīgi lieto pie brūcēm pret asiņošanu, kā antiseptisku līdzekli (sa-
smalcinātas lapas), pie mutes gļotādas iekaisumiem (lapu uzlējumu
skalošanai), pie apsaldējumiem, apdegumiem (eļļā savārītus ziedko-

pas matiņus).
Vilkvālīšu sakneņus izmanto arī homeopātijā.
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vīnkoki -vms l.

Vasarzaļas liānas. Stumbrs kāpelē ar vītnēm. Lapas pamīšus, vien-

kāršas, staraini daivainas vai šķeltas, mala zobaina, pamats ar dziļu
jomu. Ziedi aktinomorfi, dzelteni zaļgani, ķekaros vai skarās. Kaus-

lapas 5. Vainagapas 5. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēkotne aug-

šēja. Auglis sulīga oga ar 2—4 sēklām.

Dārza vīnkoks — Vitis vinifera L.

Drogas: Vīnkoku lapas — Folia Vilis vinifera
Vīnkoku augļi — vīnogas — Fructus Vitis vinifera

Stumbrs līdz 30 m garš. Lapas līdz 20 cm platas un garas, lapas
pamata joma šaura, smaila, bieži vien slēgta, jo lapas malas saska-

ras. Ziedi divdzimumu vai viendzimuma, vainaglapas galotnē saistī-

tas un nobirst visas kopā. Sēklas ar samērā garu knābi. Ogas da-

žāda lieluma un krāsas, visbiežāk zaļgani dzeltenas.

Kultivē kā augļu koku gan laukā (mūsu republikai piemērotas
šķirnes), gan siltumnīcās. Diezgan bieži. Zied maijā, jūnijā.

Izmanto lapas un augļus.
Sastāvs. Lapās cukuri (2%), miecvielas, organiskās skābes — vīn-

skābe, ābolskābe, protokatehīnskābe; holīns, betains, inozīts, kverce-

tīns; karotini (0,2%), askorbīnskābe. Augļos cukuri (16—30%), fruk-

toze (20%), glikoze (20%), saharoze (5,5%); organiskās skābes

(2,5%) — d-vīnskābe, /-ābolskābe, citronskābe, dzintarskābe, skudr-

skābe, oksalskābe, salicilskābe, glikuronskābe; aminoskābes —; cistīns,

lizīns, histidīns, arginīns, asparagīnskābe, glutamīns, serīns, glicīns,
metionīns, stīgās bez šīm aminoskābēm ir tirozīns, fenilalanīns, pro-

līns, valīns. miecvielas (3,4%) — enotannīns, flobafēni, gallusskābe;
pektīnvielas; minerālvielas — kālijs (225 mg%), dzelzs (ap 0,5 mg%),
fosfors, kalcijs, magnijs, mangāns, kobalts; fermenti invertāze, pek-
tināze, proteāze, lipāze; antociāni — peonidīns, delfinidīna, petunidīna,
malvidīna monoglikozīdi, cianidīns v. c; flavonoīdi — kvercetīna, miri-

cetīna, kempferola monoglikozīdi u. c. komplicēti pigmenti; P vitamīn-

aktīvas vielas — katehīni, epikatehīns, gallokatehīns; karotinoīdi,

tiamīns, riboflavīns, folijskābe, nikotīnskābe, ergosterīns (D 2 provit-
amīns), sitosterīni, askorbīnskābe (līdz 13 mg%). Miecvielas un

krāsvielas ir galvenokārt augļa mizā, kuru klāj vaska kārtiņa (tā sa-

tur taukskābju glicerīdus, fitosterīnu vitīnu, spirtu enokarpolu). Sēklās

cieta vīnogu eļļa (līdz 20%), miecvielas (līdz 8%), flobafēni (5,4%),
lecitīns, vanilīns. Žāvētās vīnogās —

rozīnēs daudz kālija, magnija,

fosfora, dzelzs, kalcija; tiamīns, riboflavīns, nikotīnskābe (0,18 mg%),
askorbīnskābe (3 mg%), karotini (zīmes).

Lieto dietoterapija kā vielu maiņu stimulējošu, barojošu produktu
pie organisma vispārēja vājuma, plaušu tuberkulozes sākuma stadijā
(1 kg vīnogu ir līdz 700 kal, glāzē vīnogu sulas ap 200 kal), pie
mazasinības, pēc pārciestām, novārdzinošām slimībām, ēstgribas trū-

kuma, pie slimībām, kad noliegta cieta barība; pie pleirītiem, pie kro-

niskiem bronhītiem, pie bronhiālās astmas (vieglā formā), pie kuņģa-
zarnu trakta saslimšanām, funkcionālām neirozēm ar paaugstinātu
skābumu, pie gastrītiem, pie vēdera aizcietējumiem, hemoroīdiem, pie
kroniskiem uretrītiem, neirītiem, pie aknu slimībām, sirds slimībām

(svaigas vīnogas, sulu), pie liela un strauja asiņu zaudējuma, kol-

lapsa, šoka (intravenozi).
Tautas medicīnā lieto pie avitaminozēm (svaigu lapu uzlējumu),



221

pie hipertonijas (pasterizētu vīnogu sulu pa glāzei 2 reizes dienā), pie
klepus, balss aizsmakuma (rozīņu novārījumu kopā ar nedaudz sīpolu
sulu), redzes uzlabošanai (dzer svaigu lapu sulu vai lapu aukstu uz-

lējumu), pret dzemdes un citu iekšējo orgānu asiņošanu (sausu lapu
pulveri pa I—2 g 3 reizes dienā), pie nierakmeņiem un citām nieru

un urīnceļu slimībām, pie reimatisma, podagras, pie aknu slimībām,

žultsakmeņiem, pie sirds slimībām (lapu uzlējumu), pie nervu slimī-

bām, garīgas depresijas (augļu sulu), pie ādas slimībām kā asinstī-

rītāju līdzekli, ārīgi lieto pie brūcēm, čūlām (svaigas sasmalcinātas

lapas), pie gingivitą (zelē svaigas lapas), pie angīnas (lapu uzlējumu
vai novārījumu skalošanai).

Tā saucamajās ārstnieciskajās kūrēs sāk ar mazām vīnogu de-

vām
— pirmajās 3 dienās apēdot pa 200 g vīnogu 3 reizes dienā.

Tad devu palielina līdz 2 kg vīnogu dienā (4 dienās apēd pa 1 kg
vīnogu, 7 dienās — pa 1,2—2 kg). Devu pakāpeniski atkal samazina.

Lietojot vīnogu sulu, nav vēlams dienā izlietot vairāk par 1,2 kg.
Kurss ilgst 3—6 nedēļas. Šajā laikā nedrīkst lietot tauku barību,
skābu pienu, dzert alkoholiskus dzērienus (arī alu nē), minerālūde-

ņus, ēst skābētas saknes un daudz citu augļu (lai nerastos caureja).
Jāārstējas saskaņā ar ārsta padomu.

Vīnogas kontrindicētas pie diabēta, aptaukošanās, čūlas slimībām,

pie sirds nepietiekamības ar tūskām, hipertoniju, pie kroniskas caure-

jas, tuberkulozes smagā formā, arī pie vīnogu nepanesības, kroniskiem

strutojošiem procesiem plaušās, bronhektāzijas u. c.

Vīnogu sastāvs atsevišķām šķirnēm ir visai dažāds. No vīnogu
lapām un jaunajiem dzinumiem iegūst vīnskābi.

Vīnogu eļļu — Oleum Vini lieto dzērienu rūpniecībā kā smaržas

un garšas uzlabotāju.
Vīnogas ir diurētisks, žultsdzinējs, viegls laksatīvs, diaforētisks

līdzeklis, tās palielina gļotu sekrēciju elpas ceļos, atvieglina atklepo-
šanu, pazemina kuņģa skābumu, uzlabo vielu maiņu, sekmē eritro-

cītu rašanos; pasterizēta vīnogu sula regulējoši ietekmē asinsriti un

asinsspiedienu — pazemina vai paaugstina to (prof. N. Umikovs).
Vīnogu lapas ir antiseptisks, pretasiņošanas, pretiekaisuma līdzeklis,
tās sekmē brūču, čūlu dzīšanu, oksalātu izdalīšanos no organisma.

Amūras vīnkoks — Vitis amurensis Rupr.

Stumbrs līdz 15 m garš. Lapas 12—25 cm garas un platas, lapas
plātnes pamata joma plata, ieapaļi velvēta, vaļēja, lapas malas pie

pamata nesaskaras. Ziedi viendzimuma, ziedu ķekari ap 5 cm gari.
Ogas melnas, ap 0,8 cm diametrā, ar zilganu apsarmi.

Kultivē. Ne bieži. Zied jūnijā. Dzimtene Tālie Austrumi.

Izmanto augļus, lapas.
Sastāvs. Augļos askorbīnskābe (ap 10 mg%). Lapās, jaunajos dzinu-

mos karotini (ap 4,5 mg%; Beļikovs; 1948.). Sastāvs maz noskaidrots.
Lieto tautas medicīna pie avitaminozēm (lai segtu nepieciešamo

askorbīnskābes daudzumu, jāapēd apmēramV2kg augļu), pie krēslas
akluma (lapas liek pie zupām; Mareis, 1948.).

VIRCELES, PARASTAS — LINARIA VULGARIS L.

Droga: Vīrceļu laksti — Herba Linariae (Herba Antirrhini)
Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs 30—60 (90) cm garš. Lapas vien-

kāršas, veselas, pamīšus visgarām stumbram, lapas plātne lineāra vai
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lineāri lancetiska, 2—5 (7) cm gara, 0,2—0,4 (0,5) cm plata, mala

gluda. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, nesmaržīgi, ķekaros. Kausla-

pas 5, saaugušas. Vainaglapas 5, vainags divlūpains, dzeltens, ar

apmēram 1 cm garu piesi, vainaga apakšlūpas izcilnis oranždzeltens.

Putekšņlapas 4. Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Auglis — līdz 1 cm

gara, gluda pogaļa. Sk. I. sējumā IV krāsaino tab.

Aug laukos, nezālienēs, ceļmalas, upju krastmalās. Ļoti bieži.

Zied no jūnija līdz septembrim.
Izmanto ziedošus lakstus, sēklas.

Sastāvs. Alkaloīds d,/-peganīns, flavonglikozīdi linarīns (aka-
cetīns+rutinoze), neolinarīns (pektolinarigenīns + rutinoze), pektoli-
narīns, linarakrīns, linaricīns, fitosterīni, n-triakantāns, pektīnvie-
las, miecvielas, saponīni, parafīns, askorbīnskābe (400 mg%), orga-
niskās skābes — citronskābe, skudrskābe, ābolskābe, etiķskābe,
gallusskābe, aukubīns, prunozīds; ziedos auroni, antohlors.

Lieto pie miastēnijām, miopātijām, kuņģa atonijas, kroniskiem vē-

dera aizcietējumiem, meteorisma (vīrceļu šķidru ekstraktu, peganīna
tabletes; prof. D. Rosijskis).

Tautas medicīnā lieto kā caurejas līdzekli pie vēdera aizcietēju-
miem, pie hemoroīdiem (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem I—2 ēdamka-

rotes ziedošu lakstu, ļauj V2stundu ievilkties, lieto pa I—2 ēdamka-

rotēm ik pēc 2 stundām vai vakarā; uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
IV2 tējkaroti — apmēram 2 g lakstu, ļauj lfo—1 stundu ievilkties, iz-

lieto kā tēju vairākās reizēs dienā; uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
4—B g sēklu, lieto pa tējkarotei vairākas reizes dienā), pie aknu

slimībām, dzeltenās kaites, žultsceļu iekaisumiem (sēklu uzlējumu),

pie nieru un urīnpūšļa slimībām, pie patvaļīgas urinēšanas naktī, pie
tūskām, meteorisma, pie vielu maiņas traucējumiem, kroniskām ādas

slimībām; pie aizdusas, pie galvas sāpēm ar vemšanu, reiboņiem (pie
tā sauktā meņjera simptomu kompleksa); kā sviedrēšanās līdzekli, pie
klepus; pie menstruāciju aizkavēšanās; pret saindēšanos, pie caurejas,
zarnu parazītu izdzīšanai; ārīgi lieto pie ekzēmām, ēdēm, pinnēm
(lakstu uzlējuma apliekamos, ziedi — svaigu lakstu sulu sajauc ar

sviestu; uz 2 daļām sasmalcinātu svaigu lakstu ņem 5 daļas iekšējo
cūku tauku, karsē, kamēr ūdens izgarojis; 2 daļas sausu lakstu aplej
ar 1 daļu 70° spirta, atstāj slēgtā traukā siltā vietā vairākas stun-

das, tad pieliek 10 daļas cūku tauku, karsē vaļējā traukā, kamēr viss

spirts iztvaikojis, izkāš, nospiež biezumus, izlieto tikko gatavota;
lieto arī svaigus pienā savārītus lakstus vai tikai no ziediem gata-
votu ziedi); pie ādas sēņu slimībām, psoriazes (lakstu uzlējumu ap-
mazgāšanai, apliekamos), pie čūlām, brūcēm, pie angīnas, rīkles gļot-
ādas iekaisumiem saaukstēšanās gadījumos (lakstu uzlējumu skaloša-

nai — uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 2 tējkarotes lakstu, ļauj 1

stundu ievilkties); pie acu slimībām, trahomas (ziedu vai lakstu no-

vārījumu apmazgāšanai, apliekamiem); pie furunkuļiem, augoņiem,

audzējiem (uzlējumu apliekamiem, apmazgāšanai, ziedi), pie hemo-

roīdiem (uz 2 daļām lakstu ņem 5 daļas iekšējo cūku tauku, izkarsē

vai ļauj stāvēt karstā vietā 12 stundas, izkāš un apziež hemoroīdu

bumbuļus; lieto arī lakstu novārījuma apliekamos); matu kopšanai

(mazgā matus lakstu novārījumā); pret parazītiskiem kukaiņiem (iz-
mētā mājdzīvnieku telpās svaigus lakstus; savāra ziedus ar ūdeni

un cukuru un izliek kā ēsmu mušām).
Inf. herb. Linariae 20,0—200,0 un Extract. Linariae fluidi (izvelk

30—40° spirtā) lieto pa 2—3 tējkarotēm 3 reizes dienā (kā laksatīvu
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līdzekli, žultsdzinēju). Peganini hydrochloridum lieto pa I—21 —2 tabletēm
3 reizes dienā.

Vīrcelēm ir izteikti kardiotoniska, hipotensīvā, sedatīva, pret-
krampju darbība, tās stimulē miokardą kontrakcijas spējas, paretina

ritmu, pazemina arteriālo asinsspiedienu (Kudrziska-Bieloszavska v. c.

1966., H. Nasirovs, 1971.; izmēģinājumi ar dzīvniekiem), tās uzlabo

gremošanas trakta funkcijas, ir diurētisks, žultsdzinējs, diaforētisks,

spēcīgs laksatīvs līdzeklis (ekstrakts), tām pretiekaisuma, mīkstinoša,

sāpes remdinoša, kā arī antihelminta un insekticīda darbība.

Peganīns uzbudina zarnu trakta gludo muskulatūru, dzemdes un

ari locekļu muskulatūru, darbojas kā žultsdzinējs (izmēģinājumi ar

dzīvniekiem), neizraisa nopietnas pārmaiņas sirdī, kādas novēro pie
pahikarpīna, glutamīnskābes.

Vīrceles pie zarnu trakta atonijas, aizcietējumiem, meteorisma plaši
lietoja Lielā Tēvijas kara laikā. Homeopātijā izmanto svaigus augus

(Linaria).

VIRŠI — CALLUNA VULGARIS (L.) Hill

Drogas: Viršu ziedi — Flores Callunae (Flores Ericae)
Viršu laksti — Herba Callunae (Herba Ericae)

Mūžzaļš, ļoti zarains, 30—70 cm augsts krūmiņš. Stumbrs pacils,
retāk stāvs. Lapas vienkāršas, veselas, pretējas, sēdošas, lineāras,
kdz 2,5 mm garas, 1 mm platas. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, no-

kareni, vienpusējos ķekaros. Ārkauss zaļš, četrdaļīgs. Kauslapas 4,

violetas, garākas nekā vainaglapas, kas tāpat 4 kā kauslapas un ari

violetā krāsā (retumis vainaglapas un arī kauslapas baltas). Putekšņ-
lapas 8 (4+ 4), brūnganas, putekšnīcas ar 2 smailām piedevām. Augļ-
lapas 4, sēklotne augšēja. Auglis pogaļa. Sk. 1. sējumā IV krāsaino tab.

Aug mežos, purvājos. Zied no jūlija līdz septembrim.
Izmanto ziedošus lakstus. levāc ziedošu viršu zaru galus vai

tikko izplaukušus ziedus, kā arī lakstus visu veģetācijas periodu.
Sastāvs. Arbutīns, metilarbutīns, tannīna grupas miecvielas, rūgt-

vielas, kvercitrīns, kvercetīns, miricitrīns, karotīns, fumārskābe, hloro-

gēnskābe, citronskābe, hiperozīds, sveķi, taukās eļļas, ciete, daudz man-

gāna. Sastāvs maz noskaidrots. Perspektīvs augs arbutīna ieguvei.
Pretaudzēju aktivitāte.

Lieto tautas medicīnā pie saaukstēšanās, klepus, pret bezmiegu,
nervozitāti (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem I—2 tējkarotes lakstu, ļauj
V2stundu ievilkties, dzer kā tēju karstu; vakarā dzer pret bezmiegu;
pie nervozitātes, bezmiega tautas medicīnā lieto šādu tēju — 20,0
viršu lakstus, 15,0 māteru lakstus, 15,0 zaķpēdiņu lakstus, 10,0 baldri-

āna sakneņus, uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdamkaroti drogas, ļauj 2 stun-
das ievilkties, lieto pa I—3 ēdamkarotēm pēc katrām pāris stundām

vai pa V3—V 2 glāzei vakarā), pret aterosklerozi, pie reimatisma, po-
dagras (uz 1 glāzi novārīta, atdzisuša ūdens ņem IV2 tējkarotes dro-

gas, ļauj 4 stundas stāvēt, lieto pa V 2glāzei 4 reizes dienā); pie
nierakmeņiem, urīnsmiltīm (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 10 g lak-

stu, ļauj 2 stundas stāvēt, lieto pa ēdamkarotei 4—6 reizes dienā),

pie nieru, urīnceļu, urīnpūšļa saslimšanām, pie tūskām, pret caureju,
kuņģa iekaisumiem ar paaugstinātu skābumu (ziedu uzlējumu; pie
kuņģa katara ar paaugstinātu skābumu lieto šādu tēju — 20,0 viršu

lakstus, 20,0 asinszālīšu lakstus, 15,0 augstiņu lakstus, 10,0 piparmētru
lapas, 10,0 krūkļu mizas, uz 2 glāzēm verdoša ūdens ņem 2 nepil-
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nas ēdamkarotes drogas, Jauj 2 stundas ievilkties, lieto pa '/< glāzei
15 minūtes pirms ēšanas); pie dizentērijas; pie diabēta; kā asinstīrī-

tāju līdzekli pie kroniskām ādas slimībām, pie audzējiem; ārīgi lieto

pie reimatisma, kāju tūskām (viršu lakstu vannas), pie sasitumiem,
lūzumiem, izmežģījumiem, pie brūcēm (novārījumu apmazgāšanai,
apliekamiem), pie apdegumiem (jauno viršu dzinumu novārījuma re-

cekli), pie strutojošām brūcēm, ekzēmām (ziedu pulveri).
Viršu lakstu uzlējumu (novārījumu) — fnf. (decoct.) herb. Callu-

nae 20,0—200,0 lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes dienā.

Viršu darbība ir diurētiska, diaforētiska, pretiekaisuma, savelkoša,
tie ir viegls miega, nomierinošs, hipotensīvs, dezinficējošs un pretkle-
pus līdzeklis.

Virši ir vēdera, nomierinošu u. c. tēju sastāvdaļa, oficināla droga
Vācijas Demokrātiskajā un Vāoijas Federatīvajā Republikā.

VIRZAS — STELLARIA L.

Daudzgadīgi vai viengadīgi pārziemojoši lakstaugi (parastās vir-

zas). Lapas pretējas, vienkāršas, veselas, mala gluda, pamats apaļīgs
vai ķīļveidīgs. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, dihāzijos. Kauslapas 5.

Vainaglapas 5, baltas, apmēram līdz pusei šķeltas. Putekšņlapas 10.

Augļlapas 3, sēklotne augšēja, irbuļi 3. Auglis viencirkņa daudz-

sēklu pogaļa.
Izmanto lakstus.

Biezlapu virzas — Stellaria crassifolia Ehrh.

Stumbrs 5—20 cm garš, zarains, pacils, bieži vien sakņojas. Lapas
sēdošas, eliptiskas, 0,5—1,5 cm garas, 0,2—0,6 cm platas. Vainag-
lapas 0,2—0,6 cm garas.

Aug purvainās vietās, mitros, staignos upju un ezeru krastos.

Pareti.

Zied no maija līdz jūlijam.
Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie «nieru kaitēm».

Birztalu virzas — Stellaria nemorum L.

Stumbrs 20—60 cm garš, pacils, ļogans, parasti nezarains. Lapas
sēdošas, iegareni olveida, 3—B cm garas, 2—4 mm platas. Vainags
1—1,2 cm garš.

Aug lapu koku mežos, krūmājos. Zied maijā, jūnijā.
Sastāvs nav noskaidrots. Lapās ziedu laikā ap 215 mg% askor-

bīnskābes.
Lieto tautas medicīnā pie tūskām (sutinās birztalu jeb meža

virzu novārījumā).

Cietās virzas, spulģīši — Stellaria holostea L.

Stumbrs 25—35 cm garš, zarains, pacils, trausls. Lapas gari smai-

las, lancetiskas, 4—9 cm garas, 0,5—1,3 cm platas. Vainaglapas ap

1,5—2 cm garas. Indīgas.
Aug mežos, krūmājos. Bieži. Zied maijā, jūnijā.
Sastāvs nav noskaidrots. Lapās ap 80 mg% askorbīnskābes.

Lieto tautas medicīnā pie «kaulu sāpēm» (stipru novārījumu), pie
vēdera graizēm, klepus (ziedu uzlējumu), kā sirds līdzekli (ziedu vai
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79. att. Parastās virzas

Stellaria media L.

lakstu uzlējumu); ārīgi lieto pie da-.

žādām ādas un acu slimībām, pie
kašķa.

Parastās virzas — Stellaria me-

dia L.

Droga: Parasto virzu laksti —

Herba Stellariae mediae

Stumbrs 5—40 cm garš, ļogans,
|oti zarains, gulošs vai pacils, tikai

vienā pusē ar matiņiem. Lapas ol-

veidīgas, 1,5—2 cm garas, ar īsu

kātu. Vainaglapas ap 0,5 cm ga-

ras, dažreiz vainaglapu nav. (79.

att.)
Aug dārzos, laukos, nezālienēs,

ceļmalas. Ļoti bieži. Zied no

marta līdz decembrim.

Sastāvs. Saponīniem līdzīgas
vielas, proteīni (18,5%); kālijs, hlors, karotini, tokoferoli (44,05 mg%),
askorbīnskābe (45—66 mg%). Sastāvs maz izpētīts.

Lieto tautas medicīnā kā sirds līdzekli, pie palielināta vairogdzie-
dzera, nervozitātes (uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdamkaroti lakstu, lieto

pa 'A glāzei 3 vai 4 reizes dienā; lieto arī svaigu lakstu sulu), pie
plaušu iekaisumiem, asiņošanas, pie klepus, «krūšu sāpēm» (svaigu
sulu ar medu pa tējkarotei 6—B reizes dienā); pie tūskām (lakstu

uzlējumu), pie vēdera sāpēm (bērniem dod svaigu lakstu sulu ar

pienu), pret hemoroidālu asiņošanu (lakstu uzlējumu); ārīgi lieto pie
slikti dzīstošām brūcēm, čūlām, augoņiem (lakstu uzlējumu apmazgā-
šanai, apliekamiem — uz 1 glāzi ūdens ņem 2 ēdamkarotes drogas),
pie ādas izsitumiem, pinnēm, ēdēm (uzlējuma apliekamos, vannas),
pie kašķa, pie acu iekaisumiem (uzlējuma kompreses).

Homeopātijā izmanto visu ziedošu svaigu augu (Stellafia).

Zāļlapu virzas — Stellaria graminea L.

Droga: Zāļlapu virzu laksti — Herba Stellariae gramineae
Stumbrs 15—50 cm garš, ļogans, stāvs vai pacils. Lapas sēdošas,

lineāras vai lancetiskas, ap 2 cm garas, 0,3 cm platas. Vainaglapas
0,4—0,5 cm garas.

Aug pļavās, krūmājos, grāvjos, rudzu un āboliņa laukos v. c.

Bieži. Zied no maija līdz jūlijam. Indīgas.
Sastāvs nav noskaidrots. Lakstos kalcijs, fosfors, lapās ziedu laikā

ap 200 mg% askorbīnskābes.

Lieto tautas medicīnā pret klepu (lakstu izvilkumu degvīnā), pie
vēdera graizēm, sāpēm pakrūtē; ārīgi lieto pie augoņiem, nagu ēdes
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VISTENES, MELNĀS — EMPETRUM NIGRUM L.

Mūžzaļš pundurkrūms, vienmājnieks vai divmājnieks. Stumbrs līdz

1 m garš, pārkoksnējies, ļoti zarains, guļošs vai pacils, zari 15—45 cm

augsti. Lapas mieturos vai neīstos mieturos, gandrīz sēdošas, vienkār-

šas, veselas, šauri eliptiskas vai lineāras, 4—6 mm garas, 1—1,5 mm

platas. Ziedi viendzimuma, līdz 3,5 mm gari; pie ziedu pamata parasti
5 ādainas augšlapas ar matiņiem. Kauslapas 3, vainaglapas 3, rožainas

vai tumši sārtas. Putekšņlapas 3 (2), tumši purpursārtas, apmēram
divreiz garākas par vainaglapām. Augļlapas 6—9, sēklotne augšēja,
drīksnas staru tik, cik augļlapu, vai ari divreiz vairāk. Auglis melns,

sulīgs, ar zilganu apsarmi un 6 vai 9 cirkņiem; katrā cirknī 1 sēkla

(80. att.).
Aug purvainas vietas, priežu mežos, viršājos. Diezgan bieži. Sa-

sniedz līdz 100 gadu vecumu. Zied no aprīļa līdz jūnijam.

80. att. Melnās vistenes — Empetrum nigrum L.
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Izmanto lakstus, tos ievāc ziedu laikā, žāvē laukā ēnā vai labi

vēdināmā telpā.
Sastāvs. Miecvielas, pektīnvielas, flavonoīdi (468 mg%), rutīns,

kvercetīns, izokvercetins, kempferols; andromedotoksīns, etiķskābe, ben-

zoskābe, fruktoze, mikroelementi (mangāns v. c), sveķi, karotini, as-

korbīnskābe, ursolskābe, kofeīnskābe, elaguskābe. Augļos flavonoīdi

empetrīns, primulīns, antociāni — delfinidīna un malvidīna galakto-
zīdi, askorbīnskābe (9—47 mg%).

Lieto tautas medicīnā pie galvas sāpēm, noguruma, pret cingu, pie
epilepsijas, nervu sistēmas traucējumiem, hipertonijas (lakstu novārī-

jumu vai izvilkumu degvīnā), pie nieru un aknu slimībām (ogas, la-

painos zariņus), pie caurejas (lapaino zariņu novārījumu), pie Sibī-

rijas mēra (Tibetas tautu medicīnā); ārīgi lieto pie noguruma, nervu

slimībām, paralīzēm (zaru novārījuma vannas), brūču dziedināšanai,

matu kopšanai (lapaino zariņu novārījumu).

Vistenes nomierinoši ietekmē nervu sistēmu, tām ir pretkrampju

(Tomskas Medicīnas institūta pētījumi), savelkoša, pretcingas dar-

bība.

VĪTOLI, KĀRKLI — SALIX L.

Drogas: Vītolu mizas — Cortex Salicis

Vītolu lapas — Folia Salicis

Vasarzaļi koki vai krūmi, divmājnieki. Pumpuri ar 1 zvīņu. Lapas
pamīšus, vienkāršās, veselas, ar pielapēm. Ziedi viendzimuma, spur-
dzēs vai vārpās zvīņveidīgas seglapas — zieda plēksnes žāklē. Zieda

plēksnes veselas, ar matiņiem. Apziedņa nav. Putekšņlapas 2—12.

Augļlapas 2, pie sēklotnes pamata nektāriji. Auglis viencirkņa daudz-

sēklu pogaļa. Sēklas ar lidmatiņiem.

Izmanto mizas, lapas. Mizas ievāc no jauniem kokiem vai vecu

koku jauniem dzinumiem agri pavasarī pirms lapu plaukšanas.
Sastāvs. Glikozīds salicīns (hidrolīzē atšķeļas salicilskābe jeb

o-oksibenzoskābe un glikoze), miecvielas, tannīni (3,7—13%), flavo-

noīdi, askorbīnskābe. Sastāvs nav atsevišķām sugām sīkāk noskaid-

rots. Salix purpurea ir populīns, salipurpozīds. S. caprea L. vīrišķajās
ziedkopās — pūpolos alkaloīdi, flavonoīdi, glikozīdi, miecvielas, nedaudz

saponīnu, ēteriskās eļļas, askorbīnskābe (Alijevs v. c, 1954., Nesuderi,
1965.), mizās bez salicīna daudz miecvielu, flavonglikozīdi, askorbīn-
skābe, lapās flavonoīdi (940 mg%; Borozeņccs, Andrianovs, 1962.),
askorbīnskābe (190 mg%).

Baltais vītols — Salix alba L.

Stumbrs līdz 25 m garš. Lapas lancetiskas vai lineāri lancetiskas,
6—lo cm garas, 1—1,5 cm platas, jaunas abās pusēs ar zīdainiem
matiņiem, vēlāk virspusē kļūst kailākas. Spurdzes 3—5 cm garas.
Zieda plēksne vienkrāsaina, zaļgani dzeltena. Putekšņlapas 2. Nektā-

rijs 1 vai 2. (81. att. 3.)

Aug upju, ezeru krastos, stādījumos. Bieži. Zied, lapām plauk-
stot.
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Pūpolu vītols, blīgzna — Salix caprea L.

Stumbrs līdz 15 m garš. Lapas olveidīgi eliptiskas, 4—ll cm ga-
ras, 3—6 (8) cm plafas, mala dažreiz it kā izgriezta, virspuse jau-
nām lapām ar matiņiem, vēlāk parasti kaila, apakšpuse bālgani pe-
lēka vai zilgana, ar matiņiem. Spurdzes 5—6 cm garas. Zieda plēksne
galotnē melngana vai tumši brūna. Putekšņlapas 2. Nektārijs viens.

(81. att. 2.)
Aug mežos, krūmājos, ceļmalas. Bieži. Zied aprīlī, pirms lapu

plaukšanas.

Trauslais vītols — Salix fragilis L.

Stumbrs līdz 15 m garš. Lapas šauri lancetiskas, 7,5—15 cm

garas, 1,2—2,5 cm platas, kailas. Spurdzes 4—5 cm garas. Zieda

pjēksne vienkrāsaina, zaļgani dzeltena. Putekšņlapas 2. Nektāriji 2

(81. att. 1).

Aug ūdeņu krastmalas, ceļmalas, mežos, krūmājos, stādījumos.
Bieži. Zied lapām plaukstot.

81. att. Trauslais vītols

Salix fragilis L. (I), pū-

polu vītola — S. caprea L.

lapa (2), baltā vītola — S.

alba L. lapa (3), klūdziņu
kārkla — S. viminalis L. la-

pa (4), pelēkā kārkla —

S. cinerea lapa (5).
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Klūdziņu kārkls — Salix viminalis L.

Stumbri līdz 5 m gari. Lapas šauri lineāras, 15—20 cm garas,
0,5—3 cm platas, virspusē kailas, parasti blāvas, apakšpusē ar zīdai-

niem matiņiem, mala ieritinājusies. Spurdzes ap 3,5 cm garas. Zieda

plēksne gaiši rūsgana ar tumšāku galotni. Putekšņlapas 2. Nektārijs
viens. (81. att. 4.)

Aug upju krasos, krūmājos. Bieži. Zied aprīlī, maijā.

Pelēkais kārkls — Salix cinerea L.

Stumbri līdz 3 m gari. Lapas otrādi olveidīgas vai lancetiskas,

blāvas, s—B5—8 cm garas, 2—3 cm platas. Spurdzes līdz 3 cm garas.
Zieda plēksne brūna, galotnē melngana. Putekšņlapas 2. Nektārijs
viens. (81. att. 5.)

Aug grāvjos, mežos, pļavās. Bieži. Zied pirms lapu plaukšanas.

Sarkanais kārkls — Salix purpurea L.

Stumbri līdz 3 m gari. Lapas otrādi lancetiskas, 3—lo cm garas,

0,8—1,5 cm platas (visplatākās augšējā trešdaļā), mala augšdaļā zo-

baina, apakšdajā gluda, zaru galotnēs lapas dažreiz pretējas. Spur-
dzes ap 2,8 cm garas. Zieda plēksne rūsgana, galotnē tumšāka. Pu-

tekšņlapas 2. Nektārijs viens.

Aug upju, ezeru krastos, grāvjos, mežmalās. Bieži. Zied aprīli,
maijā.

Šķetra — Salix pentandra L.

Stumbrs līdz 10 m garš. Lapas gareni olveidīgas vai plati lance-

tiskas, 3—15 cm garas, 2—4 cm patas, virspusē spilgti zaļas, spī-
dīgas. Spurdzes ap 3—5 cm garas. Zieda plēksne vienkrāsaina, zaj-
gani dzeltena. Putekšņlapas 5 —12. Nektāriji divi.

Aug mežos, ūdeņu krastmalās, ceļmalas. Bieži. Zied maijā, jū-
t'ijā, lapām plaukstot.

Vicu kārkls — Salix triandra L.

Stumbri līdz 4 m gari. Lapas lancetiskas vai lineāras, s—B cm

garas, I—21 —2 cm platas, mala sīki zobaina, ar dziedzeriem. Zieda plēk-
sne vienkrāsaina, gaiši dzeltena. Putekšņlapas 3. Nektāriji 2 vai 3.

Aug grāvjos, ūdeņu krastmalās. Bieži. Zied maijā, jūnijā.
Lieto pie malārijas, drudža, paaugstinātas temperatūras (mizu uz-

lējumu), pie sirds neirozēm un dažiem citiem sirds darbības funkcio-
nāliem traucējumiem (pūpolu vītolu vīrišķo ziedu spurdžu tinktūru vai
uzlējumu; Alijevs, Tariverdijevs, 1956.).

Tautas medicīnā lieto pie malārijas, saaukstēšanās gadījumos, pie
gripas, tīfa un citām infekcijas slimībām ar augstu temperatūru (uz
1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 tējkaroti sīki sasmalcinātu mizu, savāra,
atdzisušu izkaš, lieto pa ēdamkarotei vai V 2glāzei 3—5 reizes dienā;
uz 1 glāzi novārīta atdzisuša ūdens ņem V 2tējkaroti mizu, Jauj
4 stundas stāvēt, lieto pa V2 glāzei 2—4 reizes dienā; pie malārijas
lieto arī lapu uzlējumu), pie klepus, garā klepus, plaušu tuberkulozes
(mizu uzlējumu); pie akūta reimatisma, podagras, infekcioziem artrī-
tiem, neiraļģijām (20% baltā vītola vai citu vītolu mizu novārījumu
pa ēdamkarotei ik pēc 2—3 stundām), pie gremošanas trakta iekaisu-
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miem, caurejas, pie dizentērijas, pie liesas un aknu slimībām (uz
1 glāzi ūdens ņem 10—15 g mizu, pavāra 10—15 minūtes, lieto pa
2 ēdamkarotēm 3 vai 4 reizes dienā pirms ēšanas; mizu pulveri lieto

pa I—2 g 3 reizes dienā), pie nieru iekaisuma (trauslā vītola vīrišķo
spurdžu novārījumu), pie patvaļīgas urinēšanas naktī (baltā vai

trauslā vītola mizu novārījumu); pie nervozām galvas sāpēm, sejas
nervu sāpēm (mizu novārījumu pa ēdamkarotei 3 reizes dienā vai

mizu pulveri pa 2 g 3 reizes dienā), pie «sirds klauvēm», nervozām

galvas sāpēm, pie skrofulozes, cingas (pūpolu vītolu vīrišķo ziedu —

pūpolu uzlējumu), pie encefalīta, arī zarnu parazītu izdzīšanai (mizu
novārījumu); ārīgi lieto pie mutes un rīkles gļotādas iekaisumiem

(mizu novārījumu skalošanai), pie slikti dzīstošām brūcēm, čūlām, pie

augoņiem, izgulējumiem (mizu novārījumu apmazgāšanai, aplieka-
miem), pret brūču asiņošanu (mizu vai lapu pulveri), pret pārlieku
menstruālo asiņošanu (mizu novārījumu skalošanai), pret de-

guna asiņošanu (ieberzē nāsis ar lapu pulveri), pie kāju vēnu papla-
šināšanās, iekaisumiem (baltā vītola mizu novārījuma kāju vannas

līdz ceļiem; lieto arī vienādā daudzumā ozolu un vītolu mizu novārī-

jumu), pie gangrenas (apkaisa ar mizu pulveri), pie auss strutoša-

nas (pilina ausīs lapu sulu), pie reimatisma, neiraļģijām, pie «kaulu

sāpēm» (pavasarī ievāktus vītolu pumpurus izžāvē mērenā siltumā,
saberž pulverī, aplej ar degvīnu, ļauj vairākas stundas stāvēt, tad

lieto sāpīgo vietu ierīvēšanai), pie galvas ādas niezes, pret blaugz-
nām, lai mati labāk augtu (pūpolu vai baltā vītola mizu novārījumu
mazgāšanai), pie mitrojošām ekzēmām (vītolu mizu un bērzu pum-

puru novārījuma vanniņas), pret saules dūrienu (cietušo apklāj ar

vītolu lapām), pie zobu sāpēm; kā dezinficējošu līdzekli, lai attīrītu

ūdeni no baktērijām.
Vītolu mizu novārījumu — Decoct. cort. Salicis 15,0 (20,0) —200,0

lieto pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā.

Pūpolu vītolu vīrišķo ziedkopu — pūpolu 10% tinktūru lieto pa 5

vai 6 pilieniem 3 reizes dienā; uzlējumu (uz 1 glāzi ūdens ņem

10 g ziedkopu) lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā. Mizu tinktūru

gatavo attiecībā 1 : 4.

Vītolu (kārklu) mizas ir sviedrēšanās, krūšu tēju sastāvdaļa. Ka-
mēr nebija hinīna, tās bija vienīgais līdzeklis pret malāriju.

Homeopātijā izmanto sarkano kārklu stumbru un zaru svaigu mizu

(Salix).
Vītolu darbība ir antipirētiska (pretdrudža), antiseptiska, diaforē-

tiska, savelkoša, pretiekaisuma, nomierinoša, sāpes remdinoša, pret-
asiņošanas. Pūpolu vītolu vīrišķo ziedu spurdžu 10% tinktūra vai

uzlējums ietekmē sirds darbību līdzīgi uzpirkstīšu glikozīdiem, palie-
lina sirds saraušanās amplitūdu, paretina ritmu (R. Alijeva u. c.

1954, 1956, Nesuderi, 1965.).

VIZBULĪTES — ANEMONE L.

Daudzgadīgi lakstaugi. Sakneņi ložņājoši, ar plēkšņveidīgām lapi-
ņām. Uz stumbra netālu no zieda mieturī 2—5 trīsstaraini dalītas

augšlapas. Piezemēs lapas staraini šķeltas vai dalītas, ar garu kātu.

Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, 1 vai 2 stumbra galotnē. Apziednis
vienkāršs, apziedņa lapas 5—8(12). Putekšņlapu daudz. Augļlapu
daudz, sēklotņu tikpat cik augļlapu, tās augšējas. Auglis — matainu

riekstiņu kopauglis. Indīgas.
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Baltas vizbulītes — Anemone nemorosa L.

Droga: Balto vizbulīšu laksti — Herba Anemone nemorosae

Stumbrs 6—20 cm garš, kails tāpat kā ziedi (82. att.), lapas līdz

8 cm garas, 8,5 cm platas. Ziedi balti, 2—4 cm diametrā.

Aug mežos, krūmājos, pjavās. Ļoti bieži. Zied no aprija līdz

jūnijam.
Izmanto lakstus.

Sastāvs. Protoanemonīns, saponīni, askorbīnskābe (lapās 75 mg%,
ziedos 120 mg%). Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā tāpat kā dzeltenās vizbulītes.

Dzeltenās vizbulītes — Anemone ranunculoides L.

Stumbrs 7—20 cm garš, lapas līdz 7 cm platas un garas (82.

att.). Ziedi dzelteni, 2,5—3 cm diametrā.

Au g lapu koku mežos, krūmājos. Diezgan bieži. Zied maijā,

jūnijā.

— Anemone ncmorosa L. (pa kreisi), dzel
tenās vizbulītes — A. ranunculoides L. (pa labi).

82. att. Baltās vizbulītes
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Izmanto lakstus, lapas, ievāc īsi pirms ziedēšanas, parasti lieto

svaigā veidā.

Sastāvs. Protoanemonīns, saponīni, askorbīnskābe (lapās 325

mg%). Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie tūskām, nieru slimībām kā diurētisku

līdzekli, kā sviedrēšanās līdzekli, pie garā klepus, astmas, pie para-
līzēm, pie kuņģa sāpēm, menstruāciju novēlošanās, pie podagras, rei-

matisma, pie sifilisa.

Protoanemonīnam šķeļoties rodas anemonīns, kam ir sāpes remdi-

noša, antispazmātiska darbība.

Meža jeb Daugavas vizbulītes — Anemone silvestris L.

Stumbrs 15—45 cm garš, ar matiņiem. Piezemēs lapu daudz, lapas
līdz 8 cm garas un platas, ar matiņiem. Ziedi balti, 3,5—7 cm dia-

metra, ar matiņiem.

Aug sausās nogāzēs, mežmalās, kaļķainās augsnēs. Diezgan reti.

Daugavas ielejā vietumis lielās audzēs. Zied maijā, jūnijā.
Izmanto svaigas lapas, ievāc īsi pirms ziedēšanas.

Sastāvs. Protoanemonīns, askorbīnskābe (lapās sausā svarā ap

9%). Nav alkaloidu (Baņkovskis, 1947.). Sastāvs maz izpētīts.
Lieto tautas medicīnā tāpat kā citas vizbulītes, kā arī pie redzes

un dzirdes vājuma; ārīgi lieto pie reimatisma kā vietēju kairinātāju
un atvelkošu līdzekli (vietēji lietots izraisa ādas iekaisumu).

Zilas vizbulītes — Hepatica nobilis Mill.

(Anemone hepatica L., Hepatica triloba Gilib.)

Drogas: Zilo vizbulīšu laksti — Herba Hepaticae nobilis

Zilo vizbulīšu lapas — Folia Hepaticae nobilis

Zilo vizbulīšu ziedi — Flores Hepaticae nobilis

Daudzgadīgs lakstaugs. Saknenis īss, bārkšķu saknes garas. La-

pas ādainas, rozetē, plātne trīsstaraini daivaina, līdz 5,5 cm gara,
līdz 8 cm plata, pamats sirdsveidīgs vai nierveidīgs, mala gluda, kāts

garš. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, pa vienam bezlapainu ziednešu

galā. Apziednis zils (retumis rožains vai balts), līdz 1,3 cm garš,
apziedņa lapas 6—12; pie apziedņa pamata 3 vienkāršas, veselas

augšlapiņas, kas atgādina kauslapas. Putekšņlapu daudz, tās baltas.

Augļlapu daudz, sēklotņu tikpat, cik augļlapu, tās augšējas. Auglis —

riekstiņu kopauglis; riekstiņi — mataini, ar īsu knābi un piedevu.
(83. att.)

Aug lapu koku un jauktos mežos, krūmājos. Ļoti bieži. Zied

aprīlī, maijā. Indīgas.
Izmanto lakstus, lapas, ziedus. Lapas ievāc tikai jaunas un bez

kāta. Lakstus ievāc pēc ziedēšanas. Žāvē ēnainā vietā laukā vai labi

vēdināmā telpā.
Sastāvs. Protoanemonīns, glikozīds hepatrilobīns, miecvielas, sveķi,

saknēs saponīni. Nav alkaloidu (Orehovs, 1935.). Sastāvs maz iz-

pētīts.

Lieto tautas medicīnā pie drudža, klepus, kroniska bronhīta, pie
plaušu tuberkulozes ar asiņainām krēpām, pie skrofulozes, pie dzel-

tenās kaites, žultsakmeņiem, pie caurejas kā savelkošu līdzekli, pie
nieru un urīnpūšļa saslimšanām, kā tonizējošu līdzekli (uz 1 glāzi
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83. att. Zilās vizbulītes — Hepatica nobilis Mill. (pa kreisi), pa
rastie vizuļi — Brizą media L. (pa labi).

novārīta atdzisuša ūdens ņem 3—4 g — apmēram 4 tējkarotes dro-

gas, izdzer pa malkam dienas laikā); ārīgi lieto pie angīnas (lakstu
uzlējumu skalošanai), pie strutojošām brūcēm, čūlām, ādas niezes

u. c. (lakstu uzlējumu apmazgāšanai, apliekamiem).
Zilo vizbulīšu darbība ir antiseptiska, savelkoša, diurētiska, toni-

zējoša.

Homeopātijā izmanto svaigas lapas (Hepatica).

VIZUĻI, PARASTIE — BRIZA MEDIA L.

Daudzgadīgs lakstaugs, ceri nelieli, skraji. Stumbri 20—45

(80) cm augsti. Lapas vienkāršas, veselas, lineāras, kailas, mēlīte

īsa, ieapaļa. Ziedu vārpiņas skrajā skarā. Vārpiņas ieapajas, nokare-

nas, no sāniem plakanas, ap 5 mm garas, tajās 5—9 divdzimumu

ziedi. Vārpiņas plēksnes 2, abas gandrīz vienādas, ar 3 dzīslām, zieda
plēksnes 2, iekšējā īsāka nekā ārējā. Putekšņlapas 3. Augļlapas 2,
drīksna plūksnaina. Auglis plēksnenis (saaudzis ar abām zieda plēk-
snēm). (83. att.)

Aug pļavās, mežmalās, ceļmalas. Ļoti bieži. Zied maijā, jūnijā.
Izmanto ziedu skaras.

Sastāvs. Proteīni (8,5%), taukvielas, bezslāpekļa ekstraktvielas
(46%). Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie tūskām.
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ZAĶPĒDIŅAS — GNAPHALIUM L.

Stumbrs ar matiņiem. Lapas pamīšus vai pušķos, vienkāršas, ve-

selas, ar 1 dzīslu, apakšpusē tūbainas, virspusē ar retiem matiņiem;

gals īsi smails vai strupš, pamats ķīļveidīgs. Ziedi bāli brūngani, kur-

vīšos, kurvīša malā sievišķi, vidū — divdzimumu ziedi. Kauslapu
nav. Vainaglapas 5. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja.
Kausa matiņi 1 rindā. Auglis sēklenis ar matiņiem.

Dumbrāju zaķpēdiņas — Gnaphalium uliginosum L.

Droga: Dumbrāju zaķpēdiņu laksti — Herba Gnaphalii uliginosi
Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs 5—20 cm garš, parasti stāvs, jau

no pamata bagātīgi zarains. Lapas līdz 5,5 cm garas, ap 0,5 cm

platas. Kurvīši pa 3—lo ciešos galviņām līdzīgos pušķos zaru galos,
pie pamata tiem daudzas zālainas augšlapas. Kurvīši 3—4 mm gari.
Vīkala lapas sausas, ar kailu, tumšāku galotni. (84. att.)

Aug mitrās, pārplūstošās vietās, ceļmalas, grāvmalās, upmalās.
Diezgan bieži. Zied jūlijā, augustā.

Izmanto lakstus. levāc vasaras beigās visu augu, kam stumbri

vismaz 5 cm gari, ar saknēm (vai bez saknēm). Žāvē laukā ēnā

vai labi vēdināmā telpā.
Sastāvs. Miecvielas (līdz 4%), ēteriskās eļļas (0,05%), taukvie-

84. att. Dumbrāju zaķpēdiņas — Gnaphalium uligitiosum L. (pa
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las, sveķi, alkaloīds gnafalīns, daudz minerālvielu — dzelzs, varš,
alumīnijs, hroms, mangāns; fitosterīni, flavonoīdi, tiamīns, karotini

(30—55 mg%), askorbīnskābe. Fitoncīdi. Sastāvs maz • izpētīts. Nav

glikozidu, saponīnu, rūgtvielu.
Lieto pie čūlas slimībām (uzlējumu, izvilkumu eļļā, kā arī kopā

ar zilajām kāpnītēm, sk. 1. sējumā), hipertoniskās slimības sākuma

stadijā (uzlējumu, tinktūru, ekstraktu; prof. A. Gubergrics, A. Cu-

kavins v. c., Iževskas Medicīnas institūts), pie stenokardijas, pie sirds

neirozēm ar nelielu hipertoniju, pie kunga, zarnu trakta, žultspūšļa
neirozēm (prof. Lukaņins v. c), pie plaušu kavernozas tuberkulozes

un abscesiem (10% tinktūru un izvilkumu eļļā); ārīgi lieto pie
dzemdes kakla erozijām, čūlām (lakstu izvilkumu eļļā), pie struto-

jošām brūcēm, čūlām, apdegumiem, rentgena staru izraisītiem ādas

bojājumiem (zaķpēdiņu eļļu — Oleum Gnaphalii uliginosi, ekstraktu

vai ziedi — Unguentum Gnaphalii uliginosi), pie hipertonijas (lieto

iekšķīgi un ņem kāju vannas — uz 1 / ūdens vannai ņem 50,0 g
lakstu, kāju vannu ņem V2stundu); pie spontānas gangrenas (kāju
vannas), pie stomatītiem.

Tautas medicīnā lieto pie kuņģa iekaisumiem, čūlām, caurejas, pie
stenokardijas, «sirdsklauvēm», paaugstinātas nervozas uzbudinātības,

bezmiega, galvas sāpēm (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamka-

roti sausas drogas, ļauj V2stundu ievilkties, lieto pa I—2 ēdamkaro-

tēm 3 vai 4 reizes dienā pirms ēšanas), pie cingas, hipertonijas, vis-

pārēja vājuma, mazasinibas, pret asiņošanu (dzemdes, hemoroīdu;

uzlējumu pa V2 glāzei 3 reizes dienā), pie plaušu tuberkulozes ar asi-

ņošanu (uzlējumu pa ēdamkarotei pēc katrām 2 stundām), pie cukura

diabēta, audzējiem; ārīgi lieto pie apdegumiem, nelielām, slikti dzīsto-

šām brūcēm, noberzumiem (ziedi —
10 g lakstu pulveri sajauc ar

100 g svaiga sviesta un medus, vai lakstus, savārītus saulpuķu eļļā),
pie mitrojošām ekzēmām (apkaisa ar lakstu pulveri), pret hemoroi-

dālu asiņošanu (apliekamos, vannas — uz 1 / ūdens ņem 50 g dro-

gas).

Zaķpēdiņu lakstu uzlējumu — Inf. herbae Gnaphalii uliginosi
10,0 (15,0—200,0 (ļauj apmēram V 2stundu ievilkties vai slēgtā
traukā 5 minūtes pavāra un ļauj 2 stundas stāvēt) lieto kā teju

pa V 2glāzei 3 reizes dienā vai 30,0—200,0 pa ēdamkarotei 3—5 rei-

zes dienā pirms ēšanas (pie hipertoniskās slimības I, II pakāpes,
čūlas slimībām).

Zaķpēdiņu tinktūru — Tinct. Gnaphalii uliginosi (1 : 10) lieto pa

7a tējkarotei 3 reizes dienā 72 stundu pirms ēšanas.

Zaķpēdiņu ekstraktu — Extractum Gnaphalii uliginosi lieto pa
30—40 pilieniem 3 reizes dienā (pie neirozēm, hipertoniskās slimības

I pakāpē). Tabletes lieto pa 1 (pie čūlas slimības) vai 2 (pie hiper-
toniskās slimības) dienā.

Ārīgi lieto zaķpēdiņu ekstraktu Extr. oleosi Gnaphalii uliginosi,
eļļu un 10% ziedi — Unguentum Gnaphalii uliginosi.

Kāju vai vispārējām vannām uz 5 / ūdens ņem 250 g drogas, sa-

vāra apmēram 72 stundu; vannu ņem 30 minūtes (35° temperatūrā).
Lietojot kāju vannas, hipotensīvais efekts ir ilgstošs — asinsspie-
diens pazeminās un paliek noturīgs ilgāku laiku.

Zaķpēdiņas (ievadītas intravenozi) paplašina perifēros asinsva-
dus, pazemina arteriālo asinsspiedienu (eksperimentāli dati), palē-
nina sirds ritmu, pavājina gludās muskulatūras tonusu, pastiprina
peristaltikų, sekmē asins recēšanu, bojāto augu reģenerāciju ( it īpaši
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izvilkums eļļā), tām ir pretiekaisuma, nomierinoša, sāpes remdinoša
darbība.

Par zaķpēdiņām sāk interesēties 1935. gadā, kad novēroja, ka

zaķpediņas sekmē brūču dzīšanu. Mūsu farmakopejā tās uzņemtas
1961. gadā. Dažu tautu medicīnā dumbrāju zaķpediņas ir ļoti popu-
lārs augs. Homeopātijā izmanto dumbrāju zaķpēdiņu (Gnaphalium
uliginosum) un struplapu zaķpēdiņu — G. obtusifolium L. visu zie-
došu svaigu augu (Gnaphalium polycephalum)

.

Meža zaķpediņas — Gnaphalium silvaticum L.

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs 20—45 cm garš, vienkāršs vai

ar nedaudziem zariem. Lapas līdz 10 cm garas, līdz 0,7 cm platas.
Kurvīši pa 2—B daudzos īsos ķekaros vai skarās augšlapu žāklēs,

pie katra ķekara vai skaras 1 vai 2 augšlapas. Kurvīši 5—7 mm

gari. Vīkala lapām augšdaļā starp kailo plēvaino galotni un pamata
daļu tumša brūna svītra.

Aug sausās mežmalās, tīrumos, krūmājos. Bieži. Zied no jūlija
līdz septembrim.

Izmanto lakstus.

Sastāvs. Miecvielas, saponīni. Sastāvs nav izpētīts.
Lieto tautas medicīnā pie organisma vispārēja vājuma, mazasinī-

bas, aknu slimībām, nervozitātes (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
1 ēdamkaroti drogas, lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes dienā); ārīgi
lieto pie mitrojošām ekzēmām, brūcēm (lakstu novārījumu).

ZAĶSKĀBENES, MEZA — OXALIS ACETOSELLA L.

Droga: Zaķskābeņu laksti — Herba Oxalidis acetosellae

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs (ziednesis) 6—12 cm garš. La-

pas trīsstaraini saliktas, rozetē, lapiņas otrādi sirdsveidīgas, 1 —2,5 cm

garas, 1,5—3 cm platas, mala gluda, pamats ķīļveidīgs. Ziedi div-

dzimumu, aktinomorfi, balti, pa vienam ziednešu galos. Kauslapas 5.

Vainaglapas 5, līdz 1,5 cm garas. Putekšņlapas 10. Augļlapas 5, sēk-

lotne augšēja, irbuļi 5. Auglis ap 1 cm gara pieccirkņu pogaļa. (84. att.)
Aug ēnainos mežos, krūmājos. Ļoti bieži. Zied maijā.
Izmanto lakstus.

Sastāvs. Kalcija oksalāts, askorbīnskābe (0,15%), karotini, flavono-

īds orientīns, kāds enzīms. Sastāvs nav izpētīts. Antihelminta akti-

vitāte.

Lieto tautas medicīnā pie gremošanas traucējumiem, enterokolītiem,
aknu slimībām, pie dzeltenās kaites, pie nieru saslimšanām, cingas,
skrofulozes (uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdamkaroti drogas, lieto pa
ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā; lieto arī svaigas lapas — uz 2 glā-
zēm verdoša ūdens ņem 1 tējkaroti nevītušu lapu, ļauj 2 stundas

stāvēt, lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā); ārīgi lieto pie brūcēm, čū-

lām, augoņiem (svaigas lapas vai sulu), pie strutojošiem procesiem
mutē (skalošanai atšķaidītu sulu vai uzlējumu — uz 1 glāzi ūdens

ņem 1 ēdamkaroti drogas).
No saberztām zaķskābeņu lapām (uzlejot ūdeni, pieliekot cukuru)

iegūst atsvaidzinošu dzērienu, kam neliela diurētiska darbība.

Kamēr nezināja oksalskābes sintēzes iespējas, šo skābi ieguva no

zaķskābenēm.
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ZALKTENES, PARASTAS — DAPHNE MEZEREUM L.

Drogas: Zalkteņu mizas — Cortex Mezerei

Zalkteņu augļi (sēklas) — Fructus (Semen) Mezerei

(Semen Coccognidii)
Neliels, 50—150 cm augsts krūms. Miza iedzelteni pelēcīga, zari

kaili. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, otrādi iegareni lancetiskas,
3—B cm garas, 1,5—2,5 cm platas, apakšpuse pelēcīgi zaļa, mala

gluda, kāts ļoti īss. Ziedi sēdoši, uz stumbra un zariem, smaržīgi,
divdzimumu, aktinomorfi. Apziednis vienkāršs, vainagam līdzīgs, sārti

violets, retumis balts, apziedņa lapas 4, saaugušas. Putekšņlapas 8.

Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Augļi kauleņi spilgti sarkani, retu-

mis iedzelteni. (85. att.)

Aug pamitros lapu koku mežos. Zied aprīlī, maijā pirms lapu
plaukšanas. Indīgas.

Izmanto mizas, augļus. Mizas ievāc agri pavasarī.
Sastāvs. Visās auga daļās indīga sveķveidīga viela mezereīns.

Mizās oksikumarīni dafnīns (dafnetīna glikozīds; dafnozīds. dafnetīns

(7,8-dioksikumarīns), flavonoīdi umbelliferons v. c, katehīni, saponīni;

augļos arī dafnoretīns (6-metoksi-7-oksi-3,7-dikumarīna esteris), dafno-

rīns (7-B-dafnoretīns), ēteriskās eļļas, vaski, organiskās skābes, rūgt-

85. att. Parastās zalktenes — Daphne mezereum L. (pa kreisi), gar

lapu zeitaaazi — saruna oiebersteinii Bernh.
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vielas, olbaltumvielas, nenoteikta viela kokognīns. Zaru un sakņu mi-

zās oksikumarīni, katehīni, flavonoīdi, saharoze, glikoze. Nav atrasti

alkaloīdi, hromoni.

Lieto tautas medicīnā pie ēstgribas trūkuma, noguruma, ateroskle-
rozes (pa vienam svaigam kaulenim dienā), pie kuņģa-zarnu trakta

saslimšanām (mizu tinktūru), pie tromboflebītiem (augju galenisku
izvilkumu; prof. Bulatovs); kā caurejas līdzekli, pie dzeltenās kaites, di-

zentērijas, pie drudža, klepus, plaušu tuberkulozes, skrofulozes, «krūšu

sāpēm», kā abortīvu līdzekli; ārīgi lieto pie kroniska reimatisma, nei-

raļģijām, pie podagras kā atvelkošu, sāpes remdinošu līdzekli, pie
locītavu sāpēm, paralīzēm (sausu mizu vai augļu uzlējumu degvīnā
vai ziedi ierīvēšanai), pie audzējiem, augoņiem, skrofulozes, pie brū-

cēm, pret zobu sāpēm (sāpīgo zobu baksta ar zalkteņu irbuli, tad

tas nesāp, pamazām sairst un izkrīt), pie indīgu čūsku kodumiem.

Zalkteņu sula rada stipru ādas un gļotādas iekaisumu. Saindējo-
ties (ēdot ogas vai mizu) rodas dedzinoša sajūta mutē, sāpes kuņģi,
vemšana, asiņaina caureja un asiņains urīns, bezsamaņa, paralīze, līdz

iestājas nāve.

Novārījumam uz 1 glāzi ūdens ņem 20,0 g drogas, ievāra līdz

pusei, lieto pa I—2 pilieniem 3 reizes dienā. Tinktūrai uz 60 g spirta

ņem 1 g mizas, lieto pa I—21 —2 pilieniem (0,2 g) 3 reizes dienā. Ziedei

uz 10 daļām vazelīna vai sviesta ņem 5 daļas tinktūras.

Zalktenes ir insekticīds augs (mizas, augļi), augļus dažos apga-
balos lieto, lai izdzītu suņiem lenteņus.

Ķīnas zalktenes — Daphne genkwa Sieb. et Zucc. aug Ķīnā, Ja-

pānā, Indijā, introducētas Adlerā, Batumi. Stumbri ap 1 m gari, la-

pas eliptiskas, 3—5 cm garas. Ziedi violeti, I—2 cm caurmērā. Kau-
leņi balti. Lieto Ķīnas tautas medicīnā pie krūts vēža (sakņu mizas

novārījumu, pulveri, pilulas). Satur genkvanīnu.

ZELTDADZI, GARLAPU — CARLINA BIEBERSTEINII Bernh.

Divgadīgs vai daudzgadīgs lakstaugs. Sakne vārpstveidīga.
Stumbrs stāvs, 15—50 (80) cm augsts. Lapas pamīšus, vienkāršas,

veselas, lancetiskas vai šauri lancetiskas, 3—12 cm garas, līdz 2,5 cm

platas, sēdošas, tikai apakšējās ar kātiem. Ziedi divdzimumu, aktino-

morfi, kurvīšos. Ziedu kurvīši 2—5 cm plati, kurvīša gultne ar lineā-

rām pieziedlapām. Vīkala lapas vairākās rindās, iekšējās plēvainas,
salmu dzeltenas, spīdīgas, līdzīgas mēlziediem; ārējās dzeloņainas.

Kauslapu nav. Vainaglapas 5, vainags stobrveidīgs (stobrziedi),
dzelteni bāls. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2. Sēklotne apakšēja. Sēkle-

nis ar rūsganiem matiņiem. (85. att.)

Aug sausos mežos, pakalnos, ceļmalas. Ne bieži. Zied no jū-

nija līdz septembrim.
Izmanto saknes.

Sastāvs. Miecvielas, inulīns, mannīts, antociāni, sveķi, ēteriskās

eļļas (1,2-2%).
Lieto tautas medicīnā kā diurētisku un sviedrēšanās līdzekli, pie

dažādām infekcijām; ārīgi lieto brūču dziedināšanai.

Zeltdadžu ēteriskās eļļas ir izteikti antibakteriāli aktīvas pret strutu

baktērijām, pret zarnu tīfu ierosinātājiem (darbība izpaužas pat at-

šķaidījumā 1 : 1700).
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ZELTENES — LYSIMACHIA L.

Daudzgadīgi lakstaugi. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi. Kauslapas
5. Vainaglapas 5 (4), dzeltenas, ap 1—1,5 cm garas, tikai pie pa-
mata saaugušas. Putekšņlapas 5. Augļlapas 5, sēklotne augšēja,
drīksna galviņveidīga. Auglis daudzsēklu pogaļa, atveras ar vārsnēm.

Parastās zeltenes — Lysimachia vulgaris L.

Stumbrs stāvs, 30—100 cm garš, neizteikti četršķautnains. Apak-
šējās lapas pamīšus, augšējās pretējas vai mieturos pa 3—4, lapas
plātne iegareni olveidīga, 5—14 cm gara, I—s cm plata, mala gluda.
Ziedi skarās stumbra galotnē un lapu žāklēs. (86. att.)

Aug mežos, grāvjos, mitrās pļavās. Ļoti bieži. Zied no jūnija
līdz augustam.

Izmanto ziedošus lakstus (zaru galotnes), saknes.

Sastāvs. Saponīni, miecvielas, askorbīnskābe. Sastāvs maz noskaid-

rots.

Lieto tautas medicīnā pret dzemdes asiņošanu un pārlieku men-

struālo asiņošanu, pie plaušu asiņošanas (asiņainām krēpām), pret
caureju (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti lakstu, jauj

— L. vul-

garis L. (pa kreisi), pļavas zel-

tenes — Lysimachia nummula-
ria L. (pa labi).

86. Parastās zeltenes
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2—3 stundas stāvēt, lieto pa I—21 —2 ēdamkarotēm 3 vai 4 reizes dienā

pirms ēšanas; uz 1 glāzi degvīna ņem 1 ēdamkaroti lakstu, ļauj vai-

rākas dienas stāvēt, lieto pa 20 pilieniem 3 vai 4 reizes dienā pirms
ēšanas, uzdzerot nedaudz ūdens), pie dzeltenās kaites, cingas, pret
krampjiem, organisma vispārēju vājumu (lakstu uzlējumu); ārīgi
lieto pret brūču asiņošanu (uzliek svaigas, sasmalcinātas lapas), pie
deguna asiņošanas (ieliek sasmalcinātas lapas degunā), pie sasitu-

miem, reimatisma, pie ādas un locītavu iekaisumiem, sāpēm, pie augo-
ņiem, audzējiem (saplaucē 3—4 ēdamkarotes lakstu, ieliek drānā un

uzliek slimajai vietai), pie stomatītiem, piena sēnes, mutes nelabas

smakas (lakstu novārījumu skalošanai).

Parasto zelteņu lakstu darbība ir antiseptiska, savelkoša, pretiekai-
suma, pretasiņošanas, dziedinoša, žultsdzinēja, tonizējoša.

Pļavas zeltenes — Lysimachia nummularia L.

Droga: Pļavas zelteņu laksti — Herba Lysimachiae
Stumbrs ložņājošs, 10—50 cm garš, mezglu vietās sakņojas. Lapas

pretējas, vienkāršas, veselas, olveidīgi ieapaļas vai ovālas, 0,8—2,6 cm

garas, 0,5—2 cm platas. Ziedi pa vienam lapu žāklēs, ziedu kāti gan-
drīz lapu garumā. (86. att.)

Aug pļavās, grāvjos, mitros mežos. Bieži. Zied no jūnija līdz

augustam.
Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Miecvielas (3,5%), /-epikatehīns, kāds nenoskaidrots ka-

tehīns, flavonoīdi rutīns, hiperozīds, 2 nenoskaidroti flavonoīdi (do-

minē hiperozīds, rutīns — zīmes; V. Popovs), laktoni, saponīni, fer-

ments primverāze; arginīns, sveķi, askorbīnskābe (lapās 0,7%).
Lieto pie caurejām, dizentērijas, pārlieku asiņojošām menstruāci-

jām, pret cingu, pie vispārēja organisma nespēka, noguruma, pie

skrofulozes, plaušu tuberkulozes, pret klepu (uz 1 glāzi verdoša ūdens

ņem 1 ēdamkaroti drogas, ļauj 2 stundas stāvēt, lieto pa I—2 ēdam-

karotēm 3 vai 4 reizes dienā pirms ēšanas; ārīgi lieto pie brūcēm,

čūlām apmazgāšanai), pret brūču asiņošanu (apkaisa ar

sasmalcinātām lapām), pie muskuļu, locītavu reimatisma (vietējas
vannas, svaigu lapu apliekamos), pie mutes gļotādas iekaisumiem,

pret mutes netīkamu smaku (uzlējumu skalošanai).

Pļavas zelteņu darbība ir savelkoša, pretiekaisuma, dziedinoša,

pretasiņošanas, antiseptiska, pretkrampju.
Izmanto arī homeopātijā (Lysimachia) .

ZELTGALVITES, DZELTENĀS — SOLIDAGO VIRGAUREA L.

Drogas: Zeltgalvīšu laksti
— Herba Virgaureae (Herba Solida-

ginis virgaureae)

Zeltgalvīšu ziedi — Flores Virgaureae
Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs stāvs, kails vai tikai augšdaļā

ar matiņiem, 20—100 cm augsts, parasti zarojas ziedkopā. Lapas līdz

15 cm garas, 4,5 cm platas, pamīšus visgarām stumbram, apakšējās
olveidīgas vai eliptiskas, ar spārnainu kātu, augstākās lancetiskas,
pakāpeniski kļūst arvien mazākas un sēdošas, lapu mala reti un

rupji zāģzobaina vai gluda. Ziedi dzelteni, 7 —12 (18) mm garos

kurvīšos, tie šauros ķekaros vai skarās stumbra un zaru galotnē.
Mēlziedi (5) 8 (12), sievišķi, stobrziedi divdzimumu. Vīkala lapas zā-
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lainas, kailas, vairākās rindās jumstiņveidīgi. Kurvīša gultne kaila,
bedraina. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. Sēklenis

abos galos šaurāks, ar B—lo8 —10 ribiņām un matiņiem. Kausmatiņi vien-

kārši, I—2 rindās.

Aug sausās mežmalās, ceļmalas, pļavās, krūmājos. Ļoti bieži.

Zied no augusta līdz oktobrim.

Izmanto ziedošus lakstus, ziedus. levāc pilnzieda laikā, nogriežot
apmēram pusi auga galotnes. Lieto arī saknes, lapas.

Sastāvs. Saponīni, miecvielas, rūgtvielas, ēteriskās eļļas, alkaloīdi

(zīmes), organiskās skābes, flavonoīdi rutīns, kvercetīns, kvercitrīns,
izokvercitrīns, kempferols, karotini, askorbīnskābe. Saknēs inulīns.
tannīdi, 2 triterpēnsaponīni (sapogenīns oleanolskābe+glikoze, arabi-

noze). Sastāvs maz izpētīts.
Lieto tautas medicīnā kā labu diurētisku līdzekli pie tūskām, nieru,

urīnpūšļa, urīnceļu saslimšanām, pie nierakmeņiem, urīnsmiltīm, pie
asiņaina urīna (uz 1 glāzi novārīta, atdzisuša ūdens ņem 2—3 tēj-
karotes lakstu, ļauj slēgtā traukā 8 stundas stāvēt, lieto pa '/*—

V 2glāzei 2—4 reizes dienā pirms ēšanas), pie skrofulozes, plaušu
tuberkulozes, pie žultsakmeņiem, kuņģa sāpēm, pret caureju; pie po-
dagras, reimatisma, pie cingas; pret klepu, pie bronhiālās astmas,
garā klepus, pret krampjiem, pie drudža; ārīgi lieto pie iekaisušām

brūcēm, čūlām (sakņu, lakstu vai lapu tinktūras apliekamos, sasmal-

cinātas lapas, lakstu novārījumu vai uzlējumu apmazgāšanai — uz

1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti lakstu, pavāra 10—15 mi-
nūtes vai ļauj 2 stundas stāvēt), pie angīnas, mutes gļotādas iekaisu-

miem, pret mutes netīkamu smaku (lakstu uzlējumu skalošanai), pie
vilkēdes (sasmalcinātus lakstus resp. pulveri sajauktu ar taukiem).

Zeltgalvīšu lakstu uzlējumu — Inf. herb. Solidaginis 10,0—200,0
(drogai ņem aukstu novārītu ūdeni, ļauj 8 stundas stāvēt) lieto pa
V2glāzei 3 vai 4 reizes dienā.

Homeopātijā izmanto svaigus ziedošus kurvīšus (Solidago).
Zeltgalvīšu laksti un saknes medicīnā lietoti jau viduslaikos (Ra-

dix et herba Virgae aureae sive Consolidae Sarraceniae). Lapas se-

nāk izmantotas kā tējas surogāts.

ZELTLAPES, VAINAGA — SERRATULA CORONATA L.

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbri 50—100 cm gari. Lapas pamīšus,
plūksnaini šķeltas vai dalītas. Ziedi violeti purpursārti, kurvīšos, kas

savukārt vairogiem līdzīgās ziedkopās. Vīkala lapas vairākās rindās

jumstiņveidīgi, ar matiņiem. Kurvīša gultne ar plēkšņlapiņām. Kaus-

lapu nav, to vietā vairākās rindās kausmatiņi. Kurvīša ārmalā sie-

višķi mēlziedi, galotne ar 3 vai 4 zobiņiem, tajos 3 vai 4 neauglī-
gas putekšņlapas. Kurvīša vidū divdzimumu stobrziedi, vainaglapas
5, putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. Auglis sēklenis ar

lidmatiņiem.
Audzē kā dekoratīvu augu. Ne bieži. Zied jūlijā, augustā.
Izmanto ziedošus lakstus, saknes.
Sastāvs. Alkaloīdi, apiīns, askorbīnskābe. Sastāvs maz pētīts.
Lieto tautas medicīnā pie gremošanas orgānu saslimšanām, kad

ir caureja, vemšana, pie aknu slimībām, dzeltenās kaites, pie maz-

asinības, drudža, pie nervozitātes, psihiskām saslimšanām, pie hemo-

roīdiem (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 tējkaroti lakstu, ļauj
2—4 stundas ievilkties, lieto pa 1 ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā);
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ārīgi lieto pie angīnas, mutes un rīkles gļotādas iekaisumiem (sakņu
uzlējumu vai novārījumu skalošanai).

Zeltlapu darbība ir savelkoša, pretiekaisuma, nomierinoša, pret-
drudža, pretvemšanas, žultsdzinēja.

ZELTLIJAS - LABURNUM ANAGYROIDES Mcd.

(Cytisus laburnum L.)

Vasarzaļš koks vai krūms. Stumbrs līdz 2,5 m garš, zari noka-

reni, jauni ar matiņiem. Lapas pamīšus, trīsstaraini saliktas, lapi-
ņas garenas vai olveidīgi eliptiskas, 3—B (15) cm garas, 1,5—5

(8) cm platas, mala gluda, pamats ķīļveidīgs, gals smails. Ziedi div-

dzimumu, zigomorfi, 2 —3 cm gari, nokarenos daudzziedainos ķekaros.
Kauslapas 5, kauss neizteikti divlūpains. Vainaglapas 5, dzeltenas,

vainags tauriņveidīgs, karogs garāks par burām un laiviņu. Putekšņ-

lapas 10. Augļlapa 1, sēklotne augšēja. Auglis s—B cm gara pāksts.
Audzē kā krāšņuma augu. Ne bieži. Zied maijā, jūnijā. Dzim-

tene Rietumeiropa, Dienvideiropa. Indīgas.
Izmanto ziedus, lapas, sēklas.

Sastāvs. Nikotīnam radniecīgs alkaloīds citizīns (visvairāk sēklās).
Lieto kā atklepošanas līdzekli, elpošanas stimulatoru, lai vieglāk

atradinātos no smēķēšanas (sk. peļuzāles — Thermopsis lanceolata

R. Br. 1. sējumā).

Zeltliju lapas dažuviet senāk smēķēja tabakas lapu vietā. Saindē-

šanās simptomi līdzīgi, kādi ir, saindējoties ar nikotīnu. Nāve var

iestāties elpošanas centra paralīzes dēļ.

ZELTNATRĪTES, DZELTENAS — GALEOBDOLON LUTEUM (L.)
Huds.

(Lamium galeobdolon L.)

Droga: Zeltnātrīšu laksti
—

Herba Latnii lutei

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs četršķautnains, 15—35 cm garš.
Sakneņi ložņājoši. Lapas pretējas, vienkāršas, veselas, kātainas, ga-

reni olveidīgas, 2—6 cm garas, 3—3,5 cm platas, mala rupji zobaina,

gals smails, pamats sirdsveidīgs. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, puš-
ķos lapu žāklēs. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, dzeltenas, vainags div-

lūpains, 1,6—2,5 cm garš, augšlūpa vesela, apakšlūpa trīsdaivaina.

Putekšņlapas 4. Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Auglis 4 riekstiņu

skaldauglis.
Aug lapu koku mežos, krūmājos. Bieži. Zied maijā, jūnijā.
Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā tāpat kā baltās panātres (sk. 1. sējumā).

ZELTPIPENĪTES — PYRETHRUM L.

(piretri)

Drogas: Insekticido zeltpīpenīšu (piretru) ziedi — Flores Pyrethri

insecticidi (Flores Chrysanthemi insecticidi, Flores insec-

tiorum, Flores Pyrethri Dalmatini)

Daudzgadīgi lakstaugi. Stumbri rievaini, apakšdaļā parasti kok-
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snaini. Lapas pamīšus, divkārt vai trīskārt plūksnaini dalītas, sēdošas

vai ar kātu (apakšējās), apakšpusē pelēcīgas. Ziedi divdzimumu vai

viendzimuma, kurvīšos, tie pa vienam stumbra vai zaru galotnē. Kur-
vīša gultne kaila, plakana vai mazliet izcila. Vīkala lapas jumstiņvei-
dīgi vairākās rindās, galotne tām plēvaina. Kauslapas 5, kauss re-

dzams kā plēvaina apmalīte pie augļa. Vainaglapas 5. Kurvīša ār-

malā ir zigomorfi sievišķi mēlziedi, vainaga mēlīte redukcijas dēļ ar

trīs zobiņiem. Kurvīša vidū aktinomorfi, dzelteni divdzimumu stobr-

ziedi. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. Auglis sēklenis.

Audzē kā dekoratīvus un insekticīdus augus. Ne bieži. Visbiežāk

kultivē meiteņu zeltpīpenītes.

Cinerārijlapu zeltpīpenītes — Pyrethrum cinerariaefolium Trev.

(Kaukāza kumelītes, Dalmācijas kumelītes; Chrysanthemum cinera-

riaefolium Vis.)
Stumbrs 60—100 cm garš. Lapas ap 7 cm garas, plūksnas lineāras.

Kurvīši 5—6 cm diametrā, mēlziedi balti, neauglīgi.

Aug Balkānu pussalā Adrijas jūras piekrastē. Kultivē mūsu

valsts stepju rajonos. Zied maijā, jūnijā. Augsnes izvēlīgas.

Košsarkanās zeltpīpenītes — Pyrethrum coccineum (Willd.) Worosch.

(Pyrethrum roseum Bieb., Chrysanthemum coccineum Willd.)

Pyrethrum carneum Bieb. tuva suga, kuru parasti arī sauc par

Kaukāza kumelītēm; lapas plūksnainākas, ar šaurākiem segmentiem,
vīkala lapas plakanākas, ar platu melnganu apmali, aug mitrākās

augsnēs.

Meiteņu zeltpīpenītes — Pyrethrum parthenium (L.) Sm.

(Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh.)
Droga: Meiteņu zeltpīpenīšu laksti — Herba Matricariae vera

Stumbri 25—60 cm gari. Lapas ap 7 cm garas, 3,5 cm platas.

plūksnas garenas vai olveidīgas, mala zobaina. Kurvīši 1,3—2,2 cm

plati, vīkala lapu galotne bārkstaina. Mēlziedi balti, nedaudz garāki
kā plati. (87. att.)

Audzē kā dekoratīvu augu. Diezgan bieži. Zied no jūnija līdz

augustam.

Oranžsārtās zeltpīpenītes — Pyrethrum carneum Bieb.

(Kaukāza kumelītes; Chrysanthemum carneum Steud.)

Droga: Oranžsārto zeltpīpenīšu ziedi — Flores Chrysanthemi rosei

Stumbrs 30—90 cm garš, vienkāršs vai ar nedaudziem zariem.

Lapas 10—20 cm garas. Kurvīši 2 —4 (6,5) cm diametrā. Vīkala la] as

ar pašauru melnganu apmali. Mēlziedi tumši oranžsārti, sarkani, ro-

žaini vai balti.

Audzē kā dekoratīvu augu. Ne bieži. Dzimtene Kaukāzs, Per-

sija. Zied jūnijā, jūlijā.
Izmanto ziedus vai ziedošus lakstus.

Sastāvs. Cinerārijlapu zeltpīpenītes ir 4 insekticīdi esteri (1,2%) —

piretrīns I (ziedkopās 0,5—1,5%, stumbros 0,05—0,21%. lapās 0,09—
0,3%, sēklās līdz 0,6%, viegli hidrolizējas ketospirtā piretrolonā un

hrizantēmmonokarbonskābē), piretrīns II (piretrolonā un hrizantēmdi-

karbonskābes metilēsteris), cinerīns I (ketospirtā cinerolona un hri-
zantēmmonokarbonskābes esteris), cinerīns II (cinerolona un hrizantēm-
dikarbonskābes metilēsteris), un šo esteru hidrolizes produkti
piretrolons. cinerolons, hrizantēmmonokarbonskābē un hrizantēmdi-
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87. att. Meiteņu

zeltpīpenītes. - Py-
rethrum parthr
nium (L.) Sm.

karbonskābe; lakstos un ziedos ir arī ēteriskās ejļas, stahidrīns, kāds

nenoskaidrots glikozīds, cerilspirts, sviestskābe, palmitīnskābe, aze-

laīnskābe (lipargilskābe), fitosterīni, rūgtvielas. Līdzīgs ir citu zelt-

pīpenīšu sastāvs, tikai insekticido vielu tajās mazāk.

Lieto kā efektīvu insekticīdu pret blaktīm, mušām, utīm, blusām,
ari pret kašķi. Veterinārijā lieto arī pret mājdzīvnieku ārējiem un

iekšējiem parazītiem.
Tautas medicīnā lieto kā sviedrēšanās, pretiekaisums līdzekli, pie

kuņģa-zarnu trakta saslimšanām, pie caurejas, spastiskiem kolītiem,
meteorisma, pie dzeltenās kaites, aknu slimībām, pie liesas slimībām.

Meiteņu zeltpīpenītes tautas medicīnā lieto ari kā nervu sistēmu

uzbudinošu līdzekli, menstruāciju izraisīšanai.

Pyrethrum ir pulvera (Pulvis insectorum) un sveču veidā, ražo arī

tinktūru Flicid.

Darbīgās vielas piretrīni un cinerīni ir kontaktindes. Visaktīvākais

ir cinerīns I, bet apmēram 4 reizes toksiskāks ir cinerīns 11. Cinerīns

I un II ir divreiz mazāk toksiski par piretrīniem. Savukārt piretrīns
I ir divarpus reizes aktīvāks par piretrīnu 11. Aktīvās vielas, iekļu-
vušas caur kutikulu un elpošanas orgāniem kukaiņa ķermenī, daļēji
izšķīst dobumu šķidrumā, izplūst pa ķermeni un bojā nervu sistēmas

šūnas. Siltasiņu dzīvniekiem un augiem piretrīni un cinerīni maz

toksiski.

Kā insekticīdus (pret utīm) izmanto arī sīpolaugus Zygadenus ele-

gans Pursh un Z. sibiricus (L.) Gray. Satur alkaloidu zigadenīnu,
tas radniecīgs veratru alkaloīdiem. Tautas medicīnā lieto ari pie neir-

aļģijām pret sāpēm.
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ZELTPULKSTENITES, NOKARENĀS — FORSYTHIA SUSPENSA

(Th'bg.) Vahl

Vasarzaļš krūms. Stumbri I—2 (3) m gari. Jaunie zari stāvi,
strupi četršķautnaini, posmi dobi, mezgli ar serdi; vecākie zari no-

kareni. Lapas pretējas, vienkāršas, veselas, olveidīgas vai lancetiskas
vai arī šķeltas, 6—lo cm garas, 3—5 cm platas, gals smails, pa-
mats ķīļveidīgs, mala augšdaļā zobaina, apakšējā daļā gluda. Ziedi

divdzimumu, aktinomorfi. Kauslapas 4. Vainaglapas 4, saaugušas, ap

2 cm garas, dzeltenas, ar oranždzelteniem plankumiem. Putekšņlapas
2. Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Auglis pogaļa.

Kultivē kā dekoratīvu augu. Ne bieži. Zied aprīlī, maijā pirms
lapu plaukšanas. Dzimtene Ķīna.

Izmanto saknes, lapas, zarus, augļus.
Sastāvs. Glikozīds fillirīns, saponīni, rutīns, P vitamīnaktīvas vie-

las. Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto tautas, medicīnā (Ķīnā) pie audzējiem (kopā ar citiem

augiem).

ZELTSTARITES, MEŽA — GAGEA LUTEA (L.) Ker-Gawl.

Daudzgadīgs sīpolaugs. Sīpols 1, garens. Stumbrs (ziednesis) 10—

30 cm garš. Apakšējā (rozetes) lapa pārsniedz ziedkopu, tā 0,7 —

1 (1,5) cm plata, galotnē pēkšņi šaurāka, ar īsu cepurveidīgu ielie

kurnu; zem ziedkopas 2 nevienādas mazas lapas, zemākā nav garāka
par ziedkopu. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, čemurā pa 3—6 (10).

Apziedņa lapas 6, divi gredzenos, dzeltenas (reti baltas). Putekšņ-
lapas 6, divi gredzenos. Augļlapas 3, sēklotne augšēja. Auglis trīs-

šķautnaina pogaļa.

Aug mežos, birzēs, krūmājos, pļavmalās. Bieži. Zied aprīlī,
maijā.

Izmanto sīpolus.
Sastāvs nav noskaidrots.
Lieto tautas medicīnā pie tūskām, dzeltenās kaites, pie astmas, pie

zīdaiņu, mazbērnu krampjiem (eklampsijas; uz P/2 glāzēm verdoša

ūdens ņem 1 ēdamkaroti sasmalcinātu svaigu sīpolu, pavāra kādas

5 minūtes, ļauj I—2 stundas stāvēt, lieto pa ēdamkarotei 3 vai 4 rei-

zes dienā); ārīgi lieto brūču dziedināšanai (sasmalcinātus sīpolus).

ZELTZIEDES — CHEIRANTHUS CHEIRI L.

Droga: Zeltziedu ziedi— Flores Cheiranthi chciri

Divgadīgs vai daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs līdz 50 (60) cm

garš, zarains, apakšējā daļā koksnains, pelēcīgs daudzo piegulošo
zaraino matiņu dēļ. Lapas pretējas, sēdošas vai gandrīz sēdošas, gal-
venokārt stumbra augšdaļā; lapas plātne lancetiska, ar matiņiem,
mala gluda vai ar nedaudziem zobiņiem, gals smails. Ziedi divdzi-

mumu, aktinomorfi, ķekaros zaru galos. Ziediem patīkama smarža.

Kauslapas 4, tumši brūnas. Vainaglapas 4, zelta dzeltenas vai oranž-

dzeltenas, 1,5—2,5 cm garas, ar garu nadziņu. Putekšņlapas 6, no

tām 4 garākas. Augļlapas 2, sēklotne augšēja, tai pie pamata nektā-
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riji. Auglis 5—6 cm garš, plakanīgi četršķautnains pākstenis, katrai

vārsnei 1 labi izteikta dzīsla.

Audzē siltumnīcās un augu mājās kā krāšņuma augu. Diezgan
bieži. Zied no jūlija līdz oktobrim. Dzimtene Dienvideiropa. In-

dīgas.
Izmanto ziedošus lakstus, lapas, sēklas. Lapas un lakstus ievāc,

kad augi pilnziedā.
Sastāvs. Sirds glikozīdi biozīds heirotoksīns (strofantidīns+hulo-

metiloze+glikoze; fermentatīvi atšķeļoties glikozei rodas monozīds

dezglikoheirotoksīns), heirozīds A (heirozīds H; biozīds — uzarige-
nins+fukoze+glikoze; fermentatīvi šķeļas monozīdā dezglikoheirozīdā
A un glikozē), divi nenoskaidroti amorfi glikozīdi / un X; heirinīns,

rūgts tioglikozīds glikoheirolīns (fermentatīvi šķeļas heirolīnā, c?-gli-
kozē un KHSO4); taukas eļļas (20—26%). tajās linolskābes (42%),
erukskābes (38%), oleīnskābes (12%) un linolēnskābes (4%) glicerīdi.
Ziedos kvercetīns, izoramnetīns, ēteriskās eļļas (0,06%), ferments mi-

rozīns. Sirds glikozīdi ir arī lapās.
Lieto (eksperimentāli) kā sirds glikozidus (sēklas, lapas).
Tautas medicīnā lieto pie sirds darbības traucējumiem, profilak-

tiski pret smadzeņu triekām, paralīzēm; pie galvas sāpēm, krampjiem,

pie iekšķīgām sāpēm, pie kroniskiem aizcietējumiem, aknu slimībām,
dzeltenās kaites, pie tūskām, kas radušās sirds darbības traucējumu
dēļ; lai izraisītu un pastiprinātu menstruācijas (uz 1 glāzi verdoša
ūdens ņem I—2 tējkarotes ziedu, ļauj 20 minūtes ievilkties, lieto pa

1 ēdamkarotei 3 reizes dienā); ārīgi lieto sāpju remdināšanai pie
podagras, reimatisma (ziedu izvilkumu saulpuķu eļļā ierīvēšanai, ziedu

vai lapu apliekamos), pie acu asarošanas, iekaisumiem (konjuktivītiem),
vasaras raibumu nodzīšanai (ziedu novārījumu apmazgāšanai, aplie-
kamiem).

Zeltziedu darbība ir sāpes remdinoša, pretkrampju, diurētiska, žults-

dzinēja, laksatīva; zeltziedu sirds glikozīdi mazās devās (izmēģinā-
jumi ar dzīvniekiem) palielina sirds kontrakciju amplitūdu, palēnina
ritmu, lielās devās izraisa sirds apstāšanos (visaktīvākais ir heiro-

toksīns).

ZEMENES — FRAGARIA L.

Drogas: Zemeņu lapas — Folia Fragariae
Zemeņu laksti — Herba Fragariae

Zemeņu augļi — Fructus Fragariae
Zemeņu saknes (sakneņi) — Radix (Rhizoma) Fragariae

Daudzgadīgi lakstaugi ar garām stīgām, kas mezglos sakņojas.
Lapas rozetē, trīsstaraini saliktas, ar pielapēm, lapiņu mala rupji zo-

baina; uz ziedneša lapiņas mazākas. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi,

pa nedaudziem vairogam līdzīgā ziedkopā. Kauslapas 5, zaļas tāpat
kā ārkauss. Vainaglapas 5, baltas. Putekšņlapu daudz. Augļlapu
daudz. Ziedgultne līdz augļu laikam izaug 1—2,5 (3) cm gara, kļūst

sulīga un kopā ar riekstiņiem, kas atrodas uz tās, veido zemenes

augli — cinarodiju («ogu»).
Zied maijā, jūnijā.

Meža zemenes — Fragaria vesca L.

Ziednesis 5—20 cm garš. Lapiņas 1,5—6 cm garas, I—4 cm pla-
tas, tikai apakšpusē ar matiņiem, visas ar īsu kātu vai tikai vidējā

lapiņa ar īsu kātu, citas sēdošas; lapiņu galotnē trīs zobiņi apmēram
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88. att. Meža zemenes

Fragaria vesca L.

vienāda garuma. Ziedu kāti ar

piegulošiem matiņiem (vismaz
ziedkopas malā), vainaglapas
0,5—1 cm garas. Kauslapas at-
stāv no augļa, auglis līdz pa-
matam ar riekstiņiem (88. att.).

Aug mežos, krūmājos, pa-
kalnos, grāvmalās, ceļmalas.
Ļoti bieži.

Smaržīgās zemenes — Fragaria
moschata Duch.

Ziednesis 15—30 cm garš,
tālu pārsniedz piezemēs (roze-
tes) lapas. Lapiņas 4—9 cm ga-
ras, 2,5—5,5 cm platas, visas ar

īsiem kātiņiem. Ziedu kāti ar

atstāvošiem matiņiem, vainagla-
pas 0,5—1,2 cm garas. Kauslapas augļu laikā horizontālas vai atstā-

vošas. Augļi 1—1,3 cm diametrā, apakšējā daļā bez riekstiņiem.
Aug mežos, krūmājos, mežmalu grāvmalās. Ne bieži.

Zaļās zemenes, spradzenes — Fragaria viridis Duch.

Ziednesis 5—20 cm garš. Lapiņas 1,9—5 cm garas, 1,5—2,8 cm

platas, abās pusēs ar matiņiem, vidējā lapiņa ar apmēram 0,7 cm garu
kātu, malējās sēdošas, galotnes zobiņš īsāks par zobiņiem tam katrā

pusē. Ziedu kāti ar piegulošiem matiņiem (vismaz ziedkopas malā),

vainaglapas 0,5—1 cm garas. Augļi ļoti aromātiski, stingri turas pie

ziedgultnes, kauss piekļaujas pie augļa, auglis apakšējā daļā bez

riekstiņiem.

Aug pakalnos, grāvmalās, sausās saulainās vietās. Diezgan bieži.

Izmanto lapas, ziedošus lakstus, augļus, saknes. Lapas ievāc ziedu

laikā, augļus — kad tie ienākušies. Lapas un lakstus žāvē ēnainā, at-

klātā vietā vai vēdināmā telpā, augļus —
krāsnīs vai īpašās kaltēs.

Izžuvušajiem augļiem jābūt sarkanā krāsā. Saknes ievāc septembrī.
Sastāvs. Meža zemeņu augļos organiskas skābes — citronskābe,

ābolskābe, vīnskābe, fosforskābe, hīnskābe, salicilskābe; cukuri (6—

9,5%), ēteriskās eļļas, miecvielas (ap 0,4%), pektīnvielas (līdz 1,570),
antociāni — pelargonidīna 3-galaktozīds, cianidīna 3-glikozīds v. c;

minerālvielas — dzelzs (40 reizes vairāk kā vīnogās, 2 reizes vairāk

kā plūmēs), kālija, fosfora, kalcija, mangāna, nātrija šālis; karotini

(0,3—0,5 mg7o), tiamīns, samērā daudz folijskābe, askorbīnskābe

(20—50 mg7o)- Lapās miecvielas, alkaloīdi (zīmes), ēteriskās eļļas,
citrāls, kvercetīns, kvercitrīns, karotini, askorbīnskābe (250—2 0

mg7o). Saknēs miecvielas (tannīdi, 107o). Sēklās daudz dzelzs. Smar-

žīgo zemeņu gatavos augļos ir arī dzintarskābe, šikimskābe, glikol-
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skābe, kvercetīns, kvercitrīns. Salīdzinoši savvaļas zemeņu sugu sa-

stāvs maz pētīts.
Lieto dietoterapija pie avitaminozēm (augļus, lapu uzlējumu), kā

maigu diurētisku līdzekli pie tūskām, ascīta, nierakmeņiem (lapu,
augļu uzlējumu), kā pretiekaisuma līdzekli pie gastrītiem, zarnu trakta

iekaisumiem ar caureju vai aizcietējumiem (lapu vai sakņu uzlējumu),
kā simptomātisku līdzekli pie balsenes vēža (lapu novārījumu),
pie hipertoniskās slimības, aterosklerozes (svaigus augļus lielā dau-

dzumā).
Tautas medicīnā lieto pie nierakmeņiem, urīnpūšļa akmeņiem, žults-

akmeņiem, žultsceļu un žultspūšļa iekaisumiem, pie dzeltenās kaites

(uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti sasmalcinātu lapu vai

ziedošus lakstus, ļauj 4 stundas stāvēt vai pavāra 15—20 minūtes,
lieto pa 'A glāzei 3 vai 4 reizes dienā; uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
2 ēdamkarotes sausu augļu, uzvāra, ļauj kādu stundu ievilkties, lieto

pa '/<—72 glāzei 3 reizes dienā; lieto arī svaigus augļus pa 0,5—1 kg
dienā, apēdot tos 3 vai 4 reizēs), pie vēdera sāpēm (svaigus augļus),
pie caurejas, dizentērijas (sakņu novārījumu, augļu vai lapu uzlē-

jumu), pie čūlas slimībām (svaigus augļus), pie liesas slimībām

(lapu uzlējumu), ēstgribas un gremošanas uzlabošanai, slāpju dze-

sēšanai saaukstēšanās gadījumā (svaigus augļus vai sulu); pie
dzemdes un pārliekas mcnstruālas asiņošanas, pie dzemdes fibromio-

mām (sakņu novārījumu; sausu augļu vai lapu uzlējumu vai novā-

rījumu; visa auga novārījumu; svaigus spradzeņu augļus); pie cingas,
rahīta, vispārēja organisma spēku apsīkuma, pie mazasinības (svai-
gus augļus, augļu vai lapu uzlējumu); kā sviedrēšanās līdzekli (sausu

augļu uzlējumu), pie bronhīta, klepus (sakņu, ar visiem augļiem
ievāktu lakstu uzlējumu pa ēdamkarotei ik pēc pāris stundām), pie
bronhiālās astmas (lapu novārījumu vai uzlējumu — uz 1 glāzi ūdens

ņem 1 ēdamkaroti lapu, lieto katru dienu pa 72—1 glāzei; lieto arī

svaigu zemeņu sulu pa 4—B karotēm tukšā dūšā), pret svīšanu naktī

(lapu uzlējumu), kā sirds līdzekli pie sirds vājuma, aptaukošanās,
aizdusas (ziedu uzlējumu); kā labu nomierinošu līdzekli pie nervozi-

tātes, hipertonijas (ziedu uzlējumu vai tinktūru; lapu uzlējumu; svai-

gus augļus), pret aterosklerozi (svaigas zemenes vai zemeņu uzlē-

jumu — uz 1 glāzi ūdens ņem trīs četras ēdamkarotes augļu, ļauj
4 stundas stāvēt, lieto pa 74 glāzes pirms ēšanas; pie aterosklerozes

lieto arī ziedošus lakstus), pret aptaukošanos (zemeņu augļu «kū-

res»), kā asinstīrītāju līdzekli pie kroniskām ādas slimībām, skrofu-

lozes (lakstu vai lapu uzlējumu, zemeņu «kūres»); pie podagras (labu

šķipsnu ziedošus lakstus vai lakstus ar saknēm savāra glāzē ūdens,

ļauj kārtīgi ievilkties, lieto ilgāku laiku kā tēju pa glāzei 1 vai 2

reizes dienā), pie reimatisma, išiasa, neiralģijām (sakņu vai ar visiem

augļiem ievāktu lakstu uzlējumu), lenteņu izdzīšanai (apēd ļoti daudz

svaigu zemeņu
— pat līdz 3 kg, pēc tam uzēd siļķi un daudz sīpolu

loku); ārīgi lieto pie asiņojošām brūcēm (lapu novārījuma apliekamos,
nelielām brūcēm uzliek saspiestas zemenes vai zemeņu sulu), pie

strutojošām ilgi nedzīstošām brūcēm, čūlām (svaigu vai sausu sa-

plaucētu lapu apliekamos), pie mutes un rīkles gļotādas iekaisumiem,

pret mutes netīkamu smaku (zemeņu uzlējumu kā antiseptisku līdzekli

skalošanai), pie angīnas (lapu uzlējumu skalošanai), pie hemo-

roīdu mezglu asiņošanas, iekaisumiem (lapu vai sakņu uzlējuma
klizmas, apliekamos, sēdvannas, uzlējumu apmazgāšanai), pie aknu,

reimatiskām, zobu sāpēm (uzliek saplaucētas svaigas vai sausas la-
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pas), pie ekzēmām, pinnēm, ēdēm (tīras veselas zemenes nedaudz

saspiež tā, lai neiztecētu sula, uzliek uz vainas un atstāj 6—B stun-
das; ekzēmas grūti ārstējamas un kā patstāvīga slimība sastopamas
reti, tādēļ uzmanība jāvelta galvenokārt slimībai, kuras cēlonis ir

ekzēma; lieto ari lapu novārījumu), sejas un roku ādas kopšanai
(lapu novārījuma apliekamos, lai āda būtu maiga, samtaina), va-

saras raibumu nodzīšanai (zemeņu sulu).
Zemeņu lakstu uzlējumu — Inf. herb. Fragariae 20,0—200,0 lieto

pa ēdamkarotei 4—6 reizes dienā.

Lapu uzlējumam uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 20—30 g (1 ēdam-

karoti) lapu, ilgāku laiku pavāra, lieto pa ]/Ą—V 3 glāzei 3 vai 4 rei-

zes dienā. Augļu uzlējumam uz 1 glāzi ūdens ņem 15—20 g augļu,
lieto pa V2 glāzei 3 reizes dienā; tautas medicīnā uz 1 glāzi ūdens

ņem 4 ēdamkarotes augļu.
Sakņu novārījumam uz 1 glāzi ūdens ņem 10—15 g sakņu.
Lapu novārījumu pa 2—3 ēdamkarotēm 6 reizes dienā lieto kā

simptomātisku līdzekli pie balsenes vēža; domā ka tā labvēlīgo ietekmi

nosaka biogēnie stimulatori (Sisovs, 1953., Baļickis, Voroncova, Kar-

puhina, 1966.).
Tautas medicīnā vienkāršākā zemeņu kūre ir tāda, ka ik pēc 10—

15 minūtēm apēd nedaudz ogu (5—10); sākumā izlieto 0,4—1 kg
ogu dienā. Pāris dienas pirms kūres jālieto viegli veģetāri ēdieni.

Zemenes izmanto arī šādā veidā. 1. dienā apēd 1 kg zemeņu (bro-
kastīs 0,3 kg, pēc pāris stundām 0,2 kg, pusdienās 0,2 kg, uzēdot

gabaliņu maizes un uzdzerot glāzi piena, vakariņās 0,3 kg), 2.

dienā — 2 kg, 3. dienā 3 kg, 4. dienā 3 kg, 5. dienā 2 kg, 6. dienā

1 kg. Pienu nelieto vairāk kā 2 glāzes dienā, maizi — 0,3 kg. Ārstē-

šanās laikā nedrīkst lietot alkoholiskus dzērienus un smēķēt. Visas

6 dienas jāievēro stingrs režīms. Ja parādās caureja, galvas reiboņi,

zemeņu lietošana jāpārtrauc. Sādu metodi ieteic it sevišķi pret skle-

rozi. Tā ir diezgan grūta, vajadzīga nopietna vēlēšanās izturēt, griba.
Zemenes kļūst pretīgas jau otrā, trešā dienā. Pirmajās dienās var

parādīties arī izsitumi, bet, ja zemenes vispār panes, tie drīz izzūd.

Lai skābes nebojātu zobus, pēc ēšanas jāizskalo mute. Zemeņu kūres

laikā nedrīkst sauļoties un arī peldēt.

Zemeņu lapas pazemina asinsspiedienu, paplašina perifēros asins-

vadus, palēnina sirds ritmu, palielina sirds kontrakciju amplitūdu, pa-

stiprina dzemdes muskulatūras kontrakcijas (izmēģinājumi ar dzīv-

niekiem), tās ir diurētisks, žultsdzinējs, savelkošs, pretasiņošanas, pret-

svīšanas, nomierinošs, antiseptisks, dezodorējošs, sāpes remdinošs

līdzeklis. Zemeņu saknes ir savelkošs, diurētisks, žultsdzinējs, pretasi-
ņošanas, antiseptisks līdzeklis. Zemeņu augļu darbība ir pretanēmijas,

pretcingas, antiseptiska, dezodorējoša, pretiekaisuma. sāpes remdinoša,

tie uzlabo vielu maiņu, palielina diurēzi, žults sekrēciju un žultsskābju
saturu žultī, tie ir viegls hipotensīvs un sviedrēšanās līdzeklis.

Zemenes (it īpaši savvaļas; dārza zemeņu darbība daudz vājāka) ir

viens no vērtīgākajiem profilaktiskajiem ārstniecības augiem, tās sevišķi

nozīmīgas pavasari, vasaras sākumā, kad citu svaigu augļu vēl maz.

Ja zemenes nepanes (ieēdot zemenes, jūtamas sāpes vēderā, nela-

bums, parādās nātrene v. tml.), tās var mēģināt lietot kopā ar krē-

jumu, pienu vai cukuru 20—30 minūtes pēc ēšanas.

Svaigas zemenes kontrindicētas, ja ir paaugstināta kuņģa sulas

sekrēcija, kroniski žultsceļu kolīti, apendicīts.
Meža zemenes medicīnā lietoja jau tūkstoš gadu pirms mūsu ēras.
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Tiek minēts, ka ievērojamais zviedru dabas pētnieks un ārsts K. Lin-

nejs no podagras izārstējies ar zemenēm.

Homeopātijā izmanto zemeņu augļus (Fragaria vesca).
Dārza zemenes izaudzētas no Fragaria ananasą Duch., kuras pir-

moreiz apraksta Dišess 1770. gadā. Atsevišķas zemeņu šķirnes maz

pētītas.

ZEMESRIEKSTI — ARACHIS HYPOGAEA L.

Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs 25—40 (70) cm garš. Lapas pa-
mīšus, pāra plūksnaini saliktas, lapiņas 4, gareni otrādi olveidīgas,
3—ll cm garas. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, stumbra apakšējā daļā
tie auglīgi, apaugļojas zemē, neatvērušies; augusta otrajā pusē stum-

bra augšējā daļā izaug dzelteni neauglīgi ziedi. Kauslapas 5. Vai-

naglapas 5, vainags tauriņveidīgs. Putekšņlapas 10. Augļlapa ļ, sēk-

lotne augšēja. Auglis 1,5—6 cm gara posmaina pāksts ar I—s sēk-

lām — «riekstiem»; augļi neatveras un ienākas zemē.

Kultivē kā pārtikas un eļļas augu. Dzimtene Brazīlija. Pie

mums zemesriekstus iepazīst 1792. gadā, kad tos ieaudzē Odesas Bo-

tāniskajā dārzā. Plašāk sāk audzēt no 1930. gada, galvenokārt audzē

Vidusāzijas republikās, Ukrainā, Kaukāzā. Nozīmīgs kultūraugs ze-

mesrieksti ir Indijā, Ķīnā, Ziemeļāfrikā.
Izmanto sēklas.

Sastāvs. Taukas eļļas (ap 60%), tajās arahīnskābes, lignocerīn-
skābes, stearīnskābes, palmitīnskābes, hipogeaskābes, linolskābes, olein-

skābes, laurīnskābes, miristīnskābes, begenskābes, cerotīnskābes, eiko-

zēnskābes u. c. glicerīdi; olbaltumvielas (37%), globulīni (17%),
glutenīni, ciete (21%), celuloze (5—6%), purini, triterpēnsaponīni,
aminoskābes; alkaloīdi arahīns, konarahīns, betaīns, holīns; biotīns, tia-

mīns, tokoferoli, pantotēnskābe, karotinoīdi — 8-karotīns, luteīns, fla-

voksantīns. Augļapvalka ir glikozīds arahidozīds (aglikons Ci5Hl4
O

B+

glikoze), leikocianidīns, leikodelfinidīns.

Lieto pie žultsakmeņiem (zemesriekstu eļļu — Oleum Arachidis

100—200 g dienā pa ēdamkarotei), kā maigu caurejas līdzekli (arī
klizmu veidā pa 50—100 g atstājot pa nakti zarnā), pie hemorāģiskās
diatēzes; ārīgi lieto kā parenterālo ārstniecības līdzekļu pamatu (eļļuī,
linimentiem, pie ekzēmām (cietināto zemesriekstu eļļu — Oleum Ara-

chidis hydrogenatum) ,
kosmētikā.

Tautas medicīnā lieto pie aterosklerozes.

Zemesriekstus plaši izmanto pārtikā un konditorejas preču izstrā

jumiem. Zemestriekstu eļļa pieder pie vislabākajām pārtikas eļļām.

ZEMZALĪTES, POKAINĀS — LUZULA PILOŠA (L ) Willd.

Daudzgadīgs, blīveeru lakstaugs. Stumbri 15—30 cm gari. Lapas
pamīšus, vienkāršas, veselas, lineāras, īsākas kā ziedneši, 0,5—1 cm

platas, gals īsi smails, dzīslojums paralēls; gar lapas malu un pie
maksts gari matiņi. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, čemuram vai ska-

rai līdzīgā skrajā ziedkopā stumbru galotnē. Apziednis vienveidīgs,
tumši brūns vai sārti brūns, apmale plēvaina, gaišāka, apziedņa la-

pas 6, ap 0,5 cm garas. Putekšņlapas 6. Augļlapas 3, sēklotne aug-

šēja. Auglis viencirkņa pogaļa. Sēklas ar sirpjveidīgu piedevu, izplata
skudras.
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Aug ēnainos mežos, krūmājos. Bieži. Zied aprīlī, maijā.
Izmanto saknes.

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie nieru slimībām, nierakmeņiem (svaigu
sakņu izvilkumu degvīnā).

ZIDKOKI - MORUS L.

Droga: Zīdkoku augļi — Fructus Mori

Vasarzaji koki ar piensulu, vienmājnieki. Stumbrs 10—15 m garš.
Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas vai neregulāri daivainas, mala zo-

baina. Ziedi parasti viendzimuma, vārpās vai spurdzēs. Apziedņa la-

pas 4, zaļganas, divi gredzenos, gandrīz līdz pamatam saaugušas.
Sievišķo ziedu apziednis, kad ziedi apaugļojušies, aug lielāks, kļūst
sulīgs; no visiem ziedkopas augļiem attīstās avenei līdzīga augļkopa.
Putekšņlapas 4. Augļlapas 2, sēklotne augšēja.

Baltais zīdkoks — Morus alba L.

Lapas plānas, virspusē dažreiz mazliet raupjas, (1,5) 6—14 (18) cm

garas, 4—lo cm platas, pamats strupš vai sekli sirdsveidīgs, lapas
kāts reti īsāks par 2 cm. Sievišķo ziedu apziedņa lapu māla kaila,

ziedkopa apmēram tik gara kā tās kāts. Augļkopa līdz 2 cm gara,
augļi dzeltenīgi, retāk sarkani, melngani vai violeti.

Melnais zīdkoks — Morus nigra L.

Lapas skarbas, virspusē raupjas, 5—12 cm garas, 4—B cm platas,
pamats dziļi sirdsveidīgs, lapas kāts 0,5—1,5 cm garš. Sievišķo ziedu

apziedņa lapas gar malu ar matiņiem, ziedkopas sēdošas vai ar īsu

kātu (ziedkopa garāka kā tās kāts). Augļkopa ap 2—2,5 cm gara,

augļi purpurmelni.
Kultivē kā dekoratīvus augus. Ne bieži. Zied maijā. Domā,

ka melnā zīdkoka Dzimtene Persija, baltā — Aizkaukāzs.

Izmanto augļkopas, zaru un sakņu mizas, lapas. Zaru mizas ievāc

pavasarī, sakņu — rudenī.

Sastāvs. Augļkopās cukuri (ap 10%) — fruktoze, glikoze, mal-

toze, saharoze; brīvas organiskās skābes (citronskābe, ābolskābe v. c);
pektīnvielas, miecvielas, olbaltumvielas, taukvielas, krāsviela litrīns,

trigonellīns; daudz dzelzs (melnā zīdkoka augļkopās ap 6%, baltā —

3,9%), riboflavīns, askorbīnskābe. Baltā zīdkoka lapās tiamīns, ribo-

flavīns, piridoksīns, piridoksīnamīns, nikotīnskābe, pantotēnskābe, fo-

lijskābe, ribonukleīnskābe, palmitīnskābe, fumārskābe; 8-sitosterīns,
kampesterīns, oksikumarīns; fenols, eigenols, gvajakols, metilsalicilāts;
kaučuks (5%); krāsviela morīns; miecvielas. Mizās nikotīnskābes be-

taīns. Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie avitaminozēm (lapu uzlējumu), kā vis-

pārēju spēcinošu līdzekli (augļus, lapas), pie caurejas (negatavu augļu
sīrupu, augļu uzlējumu), kā vieglu caurejas līdzekli (gatavu augļu
sulu vai uzlējumu — uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 2 ēdamkarotes

sasmalcinātu augļu, ļauj apmēram 4 stundas stāvēt, lieto pa XU glā-
zei 4 reizes dienā), pie drudža, paaugstinātas temperatūras (lapu uz-

lējumu), pie klepus (augļu sulu, baltā zīdkoka mizu novārījumu), pie
bronhīta, bronhiālās astmas, hipertonijas (sakņu mizu uzlējumu), pie
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sirds-asinsvadu saslimšanām (zaru mizu novārījumu, augļu sulu), pie
cukura diabēta (lapu vai mizu novārījumu), kā diurētisku līdzekli

(mizu novārījumu); ārīgi lieto pie mutes un rīkles gļotādas iekaisu-

miem, čūlām (melno zīdkoku augļu sīrupu atšķaidītu ar ūdeni vai

augļkopu uzlējumu skalošanai), pie nelielām brūcēm, čūlām (ziedi —

2 ēdamkarotes zaru mizu pulveri sajauktu ar P/2 glāzi saulpuķu
vai citu augu eļļu), vasaras raibumu, pigmentplankumu nodzīšanai

(Japānā lieto no zīdkoku ziediem gatavotu sejas krēmu).
Pie sirds-asinsvadu slimībām (miokardą distrofijas, sirds kaitēm)

Ukrainā u. c. ārsti lieto lielās devās zīdkoku augļus — 200—350 g

augļu 4 vai 5 reizes dienā pēc ēšanas; pēc 3—4 nedēļām samazinās

sāpes, uzlabojas sirds darbība, sa-

mazinās aizdusa, atjaunojas darba

spējas. Vjetnamas Demokrātiskajā
Republikā no zīdkoku lapām ga-
tavo biogēnu stimulatoru Folido-
lum, ko lieto pie reimatisma, ekzē-

mām, vilkēdes u. c.

Ķīnas tautas medicīnā izmanto

visas zīdkoku daļas — augļus, la-

pas, mizas.

ZIEMCIETES, APAĻLAPU —

PYROLA ROTUNDIFOLIA L.

Droga: Apaļlapu ziemciešu lak-

sti — Herba Pyrolae rotundifoliae

Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi
gari, ložņājoši. Stumbrs 15—30 cm

garš, stāvs vai pacils. Visas lapas
stumbra apakšējā daļā. Tās vien-

kāršas, veselas, ieapaļas vai gan-
drīz apaļas, 2—6 cm garas, 1,5—

5,5 cm platas, mala gluda. Ziedi

divdzimumu, aktinomorfi, ķekaros.
Kauslapas 5, kauss divreiz īsāks kā

vainags. Vainaglapas 5, baltas,
0,6—1 cm garas. Putekšņlapas 10,
ar oranždzelteniemradziņiem. Augļ-
lapas 5, sēklotne augšēja, irbulis

pārsniedz vainagu. Auglis nokarena

pieccirkņu pogaļa. (89. att.)

Aug mežos, krūmājos. Bieži.

Zied jūnijā, jūlijā.
Izmanto lakstus, lapas. levāc

pavasarī pēc sniega nokušanas, kā

arī ziedu laikā.

89. att. Apaļlapu ziemcietes

Pyrola rotundifolia L.
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Sastāvs. Arbutīns (? līdz 1%), naftohinons himafilīns. ursons, tak-

sīns, kvercetīns, kempferols, kumārskābe; miecvielas (18,6%); saponīni,
saharoze, fruktoze, emulsīns, sveķi, ēteriskās eļļas.

Lieto pie cukura diabēta, kā diurētisku līdzekli pie urīnakmeņiem.
Tautas medicīnā lieto pie urīnpūšļa strutojošiem, kroniskiem iekai-

sumiem, pie nieru slimībām, tūskām, pie prostatas iekaisuma, apgrū-
tinātas urinēšanas (lakstu vai lapu uzlējumu — uz 1 glāzi verdoša,
ūdens ņem 1 ēdamkaroti sausas drogas, ļauj 2 stundas ievilkties,
lieto pa I—21 —2 ēdamkarotēm 3 reizes dienā), pie aknu slimībām, kuņģa
sāpēm, iekaisumiem, asiņošanas, pie diabēta, pret drudzi, pie galvas
sāpēm; ārīgi lieto pie reimatisma (lakstu uzlējuma vannas), pie stru-

tojošām, slikti dzīstošām brūcēm (lakstu vai lapu uzlējumu apmazgā-
šanai; svaigu sasmalcinātu lapu apliekamos).

ZIEPENITES — POLYGALA L.

Droga: Ziepenīšu laksti ar saknēm — Herba Polygalae amarae

cum radicibus

Daudzgadīgi lakstaugi. Stumbri 5—20 cm gari. Lapas pamīšus,
vienkāršas, veselas, olveidīgi vai lineāri lancetiskas, līdz 3,5 cm ga-

ras, 1 cm platas, sēdošas vai ar īsu kātu, gals strupš, pamats ķīļ-

veidīgs. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, ķekaros; pie zieda kātiņa pa-

mata 3 pieziedlapas, kas drīz nobirst. Kauslapas 5, divi gredzenos
(3+2), abas iekšējā gredzena kauslapas tādā pašā krāsā kā vainag-
lapas, daudz lielākas kā zaļās ārējā gredzena kauslapas. Vainag-
lapas 3, zilas (reti baltas), apakšējā ar bārkšainu galu. Putekšņla-
pas 8 (4 +4). Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Auglis pogaļa. Sēklas ar

matiņiem un nelielu piedevu, tās bieži izplata skudras.

Parastās ziepenites — Polygala vulgaris L.

Rozetes lapu nav. lekšējā gredzena krāsainajām kauslapām dzīs-

las savienojas (anastomozē), vainaglapas 0,6—0,8 cm garas.

Aug pļavās, norās, krūmājos. Bieži. Zied no maija līdz jūli-
jam.

Rūgtās ziepenites — Polygala amarella Cr.

Rozetes lapas otrādi olveidīgas, lielākas kā lapas uz stumbra, lidc

1,5 cm platas. lekšējā gredzena krāsainajām kauslapām galvenās
dzīslas galotnē un sānu dzīslas savā starpā nesavienojas, vainag-

lapas 0,3—0,4 cm garas (90. att.).
Aug mitrās, kūdrainās pļavās. Bieži. Zied no maija līdz jūlijam.
Izmanto visu augu ar saknēm, ievāc ziedu laikā. Derīgi tikai sau-

sās vietās auguši augi, mitrās augtenēs augušajiem augiem nav rūgt-
vielu.

Sastāvs. Rūgtajās ziepenītēs rūgtviela poligalamarīns, saponīni
(0,5—2%), spirts poligalīts, metilsalicilāts, miecvielas, gļotvielas,
taukvielas, olbaltumvielas, vaski, cukuri, ēteriskas eļļas, gaulterīns.

Ziepenīšu sugu sastāvs maz noskaidrots. Domājams, ka tautas medi-

cīnā tās nešķir.
Lieto pie bronhītiem, plaušu tuberkulozes, emfizemas u. c. akūtām

un kroniskām elpošanas orgānu saslimšanām (lakstu novārījumu, eks-

traktu, sīrupu), ēstgribas un gremošanas uzlabošanai.

Tautas medicīnā lieto pie klepus, «krūšu sāpēm», astmas, pie bron-
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hīta (uz 1 glāzi novārīta atdzisuša ūdens ņem V 2tējkaroti drogas,

jauj vairākas stundas stāvēt, lieto pa V4 glāzei 3 vai 4 reizes dienā;
pie bronhīta lieto šādu tēju — līdzīgās daļās rūgto ziepenīšu saknes,
anīsu un fenheļu sēklas, dziedniecības melisu lapas, uz 1 glāzi ver.

doša ūdens ņem 1 tējkaroti drogas, ļauj ievilkties, lieto pa lU glāzei
4 reizes dienā); ēstgribas, gremošanas uzlabošanai, piena sekrēcijas
palielināšanai, pie «ūdens tūskām», nieru, urīnceļu iekaisumiem, pie
kuņģa iekaisuma, caurejas, pie podagras, reimatisma; ārīgi lieto pie
augoņiem, furunkuļiem (lakstu novārījumu apmazgāšanai), kā nomie-

rinošu līdzekli (ja bērni nemierīgi guļ, tos mazgā ziepenīšu ūdeni),
vasaras raibumu, iedeguma nodzīšanai, pret sejas ādas blaugzno-
šanos.

Ziepenīšu novārījumu — Decoct. Polygalae 20,0:200,0 lieto pa
ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā 15—20 minūtes pirms ēšanas (ēst-
gribas, gremošanas uzlabošanai); 8,0—10,0:200,0 lieto pa 2 ēdamka-

rotēm pēc katrām 2—3 stundām (kā atklepošanas līdzekli).
Ziepenīšu šķidro ekstraktu — Extractum Polygalae fluīdi lieto pa

25 pilieniem 4 reizes dienā; ziepenīšu sīrupu — Sirupus Polygalae
lieto pa V2tējkarotei 3 reizes dienā.

Ziepenites ir pretklepus, vēdera un ēstgribas tēju sastāvdaļa.

Ziepenites pastiprina bronhiālo dziedzeru sekrēciju, sekmē gļotu
atklepošanu, rosina ēstgribu, uzlabo gremošanu, tām ir žultsdzinēja,
pretiekaisuma darbība.

Sene g a — Polygala senega L. ir ap 25 cm garš, daudzga-
dīgs augs, ziedi balti, zaļgani, retāk rožaini, savvaļā sastop Ziemeļ-
amerikā. Izmanto saknes — Radix Senegae; lieto kā atklepošanas lī-

dzekli. Satur saponīnu maisījumu senegīnu. Senegu audzēja pie Mas-

kavas. Tagad to aizstāj lielāko tiesu mūsu pašu zemes ziepenīšu

sugas, piemēram, P. tenuifolia Willd., P. sibirica L., kas pēc darbības

līdzīgas senegai.
Homeopātijā izmanto žāvētas saknes (Senega).

ZIEPJUKOKS — QUILLAIA SAPONARIA Mol.

Droga: Ziepjukoka (kvilajas) mizas — Cortex Ģuillaiae

Mūžzaļš koks. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas. Ziedi divdzi-

mumu, balti, īsos ķekaros. Auglis 5 someņu kopauglis. Aug Peru,

Bolīvijā, Cīlē. Kultivē Indijā.
Izmanto stumbra mizas iekšējās kārtas.

Sastāvs. Saponīni (kvilajsapotoksīni; kvilajskābe+galaktoze + gliku-
ronskābe; 9—10%; hemolītiskais indekss ļoti augsts), kalcija oksalāts.

Lieto kā atklepošanas līdzekli (kvilajas tinktūru — T-rae Ģuil-

laiae).

ZIEPJUSAKNES, DZIEDNIECĪBAS — SAPONARIA

OFFICINALIS L.

Drogas: Ziepjusakņu saknes — Radix Saponariae (Radix Sapona-
riae rubrae)

Ziepjusakņu laksti — Herba Saponariae

Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi ložņājoši, garša sākumā saldena,

vēlāk skarba un rūgta. Stumbrs 30—70 cm augsts. Lapas pretējas,
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90. att. Dziedniecības ziepjusaknes — Saponaria officinalis L. (pa

kreisi), rūgtās ziepenites — Folygala amarella Cr. ar ziedu un kaus-

vienkāršas, veselas, eliptiskas vai iegareni lancetiskas, 4—lo cm ga-

ras, 1—4,5 cm platas, sēdošas vai ar īsu kātu, mala gluda, pamats

ieapaļš vai ķīļveidīgs, gals smails. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi,

vairogiem līdzīgās skarās zaru galos vai lapu žāklēs. Kauslapas 5,

saaugušas. Vainaglapas 5, baltas vai bāli rožainas, līdz 3,5 cm ga-

ras, vainadziņš neliels, divdaivains. Putekšņlapas 10. Augļlapas 2,

sēklotne augšēja, irbuļi 2 (reti 5). Auglis apmēram 1,5 cm gara po-

gaļa. (90. att.)
Aug sētmalēs, dārzos, upmalās. Diezgan bieži. Zied no jūnija

līdz septembrim. Indīgas.
Izmanto saknes, sakneņus, lakstus. Saknes un sakneņus ievāc ru-

denī vai agri pavasarī, tos cik iespējams ātri nomazgā aukstā ūdenī,

sagriež, žāvē laukā vējainā vietā vai telpā. Drogā par 2 cm īsāku

sakņu nedrīkst būt vairāk par 5%.
Sastāvs. Tfiterpēnsaponīni (25—35%), tajos saporubrīns (hidrolī-

tiski atšķeļas gipsogenīns saporubrīnskābe; ogļhidrāti,
taukvielas, organiskās skābes. Lapās flavonglikozids saponarīns (ge-
nīnu maisījums — apigenīna derivāti saponaretins un viteksīns-(-gli-
koze), askorbīnskābe (līdz 1%).
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Lieto pie bronhītiem un citām elpošanas orgānu saslimšanām kā

atklepošanas līdzekli, kā diurētisku un caurejas līdzekli.

Tautas medicīnā lieto pie klepus, nerimtīga kāsa, pie aknu slimī-

bām, dzeltenās kaites, pie meteorisma, vēdera sāpēm, nelabuma, kā

caurejas līdzekli, pie hemoroīdiem, pie nieru slimībām, tūskām, pie lie-

sas slimībām (sakņu uzlējumu — uz 1 glāzi novārīta atdzisuša ūdens

ņem 1 tējkaroti sasmalcinātu sakņu, ļauj 8 stundas stāvēt, lieto pa
XU—V 3glāzei 3 vai 4 reizes dienā vislabāk pēc ēšanas, lieto arī lak-

stu uzlējumu); pie reimatisma (līdzīgās daļās ziepjusakņu saknes un

vītolu mizas — uz 1 glāzi ūdens ņem 1 tējkaroti drogas, pavāra
10 minūtes, ļauj 1 stundu stāvēt, pielej V 2glāzi rožu augļu novārī-

juma, lieto pa V 2glāzei 4 reizes dienā), pie podagras; kā vieglu
sviedrēšanās līdzekli (lapu uzlējumu), pie iesnām, kā asinstīrītāju
līdzekli pie kroniskām ādas slimībām, ekzēmām, zvīņēdes, furunku-

ļiem, skrofulozes; pie sifilisa, zarnu parazītu izdzīšanai; ārīgi lieto

pie strutojošām brūcēm, čūlām, kroniskiem ādas izsitumiem, ekzēmām,

pie kašķa (sakņu vai lakstu, lapu novārījuma apliekamos, vannas;

uzliek sasmalcinātas saknes vai lakstus), pie mutes un rīkles gļot-
ādas iekaisumiem (sakņu uzlējumu skalošanai), sejas un roku ādas

kopšanai (mazgājas sakņu novārījumā, lai āda būtu maiga un

balta).

Ziepjusakņu novārījumu — Decoct. rad. Saponariae 6,0—8,0 : 200,0
lieto pa 'A glāzei 3 vai 4 reizes dienā pēc ēšanas vai pa ēdamkaro-

tei ik pēc 2 vai 3 stundām (kā atklepošanas līdzekli).
Ziepjusaknes ir krūšu tēju sastāvdaļa un oficināla droga daudzās

zemēs.

Ziepjusaknes pašķidrina gļotas elpas ceļos, sekmē atklepošanu, tās

uzlabo vielu maiņu, tām ir diurētiska, žultsdzinēja, viegli laksatīva,

diaforētiska, antireimatiska darbība.

Ziepjusakņu saponīni izraisa vietēju kairinājumu, ādas iekaisumu.

Lielās devās vai ilgstoši lietotas ziepjusaknes var radīt kuņģa-zarnu
trakta iekaisumu, nelabumu, vemšanu, caureju, sāpes. Saponarīns ir

spēcīga hemolītiska inde (hemolītiskais indekss 45 000); saindējoties

parādās centrālās nervu sistēmas traucējumi, uzbudinājums, krampji,

elpošanas paralīze, nāve (izmēģinājumi ar dzīvniekiem).

ZIGOFILES, PUPU — ZYGOPHYLLUM FABAGO L.

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbri 40—60 cm gari. Ziedi divdzi-

mumu, balti, pie vainaglapu pamata sārti. Auglis pākstij līdzīga po-

gaļa. Indīgs.
Aug Padomju Savienības Eiropas dajas dienvidos, Aizkaukazā,

Kazahijā.
Izmanto lakstus.

Sastāvs. Alkaloīds zigofabāgins v. c; saponīni; miecvielas; askor-

bīnskābe. Lakstu izvilkums baktericīdi aktīvs.

Lieto tautas medicīnā pie organisma spēku vispārēja apsīkuma

(lapu uzlējumu — uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 tējkaroti lapu,
lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā), pie sirds vājuma; pret zarnu

parazītiem; ārīgi lieto pie furunkuļiem (svaigas sasmalcinātas lapas),
pie brūcēm, čūlām (svaigas sasmalcinātas lapas; ziedi — sasmalci-

nātas saknes sajauktas ar cūku taukiem).
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ZĪLAINES, MELNAS — BALLOTA NĪGRA L.

Droga: Zīlaiņu laksti — Herba Ballotae nigrat.
Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs 20—120 cm garš. Lapas pretējas,

vienkāršas, veselas, olveidīgas, 5—7,5 cm garas, 3,5—5,5 cm platas,
kātainas, mala zāģzobaina gals smails, pamats sekli sirdsveidīgs vai

ķīļveidīgs. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, pušķos lapu žāklēs. Kausla-

pas 5, kausa zobiņi vienādi. Vainaglapas 5, nedzidri rožainas, vainags
divlūpains, 1—1,4 cm garš, augšlūpa vesela, apakšlūpa trīsdaivaina,
vidējā daiva daudz lielāka kā malējās, vainaga stobriņš iekšpusē ar

matiņu gredzenu. Putekšņlapas 4, tās paliek taisnas, nesagriežas arī

tad, kad zieds noziedējis. Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Auglis 4

riekstiņu skaldauglis.
Aug sētmalās, ce|malās, gar dzelzceļiem. Reti. Adventīvs. Zied

no jūnija līdz augustam.
Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas, miecvielas, rūgtvielas. Sastāvs maz no-

skaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie hipohondrijas, neirastēnijas (uz 1 glāzi
verdoša ūdens ņem 2 tējkarotes drogas, ļauj 1 stundu ievilkties, lieto

pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā; lieto arī izvilkumu degvīnā);
ārīgi lieto pie podagras, muskuļu un «kaulu sāpēm» (2—3 ēdamkaro-

tes lakstu saplaucē, ieliek drānā un uzliek sāpīgajai vietai; lieto arī

lakstu uzlējuma vannas).

ZILAUŠI, TĪRUMU — CONSOLIDA ARVENSIS Opiz

(Delphinium consolida L.)

Drogas: Zilaušu ziedi — Flores Calcatrippae
Zilaušu laksti — Herba Calcatrippae (Herba Consolidae

regalis)
Zilaušu sēklas — Semen Calcatrippae

Viengadīgs vai pārziemojošs viengadīgs lakstaugs. Stumbrs 20—

40 (70) cm garš, pacils. Lapas pamīšus, vienkāršas, vairākkārt plūk-
snaini dalītas pavedienveidīgās plūksnās. Ziedi divdzimumu, zigo-
morfi, zili violeti, līdz 2 cm gari, skrajos ķekaros. Apziedņa lapas 5,

augšējā apziedņa lapa ar piesi, tajā atrodas nektārlapa, kas veidoju-
sies, saaugot 4 vainaglapām. Putekšņlapas B—lo.8 —10. Aug|lapa 1, sēk-

lotne augšēja. Auglis daudzsēklu somenis. (91. att.)

Aug tīrumos, labībā kā nezāle. Bieži. Zied no jūnija līdz sep-
tembrim.

Izmanto ziedus (ievāc bez kāta), ziedošus lakstus, sēklas.

Sastāvs. Alkaloīdi (sēklās 1,04%, lakstos nedaudz) delsolīns, del-

kozīns, delfelīns, delsīns, delatīns; kempferols, akonītskabe, rūgtvie-

las, miecvielas. Ziedos dzeltena krāsviela glikoalkaloīds delfinīns, an-

tociāni, kalkatripīns. Sēklās taukas eļļas (28,5%). Lapās askorbīn-

skābe (810 mg%).
Lieto tautas medicīnā pie gremošanas traucējumiem, kuņģa-zarnu

trakta saslimšanām, pie aknu slimībām, dzeltenās kaites (lakstu uz-

lējumu), pie garā klepus (sēklu uzlējumu), pie pleirīta, bronhīta, pie
urīnorgānu slimībām (ziedu uzlējumu — uz 1 glāzi verdoša ūdens

ņem 1 tējkaroti ziedu resp. 4 g), pie redzes aptumšošanās, pret
galvas sāpēm (ziedu uzlējumu), zarnu parazītu izdzīšanai (ziedu
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uzlējumu, sēklu pulveri); ārīgi lieto pie acu strutojošiem iekaisumiem
(ziedu uzlējuma apliekamos), pie zobu sāpēm (lakstu uzlējumu ska-

lošanai), pret kašķi (ziedi).
Zilaušu darbība ir narkotiska, sāpes remdinoša, diurētiska. Tie

ir insekticīds augs — lieto pret blusām.

Lakstu pulveris un uzlējums iznīcina augļu koku un sakņu dārzu

kaitēkļus.

ZILENES — VACCINIUM ULIGINOSUM L.

Droga: Zileņu augļi — Fructus Vaccinii uliginosi
Pundurkrūms ar zarainiem, 30—80 cm augstiem stumbriem. Lapas

pamīšus, vienkāršas, veselas, 3,5—5 cm garas, 0,5—2,5 cm platas, ot-

rādi olveidīgas vai ovālas, zilgani zaļas, kāts īss, mala gluda. Ziedi

divdzimumu, aktinomorfi, nokareni, pa I—31 —3 iepriekšējā gada dzinumu

galos. Kauslapas 4—5. Vainaglapas 4—5, saaugušas, vainags bāl-

gans vai rožains, 3,5—5,5 mm garš. Putekšņlapas B—lo, putekšnīcas
brūnganas, ar 2 piedevām. Augļlapas 4—5, sēklotne apakšēja, ar 4

—

5 cirkņiem. Augļi ovālas, ap 1,5 cm garas ogas ar zilganu apsarmi
(91. att.).

91. att. Tīrumu zilauši — Cunsolida arvensis Opiz (pa kreisi), zile

nes —
Vaccinium uliginosum L.
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Aug purvainos mežos, purvājos. Bieži. Zied maijā jūnijā.
Izmanto augļus, lapas. Augļus žāvē caurvējainā telpā vai mākslīgā

siltumā (ne augstākā par 40°).
Sastāvs. Augļos cukuri (5,6%) glikoze, fruktoze, saharoze; orga-

niskās skābes (1%) — brīva citronskābe, ābolskābe, benzoskābe (vis-
vairāk gatavos augļos); pektīnvielas, miecvielas, pentozāni, minerāl-

vielas — dzelzs, mangāns; flavonoīdi ar P vitamīnaktivitāti, malvi-

dīna galaktozīds, antociāns primulīns, nikotīnskābe, kirotīni, askor-

bīnskābe (20—53 mg%; Tālo Austrumu, Sibīrijas apgabalos 75—

110 mg%; Teļatjeva). Lapās arbutīns, flavonoīdi hiperozīds, gvaiano-

toksīns, kvercetīna 3-glikozīds, miecvielas. Sastāvs maz izpētīts.
Lieto pret cingu, kā savelkošu līdzekli pie gremošanas orgānu

iekaisumiem.

Tautas medicīnā lieto pie caurejas, dizentērijas (augļu uzlējumu —

uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti augļu, ļauj ievilkties,
lieto pa ēdamkarotei ik pēc pāris stundām); pie sirds slimībām (la-
painu zariņu novārījumu); ka caurejas līdzekli (uz 1 glāzi verdoša

ūdens ņem 2 ēdamkarotes lapu, pavāra 10 minūtes, lieto pa ēdamka-

rotei 4—6 reizes dienā), pie saaukstēšanās, drudža (augļu sulu, svai-

gus augļus, augļu uzlējumu), pie mazasinības, vielu mainas traucē-

jumiem, diabēta, kroniskām ādas slimībām (lapu uzlējumu vai no-

vārījumu); ārīgi lieto brūču dziedināšanai (augļu sulu).

Dažos apgabalos zilenes lieto tāpat kā brūklenes.

Zileņu augļi sekmē gremošanas sulu sekrēciju (izmēģinājumi ar

dzīvniekiem), tie ir savelkošs, pretcingas līdzeklis, ļoti noderīgi diē-

tiskiem ēdieniem.

ZILGALVĪTES, MAZĀS — PRU-

NELLA VULGARIS L.

Droga: Zilgalvīšu laksti —

Herba Prunellae

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs

10—30 cm garš. Lapas vienkār-

šas, veselas, pretējas, 2—6 (10) cm

garas, 0,5—2,5 (3,5) cm platas, ol-

veidīgas vai lancetiskas, pamats

ieapajš vai ķīļveidīgs; mala gluda
vai ar sekliem, attāliem zobiņiem,

gals strups. Ziedi divdzimumu, zi-

gomorfi, mieturos, kas veido 1,5—

4 cm garu, vārpai līdzīgu ziedkopu.
Pie ziedu pamata olveidīga piezied-
lapa ar sirdsveidīgu pamatu. Kaus-

lapas 5, saaugušas. Vainaglapas 5,

saaugušas, vainags divlūpains,
tumši zils vai violeti zils, augšlūpa
divdaivaina, apakšlūpa trīsdaivaina.

92. att. Mazās zilgalvītes — Pru

nella vulgaris L.
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Putekšņlapas 4, divas īsākas, 2 garākas. Augļlapas 2, sēklotne aug-
šēja. Auglis 4 riekstiņu skaldauglis. (92. att.)

Aug pļavās, mežos, grāvmalās. Ļoti bieži. Zied no jūnija līdz

septembrim.
Izmanto ziedošus lakstus, ziedus.

Sastāvs. Miecvielas, rūgtvielas, ēteriskās eļļas, tajās ap 50%

d-kampars un d-fenhons; fenhilspirts (zīmes); triterpēnsaponīns (agli-
kons oleanolskābe), ursolskābe; kāds alkaloīds, sveķi; askorbīnskābe

(30 mg%), rutīns, hiperozīds. Fitoncīdi. Sastāvs maz izpētīts.
Lieto tautas medicīnā pie caurejas (arī asiņainas), pie kuņģa sā-

pēm, iekaisumiem (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 tējkaroti lakstu,

Jauj 2 stundas ievilkties, lieto pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā),

pie saaukstēšanās, angīnas, difterijas, pret paaugstinātu temperatūru,

pret klepu; pie dažādām iekšķīgām asiņošanām, sievietes dzimumor-

gānu slimībām (lakstu vai ziedu uzlējumu); kā diurētisku līdzekli

(ziedu uzlējumu), pie sirds slimībām, hipertonijas, bazedova slimības,
eksudatīvās diatēzes, pie epilepsijas, pie vilkēdes, pie rīkles tu-

berkulozes (lakstu uzlējumu); ārīgi lieto pie dažādiem ādas iekaisu-

miem (lakstu novārījumu apmazgāšanai, apliekamiem — uz V 2l

ūdens ņem 3 ēdamkarotes lakstu, vāra slēgtā traukā 10 minūtes;
tādu novārījumu lieto arī vannām; apliekamiem ņem 2—3 ēdamkaro-

tes lakstu, saplaucē, ieliek drānā un uzliek sāpīgajai vietai), pie an-

gīnas, augoņiem mutē, rīklē, pie brūcēm (lakstu uzlējumu vai novārī-

jumu skalošanai, apmazgāšanai), pret blaugznām (mazgā matus lak-

stu novārījumā).
Zilgalvīšu darbība ir savelkoša, pretiekaisuma, antiseptiska, pret-

asiņošanas, pretdrudža, diurētiska, hipotensīvā.

ZILPODZES, PLAKANĀS — ERYNGIUM PLANUM L.

Drogas: Zilpodžu laksti — Herba Eryngii plāni

Zilpodžu saknes — Radix Eryngii

Daudzgadīgs lakstaugs. Pirmajā gadā attīstās tikai lapu rozete,
lapas 5—15 cm garas, 2 —9 cm platas. Otrajā gadā izaug 30—60

(100) cm gari, zaraini stumbri un augs zied. Jauni augļi zaļi, vēlāk

kļūst zilgani zaļi. Lapas ādainas, rozetes lapas veselas, kātainas,
stumbra lapas sēdošas, trīsstarainas vai piecstarainas, mala dzeloņaini
zobaina. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, apaļos, I—2 cm garos, gal-
viņām līdzīgos čemuros zaru galos. Vīkala lapas dzeloņaini zobainas,
s—B,5—8, garākas kā ziedkopa, pieziedlapas garākas kā ziedi. Kauslapas
5, kausa zobiņi dzeloņsmaili. Vainaglapas 5, zilas. Putekšņlapas 5.

Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. Auglis sēklenis. (93. att.)
Aug smilšainās ceļmalas, dzelzceļmalās. Reti. Kultivē kā krāš-

ņuma augu. Ne bieži. Zied jūnijā, jūlijā.
Izmanto ziedošus lakstus, saknes.

Sastāvs. Saponīni (0,5%), miecvielas, tannīdi (1,4%); ēteriskās

eļļas (0,25%), kāds alkaloīds, flavonoīdi. Sastāvs maz izpētīts.
Lieto kā atklepošanas līdzekli pie elpošanas orgānu saslimšanām,

it sevišķi efektīvs pie garā klepus.
Tautas medicīnā lieto pie klepus, elpas ceļu iekaisumiem, bronhīta,

plaušu slimībām (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti dro-

gas, nostāvina kādu pusstundu, lieto pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes

dienā; uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdamkaroti lakstu sulas, izlieto dienā

vairākās reizēs); pie tūskām, urīnpūšļa iekaisumiem, nierakmeņiem,
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urīnpuš|a akmeņiem, pie žultsakmeņiem, pie gastrītiem, enterokolītiem,

pie kolītiem, vēdera sāpēm; pie sāpēm sirds apvidū, pie bezmiega, ner-

voza uzbudinājuma; pie galvas sāpēm, krampjiem, epilepsijas, pie «kaulu
laušanas», reimatisma, kā asinstīrītāju līdzekli pie skrofulozes, kro-

niskām ādas slimībām (lakstu uzlējumu), menstruāciju izraisīšanai,
saindējoties ar sēnēm, pie indīgu dzīvnieku kodumiem (sakņu uz-

lējumu); ārīgi lieto pie zobu sāpēm (uzlējumu skalošanai), pie brū-

cēm, čūlām (apmazgāšanai, apliekamiem — uz 1 glāzi ūdens ņem
1 ēdamkaroti drogas).

Zilpodžu lakstu uzlējumu — Decoct. herbae Eryngii plāni 10,0—

200,0 (vāra 5 minūtes) lieto pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā

Zilpodžu darbība ir sedatīva, spazmolītiska, sāpes remdinoša, an-

titoksiska, diurētiska, diaforētiska, tās pastiprina bronhiālo dziedzeru

sekrēciju, atvieglina atklepošanu, paslābina zarnu trakta, urīnpūš|a,
bronhu gludo muskulatūru.

ZIRDZENES, MEZA — ANGELICA SILVESTRIS L.

Drogas: Zirdzeņu augli — Fructus Angelicae silvestris

Zirdzeņu sakneņi — Rhizoma Angelicae silvestris

Divgadīgs vai daudzgadīgs lakstaugs, kam tikai vienreiz mūžā

augļi. Sakneņi īsi, resni. Stumbrs stāvs, dobs, 70 —200 cm garš, tikai

augšdaļā (zem ziedkopas) ar matiņiem. Lapas pamīšus, divkārt vai

trīskārt plūksnaini dalītas, 30—60 cm platas un garas, plūksnas
iegareni olveidīgas, 2,5—9 cm garas, i—4 cm platas, mala divkārt

93. att. Plakanās zilpodzes — Eryngium planum L. (pa kreisi), meža
zirazenes — Angeuca suvestris L.
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zāģzobaina. Lapu makstis lielas, uzpūstas. Lapas kāts apaļš, lapas
plātnes ass ar rievu. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, saliktos čemu-
ros. Vīkala nav, reti ir I—3 vīkala lapas, kas drīz nobirst. Kausla-
pas 5, kausa zobiņi nemanāmi. Vīkaliņa lapu daudz. Vainaglapas 5,
baltas vai iesārtas, 1—1,5 mm garas, bez nadziņa. Putekšņlapas 5.

Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. Auglis plati eliptisks, apmēram 0,5 cm

garš skaldauglis, malas ribiņas spārnainas. (93. att.)

Aug mežos, krūmājos, grāvjos, mitrās pļavās gan ēnā, gan pilnā
saules gaismā (dižzirdzenes sastop paēnā). Zied no jūlija līdz

septembrim.

Izmanto sakneņus, augļus, pavasarī jaunas lapas.
Sastāvs. Saknēs, augļos ēteriskās eļļas, furokumarīna derivāts

angesīns, imperatorīns (8-izopenteniloksifurokumarīns), ksantotok-
sīns (8-metoksifurokumarīns), umbelliprenīns (7-farneziloksikumarīns),
alkaloīdi, saponīni, askorbīnskābe (lapās 1154 mg%, ziedkopās
420 mg%, stumbros 384 mg%). Augļos taukas eļļas (17,3%). Nav

atrasti flavoni, antraglikozīdi. Sastāvs nav pilnīgi noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā ēstgribas rosināšanai, gremošanas uzlabo-

šanai, pie vēdera sāpēm, meteorisma, pret caureju, pie vēdera tīfa, ho-

lēras, pret drudzi, krampjiem; ārīgi lieto pie mitrojošām ekzēmām,

pie podagras, reimatisma

Tā kā zirdzenes, dižzirdzenes un mātsaknes samērā grūti atšķira-

mas, tautas medicīnā, varētu domāt, ne vienmēr tās stingri norobežo-

tas (atšķirības sk. 1. sējumā 198. Ipp.).

Dažās zemēs zirdzeņu lapas un stumbrus izmanto pārtikā.
Zirdzenes ir insekticīds augs — saberztas pulveri tās lieto pret

blusām, blaktīm, pret drēbju utīm (sasmalcinātu sēklu ziedi).

Pēc senas vācu tautas teikas, dižzirdzenes un zirdzenes kāds eņ-

ģelis iedevis cilvēkiem, lai izārstētos no mēra (vāciski — Engel-

wurz — eņģeļu saknes), un senos laikos tās arī lietotas pret mēri.

ZIRGKASTANIS, PARASTAIS — AESCULUS HIPPOCASTANUM L.

Drogas: Zirgkastaņa mizas — Cortex Hippocastani

Zirgkastaņa ziedi —
Flores Hippocastani

Zirgkastaņa sēklas (augļi) — Semen (Fructus) Hippo-
castani

Zirgkastaņa lapas — Folia Hippocastani

Vasarzaļš koks. Stumbrs 15—20 m augsts. Pumpuri pretēji, līdz

2,5 cm gari, tumši brūni, lipīgi, spīdīgi. Lapas pretējas, staraini sa-

liktas, ar garu kātu. Lapiņas 5—9, sēdošas, otrādi olveidīgas, 15—

20 cm garas, līdz 10 cm platas, mala nevienādi zobaina, gals pēkšņi
smails, pamats strups. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, ap 1,5 cm gari,
stāvos, 20—30 cm garos ķekaros vai skarās. Kauslapas 5, saaugušas.

Vainaglapas 4 vai 5, nevienāda lieluma, baltas vai rožainas, ar dzel-

teniem plankumiem. Putekšņlapas 7, ar matiņiem, garākas kā vai-

naglapas. Aug|lapas 3, sēklotne augšēja. Auglis apaļīga, dzeloņaina

vai gluda, zaļa pogaļa ar I—3 tumši brūnām, spīdīgām sēklām; zī-

mīte liela, pelēka.
Audzē kā dekoratīvu augu pie mājām, dārzos, parkos. Diezgan

bieži. Dzimtene Balkāni, Grieķija. Zied maijā, jūnijā.
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Izmanto mizas (ievāc no 3—5 gadus veciem zariem), sēklapvalku,
sēklas, augļapvalku, ziedus, lapas.

Sastāvs. Mizās glikozīdi eskulīns [krategīns; eskuletīns (6-7-diok-

sikumarīns) -Hglikoze; fluorescējoša viela], fraksīns (kumariną deri-

vāts; fraksetīns-f-glikoze), triterpēnsaponīns escīns (escinidīns+gliku-
ronskābe+ glikoze+galaktoze+ksiloze), holīns, adenozīns, ade-

nīns, gvanins, zirgkastaņu miecvielas, taukas eļļas, karotinoīdi lu-

teīns (olas dzeltenuma krāsviela, ksantofila izomērs), violaksantīns.

Sēklās eskulīns. fraksīns (8—10%), kvercetīna un kempferola diozīdi

un triozīdi, rūgtvielas, ciete (40—60%), taukas eļļas (2—7%); flavo-

noīds spireozīds; olbaltumvielas (8—10%), miecvielas (0,9%). Rto-

sterini. tokoferoli; sēklapvalkā katehīni. Ziedos flavonoīdi kvercitrīns,
izokvercitrīns, kvercetins, kempferola 3-glikozīds, kempferola 3-arabi-

nozīds, kempferola 3-ramnozīds, rutīns, gļotvielas, pektinvielas, miecvie-

las, tokoferoli. Lapās eskulīns, flavonoīdi, kvercetīns, kvercitrīns,izo-
kvercitrīns, karotinoīdi luteīns, violaksantīns; tokoferoli, askorbīnskābe.

Lieto pie vēnu varikozas paplašināšanās, kāju stilbu čūlām, trom-

boflebītiem, profilaktiski pret venoziem sastrēgumiem, trombozėm pēc
dzemdībām, operācijām, pret asiņošanu, kā savelkošu līdzekli (Aescu-
samtm, Esflazid), pie kapilāru caurlaidības un rezistences traucēju-
miem (Esflazid, Escuvasinum); pie hemorāģijām, hemorāģiskām dia-

tēzēm, profilaktiski pie apopleksijas (asins izplūdumiem smadzenēs),
pie hipertoniskās slimības (Escuvasinum); lieto arī pie aterosklerozes

(Aescuianum); ārīgi lieto pie reimatiskām slimībām, saules iedeguma
(eskūlīna krēmu), pie miaļģijām, neiraļģijām (sēklu ekstrakta van-

nas — sasmalcina sēklas pulverī, savāra ūdenī, pielej vannai un ar

žagariņiem saputo ūdeni).
Tautas medicīnā lieto pie vēnu aizsprostošanās, paplašināto vēnu

iekaisumiem, pie hemoroīdiem (svaigu ziedu sulu pa 20—25 pilieniem
2 vai 3 reizes dienā; ziedu tinktūru — uz 1 daļu ziedu sulas ņem

2 daļas degvīna, lieto pa 30—40 pilieniem 3 reizes dienā), pie dzem-

des, hemoroīdālas un citādām asiņošanām (uz 1 glāzi verdoša ūdens

ņem 5 g sasmalcināta sēklapvalkā, pavāra 15 minutes, lieto pa ēdam-

karotei 3 reizes dienā; uz V 2 l ūdens ņem 30—45 g mizu, vāra līdz

atlicis Jikai 180 g —
3/4 glāzes šķidruma, lieto pa 'm—V2 glāzei 3 rei-

zes dienā, mizu pulveri lieto pa 0,4—0.8 g pēc katrām 2 stundām),

pie sirds slimībām, aknu slimībām (ziedu uzlējumu vai tinktūru),

pie kroniskām caurejām, zarnu trakta iekaisumiem, kuņģa paaugsti-
nāta skābuma, liesas slimībām (mizu pulveri, ziedu sulu, mizu novā-

rījumu vai aukstu uzlējumu — uz 1 glāzi novārīta atdzisuša ūdens

ņem ','2 tējkaroti sasmalcinātu mizu, ļauj 8 stundas stāvēt, lieto pa

lU glāzei 4 reizes dienā pirms ēšanas); pie saaukstēšanās, pie bron-

hītiem, garā klepus (sēklu pulveri pa naža galam 2 reizes dienā),

pie drudža, malārijas (mizu pulveri vai novārījumu); pie reimatisma

(svaigu ziedu sulu, mizu vai ziedu tinktūru lieto iekšķīgi un ierīvē-

šanai). pie podagras, išiasa (mizu novārīiumu); kā tonizējošu līdzekli,
pie kroniskām ādas slimībām (ziedu uzlējumu, tinktūru); ārīgi lieto

pie locītavu sāpēm, reimatisma, ģikts, «raganas dūriena» (sausu
ziedu vai augļu tinktūru ierīvēšanai — uz V 2l degvīna ņem 20 g
sausu ziedu vai 10—20 g sasmalcinātu augļu, ļauj 15—20 dienas stā-

vēt), pie rīkles un deguna gļotādas iekaisumiem, iesnām (mizu no-

vārījumu skalošanai), pie hemoroīdiem (mizu novārījuma sēdvannas

15 minūtes — uz 1 / ūdens ņem 50 g mizu, pavāra kādas 15 minū-

tes), pie vilkēdes (mizu novārījumu apmazgāšanai, apliekamiem), pie
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dzemdes asiņošanas klimaktērija periodā (augļu novārījumu skaloša-
nai — uz 1 glāzi ūdens ņem 10 g gatavu sasmalcinātu augļu, pavāra
uz lēnas uguns kādas 10 minūtes).

Aescusanum (zirgkastaņu augļu ekstrakts ūdenī-spirtā) lieto pa

12—15 (30) pilieniem vai pa 1 dražē 3 reizes dienā pirms ēšanas.

Lietošanas laikā jākontrolē asins recēšana. Ražo Vācijas Demokrātis-

kajā republikā.
Esflazid (satur 0,002—0,005 g escīna, 0,02—0,025 g lapu flavonoī-

dus), lieto, pakāpeniski devu palielinot, pa 0,5—2 tabletei vai pa 10—

20 pilieniem I—3 reizes dienā. Lieto ari sveču veidā. Ražo Harkovā.

Escuvasinum nostiprina asinsvadu kapilāru sienas, tonizē venozos,

paplašina arteriālos asinsvadus. Ražo Bulgārijas Tautas republikā.
Zirgkastaņu šķidru ekstraktu (ar tiaminu) — Venostasinum lieto

pa 40 pilieniem 2—4 reizes dienā. Tas, ievadīts vēdera dobumā, izrā-

dījies efektīvs pie ascīta formas Erliha karcinomas (novēro izmaiņas
vēža šūnu morfoloģijā, izzūd šūnu struktūra, mainās tilpums, pabie-
zinās šūnapvalks).

Zirgkastaņa sakņu novārījumu — Decoct. rad. Hippocastani
20,0 : 200,0 lieto pa ēdamkarotei 4—6 reizes dienā.

Zirgkastaņi palēnina asins recēšanu, tonizējoši ietekmē vēnas, pa-

plašina arteriālos asinsvadus, palielina asinsvadu sienu izturību, ma-

zina caurlaidību, iekaisuma un alerģiskas tūskas, tiem ir savelkoša,

pretasiņošanas, pretiekaisuma, sāpes remdinoša, pretdrudža, pretkram-
pju darbība. Pēc ietekmes uz asinsvadiem un kapilāriem escīns ir

600 reizes aktīvāks par rutīnu. Zirgkastaņu drogas eksportē.
No zirgkastaņa augļiem iegūst medicīnai saponīnus, spirtu.

ZIRNI, SĒJAS — PISUM SATIVUM L.

Zirņi ir viengadīgs, sens kultūraugs, kas Mazāzijā atrasti no ak-

mens un bronzas laikmeta. Eiropas centrālajās zemēs tos sāk audzēt

VIII gadsimtā. Krievijā zirņi pazīstami no VI gadsimta.
Dārza zirņiem — Pisum sativum L. var. hortense Neilr. ziedi

balti, sēklas vienkrāsainas, lauku zirņiem —
P. sativum L. var.

arvense (L.) Poir. (P. arvense L.) ziedi rožaini violeti, sēklas raibas.

Abām varietātēm izaudzētas daudzas šķirnes.
Audzē kā pārtikas augus. Ļoti bieži. Zied maijā, jūnijā.
Izmanto sēklas, lakstus.

Sastāvs. Sēklās olbaltumvielas (dārza zirņos ap 20%), tajās daudz

organismam svarīgu aminoskābju — lizīns, cistīns, triptofāns, argi-

nīns, metionīns v. c, kuras sintezē tikai augi, cukuri, taukvielas, mi-

nerālvielas — kālijs (285 mg%), fosfors (122 mg%), mangāns, dzelzs;

holīns, karotini, tiamīns (0,7 mg%), riboflavīns (0,15 mg%); nikotīn-

skābe (2,3 mg%), folijskābe, askorbīnskābe (4—25 mg%; izžāvētos

zirņos askorbīnskābes nav).
Lieto dietoterapija kā kalorijām, aminoskābēm un fosfora bagātu

produktu (fosfors sevišķi vajadzīgs pie intensīva garīga darba augo-

šam organismam — skolniekiem, studentiem); ārīgi izmanto zirņu

cieti — Amylum Pisi (pūderiem).
Tautas medicīnā lieto pie nierakmeņiem, urīnpūšļa akmeņiem, kā

spēcīgu diurētisku līdzekli (lakstu vai sēklu novārījumu); ārīgi lieto

pie furunkuļiem, karbunkuļiem (zirņu cieti —
miltus apliekamo veidā,

sekmē iekaisuma infiltratu uzsūkšanos).
Pēdējos gados uzmanību saista zirņu eļļa, kam hormonālasīpašības.
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ZIZIFS, PARASTAIS — ZIZYPHUS VULGARIS Lam.

Droga: Zizifa lapas — Folia Zizyphi vulgaris
Vasarzaļš krūms vai koks. Lapas vienkāršas, veselas. Ziedi div-

dzimumu, aktinomorfi, zaļgani. Auglis sulīgs, dzelteni sārts, salds,
ēdams kaulenis.

Aug Vidusāzijā, Aizkaukāzā, kur bieži kultivē.

Izmanto augļus, mizas, lapas.
Sastāvs. Cukuri, organiskās skābes, olbaltumvielas, askorbīnskābe.

Lieto tautas medicīnā pie klepus, bronhīta, garā klepus (žāvētu

augļu uzlējumu), kā uzbudinošu līdzekli (sakņu mizas), vietējai anes-

tēzijai (lapas).
Pie klepus, bronhīta, garā klepus lieto arī Zizyphus jujuba Mill.

augļus — Fructus Jujubae; aug Indoķīnā, Irānā, Ziemeļāfrikā; bieži

kultivē.

ZVAGUĻI, LIELIE — RHINANTHUS MAJOR Ehrh.

Viengadīgi lakstaugi, pusparazīti. Stumbri 20—50 cm gari. Lanas

pretējas, vienkāršas, veselas, ap 3 cm garas. Ziedi divdzimumu, zigo-
morfi. Kauslapas 4, kauss uzpūsts. Vainaglapas 5, vainags divlūpains,
augšlūpa velvēta. Putekšņlapas 4. Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Aug-
lis pogaļa, atveras ar 2 vārsnēm.

Aug pļavās, norās, laukos. Ļoti bieži. Zied no jūlija līdz sep-
tembrim.

Izmanto lakstus.

Sastāvs. Glikozīds aukubīns, alkaloīdi.

Lieto tautas medicīnā kā diurētisku līdzekli, pie klepus, vēdera un

galvas sāpēm.

ZVAIGZŅANĪSS, ĪSTAIS — ILLICIUM VERUM L.

Droga: Zvaigžņanīsa augļi — Fructus Anisi stellafi

Mūžzaļš magnolijų dzimtas koks. Aug savvaļā un tiek kultivēts

Ķīnā, Japānā, Vjetnamā. Augļi —
6—B someņu kopaugli. Tā augļus

«6a/ibHH» importē. Kultivē Suhumi apkārtnē.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas (4—8%), tajās gandrīz tikai anetols, ne-

daudz metilhavikols u. c. (sastāvs līdzīgs anīsu eļļas sastāvam); pro-
tokatehīnskābe, šikimskābe, hīnskābe; taukas eļļas, saponīni, ciete,
sveķi. Nav cukuru.

Lieto tāpat kā anīsu eļļu ēstgribas rosināšanai, gremošanas uzla-

bošanai, pie vēdera sāpēm, pret meteorismu, pie klepus, drudža, ma-

lārijas (uzlējumu 20,0—200,0 lieto pa I—3 ēdamkarotēm 3 reizes

dienā), zāļu garšas uzlabošanai (augļu uzlējumu vai zvaigžņanīsu
eļļu — Oleum Anisi stellati; sk. anīsus).

Zvaigžņanīsu augļus lieto arī kā garšvielu.
Zvaigžņanīsi ir oficināla droga Austrijā, Francijā, Šveicē, Ķīnā,

dažās Dienvidamerikas zemēs.

Homeopātijā izmanto augļus (Anisum stellatum).
īsto zvaigžņanīsu augļiem ļoti līdzīgi ir indīgo zvaigžņanīsu —

Illicium religiosum Sieb. augļi — Fructus Skimmi. Tiem netīkama

smarža; tie satur ēteriskās eļļas, tajās terpēni (nav anetola), kāda

nenoteikta indīga viela skimīns.

galvas sapem.



266

ZVERENES, PARASTĀS — BARBAREA VULGARIS R. Br.

Divgadīgi lakstaugi. Stumbrs 50—70 cm garš, stāvs, zarains. La-

pas pamīšus, apakšējās kātainas, 2—8,5 cm garas, 1,5—3,5 cm platas,
koklesveidīgas, ar lielu galotnes plūksnu, augšējās mazākas, sēdošas,
plūksnaini šķeltas vai dalītas, ar 2—4 pāriem sānu plūksnu, pie pa-

mata tām austiņas, mala zobaina. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi,

ķekaros. Kauslapas 4. Vainaglapas 4, dzeltenas, 0,5—1 cm garas,
apmēram divreiz garākas kā kauslapas. Putekšņlapas 6, 4 no tām ga-

rākas. Augļlapas 2, sēklotne augšēja, pie tās pamata nektāriji. Augļi
četršķautnaini pāksteņi, bez knābja, vārsnes ar 3 labi izteiktām dzīs-

lām, sēklas 1 rindā. Pāksteņi 1,5—2 cm gari, negatavi stāvi, nav

saliekušies, augļa kāts 0,2—0,5 cm garš; lokaugļu zvērenēm
—

Bar-

barea vulgaris R. Br. var. arcuata (Opiz) Fr. pāksteņi 2—3,5 cm

gari, negatavi saliekušies, augļa kāts 0,4—1,2 cm garš, atstāvošs, sa-

stop biežāk kā tipisko sugu.

Aug pļavās, laukos, mitros tīrumos, ūdeņu pakrastēs. Bieži.

Zied maijā, jūnijā.
Izmanto ziedošus lakstus, lapas.
Sastāvs. Askorbīnskābe (lapās 70—280 mg%). Sēklās taukas eļļas

(līdz 33%). Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie cingas (svaigas lapas;, pie tūskām, pa-

ralīzēm, smadzeņu triekām (apopleksijas), pie epilepsijas, kā dzimum-

stimulantu (uzskata, ka sekmē spermas producēšanu; uz 1 glāzi ver-

doša ūdens ņem 1 ēdamkaroti svaigu vai žāvētu lakstu, ļauj 2—3

stundas ievilkties, lieto pa '/* glāzei 3 vai 4 reizes dienā).

Zvēreņu darbība ir uzbudi-

noša, izteikti diurētiska. Ka ārst-

niecības augu tās izmantoja jau

seno grieķu, romiešu medicīnā.

Jaunas zvēreņu lapas dažos

apvidos lieto salātiem.

ZAGATINAS, DIVLAPU —

MAJANTH EMU M BIFOLIUM

(L.) F. W. Schmidt

Daudzgadīgs lakstaugs. Sak-

neņi pavedienveidīgi, ložņājoši.

Stumbrs stāvs, 5—25 cm garš.

Lapas 2 (3), vienkāršas, vese-

las, plati olveidīgas vai lance-

tiskas, līdz 10 cm garas, mala

gluda, gals smails, pamats
sirdsveidīgs vai nierveidīgs.

94. att. Divlapu žagatiņas

Majanthemutn bifolium (L.)
F. W. Schmidt



267

Ziedi smaržīgi, divdzimumu, aktinomorfi. Apziednis balts, apziedņa
lapas 4, brīvas, līdz 3 mm garas. Putekšņlapas 4. Augļlapas 2, sēk-
lotne augšēja. Ogas līdz gatavībai dzelteni zaļas, ienākušās — sarka-

nas, sēklu nedaudz. (94. att.)
Aug mežos, krūmājos. Ļoti bieži. Zied no maija līdz jūlijam.
Izmanto ziedošus lakstus, paretam saknes, augļus.
Sastāvs. Sirds glikozīdi (līdzīgi uzpirkstīšu glikozīdiem), acetidin-

karbonskābe (homoserīna laktons). Sastāvs nav noskaidrots.
Lieto tautas medicīnā pie sirds slimībām, sirds vājuma, pie tūs-

kām, pie nieru slimībām, pie saaukstēšanās, pret paaugstinātu tem-

peratūru (lakstu uzlējumu vai novārījumu); ārīgi lieto pie augoņiem
(uzliek sasmalcinātas svaigas lapas, lai tie kļūtu «mīksti» un uz-

sūktos).

ZENSENS — PANAX GINSENG C. A. Mey.
(Panax schin-seng Nees v. Essenb.)

Droga: Zenšena saknes — Radix Ginseng (Radix Ninsi)
Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs 30—70 cm garš. Mietsakne sulīga,

resna, 20—25 cm gara. Lapas piecstaraini saliktas, garos kātos pa
4 vai 5 mieturī stumbra augšdaļā, lapiņas nevienāda lieluma. Zenšens

lēni aug, savvaļā pirmoreiz zied 10—11 gadu vecumā, tā mūžs ap
50 gadu un vairāk. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, vienkāršā če-
murā ap 10 cm gara ziedneša galotnē. Kauslapas 5. Vainaglapas 5.

Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. (95. att.)
Aug Tālo Austrumu Piejūras apgabala taigās, ziemeļaustrumu

Ķīnā, Ziemeļkorejā. Zenšena audzes Ķīnā un Korejā gandrīz pilnīgi
iznīcinātas un tas šeit kļuvis rets augs; to kultivē valsts plantācijās.
Zenšenu audzē arī Padomju Savienībā (pie Maskavas, Ziemeļkaukāzā,
Baltkrievijā v. c).

Izmanto saknes.

Sastāvs. Glikozīdi panaksozīdi A, B un C (aglikons panaksatriols),
panaksozīdi D, E un F (aglikons panaksadiols), ēteriskās eļļas

panaksēns (tajās seskviterpēni); minerālvielas (3—7%) — fos-

fors (fosforskābes šālis ir apmēram puse no minerālvielām),
kālijs, kalcijs, nātrijs, mangāns, dzelzs, alumīnijs, silīcijs, bā-

rijs, stroncijs, titāns; taukas eļļas (1,5%), panaksskābe (dažādu
taukskābju — palmitīnskābes, stearīnskābes, oleīnskābes, linolskābes

maisījums), sveķi, fitosterīni (0,029%), daukosterīns, alkaloīdi, pektīn-
vielas (16—23%), ciete (20%), cukuri (4%), gļotvielas, miecvielas;

tiamīns, riboflavīns, askorbīnskābe.

Zenšena sastāvu vēl arvien uzskata par nepilnīgi noskaidrotu, ne-

raugoties uz daudzajiem pētījumiem, kas šim augam veltīti. Visaug-
stāk vērtē Āzijā savvaļā atrasto žeņšeņu saknes. Eiropā pārdod pa-

rasti tikai Ziemeļamerikā kultivēto Panax quinque}olius L.

Lieto vienreizēji kā stimulējošu līdzekli pie fiziska vai garīga darba

lielas slodzes, ilgstošāk lieto pie fizisko un garīgo organisma spēku
apsīkuma, pēc ilgām, smagām, novārdzinošām slimībām, pie sirds-

asinsvadu sistēmas funkcionāliem traucējumiem, asinsspiediena regu-

lācijai (pie hipertonijas, hipotonijas), pie impotences, vieglas formas

diabēta, pie neirastēnijas, psihastēnijas un citām psihiskām saslimša-

nām, pie kroniskiem gastrītiem (remdina sāpes, normalizē gremoša-

nas trakta darbību).
Tautas medicīnā lieto kā stimulējošu, tonizējošu līdzekli vecākos
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95. att. Ženšens — Panax ginseng C. A. Mey

gados, lai saglabātu jaunību un pagarinātu mūžu (sāk lietot no

40 gadu vecuma), pirms smagāka, nogurdinoša darba, lai paaugstinātu
darba spējas, novērstu nogurumu; pret galvas sāpēm, bezmiegu, vielu

maiņas regulācijai, pie mazasinibas, diabēta, pie plaušu slimībām,
tuberkulozes, asiņošanas, pret aizdusu, pie reimatisma, pret ateroskle-

rozi; profilaktiski lieto, lai pasargātos no saslimšanām, pie audzējiem;

ārīgi lieto pie brūcēm, čūlām (lapas).
Zenšena tabletes — Tabul. rad. Ginsengi 0,15 lieto pa 1 vai 2

tabletēm 3 reizes dienā pirms ēšanas.

Zenšena tinktūru — Tinct. Ginsengi (1:10 izvelk 40° spirtā) lieto

pa 15—25 pilieniem 3 reizes dienā.

Zenšena šķidro ekstraktu — Extr. Ginsengi fluidi (1 ml ir 1 g
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sakņu) lieto pa 15—20 pilieniem 2 vai 3 reizes dienā lļ2 stundu pirms
ēšanas. ' .

Zenšena fizioloģisko aktivitāti nosaka viss glikozidu kopums,
tie stipri uzbudina centrālo nervu sistēmu, regulē vielu maiņu, paze-
mina cukuru daudzumu asinīs, sekmē glikogeną sintēzi, pastiprina
oksidacijas procesus, stimulē gāzu apmaiņu, audu, it īpaši smadzeņu
elpošanu, sekmē tauku noārdīšanos, stimulē endokrīno sistēmu, dzi-

mumsfēru, tonizē sirds darbību, asinsvadus; žeņšeņa ēteriskās eļļas
panaksēns remdina sāpes, nomierinoši ietekmē nervu sistēmu; žeņ-

šeņs pastiprina izturību pret staru terapiju.
Zenšens kāpina fiziskā un garīgā darba spējas, neizraisot subjek-

tīvi jūtamu uzbudinājumu. Ja žeņšeņu lieto vairākas dienas no vie-

tas, darba spēju kāpinājums pēc lietošanas pārtraukšanas pēkšņi ne-

saplok kā tas notiek, lietojot fenamīnu vai tam līdzīgus sintētiskus

ražojumus.
Zenšens palielina hemoglobīna daudzumu asinīs praktiski veseliem

cilvēkiem (Rin Sjun-jue, 1931., Čerņenskis, 1955., v. c), labvēlīgi
ietekmē organismu pie miokardą distrofijas, pazemināta un paaugsti-
nāta asinsspiediena. Tāda «divkosīga» darbība liecina par žeņšeņa re-

gulējošo ietekmi uz sirds-asinsvadu sistēmu.

Zenšens uzlabo organisma piemērošanās spējas, palielina aizsar-

dzības spējas. Leģendas par žeņšeņa efektīvumu pie dzimumsfēras

traucējumiem apstiprinājušās tikai daļējī, tas līdz tikai pie dažu

raksturu dzimuma nespējas (J. Ginsburgs, 1951.).
No pētījumiem ar dzīvniekiem secina, ka žeņšeņa (ari eleitero-

koka) preparāti ieteicami vēža slimniekiem organisma vispārējai spē-
cināšanai (J. Kolotins, A. Mironovą, N. Lazarevs, 1961., 1963.).

Zenšena terapeitiskās darbības platums ir visai liels, saprātīgi do-
zēti tie nav kaitīgi un lietojami ilgāku laiku. Jādozē individuāli un

atkarībā no slimības rakstura. Žeņšeņam nav īpašu kontrindikāciju; to

nevarētu lietot, ja ir smagas formas hipertoniskā slimība, izteiktas

sklerotiskas pārmaiņas sirds un galvas asinsvados, pie drudža stā-

vokļa. Ķīnas ārsti liedz žeņšeņu lietot līdz 16 gadu vecumam, kā arī

vasaras karstajā laikā.

Ja žeņšeņu pārdozē vai lieto nepārtraukti ilgu laiku, var pa-
rādīties galvas sāpes, bezmiegs, sirds darbības traucējumi, vemšana,
hemofilija. Taču tas notiek ļoti reti. Ir zināmi 2 smagas saindēšanās

gadījumi ar letālām sekām, kad alkoholiķi dzēruši žeņšeņa tinktūru

degvīna vietā un, neraugoties uz enerģisko rīcību, tos nav izdevies

glābt (Brehmans, 1957., Udalovs, 1963.).
Tālo Austrumu tautu medicīnā žeņšeņu lieto vairāk kā tūkstoš

gadu un ap to vijas daudz brīnumainu nostāstu. Ķīnas tautas medi-

cīnā to lieto kopā ar daudziem citiem augiem.
Mūsu farmakopejā žeņšeņs uzņemts 1968. gadā. To izmanto arī

homeopātijā (Ginseng).
Par perspektīviem žeņšeņa aizstājējiem uzskata vairākas Codonop-

sis Wall. sugas, kas sastopamas Tālajos Austrumos.

2IBULĪŠI, DZIEDNIECĪBAS — EUPHRASIA STRICTA Host

(E. officinalis L. cm. Hayne)

Droga: Zibulīšu laksti — Herba Euphrasiae

Viengadīgs lakstaugs — pusparazīts. Sakne neliela, zaraina.

Stumbrs 5—40 cm augsts, vienkāršs vai zarains, ar cirtainiem ma-
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tīņiem. Lapas pretējas, vienkāršas, veselas, kailas, olveidīgas vai olvei-

dīgi lancetiskas, līdz 1,2 cm garas, 0,7 cm platas, mala ar dzeloņ-
smailiem zobiņiem. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, 0,7—1 cm gari, sā-

kumā blīvā, vēlāk paskraja vārpā seglapas žāklē. Seglapas platākas
ka lapas, katrā pusē ar 4—7 dzeloņsmailiem zobiņiem. Kauslapas 5,

saaugušas, kauss aktinomorfs. Vainaglapas 5, saaugušas, vainags

divlūpains, bali zilgans ar violetām svītriņām. Augšlūpa divdaivaina,
apakšlūpa trīsdaivaina, ar dzelteniem plankumiem. Putekšņlapas 4.

Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Pogaļa plakana. (96. att.)

Aug pļavās, norās, ceļmalas, mežmalās. Ļoti bieži. Zied no

jūnija līdz oktobrim.

Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Sirds glikozīdiem un aukubīnam (rinantīnam) līdzīgi gli-
kozīdi, ēteriskās eļļas, rūgtvielas, miecvielas, antociāni, taukas eļļas
(6%), sveķi. Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie stenokardijas, astmas, epilepsijas (uz
2 glazem verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti lakstu, ļauj 2—3 stundas

ievilkties, lieto pa V2glāzei 3 vai 4 reizes dienā), pie drudža, iesnām,

bronhītiem, angīnas, pie gremošanas traucējumiem, ēstgribas trūkuma,

pie kuņģa iekaisuma, paaugstināta skābuma, kā caurejas līdzekli pie
aknu slimībām, dzeltenās kaites, pie nieru un urīnpūšļa saslimšanām,
kā asinstīrītāju līdzekli pie kroniskām ādas slimībām; ārīgi lieto pie

96. att. Dziedniecības žibulīši — Euphrasia stricta Host.
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acu iekaisumiem, redzes aptumšošanās (lakstu uzlējumu apliekamiem,
apmazgāšanai; lieto ari kopā ar baldriāna lakstiem līdzīgās daļās, uz

1 / ūdens ņem 1 ēdamkaroti drogas); pie angīnas, balss aizsmakuma

(uzlējumu skalošanai), pie augoņiem, noberzumiem (lakstu uzlējuma
ap-liekamos).

Zibuli-šu darbība ir nomierinoša, pretiekaisuma, savelkoša.

Homeopātijā izmanto visu ziedošu augu (Euphrasia).
Tautas medicīnā izmanto ari citas žībulīšu sugas. Ķīmiskais sa-

stāvs atsevišķām sugām nav pētīts.

ZODZENES, DZIEDNIECĪBAS — SISYMBRTUIU OFFICINALE (L.)

Scop.
(Erysimum officinalis L.)

Droga: Zodzeņu laksti — Herba Erysimi officinalis (Herba Sisy-
rabrii)

Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs 30—60 cm garš. Lapas pamīšus,

apakšējās plūksnaini dalītas, līdz 14 cm garas, ap 5 cm platas,

galotnes plūksna lielāka, gandrīz šķēpveidīga, augšējām lapām pa-

mats šķēpveidigs vai bultveidīgs, tās I—s cm garas, ap 0,5 cm

platas, pat veselas, mala gluda vai

zobaina. Ziedi divdzimumu, aktino-

morfi, pablīvos ķekaros. Kauslapas
4, zaļgani dzeltenas, ar matiņiem.

Vainaglapas 4, bāli dzeltenas, 3—

4 mm garas. Putekšņlapas 6, divas

no tām īsākas, četras garākas.
Augļlapas 2, sēklotne augšēja.

Augļi stāv gandrīz līdztekus stum-

bram vai zariem, tie cilindriski,

1—1,5 cm gari, ar īsiem matiņiem;
sēklas katrā cirknī vienā rindā

(97. att).

Aug laukos, dārzos, ceļmalas.
Bieži. Zied no maija līdz okto-

brim.

Izmanto ziedošus lakstus, lapas,
augļus (arī svaigā veidā).

Sastāvs. Glikozīdi, miecvielas,
sēklās sinepju eļļas.

Lieto tautas medicīnā pie caur-

ejas, dizentērijas, kā diurētisku

līdzekli, pie žultspūšļa saslimšanām,

pie elpas ceļu iekaisumiem, pret
klepu, astmu, pret cingu, cērmju
izdzīšanai; ārīgi lieto pie brūcēm.

97. att. Dziedniecības žodzenes

Sisymbrium officinale (L.) Scop.



2ULTSZĀLITES, VASARAS — SCLERANTHUS ANNUUS L.

Viengadīgs lakstaugs. Stumbri 5—15 cm gari, vienā pusē ar ma-

tiņiem, |oti zaraini jau no pamata. Lapas pretējas, vienkāršas, vese-

las, lineāras, 0,6—1 cm garas, ar matiņiem, gals smails. Ziedi div-

dzimumu, aktinomorfi, blīvos dihāzijos. Kauslapas 5, ap 0,5 cm ga-

ras, kausa zobiņi smaili, ar šauru plēvainu apmali, augļu laikā tie

nesakļaujas. Vainaglapu nav. Putekšņlapas 10, no tām tikai divas

fertīlas. Augjlapas 2, sēklotne augšēja. Auglis riekstiņš.
Aug smilšainos tīrumos, priežu mežos, sausās mežu pļavās.

Bieži. Zied no maija līdz septembrim.
Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie iekšējiem audzējiem (lakstu novārī-

jumu); ārīgi lieto kārpu nodzīšanai.
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SVARĪGĀKO ĀRSTNIECĪBAS AUGU IZMANTOŠANA.

TĒJAS 1

VITAMINU AUGI

aronijas, melnaugļu
1. P vitamīns no aroniju augļiem; lieto pa 0,05 (tabletes, pulveri)

2 vai 3 reizes dienā,

asinszālītes, divšķautņu
2. Peflavitum — asinszālīšu katehīni ar P vitamīnaktivitāti; lieto pa

I—2 tabletei (0,02) 3 vai 4 reizes dienā.

bupleires, zelta

3. Buplerinum lieto pa 0,03 2 vai 3 reizes dienā (P vitamīnaktīvs).
gaiļbiksītes
Inf. fol. Primulae 20,0—200,0; lieto pa

lļ2 glāzei 2 reizes dienā,

griķi, sējas
4. Rutinum lieto pa 1 tabletei (0,02) 2 vai 3 reizes dienā,

prlādži, parastie
5. Inf. fruct. Sorbi 15,0—200,0; lieto pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes

dienā (pret cingu).
rozes, rudās

6. Sir. fruct. Rosae vitaminisatus; lieto pa 1 tējkarotei (pieaugušie)
3 reizes dienā.

7. Tabul. Vitamīni P et C cx fructibus Rosae; lieto pa 1 tabletei 3 vai

4 reizes dienā.

8. Inf. fruct. Rosae (sk. 30. Ipp.) lieto pa xU—xk glāzei 2 reizes

dienā.

tējasaugs, Ķīnas
9. P vitamīns no tējasauga lapām (tējas katehīni); lieto pa 1 tab-

letei 3 reizes dienā.

upenes

10. Inf. fruct. (fol.) Ribis nigri 15,0—200,0; lieto pa I—2 ēdamkaro-

tēm 3 vai 4 reizes dienā.

tējas

I*. rožu augļi 10,0 4. rožu augli 10,0

pīlādžu augļi 10,0 brūkleņu augļi 10,0

2.* rožu augļi (lapas) 10,0 5. nātru lapas (laksti) 30,0

upeņu augļi 10,0 pīlādžu augļi 70,0

3. nātru lapas 30,0 6. rožu augļi 10,0
rožu augļi 30,0 aveņu augļi 10,0

brūkleņu augļi 10,0

1 Receptes ņemtasno M. Bergolca, D. Džordanova, J. Goldovta, A. Gubergrica,

N. Kovalevas, S. Liņkovas, A. Popovą, M. Maškovska, D. Rosijska, E. Sasa,

S. Stankova, A. Turovas, B. Volinska u. c. publicētajiem darbiem. Aptiekas
bez ārsta receptēm dabūjamās tējas, kuras apstiprinājusi PSRS Veselības aiz-

sardzības ministrija, apzīmētas ar *.
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7. rožu augĮi 15,0

aveņu augji 15,0
nātru lapas 15,0
burkānu saknes 15,0

8. upeņu lapas 10,0
brūkleņu lapas 10,0
aveņu lapas 10,0
rožu augļi 10,0

9. upeņu lapas 20,0
rožu lapas 10,0

10. burkānu saknes 30,0
rožu augļi 30,0

upeņu (vai pīlādžu)
augļi 30,0
nātru lapas 30,0

Uz I—21 —2 glāzēm verdoša

ūdens ņem I—2 ēdamkarotes

drogas, pavāra uz lēnas uguns

slēgtā traukā 5—15 minūtes (il-
gāk vāra drogas, kur saknes),
jauj 2—4 stundas slēgtā traukā

ievilkties, lieto pa V2—1 glāzei
2 vai 3 reizes dienā.

11. lielo krešu lakstu sula 20,0

parasto skābeņu lakstu sula

20,0

puplakšu lakstu sula 20,0

pieneņu sula 20,0

Uz 1 glāzi piena sūkalām

ņem 1 ēdamkaroti (20,0) maisī-

juma, pavāra, lieto pa 2—6

ēdamkarotēm I—3 reizes dienā

(tautas medicīnā pret cingu).

vitaminu augi

aktinīdijas, parastās
arālija, Mandžūrijas
bārbeles, parastās
bērzi

biškrēsliņi, parastie
burkāni, dārza

ceļmalītes
cidonijas, garenās
citroni u. c. citrusi

dilles, smaržīgās

gladiolas, parastās

jāņogas, sarkanās

kāji

kāposti
ķiploki
klinģerītes, dziedniecības

kukurūza

lucerna, sējas
mārrutki

paprika, vasaras

pētersīli, dārza

plikstiņi, ganu
priedes, parastās
pundurcidonijas
saulpuķes, vasaras

selerijas, smaržīgās
sīpoli
skābenes, parastās
smiltsērkšķi, pabērzu

soforas, Japānas

soja, sannatainā

strutenes, lielās

spināti, dārza

tomāti, dārza

valrieksti, grieķu
vērmeles

vībotnes, parastās
vilkābeles

zemenes

zemesrieksti

IETEKMĒ CENTRĀLO NERVU SISTĒMU

UZMUNDRINOŠA DARBĪBA (PSIHOSTIMULATORI)

(Lieto, lai paaugstinātu fiziskā un garīgā darba spējas, pie pār-

pūles, garīgas nomāktības, psihastēnijas, hipotonijas, neirastēnijas,

vegetoneirozēm, impotences, hipertoniskās slimības sākuma stadijās,
pie aterosklerozes u. c. Lietojami tikai ar ārsta padomu. Kontrindi-
cēti pie paaugstinātas uzbudināmības, bezmiega, izteiktas hipertoni-
jas un aterosklerozes, pie organiskām sirds-asinsvadu slimībām, ve-
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cumā, pie glaukomas. Lai neaizdzitu miegu, nav ieteicams lietot

vakarā.)

arālija, Mandžūrijas
!. T-rae Araliae lieto pa 30—40 pilieniem 2 vai 3 reizes dienā pirms

ēšanas. Saparalum lieto pa 1 tabletei (0,05) 2 vai 3 reizes dienā

ehinopanakss, augstais
2. T-rae Echinopanacis elati lieto pa 30—40 pilieniem 2 vai 3 reizes

dienā (pie nervu sistēmas asteniška, depresīva stāvokļa, hipoto
nijas, vieglas formas diabēta).

eleiterokoks, dzeloņainais
3. Extr. Eleuterococci senticosi lieto pa 20—40 pilieniem (apmēram

30 dienas) 2 vai 3 reizes dienā pirms ēšanas.

kafijasaugs
4. Coįfeinum lieto pa 0,05—0,1 g 2 vai 3 reizes dienā (pie centrālās

nervu sistēmas nomāktības, galvas smadzeņu spazmām — migrē
nas, kā pirmo palīdzību pie sirds-asinsvadu nepietiekamības, sain-

dējoties ar narkotiskām vielām; sk. 1. sējumā 281. Ipp.).
maraisaknes (leizeja)
5. T-rae Leuzeae carthamoidis lieto pa 20—30 (40) pilieniem 2 vai

3 reizes dienā pirms ēšanas.

6. Extr. Leuzeae carthamoidis fluidi lieto pa 20—30 (40) pilieniem
2 vai 3 reizes dienā pirms ēšanas.

rodiolas, rožainās

7. Extr. Rhodiolae fluidi lieto pa s—lo pilieniem 2 vai 3 reizes dienā

pirms ēšanas (10—20 dienas).

sekurincga, puskrūmu
8. Sol. Securinini nitras (0,2%) lieto pa 1 ml subkutāni 1 reizi dienā.

9. Sol. Securinini nitras (0,4%) lieto pa 10 (20) pilieniem 2 (3) rei-

res dienā (pie kustību traucējumiem, paralīzēm, kā tonizējošu
līdzekli pie organisma vispārēja vārguma, hipotonijas, impotences;
sk. 63. Ipp.).

šizandra, Ķīnas (eitronliana)
10. T-rae Schizandrae lieto pa 20—25 pilieniem 2 vai 3 reizes dienā

pirms ēšanas.

11. Pulv. Schizandrae lieto pa 1 (0,5) pulverim 2 vai 3 reizes dienā

tukšā dūšā vai kādas 4 stundas pēc ēšanas.

12. T-rae Schizandrae 4,0, Natrii bromidi 2,0, Cofeini-natrio benzoatis

1,0, Aq. destillatae 200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes dienā

(pie asteniška sindroma).
tējasaugs sk. 138. Ipp.
žeņšeņs

13. T-rae Ginsengi lieto pa 15—25 pilieniem 3 reizes dienā.

14. Tabul. rad. Ginsengi lieto pa 1 vai 2 tabletēm (0,15) 3 reizes

dienā.

TONIZĒJOŠA DARBĪBA

āboliņš, pļavas
15. Dcc. flor. Trifolii pratensis 20,0—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei

3—5 reizes dienā (pie nervozitātes, mazasinības, organisma vispā-
rēja novārguma).

dzegužpuķes, naktsvijoles
16. Dcc. tuber Salep 10,0—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes

dienā (sagatavošanu sk. 1. sējumā 204. Ipp.).
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kalmes

17. T-rae Calami aromatici lieto pa 20 pilieniem 2 reizes dienā.

18. Inf. rhiz. Calami 15,0—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes

dienā.

pelašķi, parastie
19. Inf. herb. Millefolii 15,0—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes

dienā pirms ēšanas.

Sk. arī divšķautņu asinszālītes, stepes ežziedes, kakaokoku, lai-

minus.

NOMIERINOŠA DARBĪBA

adonisi, pavasara

20. Tabul. Adonis-brom lieto pa 1 tabletei 3 reizes dienā (pie nei-

rozēm, vieglas asinsrites nepietiekamības).
21. Mixtura Bechterevi lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes dienā pēc

ēšanas (pie neirastēnijas, histērijas, hipertoniskās slimības, sirds

neirozēm).

apiņi, parastie
22. Inf. gland. Lupuli 10,0—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei (vai pa

malkam) 2—4 reizes pēcpusdienas stundās (pie bezmiega, šizo-

frēnijas).
23. Lupulinum lieto pa 1 pulverim (0,5) 3 reizes dienā,

baldriāns, dziedniecības

24. Inf. rhiz. cum rad. Valerianae 10,0—200,0, Natrii bromidi 4,0;
lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes dienā.

25. T-rae Valerianae lieto pa 20—30 pilieniem 3 reizes dienā.

26. T-rae Valerianae aethereae lieto pa 20—30 pilieniem 3 reizes

dienā.

27. Inf. rad. Valerianae 20,0—200,0, T-rae Leonuri 20,0; lieto pa 1

ēdamkarotei 3 reizes dienā.

28. Inf. rad. Valerianae 15,0—200,0, T-rae Menthae 3,0, T-rae Leo-

nuri 10,0; lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes diena.

29. Valocormidum lieto pa 10—20 pilieniem (pie nervozitātes, bez-

miega, sirds-asinsvadu neirozēm, kuņģa-zarnu trakta spazmām).

kāpnītes, zilās

30. Extr. Polemonii sicci lieto pa 1 tabletei (0,05) 3 reizes dienā

pēc ēšanas.

ķiverenes, Baikāla

31. T-rae Scutellariae lieto pa 20—30 pilieniem 2 vai 3 reizes dienā,

māteres

32. Inf. herb. Leonuri 15,0 (20,0)—200,0; lieto pa I—2 ēdamkarotēm
3—5 reizes dienā.

33. T-rae Leonuri lieto pa 30—40 pilieniem 3 reizes dienā.

34. Extr. Leonuri fluidi lieto pa 15—20 pilieniem 3 reizes dienā,

miltenes, mūžza|ās
35. Inf. fol. Uvae ursi 10,0 (15,0)—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei

3 reizes dienā.

pasiflora, oranžsārtā

36. Extr. Passiflorae fluidi lieto pa 15—40 pilieniem 3 reizes dienā

(30—40 dienas; pie paaugstinātas uzbudināmības, neirozēm, kli-

maksa periodā, pie bezmiega, hipotonijas).
piparmētras
37. Validolum lieto pa 5 pilieniem 2 vai 3 reizes dienā.

materes
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vilkābeles

38. Inf. fruct. Crataegi 10,0 (15,0)—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei
3 reizes dienā.

39. Inf. flor. Crataegi 10,0—200,0; lieto pa I—2 glāzēm 2 reizes dienā.

40. T-rae Crataegi lieto pa 20—30 pilieniem 3 reizes dienā pirms ēša-

nas.

tējas

1. puplakšu lapas 30,0
baldriāna saknes 30,0

piparmētru lapas 30,0

2. ķimeņu augļi 50,0
kumelīšu ziedi 30,0
baldriāna saknes 20,0

3. puplakšu lapas 20,0

piparmētru lapas 20,0

apiņu rogas 10,0
baldriāna saknes 10,0

4. Māteru laksti 10,0

ķimeņu augli 10,0

fenheja augji 10,0
baldriāna saknes 10,0

1.—4. tējai uz I—2 glāzēm
verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti

drogas, uzvāra, jauj V 2stundu

ievilkties, lieto pa 73—V 2glāzei
2 vai 3 reizes dienā.

5. puplakšu lapas 20,0

piparmētru lapas 20,0
dižzirdzeņu saknes 30,0
baldriāna saknes 30,0

Uz 1 glāzi ūdens ņem 1

ēdamkaroti drogas, uzvāra, ļauj
1 stundu ievilkties, lieto pa 7r—
V2glāzei 3 reizes dienā (pie bez-

miega, kuņģa un žultsceju sa-

slimšanām).

6. apiņu rogas 20,0
rosmarīna lapas 20,0

piparmētru lapas 20,0
melisu lapas 20,0
asinszālīšu laksti 20,0
baldriāna saknes 20,0

7. viršu laksti 20,0
melisu lapas 20,0
baldriāna saknes 60,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens

ņem 2 pilnas ēdamkarotes dro-

gas, ļauj 15—20 minūtes ievilk-

ties, izlieto dienā, izdzerot pa

malkam.

8. fenheļa augļi 10,0

ķimeņu augļi 10,0

piparmētru lapas 10,0
kumelīšu ziedi 10,0
baldriāna saknes 10,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens

ņem 2—3 tējkarotes drogas, ļauj
15 minūtes ievilkties, lieto siltenu

pa V2 glāzei rītā un vakarā.

9. fenheļa augļi 10,0
kumelīšu ziedi 10,0
alteju saknes 20,0
lakricas saknes 20,0

vārpatu sakneņi 20,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

I—2 tējkarotes drogas, pavāra
10 minūtes, lieto siltenu pa 1

ēdamkarotei 2 vai 3 reizes dienā.

10. apiņu rogas 10,0
piparmētru lapas 20,0

puplakšu lapas 20,0
māteru laksti 10,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, pavāra
slēgtā traukā 5 minūtes, jauj 20

minūtes ievilkties, lieto pa V2
glāzei 3 reizes dienā V 2stundu

pirms ēšanas (pie nervoza uzbu-

dinājuma).
11. milteņu lapas 20,0

māteru laksti 20,0
Uz 3 glāzēm verdoša ūdens

ņem 1 ēdamkaroti drogas, vāra

līdz atlikušās 2 glāzes šķidruma,
izlieto dienā 3 reizēs (pie nervu

slimībām).
12. salviju lapas 10,0

ozollapu embotiņu laksti 10,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

20 g drogas, lieto pa V 3 C/2)

glazēs 3 reizes dienā pirms ēša-

nas (pret nervozitāti).

13. apiņu rogas 20,0

piparmētru lapas 20,0
melisu lapas 20,0
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smaržīgo miešķu laksti 20,0
baltā amoliņa laksti 20,0
ālantu saknes 20,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, ļauj ievil-

kties kamēr atdziest, izlieto dienā

2 glāzes (pie epilepsijas).
14. koriandra augļi 20,0

melisu lapas 20,0
piparmētru lapas 20,0
Uz 100 ml spirta un 20 ml

ūdens ņem 60 g drogas, ļauj 24

stundas stāvēt, tad izkāš, no-

spiež biezumus; tinktūrā samit-

rinātu drānu uzklāj uz pakauša
un deniņiem (pie stiprām galvas
sāpēm).

15. piparmētru lapas 20,0
rosmarīna lapas 20,0
gaiļbiksīšu saknes 20,0
baldriāna saknes 20,0
lavandu ziedi 20,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
1 ēdamkaroti drogas, ļauj ievil-

kties kamēr atdziest, izlieto 2

glāzes dienā (pie migrēnas).

pie bezmiega
16. apiņu rogas 20,0

baldriāna saknes 20,0

17. apiņu rogas 10,0
baldriāna saknes 10,0
melisu lapas 10,0
paegļu čiekurogas 10,0
lauku kosu laksti 10,0

18. benediktdadžu laksti 10,0

vērmeļu laksti 10,0

gurķeņu laksti 20,0
dziedniecības veroniku laksti

20,0

cigoriņu saknes 10,0
baldriāna saknes 15,0
krūkļu mizas 15,0

20. kumelīšu ziedi 25,0

piparmētru lapas 25,0

fenheļa augļi 25,0
ķimeņu augļi 25,0
baldriāna saknes 25,0

21. dziedniecības veroniku laksti

20,0

smaržīgo vijolīšu ziedi 20,0
lavandu ziedi 20,0
melisu lapas 20,0

bārbeļu augļi 20,0
22. benediktdadžu laksti 10,0

vērmeļu laksti 10,0
dziedniecības veroniku laksti

20,0

ūdeņu paķeršu laksti 15,0
baldriāna sakneņi 15,0

krūkļu mizas 10,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, ļauj ievil-

kties kādu pusstundu (kamēr at-

dziest), lieto pa 1 (2) glāzei va-

karā pirms gulēt iešanas.

23. piparmētru lapas 20,0
lavandu ziedi 20,0
kumelīšu ziedi 30,0
baldriāna saknes 30,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

2 ēdamkarotes drogas,- ļauj 15

minūtes ievilkties, izlieto dienā,
izdzerot pa malkiem.

24. fenheļa augļi 10,0
ķimeņu augļi 10,0
māteru laksti 10,0
baldriāna saknes 10.0

25. piparmētru lapas 20,0
puplakšu lapas 20,0
ālantu saknes 30,0
baldriāna saknes 30,0

26. apiņu rogas 10,0
piparmētru lapas 20,0

puplakšu lapas 20,0
baldriāna saknes 10,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, ļauj 1

stundu ievilkties, lieto pa \'3 glā-
zei 3 reizes dienā.

27. apiņu rogas 10,0

piparmētru lapas 10,0
melisu lapas 20,0
kumelīšu ziedi 20,0

baldriāna saknes 20,0

krūkļu mizas 20.0

Uz 1 glāzi auksta ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, pavāra kā-

das s—lo minūtes, lieto vakarā

pa 1 (2) glāzēm.
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SIRDS-ASINSVADU SLIMĪBĀS

SIRDS GLIKOZIDU AUGI

(Lieto pie kroniskas sirds nepietiekamības (dekompensacijas), pie
mitrālām sirds kaitēm, koronāras kardiosklerozes, miokardą distrofi-

jas, pie sirds vājuma pēc pārciestām infekcijas slimībām, hiperto-
niskās slimības, pie paroksismālas tahikardijas, mirdzaritmijas u. c.

Lietojami tikai ar ārsta ziņu.)

adonisi, pavasara (lieto pie samērā vieglas kroniskas I un II pakā-

pes asinsrites nepietiekamības, pie sirds neirozēm, sirds darbības

vājuma, slimojot ar infekcijas slimībām)
1. Inf. herb. Adonidis vernalis 4,0 (6,0—10,0)—200,0; lieto pa 1 ēdam-

karotei 3 vai 4 reizes dienā.

2. Adonisidum lieto pa 20—40 pilieniem 2 vai 3 reizes dienā (bērnam
tik pilienu dod, cik gadu).

3. Tab. Bechterevi lieto pa 1 tabletei 2 vai 3 reizes dienā.

4. Mixtura Bechterevi (Inf. herb. Adonidis vernalis 6,0—180,0, Natrii

brotnidi 6,0, Ccdeini phosphatis 0,2); lieto pa 1 ēdamkarotei 3

reizes dienā.

5. Tab. Adonis-brom (Extr. Adonidis sicc. 0,25, Kalii bromidi 0,25)
lieto pa 1 tabletei 3 reizes dienā (pie vieglas asinsrites nepietie-

kamības).
6. Cordtasidum (līdzīgās daļās adonizīds un kordiamīns — 25% nl-

kotīnskābes dietilamīda šķīdums); lieto pa 15—20 pilieniem. 2 vai

3 reizes dienā (5—6 dienas; ja lieto ilgstoši, pēc katra kursa ir

3—4 dienas pārtraukums; lieto kā tonizējošu līdzekli sirds-asins-

vadu sistēmai, pie kroniskas I un II pakāpes sirds-asinsvadu ne-

pietiekamības, pie sirds vājuma, pārciešot infekcijas slimības).

džu(a, garaugļu (lieto pie II pakāpes asinsrites nepietiekamības, pie
111 pakāpes nepietiekamības maz efektīvs; pie reimatiskām sirds kai-

tēm, kardiosklerozes).
7. Olitorisidurn (Sol. Olitorisidi 0,04%); 'ieto intravenozi 1 reizi dienā

pa 0.6 ml 20 ml 5—40% glikozes šķīdumā.
8. Corchorosidum (Sol. Corchorosidi 0,033%); lieto intravenozi 1 reizi

dienā pa 0,5—1 ml 20 ml 20% glikozes šķīdumā.

gomfokarps, krūmu

9. Gomphotinum lieto pa '/j— 1 tabletei (0,0001—0,0002) Q vai 3 rei-

zes dienā (pie kroniskas II pakapes asinsrites nepietiekamības).
kendiras, kaņepju
10. Cymarinum (Sol. Cymarini 0,05%); lieto intravenozi 1 vai 2 rei-

zes diennaktī pa 0,5 ml 10 ml 20% glikozes šķīduma (pie akūtas
un kroniskas II un 111 pakāpes sirds-asinsrites nepietiekamības,
sirds kaitēm, miokardą distrofijas, kardiosklerozes).

kumeļpēdas, Eiropas
11. Inf. fol. Asari 1,0—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei 3 vai 4 reizes

dienā (pie kroniskas sirds-asinsvadu nepietiekamības).
maijpiiķītes (lietojot iekšķīgi, darbība vāja, jo preparāti gremošanas

traktā drīz skaldās; ievadot intravenozi, darbība ātra un izteikta.

lekšķīgi lieto galvenokārt pie sirds neirozēm kopā ar baldriānu,
vilkābelēm v. c.)

12. T-rae Convallariae lieto pa 15—20 (30) pilieniem 2 vai 3 reizes
dienā (pie sirds neirozēm).

13. Inf. flor. Convallariae 10,0—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei 2 vai
3 reizes dienā (pie miokardą distrofijas, sirds neirozēm).
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14. Extr. Convallariae siccum lieto pa 1 tabletei (0,1) 2 vai 3 reizes
dienā (pie kroniska sirds vājuma, sirds neirozēm, sirds-asinsrites

nepietiekamības sākuma stadijās).
15. Convallatoxinum (0,03%) ievada intravenozi pa 0,5—1 ml 10—

20 ml 20% glikozes šķīdumā.
16. Corglyconum (0,06%) sk. Convallatoxinum.

17. T-rae Convallariae, T-rae Valerianae āā 10,0; lieto pa 20—30 pi-
lieniem 3 reizes dienā (pie sirds neirozēm).

18. T-rae Convallariae 10,0, T-rae Valerianae 10,0, Extr. Crataegi
fluidi 5,0, Mentholi 0,05; lieto pa 20—25 pilieniem 2 reizes dienā

(pie sirds neirozēm).
oleandrs, parastais
19. Neriolinum lieto pa 1 tabletei (0,0001) 3 reizes dienā.

20. Sol. Neriolini (0,022%) lieto pa 20 pilieniem 2 reizes dienā (pie
1 un II pakāpes asinsrites nepietiekamības, kuru cēlonis sirds kai-

tes, miokardą distrofija, kardioskleroze; pie 111 pakāpes nepietie-
kamības darbība maz izteikta).

21. Cornerinum lieto pa 1 tabletei (0,0001) 2 vai 3 reizes dienā (pie
asinsrites nepietiekamības ar tūskām v. c).

periploka, Grieķijas
22. Periplocinum (Sol. Periplocini 0,025%) lieto intravenozi 1 vai

2 reizes dienā pa 0,5—1 ml 20 ml 20% glikozes vai izotoniskā

nātrija hlorīda šķīdumā (pie II pakāpes sirds-asinsrites nepietieka-
mības).

pērkonītes
23. Inf. herb. Erysimi cheiranthoides 10,0—200,0; lieto pa ēdamkaro-

tei 3—5 reizes dienā (pie II un 111 pakāpes sirds-asinsrites nepie-
tiekamības).

24. Extr. Erysimi cheiranthoides fluidi lieto pa 10—15 pilieniem 2 vai

3 reizes dienā (pie II un 111 pakāpes sirds nepietiekamības, kliz-

mām lieto 30 pilienus uz 2—3 ēdamkarotēm novārīta atdzisuša

ūdens).

25. Erysiminum (Sol. Erysimini 0,033%) lieto intravenozi pa 0,5—

I ml 20 ml 20% glikozes šķīduma (diennaktī maksimāli 2 ml,

ievada lēni!). Pie akūtas asinsrites nepietiekamības, mitrālām sirds

kaitēm; maz kumulējas).

26. Coresidum (Sol. Coresidi 0,05%) lieto intravenozi 1 vai 2 reizes

diennaktī pa 0,5—1 ml 20 ml 20% glikozes šķīduma (pie akūtas

II un 111 pakāpes asinsrites nepietiekamības).
27. Cardiovalenum (satur pelēkās pērkonītes, adonizīdu, vilkābeles,

baldriānu v. c.) lieto pa 15—20 pilieniem 1 vai 2 reizes dienā (pie
I un II pakāpes sirds nepietiekamības, stenokardijas, kardioskle-

rozes, reimatiskām sirds kaitēm, vegetoneirozēm, hipertoniskās sli-
mības, tireotoksikozėm, klimaksa periodā).

sniegrozes, iesārtās

28. Corelborinum lieto pa 1 tabletei (0,0002) 2 vai 3 reizes dienā.

Sol. Corelborini (0,025%) lieto intravenozi pa 0,8—1 ml 10 ml

20% glikozes šķīduma (pie smagām II un 111 pakāpes sirds dekom-

pensācijām; iekšķīgi lieto pie vieglākas asinsrites nepietiekamības).

strofants, Kombes u. c.

29. Sol. Strophanthini (0,025%) lieto intravenozi (ievada Joti lēni!)
vienreiz diennaktī pa 0,5—1 ml 10—20 ml 20% glikozes šķīduma
(pie akūtas sirds-asinsvadu nepietiekamības, akūta miokardą m
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farkta, pie smagas II un 111 pakāpes kroniskas sirds nepietie-
kamības).

30. T-rae Strophanthi lieto pa 5 pilieniem 2 vai 3 reizes dienā.

31. T-rae Strophanthi 5,0, T-rae Convallariae 10,0, T-rae Valerianae

10,0; lieto pa 20 pilieniem 2 vai 3 reizes dienā.

uzpirkstītes, sarkanās v. c.

32. Celanidum lieto pa I—2 tabletēm (0,00025) 1 vai 2 reizes dienā.

33. Succudifer (Succus folii Digitalis ferrugineae; satur Digitalis
ferruginea L. svaigu, daļēji no balastvielām attīrību, lapu sulu)
lieto pa 10—15 pilieniem 2 vai 3 reizes dienā.

34. Inf. fol. Digitalis 0,5 (1,0) —180,0, Sir. simplic. 20,0; lieto pa
1 ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā.

35. Extr. fol. Digitalis sicc. lieto pa 1 tabletei (0,05) 1 vai 2 rei-

zes dienā.

36. Pulv. fol. Digitalis lieto pa 0,05—1,0 g 2 vai 3 reizes dienā (mak-
simālā vienreizējā deva 0,1 g, diennakts deva — 0,5 g; lieto arī

sveču veidā rektāli).
37. Gitalenutn lieto pa 10—15 pilieniem 2 vai 3 reizes dienā.

38. Digalen-neo lieto tāpat kā Gitalenutn.

39. Cordigitum lieto pa '/s tabletei (0,0008) 2—4 reizes dienā; rektāli

pa 1 svecei (0,0008) 2 reizes dienā.

40. Digitoxinum lieto pa I—2 tabletēm (0,0001) 2 vai 3 reizes dienā

(kad sasniegts terapeitiskais efekts, lieto pa V2—1 tabletei 1 vai

2 reizes dienā).
41. Digipurenum lieto pa 10—15 pilieniem 2 vai 3 reizes dienā.

ANTIARITMISKA DARBĪBA

(Labvēlīga izvēles ietekme galvenokārt uz sirds muskuļa un asins-

vadu impulsu veidošanos, uzbudinātību; normalizējoši ietekmē sirds

ritma traucējumus; lieto pie paroksismālas tahikardijas, mirdzaritmi-

jām, ekstrasistolijas v. c.)
hinīnkoks

42. Chinidini sulfas lieto pa 1 tabletei (0,05) 2 vai 3 reizes dienā

V2stundu pirms ēšanas (pie paroksismālas tahikardijas, mirdz-

aritmijas, ekstrasistolijas).
maijpuķites
43. T-rae Convallariae 10,0, T-rae Valerianae 10,0, Extr. Crataegi

fluidi 5,0, Mentholi 0,05; lieto pa 20—25 pilieniem 2 vai 3 reizes

dienā (pie sirds neirozēm ar tahikardiju).
44. Zeļeņina pilienus (T-rae Convallariae 10,0, T-rae Valerianae 10,0,

T-rae Belladonnae 2,5, Mentholi 0,1) lieto pa 20—25 pilieniem
3 reizes dienā (pie sirds neirozēm ar bradikardijų).

45. T-rae Convallariae cx herba recenia parāta 20,0, Extr. Crataegi

fluidi 10,0; lieto pa 20 pilieniem rītā un vakarā (pie sirds vājuma

vecumā).
marubijas, parastās
46. Inf. herb. Marrubii 15,0 (20,0)—200,0; lieto pa '/3 glāzei 3 reizes

dienā (pie ekstrasistolijas, aurikulāras tahikardijas, hipertoniskās
slimības).

piparmētras
47. Validolum lieto pa 5 pilieniem 2 vai 3 reizes dienā,

rauvolfijas, čūsku

48. Ajmalinum lieto iekšķīgi pa 1 tabletei (0,05—0,1) 3 vai 4 reizes
dienā, injekcijām pa 0,05—0,15 diennaktī.
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rūtas, smaržīgās
49. Succ. Rutae 25,0, Succ. Achilleae 25,0; lieto pa 1 tējkarotei 3 rei-

zes dienā (vai pa 24 pilieniem 2 reizes dienā; pie stiprām sirds

klauvēm, it īpaši klimaksa periodā).
vilkābeles

50. T-rae flor. Crataegi lieto pa 20—50 pilieniem 3 reizes dienā.

51. Extr. fruct. Crataegi ļluid. lieto pa 20—30 pilieniem 3 vai 4 reizes

dienā pirms ēšanas (pie mirdzaritmijas, paroksismālas tahikardi-

jas, angioneirozēm, hipertonijas, pie sirds vājuma vecumā).
52. Extr. Crataegi fluidi 20,0, Extr. Valerianae 20,0, T-rae Adonidis

vernalis 20,0; lieto pa 20—30 pilieniem 3 reizes dienā (pie sirds

vājuma vecumā).

vilknadzes, Eiropas
53. Inf. herb. Lycopi 10,0 (20,0)—200,0; lieto pa •/*—Vs glāzei 3 vai

4 reizes dienā (pie sirds ritma traucējumiem, ekstrasistolijas, kam

cēlonis vairogdziedzera funkcijas traucējumi, pie smagām sirds-

klauvēm, bazedova slimības, endokarditą).

ASINSVADU PAPLAŠINĀTĀJI, HIPOTENSĪVĀ, SPAZMOLITISKA

DARBĪBA

(Lieto pie koronāras nepietiekamības, stenokardijas, hipertonijas
u. c. sirds-asinsvadu saslimšanām, pie bronhiālās astmas v. c.)

ammi, zobainā

54. Khellinum lieto pa I—2 tabletēm 2 vai 3 reizes dienā (profilak-
tiski pret stenokardijas lēkmēm, pie bronhiālās astmas, kuņga-zarnu
trakta spazmām).

arnika, kalnu sk. 1. sējumā 114. Ipp.
burkāni

55. Daucarinum lieto pa 1 tabletei (0,02) 3—5 reizes dienā V2stundu

pirms ēšanas (pie kroniskas koronāras nepietiekamības),
dilles, smaržīgās
56. Anethinum lieto pa 1 tabletei (0,1) 3 vai 5 reizes dienā 3 (4—B)

nedējas (pie kroniskas koronāras nepietiekamības, kroniskiem spas-

tiskiem kolītiem).

kafijasaugs sk. tējasaugs.
kakaokoks

57. Theobrominum lieto pa 1 tabletei 3 reizes dienā (pie sirds un

galvas smadzeņu asinsvadu spazmām).
kapmirtes, mazās un stāvās

58. Devincanum lieto pa 1 tabletei (0,005) 2 vai 3 reizes dienā (pie

neirogēnas tahikardijas, hipertoniskās slimības I un II stadijā).
59. Sol. Devincani injicē muskulī pa 1 ml (0,5%) 1 (2) reizi dienā.

60. Vincapanum lieto pa V2—1 tabletei 2 vai 3 reizes dienā (pie nei-

rogēnas tahikardijas, hipertoniskās slimības, galvas smadzeņu

asinsvadu spazmām, stenokardijas).
kāpnītes, zilās

61. Inf. (dcc.) rad. Polemonii 6,0—200.0; lieto pa ēdamkarotei 3 vai
4 reizes dienā 2 stundas pēc ēšanas (nomierinošs līdzeklis).

62. Extr. Polemonii lieto pa 1 tabletei (0,05) 3 reizes dienā (pēc ēša-
nas).

krustaines, platlapainās
63. T-rae Senecionis platyphylli lieto pa 30—40 pilieniem 2 vai 3 rei-

zes diena (ar V 4glāzi ūdens; pie iekšējo orgānu gludās musku-
latūras spazmām, bronhiālās astmas, čūlas slimībām).
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64. Platyphyllinum (Platyphyllini hydrotartras) lieto pa 1 pulverim
3 reizes dienā vai pa 10—15 pilieniem (0,5%) 2 vai 3 reizes dienā.

Izmanto ari injekcijās.
65. Sarracinum (Sarracini hydrotartras) lieto pa I—2 tabletēm 3 rei-

zes dienā (20—30 dienas).

kumelītes, smaržīgās
66. Flor. Chamomillae pulv. lieto pa 1 pulverim (2,0) 1 stundu pēc

ēšanas (pie galvas smadzeņu spazmām — migrēnas).

mātcres, piecdaivu
67. Inf. herb. Leonuri 15,0 (20,0)—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei

3—5 reizes dienā (pie sirds-asinsvadu neirozēm, miokardiosklero-
zes, miokardą distrofijas, hipertonijas, bazedova slimības).

68. T-rae Leonuri lieto pa 30—40 (50) pilieniem 3 vai 4 reizes dienā

(pie sirds-asinsvadu nepietiekamības, sirds neirozēm, histērijas,
epilepsijas, hipertoniskās slimības pirmajās stadijās).

pastinaki
69. Pastinacinum lieto pa 1 tabletei (0,02) 3 reizes dienā (pie koro-

nāras sirds-asinsvadu nepietiekamības, pie stenokardijas lēkmēm,

pie neirogēnām koronārām spazmām).

piparmētras
70. Vatidolum lieto pa 1 tabletei (0,06) 2 vai 3 reizes dienā (pie sirds

neirozēm, koronāro asinsvadu spazmām, stenokardijas).
sālszāles, Rihtera
71. Salsolinum (Salsolini hydrochloridi) lieto pa 1 tabletei (0,03)

3 reizes dienā. Sol. Salsolini hydrochlorodi (1%) injicē muskulī

pa I ml 1 vai 2 reizes dienā.

tējasaugs, Ķīnas
72. Theophyllinum lieto pa 1 tabletei (0,1—0,2) 3 vai 4 reizes dienā

(pie kroniskas koronāras nepietiekamības, kā bronhiolītisku un

diurētisku līdzekli, parasti kopā ar citiem spazmolītiskiem līdzek-

ļiem; sk. II sējumā 138. Ipp.).

tējas

1. adonisa laksti 25,0
baldriāna saknes 25,0
melisu lapas 50,0

2. baldriāna saknes 30,0

melisu lapas 30,0

apiņu rogas 20,0

pelašķu laksti 20,0

3. maijpuķīšu ziedi 10,0

baldriāna saknes 40,0

piparmētru lapas 30,0

fenhe|a augļi 20,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, uzvāra, ļauj
20—30 minūtes ievilkties, lieto pa

V4—Va glāzei 3 reizes dienā (pie

miokardīta, gastrovaskulāra kom-

pleksa).
4. Māteru laksti 30,0

maura retēju laksti 30,0

melisu lapas 40,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, ļauj Va
stundu ievilkties, lieto pa V 3glā-
zei 3 reizes dienā (pie miokardą

distrofijas).

5. ērkšķu plūmju ziedi 15,0
viršu ziedi 15,0
vilkābe|u ziedi 15,0
māteru laksti 15,0

pelašķu laksti 15,0
lupstāju sakneņi 15,0

6. Māteru laksti 20,0
zeltgalvīšu laksti 20,0
plūškoka mizas 20,0
baldriāna sakneņi 20,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

2 tējkarotes drogas, pavāra 20

minūtes, lieto pa Vs—V* glāzei
3 vai 4 reizes dienā.
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7. rūtu laksti 10,0

maura sūreņu laksti 10,0
āmuļu laksti 30,0
pelašķu laksti 30,0
tirumu kosu laksti 30,0

8. rūtu laksti 30,0
mārsilu laksti 30,0
melisu lapas 40,0
Uz 1 glāzi auksta ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, pavāra 5

minūtes, ļauj 15 minūtes ievil-

kties, lieto pa I—21—2 glāzēm dienā,
izdzerot pa malkam.

9. Māteru laksti 20,0
baldriāna saknes 10,0
lavandu ziedi 10,0
ķimeņu augļi 10,0
fenheļa augļi 10,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, uzvāra, jauj
V2stundu ievilkties, izlieto dienā

3 reizēs (pie sirds neirozēm, spaz-
mām).
10. rūtu laksti 10,0

adonisu laksti 20,0

piparmētru lapas (vai kimenu

augļi) 10,0
baldriāna sakneņi 10,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

2 tējkarotes drogas, ļauj stundu

ievilkties, lieto pa malkam dienā

(pie sirds vājuma).
11. baldriāna sakneņi 10,0

melisu lapas 10,0

pelašķu laksti 10,0

noragu saknes 20,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, ļauj V2
stundu ievilkties, lieto pa V2—

V3glāzei 2 vai 3 reizes dienā (pie
sirds vājuma).

12. baldriāna sakneņi 30,0
melisu lapas 20,0

pelašķu laksti 30,0

asinszālīšu laksti 30,0

13. maijpuķīšu ziedi 10,0

fenheļa augļi 20,0

piparmētru lapas 30,0

baldriāna sakneņi 40,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, ļauj 20 mi-

nūtes ievilkties, lieto pa ēdam-

karotei 5—6 reizes dienā (pie
sirds neirozēm, sirds klauvēm).

14. apiņu rogas 15,0

vilkābeļu ziedi 20,0
marūbiju laksti 15,0
māteru laksti 30,0

15. Māteru laksti 20,0
baldriāna sakneņi 10,0
piparmētru lapas 10,0

ķimeņu augļi 10,0
fenheļa augļi 10,0

16. melisu lapas 40,0
māteru laksti 30,0

maura retēju laksti 30,0
plūškoka ziedi 20,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, uzvāra,
ļauj 20 minūtes ievilkties, lieto

pa V3glāzei 3 reizes dienā (no-
mierinoša tēja pie sirds neirozēm,
krampjiem).
17. adonisu laksti 15,0

bērzu lapas 15,0
blakteņu saknes 15,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
1 ēdamkaroti drogas, pavāra, ļauj
V 2stundu ievilkties, lieto pa V3
glāzei 3 reizes dienā (pie sirds

nepietiekamības izraisītām tūs-
kām, neirozēm).

18. baldriāna sakneņi 15,0
melisu lapas 15,0
pelašķu laksti 50,0

19. maijpuķīšu ziedi 10,0
kumelīšu ziedi 10,0
fenheļa augļi 20,0

piparmētru lapas 30,0
baldriāna sakneņi 40,0

Uz 1 glāzi auksta (novārīta)
ūdens ņem 2 tējkarotes drogas,
ļauj 3 stundas stāvēt, uzvāra, at-

dzisušu izkāš, lieto pa V 2līdz

V3 glāzei 2 vai 3 reizes dienā (pie
sirds neirozēm ar gremošanas
traucējumiem, bezmiegu, nemieru,

spazmām).

20. kosu laksti 20,0
maura sūreņu laksti 30,0
vilkābeļu ziedi 50,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
2 tējkarotes drogas, uzvāra, ļauj
V2stundu ievilkties, izlieto dienā,
izdzerot pa malkam (pie sirds

neirozēm ar gremošanas traucē-

jumiem, bezmiegu).
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21. viršu laksti 20,0
melisu lapas 20,0
baldriāna saknes 60,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

2 pilnas ēdamkarotes drogas,
Jauj 15 minūtes ievilkties, izlieto

dienā, izdzerot pa malkam (pie
sirds neirozēm, bezmiega).

pie stenokardijas
āmuļi, baltie

1. Omelenum lieto pa 20—40 pilieniem 3 reizes dienā,

ammi, zobainās

2. Ķhellinum lieto pa I—2 tabletēm 2 vai 3 reizes dienā (profilak-
tiski).
arnika, kalnu

3. Inf. flor. Arnicae 10,0—200,0; lieto pa ēdamkarotei 2—4 reizes

dienā (pie stenokardijas, neirozēm, asins izplūduma galvas sma-

dzenēs). T-rae Arnicae lieto pa 30—40 pilieniem 3 reizes dienā

pirms ēšanas.

magones sk. I. sējumā 393. Ipp.
marubijas sk. 1. sējumā 415. Ipp.
māteres sk. 1. sējumā 417. Ipp.
pastinaki
4. Pastinacinum lieto pa 1 tabletei (0,02) 3 reizes dienā (lai novērstu

stenokardijas lēkmes pie koronāras nepietiekamības, neirozēm, ko-

ronārām spazmām).
piparmētras
5. T-rae Menthae piperitae lieto pa 15—20 pilieniem 3 vai 4 reizes

dienā, Validolum — pa 5 pilieniem 2 vai 3 reizes dienā.

tējasaugs, Ķīnas
6. Euphyllinum lieto pā 1 tabletei (0,1—0,15) 2 vai 3 reizes dienā pēc

ēšanas.

pie hipertoniskās slimības

āmuļi, baltie

1. Inf. stip. (herb.) Visci albi 15,0 (20,0)—200,0; lieto pa 1 ēdamka-

rotei 2 vai 3 reizes dienā.

2. T-rae Visci albi lieto pa 30—50 pilieniem 3 reizes dienā.

3. Omelenum lieto pa 1 tabletei (0,2) vai 10% šķīdumu pa 20—40

pilieniem 3 reizes dienā (pie hipertoniskās slimības, sirds darbības

traucējumiem klimaksa periodā, stenokardijas).
aronijas, melnaugļu
4. Succus Aroniae nigrae lieto pa 2—3 ēdamkarotēm; Fructus Aro-

niae pa 100 g 3 reizes dienā V2stundu pirms ēšanas.

cimicifuga, Daurijas
5. T-rae Cimicifugae lieto pa 50—60 pilieniem 2 vai 3 reizes dienā.

6. T-rae Cimicifugae dahuricae 50,0, T-rae Valerianae simpl. 50,0; lieto

pa 50—60 pilieniem 2 vai 3 reizes dienā (hipertoniskās slimības

I un II stadijā).
eikomija, vīksnlapainā
7. Dcc. cort. Eucommiae 10,0—200,0; lieto pa ēdamkarotei 3 reizes

dienā.

8. Extr. Eucommiae fluidi lieto pa 15—30 pilieniem 2 vai 3 reizes

dienā.

9. T-rae Eucommiae lieto pa 15—30 pilieniem 2 vai 3 reizes dienā,

kapmirtes, mazās

10. Devincanum lieto pa 1 tabletei (0,005) 2 vai 3 reizes dienā (hi-
pertoniskās slimības I un II stadijā).
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11. Vincapanum lieto pa V 2(0,005) līdz 1 tabletei (0JD1) 2 vai 3

reizes diena.

ķiverenes, Baikalą

12. T-rae Scutellariae lieto pa 20—30 pilieniem 2 vai 3 reizes diena,

magnolijas, lielziedu

13. Extr. Magnoliae grandiflorae fluidi lieto pa 20—30 pilieniem
3 reizes dienā.

magones, miega sk. 1. sējumā,
māteres sk. 1. sējumā,

rauvolfijas, čūsku

14. Reserpinum lieto pa 1 tabletei (0,0001—0,0003) 2 reizes dienā.

15. Raunatinum 1. dienā lieto pa 1 tabletei (0,002) vakarā, 2. dienā —

pa 1 tabletei 2 reizes dienā, 3. dienā 3 tabletes utt, līdz 6 tab-

letēm dienā; kad iestājies terapeitiskais efekts (pēc 10—14 die-

nām), devu pakāpeniski samazina līdz I—21 —2 tabletēm dienā (pie
hipertoniskās slimības I un II stadijā).

sālszāles, Rihtera

16. Salsolidinum lieto pa 1 tabletei (0,03) 3 reizes dienā; injekcijām
lieto 1% šķīdumu pa 1 ml 1 vai 2 reizes dienā (pie hipertoniskās
slimības I un II stadijā, pie galvas smadzeņu asinsvadu spaz-
mām).

saulkrēsliņi, netīkamie

17. T-rae Thalictri foetidi lieto pa 15—20 pilieniem 2 vai 3 reizes

dienā 3 nedēļas.
skābenes, blīvās

18. T-rae Rumicis conferti lieto pa 40—50 pilieniem 3 reizes dienā (pie

hipertoniskās slimības I un II stadijā).
vilkābeles

19. Extr. Crataegi lieto pa 20—30 pilieniem 3 reizes dienā pirms ēša

nas.

20. T-rae Crataegi lieto pa 20—30 pilieniem 3 reizes dienā pirms
ēšanas.

zakpēdinas, dumbrāju
21. Inf. 'herb. Gnaphalii uliginosi 20,0 (30,0)—200,0; lieto pa ēdamka-

rotei 3—5 reizes dienā.

22. T-rac Gnaphalii uliginosi lieto pa V 2tējkarotei 3 vai 4 reizes

dienā.

23. Pulv. herb. Gnaphalii uliginosi lieto pa 1 vai 2 tabletēm (0,2)
3 reizes dienā.

tējas

1. āmuļu laksti 10,0
vilkābeļu ziedi 10,0

kosu laksti 40,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens

ņem 1 ēdamkaroti drogas, sa-

vāra, lieto pa V4—Vs glāzei 3 vai

4 reizes dienā.

2. kodīgo laimiņu laksti 20,0
vilkābeļu ziedi 20,0

āmuļu laksti (lapas) 20,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 tējkaroti drogas, jauj ievilkties,
lieto pa V4—V 3glāzei 3 reizes

dienā lļ2 stundu pēc ēšanas.

3. vilkābeļu ziedi 30,0

vilkābeļu augļi 30,0
kosu laksti 30,0

āmuļu lapas 30,0

ķiploku sīpoli 30,0
arnikas ziedi 10,0

pelašķu laksti 40,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
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1 ēdamkaroti drogas, ļauj ievil-

kties V2stundu, lieto pa 'A glā-

zei 3 vai 4 reizes dienā.

4 dumbrāju zaķpēdiņu laksti 60,0

aveņu augļi 20,0
rožu augļi 50,0

anīsu augļi 30,0

stepes ežziedu augļi 10,0
melisu lapas 30,0
ceļmalīšu lapas 20,0
māllēpju lapas 20,0
bērzu lapas 10,0

amoliņu laksti 10,0
raudeņu laksti 20,0
tīrumu kosu laksti 30,0
pātaiņu laksti 30,0
māteru laksti 30,0
diļļu laksti un augļi 30.0

vilkābeļu augļi 40,0

dzelteno kaķpēdiņu ziedi 50,0
liepu ziedi 20,0
lakricas saknes 10,0
balto rožu vainaglapas 10,0
Uz 2 glāzēm verdoša ūdens

ņem 1 ēdamkaroti (5—6 g) dro-

gas, ļauj sautēties l/2 stundu,
lieto pa 150 g 3 reizes dienā 10—

15 minūtes pirms ēšanas.

5. āmuļu laksti 20,0
materu laksti 20,0
zaķpēdiņu/ ziedi 20,0

vilkābeļu ziedi 20,0
Uz H/3 glāzi verdoša ūdens

ņem 2 ēdamkarotes drogas, ļauj 2

stundas stāvēt, lieto pa V 4glā-
zei 3 vai 4 reizes dienā (1—2 mē-

nešus; pie hipertoniskās slimības,

aterosklerozes).

Sk. arī tējas pie aterosklerozes.

pie aterosklerozes

ķiploki
1. T-rae Allii sativi lieto pa 10—20 pilieniem 2 vai 3 reizes dienā.

2. Allilsatum lieto pa 10—20 pilieniem 2 vai 3 reizes dienā.

3. Sativinum lieto pa 15 pilieniem (ar pienu) 3 reizes dienā pirms
ēšanas.

kukurūza

4. Oleum Maydis lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes dienā 3 nedējas

(3 vai 4 kursi gadā, pēc katra ārstēšanās kursa 3—4 nedēļu pār-
traukums).

pienenes, dziedniecības

5. Pulv. rad. Taraxaci lieto pa 1 pulverim (1,0) 3—5 reizes dienā,

sīpoli, dārza

G. Allilcepum lieto pa 20—30 pilieniem 3 reizes dienā (3—4 nedēļas),
vilkābeles

7. Extr. Crataegi fluidi lieto pa 20—30 pilieniem 3 vai 4 reizes dienā

pirms ēšanas.

8. T-rae Crataegi 15,0, T-rae Valerianae 15,0; lieto pa 30—40 pilie-
niem 2 vai 3 reizes dienā.

zaķpediņas, dumbrāju
9. Inf. herb. Gnaphalii uliginosi 30,0—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei

3 vai 4 reizes dienā.

10. Extr. Gnaphalii uliginosi lieto pa 2 tabletēm (0,2) 3 reizes dienā.

tējas

t. vilkābeļu ziedi 15,0

kapmiršu lapas 15,0

āmuļu laksti 15,0
kosu laksti 15,0
pelašķu laksti 30,0

2. āmuļu laksti 20,0

pelašķu laksti 20,0
fukusu lapoņi 50,0

3. rūtu laksti 10,0

maura retēju laksti 10,0

pelašķu laksti 30,0
kosu laksti 30,0
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4. rūtu laksti 15,0

kapmiršu lapas 25,0

vilkābeļu ziedi 25,0

ķimeņu augji 25,0
baldriāna saknes 100,0

5. rūtu laksti 30,0

mazo mārsilu laksti 30,0
melisu lapas 40,0
Izlieto dienā I—21 —2 glāzes.

6. rūtu laksti 30,0

maura retēju laksti 30,0
melisu lapas (ziedi) 20,0

maijpuķīšu ziedi 10,0

Uz 1 glāzi auksta ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, Jauj 3 stun-

das stāvēt, tad 5 minūtes pavāra,

Jauj 15 minūtes ievilkties, izlieto

dienā 1 glāzi, izdzerot pa mal-

kiem.

7. arniku ziedi 5,0

pelašķu laksti 25,0
asinszālīšu laksti 20,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
1 ēdamkaroti drogas, Jauj Va
stundu ievilkties, izlieto dienā.

8. linu sēklas 20,0
bērzu pumpuri 5,0
bērzu lapas 10,0
māllēpju lapas 20,0

ceļmalīšu lapas 20,0
balto rožu vainaglapas 10,0
dzelteno kaķpēdiņu ziedi 30,0
amoliņu laksti 10,0

raudeņu laksti 20,0
kosu laksti 30,0
salviju laksti 30,0

dumbrāju zaķpēdiņu laksti 30,0
pātaiņu laksti 30,0

diļ]u augļi un laksti 30,0

stepes ežziedu augļi 10,0
aveņu augļi 20,0
anīsu augļi 30,0

rožu augļi 50,0
lakricas saknes 10,0

9. rūtu laksti 5,0

sētložņu laksti 5,0
asinszālīšu laksti 10,0

dumbrāju zaķpēdiņu laksti 30,0
māteru laksti 30,0

meža zemeņu augļi 10,0

diļju augļi 20,0
kosu laksti 10,0
mārsilu laksti 20,0
melisu lapas 5,0

māllēpju lapas 10,0
balto rožu vainaglapas 20,0

Uz 2 glāzēm verdoša ūdens

ņem 5—6 g drogas, pavāra, Jauj
tļ2 stundu ievilkties, lietopa 150 g

3 reizes dienā 10—15 minūtes

pirms ēšanas.

10. āmu|u laksti 15,0

salviju lapas 15,0

pelašķu laksti 15,0

raseņu laksti 20,0
dzelteno genciānu saknes 10,0

kalnu rūgtdijju saknes 10,0
Uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdam-

karoti drogas, pavāra, Jauj ievil-

kties, lieto pa 'A—Va glāzei 3 vai

4 reizes dienā.

11. pieneņu saknes 20,0

vārpatu sakneņi 20,0

ziepjusakņu saknes 20,0

pelašķu laksti 20,0

12. rūtu lapas 20,0
arniku ziedi 20,0

vilkābeļu ziedi 20,0

struteņu laksti 20,0

pelašķu laksti 20,0
Uz 1 ģlazi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, savāra, ļauj
1 stundu ievilkties, lieto pa V2

glāzei rītos tukšā dūšā; 12. tēju

izdzer dienā pa malkam.

pie bronhiālas astmas

ammi, zobainās

1. Khellinum lieto pa I—2 tabletēm 2 vai 3 reizes dienā,

efedras, kosu, divvārpu u. c.

2. Ephedrinum (Ephedrini hydrochloridi) lieto pa 1 tabletei (0,025)
1 vai 2 reizes dienā.

3. Ephedrolum (efedriną hidrohlorīds 0,025, dimedrols 0,025) lieto

pa 1 tabletei 2 vai 3 reizes dienā. (Kontrindikācijas sk. 1. sējumā

211. lpp.)
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krustaines, platlapainās
4. T-rae Senecionis platyphylli lieto pa 30—40 pilieniem, Platyphylli-

ni hydrotartras (Platyphyllinum) pa 1 tabletei (0,005) 2 vai 3

reizes dienā.

magones, miega
5. Khellatrinum lieto pa 1 tabletei 2 vai 3 reizes dienā (satur 0,02

papaveriną hidrohlorīdu, 0,02 kellīnu, 0,00025 atropīna sulfātu).
tējasaugs, Ķīnas
6. Theophedrinum lieto pa V2—1 tabletei 1 reizi dienā.

7. Antasthmanum lieto pa V2—1 tabletei 1 reizi dienā.

8. Euphyllinum (teofilīns 8070, etilēndiamīns 207o) lieto pa 1 tabletei

(0,1—0,15) 2 vai 3 reizes dienā pēc ēšanas; lieto ari sveču un mik-

roklizmu veidā; augstākā vienreizējā deva 0,5, diennakts — 1,5, in-

travenozi augstākā diennakts deva 0,5.
velnābols, vilkogas
9. Species Antiasthmaticae (Astmatolum, Pulvis Antiasthmaticus; (sk.

217. Ipp.) dedzina pa V 2tējkarotei vai smēķē kā cigaretes un

ieelpo dūmus.

10. Asthmatinutn dedzina vai smēķē kā cigaretes un ieelpo dūmus.

tējas

1. vaivariņu laksti 25,0
dzēlīgo nātru lapas 15,0
Šo vairumu drogas ņem uz

1 / verdoša ūdens, ļauj slēgtā
traukā siltumā 8 stundas stāvēt,
lieto pa '/4—72 glāzei 4 reizes

dienā pēc ēšanas.

2. struteņu laksti 15,0
izopa laksti 15,0

maura retēju laksti 15,0
efedras laksti 15,0

ālantu sakneņi 15,0

vilkābeļu ziedi 15,0
pļavas silpureņu ziedi 15,0
anīsu augļi 15,0

(lieto pie bronhiālās astmas, mo-

koša, nerimtīga klepus, aizdusas,

pie garā klepus (bērniem pa 1

tējkarotei 3 reizes dienā; M. No-

sals, A. Obuhovs, 1965.)

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, ļauj kā tē-

jai ievilkties, lieto pa
XU glāzei

3 vai 4 reizes dienā.

SVIEDRĒŠANAI

avenes, meža

1. Inf. fruct. Rubi idaei 20,0—200,0; izdzer karstu I—2 glāzes stundā,
dadži, lielie

2. Dcc. rad. Bardanae 15,0—200,0; lieto pa ēdamkarotei 3—4 reizes
dienā.

liepas, ziemas

3. Inf. flor. Tiliae 10,0—200,0; lieto pa I—2 glāzēm karstu vienā reizē,

plūškoks, melnais

4. Inf. flor. Sarnbuci 5,0—200,0; lieto karstu pa l/2—1 glāzei vienā

reizē.

upenes

5. Inf. fruct. Ribis nigri 20,0—200,0; lieto karstu pa V2—2 glāzēm
vienā reizē.

vītols, baltais, trauslais u. c.

6. Dcc. cort. Salicis 10,0 (15,0)—200,0; lieto pa ēdamkarotei (72 glā-
zei) 3 vai 4 reizes dienā.
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tējas

L* vītolu mizas 20,0
anīsu augļi 20,0

aveņu augļi 20,0

māllēpju lapas 20,0
liepu ziedi 20,0

2. piparmētru lapas 20,0

plūškoka ziedi 20,0
liepu ziedi 20,0
kumelīšu ziedi 20,0

Uz 2 glāzēm verdoša ūdens

ņem 1 ēdamkaroti drogas, pavāra
5 minūtes, lieto karstu pa I—2

glāzēm.

3.* liepu ziedi 20,0
meža aveņu augļi 20,0

4.* raudeņu laksti 10,0

māllēpju lapas 20,0
meža aveņu augļi 20,0

(vai tikpat liepu ziedi)

5. ērkšķu plūmju ziedi 10,0

deviņvīruspēka ziedi 10,0
kumelīšu ziedi 10,0
liepu ziedi 10,0
melnā plūškoka ziedi 10,0
vītolu mizas 10,0

6. lakricas saknes 40,0

liepu ziedi 60,0

7. kumelīšu ziedi (vai liepu
ziedi) 20,0
melnā plūškoka ziedi 20,0

8. kazeņu lapas 20,0
plūškoka ziedi 20,0

asinszālīšu laksti 20,0
kumelīšu ziedi 20,0

liepu ziedi 20,0

9. liepu ziedi 30,0
deviņvīruspēka ziedi 30,0

plūškoka ziedi 30,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, ļauj V2—

1 stundu ievilkties vai pavāra 5—

10 minūtes (ja drogā ir mizas

vai augļi), lieto karstu pa I—2

glāzēm vienā reizē (pie saaukstē-

šanās ar paaugstinātu tempera-
tūru).

10. baltā vītola mizas 30,0
liepu ziedi 30,0
puplakšu lapas 30,0

vērmeļu laksti 20,0
anīsu augļi 20,0
Uz 1 glāzi ūdens ņem 1

ēdamkaroti drogas, vāra s—lo5—10

minūtes, lieto pa V2—1 glāzei
(sviedrēšanās tēja pie reimatisma,
saaukstēšanās).

11. ceriņu ziedi 20,0

pelašķu ziedi 20,0
biškrēsliņu ziedi 5,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

2 tējkarotes drogas, ļauj 3—4

stundas ievilkties, lieto pa 7*4

glāzei tukšā dūšā (pie malārijas
lēkmēm, saaukstēšanās; tautas

medicīnā).

12. vītolu mizas 30,0

liepu ziedi 20,0
kumelīšu ziedi 20,0

plūškoka ziedi 20,0

deviņvīruspēka ziedi 10,0

peoniju ziedi 10,0
lakricas saknes 10,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, ļauj Va

stundu ievilkties vai pavāra s—»

10 minūtes, dzer siltu pa 2 glā-
zēm dienā (pie reimatisma, vielu

maiņas traucējumiem).

KLEPUS UN ELPOŠANAS ORGĀNU lEKAISUMU REMDINĀTĀJI

alantes, Helēna

1. Dcc. rhiz. et rad. Inulae 6,0—180,0, Sir. Liquiritae 20,0; lieto pa
ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā (vai ik pēc 2 stundām).

2. Enulenum lieto pa 25—40 pilieniem 3 reizes dienā,

altejas, dziedniecības

3. Inf. (dcc.) rad. Althaeae 10,0 (20,0)—200,0; lieto pa ēdamkarotei

3—5 reizes dienā.
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4. Inf. rad. Althaeae 3,0—100,0, Sir. Althaeae 20,0; lieto pa 1 tējka-

rotei 4—5 reizes dienā (bērns 2 gadiyvecuma).
anisi, parastie
5. Inf. fruct. Anisi 15,0—200,0; lieto pa ēdamkarotei 3—5 reizes dienā.

6. Liq. Ammonii Anisati lieto pa s—lo pilieniem 2—3 reizes dienā.

7. Oleum Anisi lieto pa 2—3 pilieniem vienā reizē,

ceļmalītes, lielās

8. Inf. fol. Plantaginis 10,0—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei 3 vai 4

reizes dienā.

dedestiņas, pļavas
9. Inf. herb. Lathyri pratensis 6,0 (8,0)—200,0; lieto pa l ēdamkarotei

ik pēc 2—3 stundām.

deviņvīruspēks, parastais
10. Inf. flor. Verbasci 5,0—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes

dienā.

eikalipti
11. T-rae Eucalypti lieto pa 15—20 pilieniem 3 reizes dienā (pie bron-

hīta, gripas).
12. T-rae Eucalypti 15,0, T-rae fol. Helianthi 15,0; lieto pa 20—30 pi-

lieniem 3 reizes dienā (pie klepus)*
fenhelis, parastais
13. Aqua Foenicidi lieto pa 1 ēdamkarotei 3—6 reizes dienā,

glaucijas, dzeltenās

14. Glaucini hydrochloridum lieto pa 1 tabletei (0,05) 2 vai 3 reizes

dienā pēc ēšanas.

ipekakuāna
15. Sir. Ipecacuanhae lieto pa 30—50 pilieniem (pieaudzis cilvēks),
kalmes

16. Inf. rhiz. Calami 15,0—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes dienā,

kāpnītes, zilās

17. Dcc. rad. Polemonii coerulei 3,0 (6;0)—200,0; lieto pa ēdamka-

rotei 3—5 reizes dienā 2 stundas pēc ēšanas.

18. Extr. Polemonii fluidi lieto pa 15 pilieniem 3 reizes dienā,

lakrica, kailā

19. Dcc. rad. Glycyrrhizae 15,0 (30,0)—200,0—300,0; lieto pa ēdam-

karotei 3 reizes dienā.

20. Liąuirilcnum (lakricas summārus flavonoīdus) lieto pa I—2 tab-

letēm (0,1—0,2) 3—4 reizes dienā.

21. Elixir pectorale lieto pa 20—40 pilieniem 3—4 reizes dienā (bēr-
niem dod tik pilienu, cik gadu tie veci).

22. Coihermops lieto pa 1 tabletei 2—3 reizes dienā,

magones, miega
23. Codeini lieto pa 1 tabletei (0,015) 2 vai 3 reizes dienā.

24. Codterpinum lieto pa 1 tabletei 2 vai 3 reizes dienā.

25. Mixtura Bechterevi lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes dienā,

māllēpes
26. Dcc. fol. Farfarae 15,0—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei ik pēc 2—

3 stundām.

mārsili, mazie

27. Inf. herb. Serpylli 15,0—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei 3 vai 4 rei-

zes dienā.

28. Extt. Serpylli fluidi 10,0, Sir. simpl. 90,0; lieto pa 1 tējkarotei
3 reizes dienā.
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29. Pertussinum lieto pa 1 ēdamkarotei vai V2—2 tējkarotēm (bērni)
3 reizes dienā.

narcises u. c. amarilisu dzimtas augi
30. Lycorini hydrochloridum lieto pa 1 tabletei (0,0001—0,0002) 3 rei-

zes diena (pie akūtiem un kroniskiem plaušu un bronhu iekaisu-

miem, bronhektāzijas, bronhiālās astmas. Lielas devas izraisa

vemšanu).

peļuzāles, lancetlapu
31. Inf. herb. Thermopsidis 0,6—180,0; lieto pa 1 ēdamkarotei 3 vai

4 reizes dienā (bērni pa tējkarotei).
32. Extr. herb. Thermopsidis sicc. lieto pa 1 tabletei (0,05) 3 reizes

dienā.

33. Pectolum lieto pa i tabletei 2 vai 3 reizes dienā (pieaudzis cil-

vēks).

priedes, parastās
34. Inf. gemm. Pini 20,0—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes dienā,

rasenęs

35. T-rae Droserae lieto pa 15—30 pilieniem 3 reizes dienā (kopā
ar ūdeni; pie garā klepus).

36. Extr. Droserae fluid. lieto pa 15—20 pilieniem 3 vai 4 reizes

dienā.

raudenes, parastās
37. Inf. herb. Origani 15,0—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei 3 vai 4 rei-

zes dienā.

salvijas, dziedniecības

38. Inf. fol. Salviae 8,0 (10,0)—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei 3—5

reizes dienā.

vaivariņi, purva

39. Inf. herb. Ledi palustri 15,0—300,0; lieto pa 1 ēdamkarotei ik pēc

2 stundām; bērniem pie garā klepus pa 1 tējkarotei 3 reizes

dienā.

40. Inf_. Ledi palustri 5,0 (10,0)—15 0. Sir. Althaeae 25,0; lieto pa

1 ēdamkarotei ik pēc 2 stundām.

vijolītes, trejkrāsu
41. Inf. herb. Violae tricoloris 20,0—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei 3

vai 4 reizes dienā

vijolītes, smaržīgās
42. Inf. rad. Violae odoratae 6,0 (8,0)—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei

3 vai 4 reizes dienā,

ziepenites, Sibīrijas
43. Dcc. rad. Polygalae 20,0—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei 4—5 rei-

zes dienā.

tējas

1.* alteju saknes 20,0

māllēpju lapas 20,0

raudeņu lapas 10,0
2.* priežu pumpuri 10,0

alteju saknes 20,0
lakricas saknes 20,0
anīsu augļi 10,0
salviju lapas 10,0

3.
* ceļmalīšu lapas 30,0

lakricas saknes 30,0
māllēpju lapas 40,0

4.
* alteju saknes 20,0

lakricas saknes 20,0

fenheļa (vai diļļu) augļi 10,0

Uz 2 glāzēm verdoša ūdens

ņem 1 ēdamkaroti drogas, ļauj



293

V 2stundu ievilkties, lieto pa 1

ēdamkarotei ik pēc 3 stundām.

5.* alteju saknes 20,0
ālantu sakneņi 20,0
raudeņu laksti 10,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, ļauj V2
stundu ievilkties, lieto pa 1 ēdam-

karotei 3—6 reizes dienā.

6. maura retēju laksti 20,0

marūbiju laksti 20,0

struteņu laksti 20,0
plūškoka ziedi 20,0
priežu pumpuri 20,0

7. Islandes ķērpji 40,0

smaržīgo vijolīšu saknes 20,0
priežu pumpuri 10,0

8. anīsu augļi 20,0
rožu augļi 20,0
māllēpju lapas 10,0
plūškoka ziedi 10,0
vītolu mizas 10,0

Uz 1 glāzi auksta ūdens ņem
4 tējkarotes drogas, ļauj 2 stun-
das stāvēt, tad pavāra, lieto pa
V 3 glāzei 3 reizes dienā (pie
bronhiālās astmas, garā klepus,
putrīda bronhīta, bronhektāzijas).
9. anīsu augji 10,0

fenheja augji 10,0
gaiļbiksīšu saknes 10,0
lakricas saknes 20,0

parasto akļu laksti 20,0
māllēpju lapas 10,0
Islandes ķērpji 10,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, pavāra, ļauj
V2stundu ievilkties, lieto pa V3
glāzei 3 reizes dienā (pie akūta

un kroniska bronhīta, plaušu em-

fizemas, fibrinozas pneimonijas).
10. mārsilu laksti 20,0

smaržīgo vijolīšu laksti 10,0
vaivariņu laksti 10,0
āmuļu laksti 10,0
māllēpju lapas 10,0
vilkābeļu ziedi 10,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

I ēdamkaroti drogas, ļauj ievil-

kties, izdzer dienā 5 vai 6 reizēs

(pie garā klepus, nervozitātes).
11. rasenęs 25,0

lancetisko ceļmalīšu laksti 25,0
trejkrāsu vijolīšu laksti 25,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

I—2 tējkarotes drogas, jauj I
stundu ievilkties, lieto pa 1 ēdam-

karotei 3 vai 4 reizes dienā (pie
spastiska klepus, garā klepus).

12. vaivariņu laksti 25,0

mazo nātru lapas 15,0
Drogu aplej ar 1 / verdoša

ūdens, ļauj siltumā slēgtā traukā

8 stundas stāvēt, lieto pa 'A glā-
zei (bērni pa 1 tējkarotei) 3 rei-

zes dienā pēc ēšanas (pie garā
klepus).

13. sētložņu lapas 10,0

kumeļpēdu lapas 10,0
ancīšu laksti 10,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
1 ēdamkaroti drogas, Jauj B—l28—12

stundas ievilkties, lieto pa '/< glā-
zei 4 reizes dienā.

14. anīsu augji 15,0

vilkābeļu ziedi 15,0
matuzāju laksti 15,0

struteņu laksti 15,0
melisu lapas 15,0

15. aveņu augļi 20,0

māllēpju lapas 20,0
raudeņu laksti 20,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, uzvāra, jauj
20 minūtes ievilkties, lieto pa Vj

glāzei 3 reizes dienā.

16. griķu ziedi 20,0
māllēpju lapas 20,0
zīda magoņu ziedi 30,0

plūškoka ziedi 20,0

liepu ziedi 20,0
deviņvīruspēka ziedi 30,0
meža malvu ziedi 30,0
lakaču laksti 30,0

17. meža malvu ziedi 60,0

griķu ziedi 10,0
zīda magoņu ziedi 10,0
lakaču laksti 10,0

Uz 1 / verdoša ūdens ņem

40—50 g drogas, Jauj 10—12

stundas ievilkties, lieto 5 vai 6
reizes dienā pa V 4glāzei (pie
sausa, novārdzinoša klepus, sausa

bronhīta).
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PIE PLAUŠU TUBERKULOZES

1. salviju lapas 3—B g
nātru lapas 2—5 g

ceriņu lapas 2—4 g

pelašķu laksti 2—4 g
Šo vairumu drogas ņem uz

3 glāzēm verdoša ūdens, ļauj
siltā vietā V2stundu stāvēt, lieto

siltu pa glāzei 3 reizes dienā 3

mēnešus un ilgāk; katru dienu

gatavo svaigu uzlējumu (ieteic
ārste Ļinkova pie plaušu tuber-

kulozes, ja nav citu orgānu sa-

slimšanu; sekmīgi lietojusi arī pie
ādas tuberkulozes, nelietojot neko

ārīgi).

2. dumbrāju zaķpēdiņu tinktūra —

T-rae Gnaphalii uliginosi lieto

pa V2tējkarotei 3 reizes dienā

»/a stundu pirms ēšanas (pie
kavernozas plaušu tuberkulozes,

abscesiem).

3. ālantu sakneņu un sakņu no-

vārījumu — Dcc. rhiz. et rad.

Inulae 10,0 (20,0)—200,0 lieto

pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes

dienā (ieteic prof. S. Tomiļins).

4. parasto akļu laksti 20,0
vērmeļu laksti 20,0
lakaču laksti 20,0

pelašķu laksti 20,0

kazeņu lapas 20,0

Ēstgribas rosināšanai.

5. zalkšu sūreņu sakneņi 10,0

kosu laksti 20,0
lakaču laksti 20,0

paegļu čiekurogas 10,0

Islandes ķērpis 25,0

Ēstgribas rosināšanai, pret

caureju. (Uz 1 glāzi auksta ūdens

ņem 1 ēdamkaroti drogas. Jauj
1 stundu stāvēt, pavāra, Jauj 10

minūtes ievilkties, lieto pa '/<

C/5) glāzei 4 vai 5 reizes dienā.

4. un 5. tēju lieto kā palīglīdzekli
pie ķimioterapijas vai citām ār-

stēšanas metodēm).
6. salviju lapas 20,0

anīsu augļi 20,0

pelašķu laksti 20,0

7. salviju lapas 25,0
valriekstu negatavu augju mi-

zas 25,0
baldriāna saknes 25,0
tīrumu kosu laksti 50,0
Uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdam-

karoti drogas, pavāra, Jauj ievil-

kties, lieto pa I—3 glāzēm dienā

2—3 mēnešus (pret svīšanu nak-

tīs).

8. parasto akļu laksti 20,0
tīrumu kosu laksti 30,0
maura sūreņu laksti 50,0

9. mazo mārsilu laksti 20,0
raseņu laksti 20,0
tīrumu kosu laksti 20,0

parasto akļu laksti 20,0

maura sūreņu laksti 20,0

10. parasto akļu laksti 20,0
tīrumu kosu laksti 20,0

maura sūreņu laksti 20,0

gaiļbiksīšu saknes 20,0

Uz 2 glāzēm verdoša ūdens

ņem 3 ēdamkarotes drogas, ļauj
20 minūtes ievilkties, izlieto die-

nā, izdzerot vairākās reizēs.

ĒSTGRIBAS ROSINĀŠANAI, KUŅĢA SEKRĒCIJAS UZLABOŠANAI

(Lieto 3 (2)—4 reizes dienā 20—30 minūtes pirms ēšanas.)

alantes, helēņa

1. T-rae Inulae lieto pa ēdamkarotei,

augstini, čemuru

2. Inf. herb. Centaurii 10,0 (15,0)—200,0; lieto pa ēdamkarotei.

3. T-rae amarae 15,0, T-rae Rhei 15,0; lieto pa 20—30 pilieniem,

ceļmalītes, lielās

4. Dcc. fol. Plantaginis majoris 10,0—200,0; lieto pa ēdamkarotei
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dižzirdzenes, dziedniecības

5. Pulv. Angelicae lieto pa 1 pulverim (0,5).

Islandes ķērpis
6. Dcc. Lichenes islandietis 20,0—200,0; lieto pa ēdamkarotei, 3—6 rei-

zes dienā.

kalmes

7. Dcc. rhiz. Calami 10,0 (15,0)—200,0 lieto pa ēdamkarotei, 15,0—

400,0 lieto pa V2glāzei.
8. T-rae Calami lieto pa 20—30 pilieniem,

pelašķi, parastie
9 Inf. herb. Millefolii 10,0 (20,0)—200,0; lieto pa ēdamkarotei (V2

glāzei),

pienenes, dziedniecības

10. Dcc. rad. Taraxaci 20,0—200,0; lieto pa XU glāzei,

piparmētras
11. T-rae Menthae piperitae lieto pa 15—20 pilieniem,

puplakši, trejlapu
12. Inf. Trifolii fibrini 10,0 (15,0)—200,0; lieto pa ēdamkarotei,

rabarberi, palmlapu
13. T-rae Rhei amarae lieto pa V 2tējkarotei (2 reizes dienā),

raudenes, parastās
14. Inf. herb. Orļgani vulgaris 15,0—200,0; lieto pa ēdamkarotei (pie

kuņģa atonijas, nepietiekamas sekrēcijas).

vērmeles

15. Inf. herb. Absinihii 10,0—200,0; lieto pa ēdamkarotei.

16. T-rae Absinthii lieto pa 15—20 pilieniem.

tējas gremošanas regulēšanai

1.* lakricas saknes 30,0

krūk|u mizas 20,0

anīsu augļi 20,0

sinepju sēklas 20,0

pelašķu laksti 10,0

2.* krūkļu mizas 30,0
nātru lapas 20,0

pelašķu laksti 10,0

3.* kalmju sakneņi 10,0

baldriāna sakneņi 10,0
nātru lapas 30,0
krūkļu mizas 30,0

piparmētru lapas 20,0

4. kalmju sakneņi 10,0
baldriāna sakneņi 10,0
nātru lapas 20,0

krūkļu mizas 30,0

pieneņu saknes 10,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, pavāra 10

minūtes, lieto pa V 2glāzei rītā

un vakarā.

5. piparmētru lapas 20,0
puplakšu lapas 20,0
augstinu laksti 20,0

pelašķu laksti 20,0

6. piparmētru lapas 50,0
marūbiju laksti 20,0
ancīšu laksti 20,0
palmlapu rabarberu saknes 20,0

7. puplakšu lapas'2o,o
piparmētru lapas 20,0

struteņu laksti 20,0
pieneņu saknes 20,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, (izvira,
karsē 10 minūtes, lieto pa V2glā-
zei pirms ēšanas.

8. piparmētru lapas 20,0

pļavas āboliņa lapas 20,0

augstiņu laksti 20,0

9. kumelīšu ziedi 30,0
baldriāna sakneņi 20,0
anīsu augļi 10,0
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dižzirdzeņu saknes 10,0

fenheļa augļi 10,0

10. pelašķu laksti 40,0

piparmētru lapas 30,0
puplakšu lapas 20,0

ķimeņu augļi 20,0
kumelīšu ziedi 20,0
baldriāna sakneņi 10,0

kalmju sakneņi 10,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
1 ēdamkaroti drogas, uzvāra, ļauj
ievilkties kamēr atdziest, lieto pa

V 2glāzei 3 reizes dienā pirms
ēšanas. 10. tēju izdzer pirms pus-
dienām 1 glāzi (siltenu).

ēstgribas tējas

1.* vērmeļu laksti 40,0

pelašķu laksti 10,0

2.* vērmeļu laksti 10,0
pelašķu laksti 10,0
nātru lapas 10,0

3.* pieneņu saknes 10,0

vērmeļu laksti 20,0
pelašķu laksti 20,0

4.* kalmju saknes 10,0
puplakšu lapas 10,0

vērmeļu laksti 10,0

ķimeņu augļi 10,0

5. vērmeļu laksti 20,0

pelašķu laksti 20,0

pieneņu saknes 10,0

6. rūtu lapas 20,0

augstiņu laksti 20,0

dižzirdzeņu saknes 10,0

salviju lapas 10,0

7. vērmeju laksti 10,0

puplakšu lapas 10,0

8. vērmeju laksti 70,0
puplakšu lapas 70,0

augstiņu laksti 60,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, ļauj 20 mi-

nutes ievilkties (4. tēju pavāra
20 minūtes), lieto pa ēdamka-

rotei apmēram V2stundu pirms
ēšanas.

9. apelsīnu mizas 20,0
puplakšu laksti 20,0
vērmeļu laksti 20,0

benediktdadžu laksti 20,0

augstiņu laksti 20,0

10. kanēļa mizas 20,0

kalmju sakneņi 20,0

puplakšu lapas 20,0

apelsīnu mizas 20,0

augstiņu laksti 20,0
vērmeļu laksti 20,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 tējkaroti drogas, ļauj ievilkties,

kamēr atdziest, lieto pirms ēša-

nas pa Vs vai ]ļ4 glāzei 3 vai

4 reizes dienā.

PIE ČŪLAS SLIMĪBĀM, GASTRĪTIEM

ceļmalītes, lielās

1. Succus Plantaginis lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes dienā 15—

30 minūtes pirms ēšanas (pie čūlas slimībām, anacīda gastrīta,

kolītiem).
2. Planlaglucidum lieto pa 1 tējkarotei 2 vai 3 reizes dienā pirms

ēšanas (izšķīdina 'At glāzē ūdens; pie čūlas slimībām, ja kuņģa
skābums normāls vai pazemināts, pie hipacīda gastrīta).

kāpnītes, zilās

3. Dcc. rad. Polemonii fluid. 6,0—200,0 lieto pa ēdamkarotei 3 reizes

dienā pēc ēšanas. Sk. 1. sējumā 299. Ipp.
4. Extr. Polemonii fluidi lieto pa 15 pilieniem 3 reizes dienā pēc

ēšanas.

kāposti, galviņu
5. Succus Brassicae sicci lieto pa 0,2 (iemaisa 4 karotēs silta ūdens)

3 reizes dienā V2stundu pirms ēšanas (pie čūlas slimībām, kro-
niska gastrīta, holangohepatīta).
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kartupeji
6. Succus Solani tuberosi lieto pa 5 ēdamkarotēm 3 reizes dienā pirms

ēšanas.

krustaines, platlapainās
7. T-rae Senecionis platyphylli lieto pa 30—40 pilieniem 2 vai 3

reizes dienā.

smiltsērkšķi, pabērzu

8. Oleum Hippophaes lieto pa 1 tējkarotei 2 vai 3 reizes dienā,

zaķpediņas, dumbrāju
9. Extr. Gnaphalii uliginosi fluidi lieto pa 30—40 pilieniem pirms ēša-

nas.

10. T-rae Gnaphalii uliginosi lieto pa V 2tējkarotei 3 vai 4 reizes

dienā V2stundu pirms ēšanas

tējas pie čūlas slimībām

1. fenheļa augli 20,0
kumelīšu ziedi 20,0

alteju saknes 20,0
lakricas saknes 20,0
vārpatu sakneņi 20,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

2 tējkarotes drogas, ļauj 20 mi-

nūtes ievilkties, lieto pa 1 glāzei
vakarā.

2. fenheja augli 20,0
kumelīšu ziedi 20,0
liepu ziedi 40,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
2 tējkarotes drogas, ļauj ievil-

kties, izlieto dienā I—3 glāzes.
3. lavandu ziedi 10,0

kumelīšu ziedi 10,0
melisu lapas 10,0

pieneņu saknes 10,0
plikstiņu laksti 20,0
krūkju mizas 20,0

Uz 1 glāzi ūdens ņem 1

ēdamkaroti drogas, savāra, iz-

lieto dienā 2 (3) glāzes.

4. kserantēmu laksti 20,0
asinszālīšu laksti 20,0
augstiņu laksti 20,0

pelašķu laksti 20,0
lielo ceļmalīšu laksti ar sak-

nēm 20,0
kosu laksti 10,0 (15,0)
Uz 1 / verdoša ūdens ņem

3 ēdamkarotes drogas, ļauj sil-

tumā V 2stundu ievilkties, lieto

pa V2glāzei 3 reizes dienā (tau-
tas medicīnā).

5. rožu augji 30,0

diUu augli 30,0

dumbrāju zaķpēdiņu laksti 10,0
tīrumu kosu laksti 10,0
ancīšu laksti 20,0

slotiņu vībotņu laksti 20,0
asinszālīšu laksti 40,0

pelašķu laksti 70,0
balto rožu vainaglapas 10,0
lielo ceļmalīšu lapas 40,0

kumelīšu ziedi 10,0

klinģerīšu ziedi 10,0
Uz V 2l verdoša ūdens ņem

6 g drogas, uzvāra, Jauj V2
stundu ievilkties (bet nevāra),
lieto pa V 2glāzei 4 reizes dienā

15—20 minūtes pirms ēšanas (pie
čūlas slimībām, pierimuša akūta

gastrīta).
6. lupstāju augju pulveris 2

ēdamkarotes

lupstāju saknes 20,0
pieneņu saknes 5,0

alteju saknes 15,0
Drogu aplej ar 0,1 degvīna,

pieliek V 2glāzi medus, ļauļ siltā

vietā stāvēt 9 dienas, izkāš, lieto

pa 2 ēdamkarotēm rītā un va-

karā (G. Kadajevs; tautas medi-

cīnā).
7. salviju lapas 20,0

lielo ceļmalīšu lapas 20,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, lieto (1—

2 mēnešus) pirmajās 10 dienās

pa V3glāzei, pēc tam pa V2glā-
zei 3 reizes dienā pirms ēšanas

(tautas medicīnā).
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tējas pie gastrīta

j. kumelīšu ziedi 20,0
fenheļa augļi 20,0

alteju saknes 20,0
lakricas saknes 20,0
Uz l glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, uzvāra, ļauj
ievilkties, kamēr atdziest, izdzer

1 glāzi vakarā.

2. alteju saknes 20,0
tauksakņu saknes 20,0
Uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdam-

karoti drogas, pavāra kādas 10

minūtes, izlieto dienā 1 glāzi, iz-

dzerot pa malkam pirms ēšanas.

3. timiāna laksti 20,0

marūbiju laksti 20,0

augstiņu laksti 20,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, ļauj ievil-

kties, kamēr atdziest, izlieto pa
I—2 glāzēm dienā, izdzerot pa

malkam.

4. nātru lapas 20,0
asinszālīšu laksti 20,0

Uz 3—4 glāzēm verdoša ūdens

ņem 2 ēdamkaroles drogas, ļauj
ievilkties, kamēr atdziest, lieto pa
% glāzei 3—4 reizes dienā pirms
ēšanas.

5. kazeņu lapas 20,0
klinģerīšu ziedi 10,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, ļauj 2 stun-

das ievilkties, lieto pa '/2 glāzei
2 reizes dienā V 2stundu pirms
ēšanas.

6. struteņu laksti 10,0

ālantu sakneņi 10,0
ancīšu laksti 10,0
lupstāju saknes 10,0

tauksakņu saknes 10,0

piparmētru lapas 10,0

alteju saknes 10,0

māllēpju lapas 10,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, ļauj ievil-

kties, izlieto dienā 2 —3 glāzes.

7. kumelīšu ziedi 40,0
melisu lapas 30,0

piparmētru lapas 30,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
1 ēdamkaroti drogas, ļauj ievil-

kties, lieto pa 'A—V2 glāzei pirms
ēšanas.

8. piparmētru lapas 15,0

puplakšu lapas 20,0
pelašķu laksti 15,0

asinszālīšu laksti 30,0

diļļu augļi 15,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, uzvāra, ļauj
2 stundas ievilkties, izlieto dienā

2 glāzes, izdzerot pa malkiem

(pie hiperacīda gastrīta, ja nav

aizcietējumu).

9. dumbrāju zaķpēdiņu laksti 20.0

puplakšu lapas 10,0
piparmētru lapas 10,0

augstiņu laksti 10,0

pelašķu laksti 10,0

fenheļa augļi 10,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, ļauj 15—

20 minūtes ievilkties, lieto pa
l/i

glāzei 2—4 reizes dienā (pie hi-

peracīda gastrīta).

10. asinszālīšu laksti 60,0
piparmētru lapas 40,0

krūkļu mizas 40,0
maura sūreņu laksti 30,0

dumbrāju zaķpēdiņu laksti

30,0

diļļu augļi 20,0
baldriāna saknes 20,0

apiņu rogas 10,0

Uz 2 glāzēm verdoša ūdens

ņem 4 ēdamkarotes drogas, uz-

vāra, ļauj 10 minūtes ievilkties,

no rīta pirms ēšanas izdzer 1

glāzi, pārējo izdzer 3 reizēs dienā

(pie hiperacīda gastrīta ar vēdera

aizcietējumiem).

11. piparmētru lapas 20,0
dumbrāju zaķpēdiņu laksti

15,0
pelašķu laksti 20,0

asinszālīšu laksti 30,0

maura sūreņu laksti 15,0
kumelīšu ziedi 10,0

diļļu augļi 10,0
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ķimeņu augļi 10,0

apiņu rogas 5,0
krūkļu mizas 20,0
baldriāna saknes 10,0
Uz 1 / verdoša ūdens ņem

4 ēdamkarotes drogas, pavāra,
ļauj siltā vietā (plītskrāsnī vai

tml.) kādas 10 stundas ievilkties,

no rīta tukšā dūšā izdzer 1 glāzi,
pārējo 3 vai 4 reizēs dienā pēc
ēšanas (pie hiperacīda gastrīta ar

vēdera aizcietējumiem).
12. ceļmalīšu lapas 40,0

asinszālīšu laksti 40,0

dumbrāju zaķpēdiņu laksti

40,0

augstiņu laksti 20,0
maura sūreņu laksti 20,0

piparmētru lapas 10,0
kalmju sakneņi 10,0

pelašķu ziedi 10,0
ķimeņu augļi 5,0

Uz 1 / verdoša ūdens ņem
3 ēdamkarotes drogas, savāra,

ļauj slēgtā traukā 10 stundas

ievilkties, lieto siltenu pa V 2glā-
zei 4 reizes dienā V2stundu pēc
ēšanas (pie hiperacīda gastrīta).
13. dumbrāju zaķpēdiņu laksti

40,0
asinszālīšu laksti 400

ceļmalīšu lapas 40,0

augstiņu laksti 20,0

maura sūreņu laksti 20,0

struteņu laksti 20,0

salviju lapas 20,0

pelašķu ziedi 15,0
piparmētru lapas 20,0

kalmju sakneņi 10,0

ķimeņu sēklas 6,0

Uz 1 / verdoša ūdens ņem

40,0 (6 ēdamkarotes) drogas,
ļauj 12 stundas ievilkties, lieto

(1—2 mēnešus) pa V 2glāzei 3
vai 4 reizes dienā 1 stundu pēc
ēšanas (pie hiperacīda gastrīta,
čūlas slimībām).

14. pelašķu laksti 20,0

dzeloņaino flomu laksti 20,0

augstiņu laksti 20,0

matuzāļu laksti 20,0
lielo ceļmalīšu lapas 20,0

cigoriņu laksti un saknes 20,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, pavāra 10

minūtes, ļauj lļ2 stundu ievilkties,
lieto (I—2 mēnešus) pa

l/2 glā-
zei 3 reizes dienā V2stundu pirms
ēšanas (pie anacida gastrīta).

15. cigoriņu lapas 30,0

augstiņu laksti 20,0
asinszālīšu laksti 20,0

pelašķu laksti 20,0

matuzāļu laksti 40,0

genciānu sakneņi, saknes 20,0

Uz 1 / auksta ūdens ņem 15 g

drogas, Jauj 6 stundas stāvēt un

pa laikam saskalina, tad pavāra
5 minūtes, kad atdzisis, izkāš,
lieto pa V 2glāzei 4 reizes dienā

20 minūtes pirms ēšanas (pie
anacīda gastrīta).

16. benediktdadžu laksti 20,0

vērmeju laksti 20,0
augstiņu laksti 20,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 tējkaroti drogas, uzvāra, ļauj
ievilkties, kamēr atdziest, izlieto

pa glāzei dienā (pie ahīlijas —

fermentu un skābes trūkuma

kuņģa sulā).
17. liepu ziedi 20,0

linu seklas 20,0
lakricas saknes 20,0

kalmju sakneņi 20,0
piparmētru lapas 20,0
fenheļa augļi 20,0

18. struteņu laksti 10,0

pelašķu laksti 20,0
asinszālīšu laksti 20,0
kumelīšu ziedi 20,0

19. benediktdadžu laksti 10,0

dižzirdzeņu saknes 10,0

puplakšu lapas 10,0
trejkrāsu vijolīšu laksti 10,0
dziedniecības amoliņa laksti

10,0
mārsilu laksti 10,0

20. asinszālīšu laksti 60,0

pelašķu laksti 30,0

piparmētru lapas 30,0

kalmju sakneņi 10,0
diļļu augļi 30,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, pavāra kā-
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das 10 minūtes, Jauj 20 minūtes

ievilkties, izlieto dienā 2 glāzes
(pie kuņģa paaugstināta skā-

buma).

21. cigoriņu saknes 10,0

paegļu čiekurogas 10,0

dižzirdzeņu saknes 30,0

salviju lapas 30,0
vērmeļu laksti 30,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

2 tējkarotes drogas, pavāra, ļauj
atdzist, izlieto dienā I—2 glāzes
(pie kuņģa paaugstināta skā-

buma).

pie meteorisma

dilles, smaržīgās
1. Inf. fruct. Anethi 10,0 (20,0)—200,0; lieto pa Vs glāzei.
2. Anethinum lieto pa I—2 tabletēm (0,1) 3—5 reizes dienā (pie spas-

tiskām kolikām, meteorisma).
dižzirdzenes, dziedniecības

3. Pulv. Angelicae lieto pa 1 pulverim (0,5) 2 vai 3 reizes dienā,

fenhelis, parastais
4. Aqua Foeniculi lieto pa 1 ēdamkarotei 3—6 reizes dienā,

ķimenes, pļavas
5. Inf. fruct. Carvi 20,0—200,0; lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā,

kumelītes, dziedniecības

6. Inf. flor. Chatnomillae 10,0—200,0; lieto pa 'A glāzei 3 vai 4 rei-

zes dienā.

mārsili, mazie

7. Thymolum lieto pa 0,1 g 2 vai 3 reizes dienā (mazina rūgšanas

procesus zarnu traktā).
pētersīļi, dārza

8. Inf. fruct. Pctroselini 10,0—200.0; lieto pa ēdamkarotei (V 4glāzei)
3—4 reizes dienā

rabarberi, palmlapu
9. T-rae Rhei amara lieto pa V2—1 tējkarotei 2 reizes dienā pirms

ēšanas.

tējas

L* kumelīšu ziedi 20,0
raudeņu laksti 20,0

2.* ķimeņu augļi 20,0
kumelīšu ziedi 40,0

raudeņu laksti 20,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 (2) tējkarotes drogas, pavāra,
ļauj 20 minūtes ievilkties, lieto

pa V2 glāzei rītā un vakarā.

3. piparmētru lapas 10,0

fenheļa (vai diļļu) augļi 10,0
baldriāna sakneņi 10,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 tējkaroti drogas, ļauj V2stundu

ievilkties, lieto pa 2 ēdamkarotēm

3 vai 4 reizes dienā.

4. kumelīšu ziedi 20,0

klinģerīšu ziedi 20,0
piparmētru lapas 20,0

baldriāna sakneņi 20,0

5. ķimeņu augļi 20,0
kumelīšu ziedi 20,0

piparmētru lapas 20,0
baldriāna sakneņi 10,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, ļauj 3 stun-

das ievilkties, lieto pa 73 glāzei
3 reize* dienā V2stundu pēc ēša-

nas.

6. kimenu augļi 40,0
diļļu 'augļi 10,0

pelašķu Tapas 10,0

auzu salmi 20,0

7. kimenu augļi 20,0

diļļu augļi 10,0

pelašķu laksti 20,0

auzu salmi 30,0

kalmju sakneņi 10,0
baldriāna saknes 5,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
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1 ēdamkaroti drogas, vāra 10 mi-

nūtes, izlieto dienā, izdzerot pa
malkam.

8. kalmju sakneņi 30,0
baldriāna sakneņi 10,0
pieneņu saknes 10,0
krūkļu mizas 20,0
nātru lapas 30,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
1 ēdamkaroti drogas, pavāra 10

minūtes, lieto pa V 2glāzei rītā
un vakarā (pie meteorisma ar

aizcietējumiem).

9. fenheļa augļi 10,0

piparmētru lapas 20,0
kumelīšu ziedi 60,0
baldriāna saknes 10,0

10. anīsu augļi 10,0

fenheļa augļi 10,0
piparmētru lapas 20,0
kumelīšu ziedi 30,0

krūkļu mizas 30,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

2 tējkarotes drogas, pavāra, lieto

pa 1 glāzei I—2 reizes dienā

(pie kolikām, meteorisma, sma-

guma sajūtas kuņģī).

SAVELKOSI LĪDZEKĻI PIE ENTERITIEM, KOLĪTIEM UN

CITAS IZCELSMES CAUREJAM

alkšņi
1. Inf. fruct. Alni 4,0—200,0; lieto pa 'A glāzei 3 vai 4 reizes dienā

(pie akūtiem kolītiem, enterītiem).
2. Inf. (dcc.) cort. Alni 15,0—200,0; lieto pa ēdamkarotei 3 vai 4 rei-

zes dienā (pie enterītiem, kolītiem).
3. T-rae fruct. Alni lieto pa 25 pilieniem; T-rae cort. Alni pa 30—

40 pilieniem 3 reizes dienā (pie enterītiem, kolītiem).
4. Extr. fruct. Alni siccum (Tchmelinum) lieto pa 0,5—0,6 g 3—6

reizes dienā (pie nespecifiskām kroniskām un akūtām caurejām,

pie enterītiem, kolītiem, kā palīglīdzekli pie dažādiem gremošanas
trakta darbības traucējumiem).

asinszālītes, divšķautņu
5. Inf. herb. Hyperici 10,0 (20,0)—200,0; lieto pa '/a glāzei 3 reizes

dienā.
6. T-rae Hyperici lieto pa 30—40 pilieniem vienā reizē pēc ēšanas,

biškrēsliņi, parastie
7. Inf. flor. Tanaceti 5,0 (15,0)—200,0; lieto pa I—3 ēdamkarotēm

3 reizes dienā (pie enterītiem).

brūnvālītes, dziedniecības

8. Dcc. rad. (rhiz.) Sanguisorbae 20,0 (30,0)—200,0; lieto pa ēdam-

karotei 5—6 reizes dienā (ik pēc 2 stundām; pie asiņainas caur-

ejas, dizentērijas).
9. Extr. Sanguisorbae fluidi lieto pa 30—50 pilieniem 3 vai 4 reizes

dienā (pie caurejas, dizentērijas).
10. Sorbex lieto pa 1 tabletei 3 vai 4 reizes dienā (pie caurejas, asi-

ņošanas).
11. Sanalbinum lieto pa 1 pulverim (0,5) 3—6 reizes dienā (pie caure-

jas).
ceļmalītes, lielās

12. Dcc. fol. Plantaginis majoris 10,0—200,0; lieto pa ēdamkarotei

3—5 reizes dienā (pie enterītiem, kolītiem).

13. Plantaglucidum lieto pa I—3 tabletēm (0,5) 3 reizes dienā V2
stundu pirms ēšanas (izšķīdina 'A glazē ūdens; pie enterītiem,

kolītiem).

14. Succus Plantaginis lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes dienā 15—

30 minūtes pirms ēšanas (pie caurejas).
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eleagni, šaurlapu
15. Inf. (Dcc.) fruct. Elaeagni 50,0—300,0; lieto pa 2—3 ēdamkarotēm

2—4 reizes dienā pirms vai pēc ēšanas (pie caurejas, gremošanas
trakta iekaisumiem).*

16. Pulv. fruct. Elaeagni lieto pa 2—3 ēdamkarotēm (bērni pa 1 tēj-
karotei) 2—4 reizes dienā (pie caurejas).

17. Pschatinum lieto pa 1 pulverim (0,5) 3 vai 4 reizes dienā (pie
caurejas, kuņģa-zarnu trakta iekaisumiem).

irbenes, parastās
18. Dcc. cort. Viburni 10,0—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes

dienā (pie caurejas).
19. Extr. Viburni fluidi lieto pa 20—30 pilieniem 2 vii 3 reizes dienā

(pie caurejas).
ķiploki
20. Allilsatum, Sativinum lieto pa 15 pilieniem 3 reizes dienā V2stundu

pirms ēšanas (pie caurejas).
kumelītes, dziedniecības

21. Inf. flor. Chamomillae 10,0 (20,0)—200,0; lieto pa ēdamkarotei

3 vai 4 reizes dienā.

mārsili, mazie

22. Thymolum lieto pa 0,1 g 2 vai 3 reizes dienā (pie caurejas kā

antiseptisku līdzekli).
mellenes

23. Dcc. fruct. Myrtillae 20,0—200,0; lieto pa V2—l glāzei 2 vai 3

reizes dienā.

plūškoks, melnais

24. Inf. flor. Sambuci nigri 20,0—200,0, lieto pa l/2 glāzei 3 reizes

dienā 1 stundu pirms ēšanas (kā savelkošu līdzekli).
retēji, meža

25. Dcc. rhiz. Tormentillae 15,0 (20,0)—200,0; lieto pa I—2 ēdamka-

rotēm 3—5 reizes dienā.

26. T-rae Tormentillae lieto pa 1 tējkarotei 3 reizes dienā.

27. Pulv. rhiz. Tormentillae lieto pa 1 pulverim (0,5) 4 reizes dienā,

skābenes, blīvās

28. Dcc. rad. Rumicis conferti 3,0—180,0; lieto pa 1 ēdamkarotei

3 reizes dienā (pie caurejas).
sūrenes, zalkšu

29. Dcc. rhiz. Bistortae 20,0—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes

dienā (pie caurejas, pie dizentērijas kopā ar antibiotikām).
30. Extr. (T-rae) Bistortae fluidi lieto pa 30 pilieniem 3 reizes dienā.

31. Pulv. rhiz. Bistortae lieto pa 1 pulverim (0,5) 3 vai 4 reizes

dienā.

valrieksti, grieķu
32. Inf. pericarp. Juglandis 20,0—200,0; lieto pa ēdamkarotei 3 reizes

dienā.

tējas

1.
* zalkšu sūreņu sakneņi 20,0

blīvo skābeņu sakneņi 20,0

2. * meža retēju sakneņi 10,0
zalkšu sūreņu sakneņi 40,0

3.* zalkšu sūreņu sakneņi 20,0

brūnvālišu sakneņi 20,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

2 tējkarotes drogas, ļauj V2stun-

du ievilkties, izlieto dienā 3 vai

4 reizēs.

4.* ievu aug|i 30.0

melleņu augļi 20,0
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Uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdam-

karoti drogas, vāra 20 minūtes,
lieto pa 'A—Va glāzei 3 reizes

dienā.

5. * alkšņu augļkopās 20,0
zalkšu sūreņu sakneņi 10,0

Uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdam-

karoti drogas, uzvāra, ļauj 72
stundu ievilkties, lieto pa 74 glā-
zei 4—6 reizes dienā.

6. meža retēju sakneņi 10,0

alkšņu augļkopās 20,0
Uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdam-

karoti drogas, uzvāra, ļauj ievil-

kties, izlieto dienā 3 reizēs.

7. ozolu mizas 10,0
kalmju (vai meža retēju) sak-

neņi 10,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

I ēdamkaroti drogas, ļauj 20 mi-

nūtes ievilkties, kad atdzisis, iz-

kāš, lieto pa ēdamkarotei 5 vai

6 reizes dienā.

8. ozolu mizas 40,0
grieķu valriekstu lapas 60.0

9. ozolu mizas 25,0

kalmju sakneņi 25,0

mārsilu laksti 25,0
valriekstu lapas 25,0
Uz 1 glāzi auksta ūdens ņem

I pilnu tējkaroti drogas, ļauj 6

stundas stāvēt, tad savāra, iz-
lieto dienā, izdzerot pa malkam.

10. zalkšu sūreņu sakneņi 15,0
ceļmalīšu lapas 15,0
melleņu augļi 15,0
kumelīšu ziedi 10,0
meža retēju sakneņi 10,0
Islandes ķērpji 10,0

Uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdam-

karoti drogas, savāra, izdzer
dienā vairākās reizēs.

11. melleņu augļi 20,0
ceļmalīšu lapas 10,0
dzelteno kaķpēdiņu ziedi 10,0

zalkšu sūreņu sakneņi 30,0
brūnvālišu sakneņi 10,0

Uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdam-

karoti drogas, pavāra 10 minū-

tes, lieto pa 7a glāzei 3 reizes

dienā pirms ēšanas.

12. augstiņu laksti 20,0
pelašķu laksti 20,0

puplakšu laksti 20,0
rabarberu saknes 20,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
1 ēdamkaroti drogas, ļauj ievil-

kties, kamēr atdziest, lieto pa V3
glāzei 3 reizes dienā (pie dispep-
sijas).

13. meža retēju sakneņi 10,0

piparmētru lapas 10,0

melleņu lapas 10,0
nātru lapas 10,0

grieķu valriekstu lapas 10,0
kumelīšu ziedi 10,0

14. meža retēju sakneņi 15,0
zalkšu sūreņu sakneņi 15,0

plikstiņu laksti 30,0
maura retēju laksti 10,0

piparmētru lapas 10,0
kumelīšu ziedi 10,0

15. tauksakņu saknes 20,0

maura sūreņu laksti 20,0

linu sēklas (veselas) 20,0
Uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdam-

karoti drogas, savāra, ļauj V2
stundu ievilkties, izlieto dienāvai-

rākās reizēs 2 —3 glāzes (pie ko-

litą; jāievēro diēta).
16. fenheļa augļi 50,0

augstiņu laksti 50,0
17. anīsu augļi 25,0

fenheļa augļi 25,0
koriandra augļi 25,0
ķimeņu augļi 25,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

2 tējkarotes drogas, ļnuj ievilk-

ties V2stundu, izlieto dienā 1—

2 glāzes (pie dispepsijas, meteo-

risma).

CAUREJAS LĪDZEKĻI

alkšņi
1. Alglufinum lieto pa 35—40 pilieniem (2—3 ēdamkarotes) vakarā,

alojes
2. Extr. Aloes spissum (pilulas vai tabletes) lieto pa 0,05—0,1 g

2 vai 3 reizes dienā.
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3. Exir. Aloes siccutn (šķīdina karstā ūdenī 1 : 10) lieto pa 0,015—

0,1 g vienā reizē.

4. T-ra Aloes lieto pa 10—20 pilieniem vienā reizē,

ceļmalītes, smilts

5. Sem. Plantaginis psyllii, Mucilaginis sem. Psyllii lieto 10,0—

15,0 sasmalcinātu sēklu vakarā vai 4—20 g sēklu uz 1 glāzi
karsta ūdens, ļauj atdzist, lieto pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes

dienā,

gaiļbiksītes
6. Inf. flor. Primulae 20,0—200,0; lieto pa

lļ2 glāzei 2 vai 3 reizes

dienā (pie kroniska aizcietējuma).

kassijas
7. Inf. fol. Sennae 10,0 (20,0)—200,0; lieto pa tējkarotei līdz ēdam-

karotei I—3 reizes dienā.

krūklis, trauslais

8. Dcc. cort. Frangulae 20,0—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei 3 vai

4 reizes dienā vai pa V 2 glāzei 2 reizes dienā.

9. Tab. (extr.) Frangulae lieto pa I—2 tabletēm (0,2) vakarā.

10. Rhamnilum lieto pa I—2 tabletēm (0,2) vakarā,

laminārijas
11. Laminaria saccharina pulveri lieto pa V2—1 tējkarotei 1 reizi

dienā.

lini, sējas
12. Sem. Lini cont. lieto pa ēdamkarotei ar ūdeni,

pabērzs, parastais
13. Dcc. fruct. Rhamni 20,0—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei 3 vai 4

reizes dienā vai pa V2glāzei vakarā.

14. Sivercinum lieto pa ēdamkarotei 1 reizi dienā (vakarā),
pienenes, dziedniecības

15. Dcc. rad. Taraxaci 20,0—200,0; lieto pa glāzei 3 vai 4 reizes

dienā.

plūškoks, melnais

16. Inf. flor. Sambuci 5,0—200,0; lieto pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes

dienā (viegls caurejas līdzeklis).
rabarberi, palmlapu
17. Tab. rad. Rhei lieto pa 1 tabletei (0,5) 2 vai 3 reizes dienā vai

pa I—2 tabletēm vakarā (diennakts deva 2,0).

18. Extr. Rhei sicci 3,0, Extr. Aloes 3,0, Extr. et pulv. Liąuiritiae;
lieto pa I—21 —2 pilulām vakarā.

19. Sir. Rhei lieto pa V2— 1 tējkarotei (bērni) vai pa ēdamkarotei

2 reizes dienā.

20. T-rae Rhei amarae spirituosae lieto pa V2—l tējkarotei 2 reizes

dienā pirms ēšanas (pie kuņģa atonijas, meteorisma, gremošanas
uzlabošanai).

rīcins, parastais
21. 01. Ritini lieto pa 25,0 vienā reizē,

skābenes

22. Pulv. rad. Rumicis conferti lieto pa I—2 pulveriem (0,5) vakarā,

sūrenes, blusu

23. Inf. herb. Polygoni persicariae 10,0 (20,0)—200,0; lieto pa ēdam-

karotei 3 reizes dienā (ja vajadzīgs, devu palielina līdz 100 ml

vienā reizē).
24. Extr. Polygoni persicariae fluidi lieto pa 30—40 pilieniem 3 reizes

dienā (pie kroniskiem spastiskiem aizcietējumiem, hemoroīdiem).
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tējas

1.* krūkju mizas 50,0
puplakšu lapas 20,0
pelašķu laksti 20,0
ķimeņu augji 10,0

2. * krūkļu mizas 50,0
puplakšu lapas 20,0
amoliņa laksti 20,0
ķimeņu aug]i 10,0

3.* krūkļu mizas 80,0
ķimeņu augļi 10,0
lakricas saknes 10,0

koriandra augļi 10,0

4.* sennas lapas 60,0
krūkļu mizas 50,0

pabērzu augļi 50,0
anīsu augļi 20,0
lakricas saknes 20,0

5. * krūkļu mizas 20,0

pabērzu augļi 20,0

puplakšu lapas 10,0

Uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdam-

karoti drogas, pavāra 10 minūtes,
ļauj 20 minūtes ievilkties, lieto

pa V2—1 glāzei vakarā.

6. krūk[u mizas 30,0
piparmētru lapas 20,0
nātru lapas 30,0

kalmju sakneņi 10,0
baldriāna saknes 10,0
ķimeņu augji 10,0
(pret aizcietējumiem ar mete-

orismu).

7. krūkju mizas 30,0
zīda magoņu ziedi 10,0
balto panātru ziedi 10,0
kumelīšu ziedi 10,0

ērkšķu plūmju ziedi 10,0
ķimeņu augji 10,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

2 tējkarotes drogas, uzvāra, jauj
20 minūtes ievilkties, lieto pa 1—

2 glāzēm dienā (vēdera izejas
regulācijai pie hepatīta).

8. krūkļu mizas 25,0

plūškoka ziedi 10,0
balto panātru ziedi 10,0

kumelīšu ziedi 10,0

ērkšķu plūmju ziedi 10,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, uzvāra, ļauj
20 minūtes ievilkties, izlieto pa
2—3 glāzēm dienā (pie kroniska

aizcietējuma).
9. krūkļu mizas 80,0

ķimeņu augļi 10,0

apelsinu mizas 10,0

10. plūškoka ziedi 20,0

pabērzu augli 20,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
1 ēdamkaroti drogas, uzvāra, ļauj
20 minūtes ievilkties, lieto rītā

un vakarā pa glāzei.

PIE HEMOROĪDIEM

blaktenes, lauku

1. Dcc. Ononidis arvensis 10,0—200,0; lieto pa ēdamkarotei 2 vai 3

reizes dienā pēc ēšanas.

2. T-rae Ononidis arvensis lieto pa 40—60 pilieniem 3 reizes dienā,

lakrica, kailā

3. Pulv. Glycyrrhizae comp. lieto pa I—2 tējkarotei I—3 reizes dienā

(iejauc ūdeni).

tējas

I.* krūkļu mizas 20,0
lakricas saknes 20,0

pelašķu laksti 20,0

sennas lapas 20,0
koriandra augli 20,0

2. krūkļu mizas 20,0

nātru lapas 20,0

sennas lapas 20,0
pelašķu laksti 20,0
lakricas saknes 20,0
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3 krūkļu mizas 20,0
nātru lapas 20,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
1 ēdamkaroti drogas, pavāra 10

minūtes, ļauj 20 minūtes ievilk-

ties, lieto pa V3—1 glāzei 3 vai

4 reizes dienā 1 stundu pirms
ēšanas.

4. nātru lapas 20,0

lielo ceļmalīšu lapas 20,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, ļauj V2
stundu ievilkties, lieto pa glāzei
3 vai 4 reizes dienā.

5. ozolu mizas 30,0
linu sēklas 30,0
kumelīšu ziedi 40,0

6. kumelīšu ziedi 25,0
pieneņu saknes 25,0
ziepjusakņu saknes 25,0

7. marūbiju laksti 20,0
baldriāna saknes 20,0
kumelīšu ziedi 25,0

pieneņu saknes 25,0

vārpatu sakneņi 25,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

l ēdamkaroti drogas, uzvāra, ļauj

6 stundas ievilkties, izlieto kliz-

mai 1 glāzi novārījuma. Ja defe-

kācijas nav, klizmu atkārto (ne
vairāk kā 3 reizes ar 5 minūšu

intervālu).
8. zirgkastaņu sēklu pulveris 30,0,

kumelīšu ziedi 30,0

salviju lapas 20,0
ozolu mizas 50,0

9. ozolu mizas 50,0
kosu laksti 20,0
baldriāna saknes 20,0
Uz 1 / verdoša ūdens ņem 3

ēdamkarotes drogas, ļauj 6 stun-

das ievilkties, izmanto sēivannai

vai apliekamiem anālajā apvidū.
10. vīrceju ziedi 20,0

ozolu mizas 20,0

ūdenspiparu laksti 20,0

Drogu sajauc ar 3—4 karotēm

kausētiem cūku taukiem, ļauj 12

stundas stāvēt, tad izkāš. Ziedi

uz marles gabaliņa ievada tais-

najā zarnā un atstāj 4—5 stun-

das (remdina sāpes, mazina iekai-

sumu).

DIURĒTISKI LĪDZEKĻI

(Palīglīdzekļi, kas palīdz novērst patoloģiskus procesus, kuru

ietekmē uzkrājas organismā lieks šķidrums, palīdz samazināt vai lik-

vidēt sastrēgumus, palielina urīna izdalīšanos, samazina šķidruma
daudzumu intersticiālajos audos un serozajos dobumos; lieto galve-
nokārt pie sirds, nieru un aknu slimībām, kad veidojas tūskas.)

adonisi, pavasara

t. Inf. herb. Adonidis vernalis 6,0—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei

3 reizes dienā,

alantes, Helēna

2. Dcc. rad. Inulae 15,0 (20,0)—200,0; lieto pa ēdamkarotei 3 reizes

dienā.

apiņi, parastie
3. Inf. gland. Lupuli 10,0—200,0; lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā

(kā diurētisku līdzekli, pie cistītiem pret sāpēm).

bērzi, purva

4. Inf. fol. Betulae 15,0 (20,0)—200,0; lieto pa Vs glāzei 2 reizes

dienā.

5. Inf. gemm. Betulae 15,0 (20,0)—200,0; lielo pa ēdamkarotei 3—4

(5—6) reizes dienā.

6. T-rae gemm. Betulae lieto pa ēdamkarotei vai tējkarotei 3 reizes

dienā.



307

blaktenes, lauku
7. Inf. rad. Ononidis 30,0—500,0; lieto pa 125 g 4 reizes dienā.

8. T-rae Ononidis lieto pa 1 tējkarotei 3 reizes dienā,

brūklenes

9. Inf. (dcc.) fol. Vilis idacae 20,0—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei 3 vai

4 reizes dienā.

dadži, lielie

10. Dcc. rad. Bardanae 15,0—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei 3 vai 4

reizes dienā (pie ascitą, podagras, reimatisma).

dižzirdzenes, dziedniecības

11. Pulv. Angelicae lieto pa 1 pulverim (0,5) 2 vai 3 reizes dienā,

ķirbji, parastie
12. Dcc. manubrii Cucurbitae pcpo 20,0—200,0; lieto pa '/s glāzei

3 reizes dienā.

kosas, tīrumu

13. Dcc. herb. Eguiseti 20,0—200,0; lieto pa '/3 glāzei 3 vai 4 rei-
zes dienā.

14. Extr. Equiseti fluid. lieto pa l/2— 1 tējkarotei 3—4 (6) reizes

dienā.

15. Dcc. herb. Eauiseti 20,0—200,0, Liq. Kalii acetici 10,0; lieto pa
1 ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā (pie sirds slimību izraisī-

tām tūskām, kontrindicēts pie nefrītiem, nefrozonefrītiem).
miltenes, mūžzaļās
16. Dcc. fol. Uvae ursi 10,0—180,0; lieto pa I—2 ēdamkarotēm 5—

6 reizes dienā.

17. Dcc. fol. Uvae ursi 3,0—100,0; lieto pa desertkarotei 4 reizes dienā

(bērni 5 gadu vecumā).
18. Pulv. fol. Uvae ursi lieto pa 1 pulverim (0,5) 5 vai 6 reizes diena,

ortosifones, putekšņlapu
19. Inf. fol. Orthosiphonis 3,0 (3,5)—200,0; lieto siltenu pa »/a glāzei

2 vai 3 reizes dienā 15—20 minūtes pirms ēšanas (pie sirds, nieru

slimību izraisītām tuskām, pie nierakmeņu slimības, kroniskie :i

poliartrītiem, podagras, ahīliskiem gastrītiem, pie galvas sma-

dzeņu aterosklerozes, hipertoniskās slimības, kad traucētas nieru

un aknu funkcijas).

paegļi, parastie
20. Inf. bacc. (fruct.) Juniperi 10,0 (20,0)—200,0; lieto pa '/a glāzei

(vai 1 ēdamkarotei) 3 vai 4 reizes dienā (izraisa nieru parenhimas
iekaisumu, kontrindicēts pie nefrītiem, nefrozonefrītiem).

21. Inf. bacc. Juniperi 10,0—200,0, Liq. Kalii acetici 25,0; lieto pa
1 ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā.

pētersīļi, dārza

22. Inf. fruct. Petroselini 10,0 (15,0)—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei

3 reizes dienā.

23. Inf. fol. et rad. Petroselini 15,0 (20,0)—200,0; lieto pa Vs glāzei
3 reizes dienā,

plūškoks, melnais

24. Inf. flor. Sambuci 10,0—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei 3 vai 4 rei-

zes dienā.

rubijas, krāsu

25. Extr. Rubiae tinctorum siec. lieto pa 2—3 tabletēm (0,25) 3 vai

4 reizes dienā.
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rudzupukes, zilās

26. Inf. 'flor. Centaureae cyani 15,0 (20,0)—200,0; lieto pa t ēdamka-

rotei 3 vai 4 reizes dienā pirms ēšanas.

trūkumzālītes, kailās

27. Inf. (dcc.) herb. Herniariae 20,0—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei

3 reizes dienā,

upenes
28. Dcc. fruct. Ribis nigri 20,0—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei 3 vai

4 reizes dienā,

vijolītes, trejkrāsu
29. Inf. herb. Violae tricoloris (20,0) 30,0—200,0; lieto pa 1 ēdamka-

rotei 4—6 reizes dienā.

zemenes, meža

30. Inf. fruct. Fragariae 20,0—200,0; lieto pa I—2 ēdamkarotēm

3 reizes dienā.

tējas

!»• milteņu lapas 30,0

rudzupuķu ziedi 10,0
lakricas saknes 10,0

2. * milteņu lapas 40,0

paegļu čiekurogas 40,0
lakricas saknes 10,0

3. bērzu lapas 10,0
kosu laksti 10,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
1 ēdamkaroti drogas, pavāra 10

minūtes, ļauj 72 stundu ievilkties,

lieto pa 1 ēdamkarotei 3—5 rei-

zes dienā.

4.* vārpatu sakneņi 10,0

paegļu čiekurogas 20,0
kosu laksti 20,0

5. * paegļu čiekurogas 10,0

dižzirdzeņu saknes 10,0

rudzupuķu ziedi 10,0
Uz 2 glāzēm ūdens ņem 1

ēdamkaroti drogas, vāra kādas

10 minūtes, lieto pa glāzei 3 rei-

zes dienā (pie tūskām, nieru sli-

mībām).
6. lupstāju saknes 10,0

blakteņu saknes 10,0
lakricas saknes 10,0

paegļu čiekurogas 10,0
7. anīsu augļi 5,0

pētersīļu augļi 5,0
trejkrāsu vijolīšu laksti 20,0

paegļu čiekurogas 20,0
lupstāju saknes 20,0
blaktenu saknes 20,0

8. nātru laksti 10,0
zeltgalvīšu laksti 10,0

pelašķu laksti 10,0
kosu laksti 20,0
berzu lapas 30,0
fenheļa augļi 10,0
blakteņu saknes 10,0

9. fenheļa augļi 10,0
ķimeņu augļi 10,0
plūškoka ziedi 10,0
pētersīļu augļi 30,0
paegļu čiekurogas 30,0
adonisu laksti 10,0
Pie sirds nepietiekamības iz-

raisītām tuskām.

10. bērzu lapas 20,0

rožu augļi 20,0
blakteņu saknes 10,0
Lieto pie ascīta.

Uz 1 glāzi auksta ūdens ņem
1 ēdamkaroti drogas, ļauj G stun-
das stāvēt, tad 15 minūtes pa-
vāra, lieto pa XU glāzei 3 vai 4

reizes dienā (kontrindicēts pie
akūta nieru un urīnceļu iekai-

suma, grūtniecības periodā).

11. milteņu lapas 30,0
himafilu lapas 20,0

Uz 3 glāzēm ūdens ņem 6 tēj-
karotes drogas, savāra, izlieto

dienā, izdzerot pa glāzei (pie tūs-

kām, reimatisma, podagras, kro-

niskām nieru slimībām, nierakme-

ņiem).

12. pētersīļu augļi 10,0

struteņu laksti 10,0

milteņu lapas 40,0



309

Uz 2 glāzēm ūdens ņem 1 tēj-
karoti drogas, uzvāra, ļauj %
stundu ievilkties, izlieto dienā,
izdzerot 1 vai 2 reizēs (pie sirds

nepietiekamības izraisītām tūs-

kām).
13. indaiņu sakneņi 20,0

lupstāju saknes 15,0

paegļu čiekurogas 10,0
blakteņu saknes 25,0
bērzu lapas 40,0

Uz 2 glāzēm ūdens ņem 1 tēj-
karoti drogas, vāra 20 minūtes,
lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes

dienā (pie sirds nepietiekamības
izraisītām tūskām).
14. pupiņu pākšu vārsnes 15,0

bērzu pumpuri 15,0
kukurūzas drīksnas 15,0

milteņu lapas 15,0
trūkumzālīšu laksti 10,0

tīrumu kosu laksti 10,0

rudzupuķu ziedi 10,0
Uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdam-

karoti drogas, ļauj 12 stundas

stāvēt, pavāra 10 minūtes, ļauj
V 2stundu ievilkties, lieto pa V2

glāzei siltenu 4 reizes dienā 1

stundu pēc ēšanas (pie sirds

nepietiekamības izraisītām tūs-

kām).
15. pupiņu pākšu vārsnes 20,0

tīrumu kosu laksti 40,0

maura sūreņu laksti 20,0

auzu salmi 40,0
zilo rudzupuķu ziedi 30,0
plūškoka ziedi 30,0

Uz 1 litru auksta ūdens ņem
4 ēdamkarotes drogas, vāra 10

minūtes, 1 glāzi izdzer no rīta

tukšā dūšā, pārējo — 4 reizēs

dienā 1 stundu pēc ēšanas.

PIE NIERU, URĪNPŪŠĻA, URĪNVADU SASLIMŠANĀM

ammi, zobainās

1. Avisanum lieto pa I—2 tabletēm (0,05—1,0) 3 vai 4 reizes dienā

pēc ēšanas (pie nieru kolikām, urīnvadu spazmām, nierakmeņiem).
āmuļi, baltie

2. Omelenum lieto pa 1 tabletei 3 reizes dienā (pie pielonefrītiem ar

hipertoniju, pie tūskām).
i:piņi, parastie
3. In). gland. Lupuli 10,0—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei 3 vai 4 rei-

zes dienā (pie cistītiem ar sāpēm, biežu urināciju).
kalmes

4. Otimetinum lieto pa 1 kapsulai (profilaktiski) vai pa 2 kapsulām
3—5 reizes dienā (pie urīnakmeņiem, žultsakmeņiem).

paegļi, parastie
5. Enatinum lieto pa 1 kapsulai (1,0) 3—5 reizes dienā (pie urīnakme-

ņiem).
priedes, parastās
6. Pinabinum lieto pa 5 pilieniem 3 reizes dienā (4—5 nedēļas) 15—

20 minūtes pirms ēšanas (ar cukuru; pie urīnakmeņiem; pie nieru

kolikām lieto pa 20 pilieniem vienā reizē).

rūbijas, krāsu

7. Exlr. Rubiae tinctorum sicc. lieto pa 2—3 tabletēm (0,25) 3 reizes

dienā (20—30 dienas; pie urīnkonkrementiem).
8. Cystenalum lieto pa 3 vai 4 pilieniem uz cukura grauda V2stundu

pirms ēšanas, pie nierakmeņiem pa 20 pilieniem vienā reizē, pie
biežām lēkmēm pa 10 pilieniem 3 reizes dienā (pie urīnakmeņiem,
kad ir urīnvadu iekaisumi. Ir kontrindikācijas).

vībotnes, slotiņu
9. Artemisolum lieto pa 2 vai 3 pilieniem (10—20 dienas) 2—4 rei-

zes dienā 15 minūtes pirms ēšanas (ja ir gastrīts vai paaugstināts

kuņģa skābums, lieto pēc ēšanas).
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tējas

1. milteņu lapas 40,0
asinszālīšu laksti 40,0
tīrumu kosu laksti 30,0
bērzu pumpuri 30,0
kukurūzas drīksnas 30,0
maura sūreņu laksti 20,0
trūkumzālīšu laksti 20,0

raudeņu laksti 20,0
kumelīšu ziedi 15,0
Uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdam-

karoti drogas, ļauj 12 stundas

stāvēt, tad vāra 10 minūtes, lieto

pa V 2glāzei 4 reizes dienā 1

stundu pēc ēšanas (pie akūta un

kroniska nieru iekaisuma).

2. kukurūzas drīksnas 20,0
bērzu lapas 20,0
milteņu lapas 20,0
lakricas saknes 20,0

vārpatu sakneņi 20,0
Lieto pie cistīta.

3. trūkumzālīšu laksti 20,0
pētersīļu augļi 20,0
milteņu lapas 60,0

4. pētersīļu augļi 10,0

struteņu laksti 10,0

milteņu lapas 40,0
trūkumzālīšu laksti 40,0

5. noragu saknes 10,0
tīrumu kosu laksti 10,0
milteņu lapas 20,0
bērzu Japas 20,0

paegļu čiekurogas 20,0
Lieto pie baktericīdā cistīta.

6. linu sēklas 50,0
meža zemeņu lapas 10,0
nātru lapas 10,0
kazeņu lapas 10,0
bērzu lapas 10,0
Lieto pie nefrīta.

Uz 1 glāzi auksta ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, ļauj 6 stun-

das stāvēt, tad vāra 15 minūtes,
lieto pa V*—V3glāzei 3 vai 4 rei-

zes dienā.

7. meža malvu ziedi 15,0

pētersīļu augļi 15,0

noragu saknes 15,0

lupstāju saknes 15,0

blakteņu sakneņi 15,0

vārpatu sakneņi 15,0

rožu augļi 15,0
milteņu lapas 15,0
bērzu lapas 15,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, vāra 15—

20 minūtes, ļauj 1 stundu stāvēt,
lieto pa glāzei 2 vai 3 reizes

dienā (pie nefritą).
8. dziedniecības veroniku laksti

20,0
krāsu irbuleņu laksti 20,0
maura sūreņu laksti 20,0
ancīšu laksti 20,0
bērzu lapas 20,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, ļauj 1

stundu ievilkties, lieto pa l/2 glā-
zei 3 vai 4 reizes dienā.

9. vīgriežu laksti 10,0
kukurūzas drīksnas 15,0
trūkumzālīšu laksti 10.0

pupiņu pākšu vārsnes 15,0
lakstainā plūškoka saknes 15,0
bērzu pumpuri 15,0
tīrumu kosu laksti 10,0
maura sūreņu laksti 10,0
zilo rudzupuķu ziedi 10,0

Uz 1 / auksta ūdens ņem I

ēdamkaroti drogas, ļauj 10—12

stundas stāvēt, tad pavāra 10—

15 minūtes, ļauj V 2stundu sil-

tumā ievilkties, lieto pa glāzei
4—6 reizes dienā (pie nieru ne-

pietiekamības, podagras, kroniska

reimatisma).

10. baldriāna sakneņi 20,0
melisu lapas 20,0
maura retēju laksti 30,0
rūtu laksti 30,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
1 ēdamkaroti drogas, ļauj 20 mi-
nūtes ievilkties, izdzer siltenu

vienā reizē (pie urīnpūšļa spaz-

mām, apgrūtinātas urinācijas).
11. tīrumu kosu sakneņi 50,0

meža zemeņu lapas 30.0

sparģeļu dzinumi 30,0
lielo ceļmalīšu lapas 20,0
rožu augļi 20,0
nātru lapas 20,0
krūzaino skābeņu saknes 10,0

dziedniecības pātaiņu laksti 10,0



311

Uz 3 glāzēm verdoša ūdens

ņem 1 ēdamkaroti drogas, sautē

V 2stundu (nevāra), lieto pa 1

glāzei 3 reizes dienā 10 minūtes

pirms ēšanas (pie akūtiem un

kroniskiem nefrītiem ar nieru pie-
tiekamām funkcijām, pie nieru

b|odiņu un urīnpūšļa saslimša-

nām. Ja ir masīvas tūskas, pie-
liek arī pētersīļu lakstus, uz 1

glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdam-

karoti drogas, uzvāra, lieto pa

'/3 glāzei 3 reizes dienā 4—B mē-

nešus).

12. rūbiiu saknes 10,0
blakteņu sakneņi 20,0

vārpatu sakneņi 30,0

linu sēklas 40,0

13. bērzu lapas 10,0

blakteņu saknes 10,0

vārpatu sakneņi 10,0

paegļu čiekurogas 10,0

struteņu laksti 10,0
rūtu laksti 10,0

maura retēju laksti 10,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, vāra 5—

10 minūtes, |auj ievilkties 20—

30 minūtes, izdzer vienā reizē

4 glāzes, cik iespējams aiztur

urinēšanu; urinācijas laikā ņem

karstas sēdvannas (pie nierakme-

ņiem, urīnpūšļa akmeņiem).

14. pupiņu pākšu vārsnes 15,0
melleņu lapas 15,0

pelašķu laksti 15,0

tīrumu kosu laksti 20,0

asinszālīšu laksti 20,0

ērkšķu plūmju ziedi 15,0

15. rūtu lapas 20,0

maura sūreņu laksti 20,0
bērzu lapas 10,0
zeltgalvīšu laksti 10,0

mārsilu laksti 10,0

blakteņu saknes 10,0

vārpatu sakneņi 10,0

paeg|u čiekurogas 10,0

Uz 1 glāzi auksta ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, ļauj :3 stun-

das stāvēt, tad vāra 15 minūtes,
lieto pa V3glāzei 3 reizes dienā

(pie nierakmeņiem).

16. kukurūzas drīksnas 10,0

melleņu lapas 10,0

pupiņu pākšu vārsnes 10,0

tūju dzinumi 10,0

auzu salmi 10,0
vālīšu staipekņu laksti 10,0

Uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdam-

karoti drogas, ļauj siltumā 8—

10 stundas stāvēt (piemēram,
atstāj pa nakti plitskrāsni), tad

vāra uz lēnas uguns 10 minūtes,

ļauj 4 stundas stāvēt, lieto pa

V 4glāzei ik pēc V2stundas (pie

urīnpūšja akmeņiem un iekai-

suma).

17. apiņu rogas 10,0
meža zemeņu aug|i 60,0

rožu augji 40,0
paegļu čiekurogas 10,0

upeņu lapas 10,0

bērzu lapas 10,0

milteņu lapas 20,0
brūkleņu lapas 20,0
lielo ceļmalīšu lapas 20,0
nātru laksti 30,0

tīrumu kosu laksti 60,0

dziedniecības pātainu lak-

sti 20,0
sētložņu laksti 10,0
lavandu ziedi 10,0
balto rožu vainaglapas 10,0
kumelīšu ziedi 10,0

Uz V 2/ ūdens ņem 5—6 g
drogas, sautē 30 minūtes (ne-
vāra), lieto siltenu pa 150 g

3 reizes dienā '/i stundu pirms
ēšanas (pie urīnpūšļa akmeņiem,
nieru slimībām).

18. dzelteno kaķpēdiņu ziedi 30,0

palmlapu rabarberu saknes

20,0
pelašķu laksti 50,0

Uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdam-

karoti drogas, ļauj 2 stundas

ievilkties, lieto pa V2 glāzei 2 rei-

zes dienā (pie urīnakmeņiem).
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PIE AKNU, 2ULTSPOŠĻA, 2ULTSVADU SASLIMŠANĀM

ancīši, dziedniecības

1. Inf. herb. Agrimonii 20,0—200,0; lieto pa XU glāzei 4 reizes dienā

(žultsdzinējs).
apiņi, parastie
2. Inf. gland. Lupuli 10,0—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes

dienā (pie hepatītiem, holangītiem).
arnikas, kalnu

3. T-rae Arnicae lieto pa 30—40 pilieniem 2 reizes dienā pirms ēša-

nas (žultsdzinējs).
4. Inf. flor. Arnicae 10,0—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes

dienā pirms ēšanas (žultsdzinējs).
bārbeles, parastās
5. T-rae fol. Berberis vulgaris lieto pa 30—40 pilieniem 2 vai 3 rei-

zes dienā pirms ēšanas (lieto 2—3 nedējas).
6. Berberini sulfas lieto pa I—2 tabletēm (0,005—0,01) 3 reizes dienā

pirms ēšanas (lieto 2—4 nedējas; pie kroniska hepatīta, hepato-
holecistīta, žultsakmeņiem).

7. Inf. (dcc.) rad. Berberis 6,0—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei vai

pa Vs glāzei 3 reizes dienā.

bērzi, purva
8. Dcc. gemm. Betulae 15,0—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes

dienā pirms ēšanas (žultsdzinējs).
9. T-rae gemm. Betulae lieto pa tējkarotei 3 reizes dienā pirms ēša-

nas.

bupleires, zeltainās

10. Inf. herb. Bupleiri aurei 10,0—200,0; lieto pa V2glāzei 3 vai 4 rei-

zes dienā pirms ēšanas (žultsdzinējs).
11. Dcc. herb. Bupleiri aurei 4,0 (6,0)—200,0; lieto pa V2 glāzei 3 vai

4 reizes dienā pirms ēšanas (žultsdzinējs).
cigoriņi, parastie
12. Dcc. rad. Cichorii 20,0—200,0; lieto pa V 4 glāzei 3 vai 4 reizes

dienā (pie žultsakmeņiem).
dilles, smaržīgās
13. Inf. sem. Anethi 20,0—200,0; lieto pa 2—3 ēdamkarotēm 2 vai

3 reizes dienā (žultsdzinējs).
dzeltenās kaķpēdiņas
14. Inf. flor.' Helichrysi arenarii 20,0—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei

3 vai 4 reizes dienā pirms ēšanas (žultsdzinējs, pretiekaisuma
līdzeklis).

15. Dcc. flor. Helichrysi arenarii 10,0—250,0; lieto pa V 2glāzei 3 rei-

zes dienā pirms ēšanas.

16. Flaminum lieto pa 1 tabletei (0,05) 3 reizes dienā Va stundu pirms

ēšanas (pie kroniska holecistīta, hepatoholecistīta).
17. Extr. Helichrysi arenarii sicci lieto pa 1 pulverim (1,0) 3 reizes

dienā.

kalmes

18. Olimetinum lieto pa 1 kapsulai dienā (profilaktiski) vai pa 2 kap-
sulām (pie žultsakmeņiem).

ķiploki
19. Allocholum lieto pa 2 tabletēm 3 reizes dienā pēc ēšanas (pie

kroniskiem hepatītiem, holangītiem, holecistītiem, kroniska aizcie-

tējuma).
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klinģerītes, dziedniecības
20. Inf. flor. Calendulae 20,0—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes

diena (žultsdzinējs).
21. T-rae Calendulae lieto pa 10—20 pilieniem vienā reizē,
kukurūza

22. Inf. (dcc.) Stigmatis Maydis 10,0—200,0; lieto pa 1 ēdamkarotei
3—6 reizes diena pirms ēšanas (žultsdzinējs).

23. Extr. Stigmatis Maydis fluidi lieto pa 30—40 pilieniem 3 reizes
dienā pirms ēšanas.

ortosifones, putekšņlapu
24. Inf. fol. Orthosiphoni 3,5—200,0; lieto pa V 2 glāzei 2 vai 3 reizes

dienā 15—20 minutes pirms ēšanas.
pienenes, dziedniecības

25. Dcc. rad. Taraxaci 20,0—200,0; lieto pa '/4 glāzei 3 vai 4 reizes
diena V2stundu pirms ēšanas (žultsdzinējs).

26. T-rae Taraxaci 10,0, T-rae amarae 10,0, T-rae Strychni 5,0; lieto

pa 20 pilieniem 3 reizes dienā pirms ēšanas (žultsdzinējs).
piparmētras
27. Inf. fol Menthae piperitae 5,0 (10,0)—200,0; lieto pa Vs—V2 glā-

zei 3 vai 4 reizes dienā pirms ēšanas (žultsdzinējs).
28. T-rae Menthae piperitae lieto pa 15—30 pilieniem 3 reizes dienā

pirms ēšanas (žultsdzinējs).
29. Oleum Menthae piperitae lieto pa 3—5 pilieniem (uz cukura grauda)

3 vai 4 reizes dienā pirms ēšanas,

retēji, maura

30 Inf. herb. Anserinae 20,0—200,0; lieto pa '/2—'/3 glāzei 3 vai

4 reizes dienā (pie holecistopātijām).
rozes, rudās u. c.

31. Inf. (dcc.) fruct. Rosae 20,0—200,0; lieto pa V2 glāzei 2 vai 3 rei-

zes dienā.

32. Cholosasum lieto pa 1 tējkarotei 2 vai 3 reizes dienā pirms ēšanas

(pie hepatīta, holecistīta).

rutki, melnie

33. Succi Raphani lieto pa ēdamkarotei 4—6 reizes dienā,

saulpuķes, vasaras

34. Oleum Helianthi lieto pa I—3 ēdamkarotēm no rīta tukšā dūšā.

strutenes, lielās

35. Inf. (dcc.) herb. Chelidonii 10,0—200,0; lieto pa I—2 ēdamkarotēm

3 reizes dienā.

tējas

1.* dzelteno kaķpēdiņu ziedi 40,0
puplakšu laksti 30,0

piparmētru lapas 20,0
koriandra augļi 20,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, Jauj 20 mi-

nūtes ievilkties vai pavāra 10 mi-

nūtes, lieto pa V2glāzei 20 minū-

tes pirms ēšanas (žultsdzinēja).

2. dzelteno kaķpēdiņu ziedi 30,0

pelašķu laksti 20,0

vērmeļu laksti 20,0

fenheĮa aug|i 20,0
piparmētru lapas 20,0
Uz 1 glāzi auksta ūdens ņem

1 tējkaroti drogas, jauj B—l28—12

stundas stāvēt, lieto pa V2 glāzei
4 reizes dienā 15 minūtes pirms
ēšanas (pie aknu un žultspūš|a
saslimšanām).

3. kumeļpēdu lapas 20,0
dzelteno kaķpēdiņu ziedi 20,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

I ēdamkaroti drogas, jauj V2
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stundu ievilkties, lieto pa 1 ēdam-

karotei 3 reizes dienā (pie dzel-

tenās kaites; tautas medicīnā).

4. piparmētru lapas 5,0
kumeļpēdu lapas 5,0
struteņu laksti un saknes 20,0
tīrumu kosu laksti 10,0
ancīšu laksti 10,0
vilkābeļu ziedi 10,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
1 ēdamkaroti drogas, ļauj Vj
stundu ievilkties, izlieto dienā, iz-
dzerot 3 reizēs (žultsdzinēja).
5. dzelteno kaķpēdiņu ziedi 40,0

cigoriņu saknes 20,0
pieneņu saknes 20,0

6. grieķu valriekstu lapas 10,0
bērzu lapas 10,0

bārbeļu augļi 10,0
benediktdadžu laksti 10,0
asinszālīšu laksti 10,0
pelašķu laksti 10,0

7. pieneņu saknes 20,0
rabarberu saknes 20,0

struteņu laksti 20,0

Uz I glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, pavāra 5—

10 minūtes, ļauj 20 minūtes ievil-

kties, lieto pa V3glāzei 3 reizes

dienā (žultsdzinējas).

8. klinģerīšu ziedi 40,0
asinszālīšu laksti 40,0
dzelteno kaķpēdiņu ziedi 40,0

cigoriņu ziedi 30,0
krūkļu mizas 30,0

maura sūreņu laksti 20,0

kumelīšu ziedi 10,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
10 g drogas, ļauj 10 stundas stā-

vēt, tad vāra 5—7 minūtes, lieto

pa V2glāzei 4 reizes dienā (pie
aknu slimībām).

9. auzu graudi 15,0

pelašķu laksti 5,0

ķimeņu augļi 30,0

diļļu augļi 30,0

Uz V 2/ verdoša ūdens ņem

visu vairumu drogas, vāra 10 mi-

nūtes, ļauj atdzist, izlieto dienā,
izdzerot vairākās reizēs (žults-
dzinēja).

10. piparmētru lanas 30,0
bārbeļu mizas 30,0
vilkābeļu ziedi 20,0
baldriāna sakneņi 20,0

Lieto pie hepatīta pa glāzei

rītā un vakarā.

11. ķimeņu augļi 10,0
zīda magoņu ziedi 10.0

balto panātru ziedi 10,0
kumelīšu ziedi 10,0

ērkšķu plūmju ziedi 30,0

krūkļu mizas 30,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

2 tējkarotes drogas, ļauj V2stun-

du ievilkties, lieto pa glāzei va-

karā (vēdera izejas regulācijai
pie hepatīta).
12. vērmeļu laksti 20,0

asinszālīšu laksti 30,0

piparmētru lapas 20,0
apiņu rogas 10,0
baldriāna sakneņi 20,0

13. cigoriņu saknes 10,0

pieneņu saknes 10,0

paegļu čiekurogas 10,0

matuzāļu laksti 10,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

3 tējkarotes drogas, ļauj ievilk

ties, kamēr atdziest, lieto pa glā-
zei rītā un vakarā (pie holecis-

tīta, holangīta).
14. grieķu valriekstu lapas 10,0

melisu lapas 10,0

marūbiju laksti 10,0

augstiņu laksti 10,0

vērmeļu laksti 10,0

bārbeļu mizas 10,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, pavāra 10—

15 minūtes, lieto pa V 3glāzei
3 reizes dienā (pie holangīta, ho-

lecistīta).
15. maura sūreņu laksti 10,0

asinszālīšu laksti 10.0

raudeņu laksti 10,0

cigoriņu laksti ar saknēm 10.0

struteņu laksti ar saknēm 10,0

bērzu pumpuri 10,0

dzelteno kaķpēdiņu ziedi 10,0
kumelīšu ziedi 10,0
klinģerīšu ziedi 10,0

Uz 3 glāzēm ūdens ņem 20 g

(3 ēdamkarotes) drogas, pavāra
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10—15 minūtes, Jauj V 2stundu

ievilkties, lieto pa V 2glāzei sil-

tenu 3 reizes dienā 1 stundu

pirms ēšanas (lieto I—2 mēnešus;

pie hepatoholecistītiem. leteic

N. Solomčenko).
16. rožu augji 40,0

vārpatu sakneņi 40,0
nātru lapas 20,0

17. krūkju mizas 10,0

ķimeņu augli 10,0
benediktdadžu laksti 10,0
asinszālīšu laksti 10,0

pelašķu laksti 10,0

18. cigoriņu saknes 20,0
tīrumu kosu laksti 20,0

pelašķu laksti 20,0

asinszālīšu laksti 20,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

I ēdamkaroti drogas, pavāra 10—

15 minūtes, Jauj atdzist, lieto pa
I glāzei 2 vai 3 reizes dienā (pie
aknu cirozes).

19. adonisu laksti 20,0
tīrumu kosu laksti 20,0
pelašķu laksti 20,0

struteņu laksti 40,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, pavāra 5

minūtes, Jauj V2stundu ievilkties,
lieto pa 1 glāzei dienā 2 reizes

(pie hepatopātijām ar asinsrites

traucējumiem, tūskām).

20. asinszālīšu laksti 30,0
struteņu laksti 15,0
koriandra augji 15,0
piparmētru lapas 20,0

krūkļu mizas 20,0

21. struteņu laksti 10,0

maura sūreņu laksti 10,0
asinszālīšu laksti 10,0

PIE CUKURA DIABĒTA

1. pupiņu pākšu vārsnes 60,0
melleņu lapas 40,0

Uz 3 tasēm ūdens ņem 2

ēdamkarotes drogas, vāra, kamēr

atlikušas 2 tases šķidruma, lieto

pa 1 tasei 2 vai 3 reizes dienā

pirms ēšanas.

trejkrāsu vijolīšu laksti 10,0

pieneņu saknes 10,0
kukurūzas drīksnas 10,0
anīsu augji 10,0
koriandra augļi 10,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
1 ēdamkaroti drogas, pavāra 10—

15 minūtes, ļauj atdzist, lieto pa
1 glāzei 2 vai 3 reizes dienā (pie
žultsakmeņiem).

22. piparmētru lapas 20,0

struteņu laksti 20,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

2 ēdamkarotes drogas, uzvāra,
ļauj V2stundu karstam ievilkties,
lieto pa glāzei rītā un vakarā

(pie žultsakmeņiem).
23. salviju lapas 5,0

vērmeļu laksti 5,0

paegļu čiekurogas 5,0
Uz 1 / verdoša ūdens ņem

visu daudzumu drogas, uzvāra,
ļauj ievilkties, lieto pa 1 glāzei
3 reizes dienā (pie aknu koli-

kām).
24. ķiploku sīpoli 40,0

mārrutki 40,0
Ķiplokus un mārrutkus sarīvē

vai citādi labi sasmalcina, tālāko

sagatavošanu sk. 25.

25. svaigi ķiploku sīpoli 15,0

vērmeļu laksti 15,0

struteņu saknes 15,0
zalkteņu augļi 15,0
krūkļu augļi 15,0
irbeņu augļi 15,0

Uz 1 / 40° degvīna ņem visu

vairumu drogas, ļauj 10—12 die-

nas stāvēt, lieto pa ēdamkarotei

2 vai 3 reizes dienā tukšā dūšā

(pie aknu lambliozes).

2. pupiņu pākšu vārsnes 20,0
dadžu saknes 20,0
melleņu lapas 20,0
Uz 1 / ūdens ņem 50—60 g

drogas, ļauj 12 stundas mirkt, pa-
vāra 5 —7 minūtes, Jauj 1 stundu

ievilkties, lieto pa 1 glāzei 3 vai

4 reizes dienā pēc ēšanas.
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3. pupiņu pākšu vārsnes 25,0

galegu laksti 25,0

melleņu lapas 25,0

pieneņu saknes 25,0
nātru lapas 25,0

4. ūdeņu padiļļu augļi 20,0

tauksakņu saknes 20,0
dadžu saknes 20,0
maura sūreņu laksti 20,0

galegu laksti 40,0
5. melleņu lapas 25,0

milteņu lapas 25,0
galegu laksti 25,0
baldriāna saknes 25,0

6. melleņu lapas 40,0

galegu laksti 40,0
bērzu lapas 10,0
krūkļu mizas 10,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, ļauj V2
stundu ievilkties vai pavāra (ja
drogā augļi vai saknes, mizas),
ļauj ievilkties, kamēr atdziest, lie-

to 2 vai 3 reizes dienā pa 1 glāzei
pirms ēšanas (jāievēro bezcukura

dieta).

ATTAUKOŠANĀS TĒJAS

1. anīsu augļi 20,0

matuzāļu laksti 20,0
ziepjusakņu saknes 20,0
lakricas saknes 20,0
Uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdam-

karoti drogas, vāra 20 minūtes,
izdzer no rīta tukšā dūšā 1 glāzi,
obligāti jāievēro diētisks režīms.

2. pelašķu laksti 40,0
asinszālīšu laksti 40,0
fukusu lapoņi 20,0

3. lupstāju saknes 5,0
paegļu čiekurogas 5,0
krūkļu mizas 15,0

pelašķu laksti 50,0

VIELU MAIŅAS lETEKMĒŠANAI

(Lieto pie kroniskām ādas sli-

mībām, pie podagras, artrītiem,
reimatiskām saslimšanām v. tml.)

1. trejdaivu sunīšu laksti 20,0
trejkrāsu vijolīšu laksti 40,0
lielo dadžu saknes 30,0

7. melleņu lapas 10,0

pupiņu pākšu vārsnes 10,0

linu sēklas 10,0

auzu salmi 10,0

Uz 3 glāzēm ūdens ņem 3

ēdamkarotes drogas, vāra 10 mi-

nūtes, ļauj 1 stundu ievilkties,

lieto pa V 2glāzei 3 vai 4 reizes

dienā V2stundu pēc ēšanas.

8. rasaskrēsliņu laksti 10,0

melleņu lapas 40,0

paegļu čiekurogas 20,0
linu sēklas 20,0

9. melleņu lapas 20,0
pupiņu pākšu vārsnes 20,0

galegu laksti 20,0

piparmētru lapas 20,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens nerri

1 ēdamkaroti drogas, ļauj kar-

stumā V 2stundu ievilkties, lieto

pa V 2 glāzei 3 vai 4 reizes

dienā.

fukusu lapoņi 15,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, Jauj V2
stundu ievilkties, lieto pa V4—

V3glāzei 3 vai 4 reizes dienā.

4. krūkļu mizas 60,0

pieneņu saknes 20,0
pētersīļu augļi 20,0

fenheļa augļi 20,0

piparmētru lapas 20,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
1 ēdamkaroti drogas, ļauj V2
stundu ievilkties, izdzer no rīta

2 glāzes.

meža zemeņu lapas 30,0
balto panātru ziedi 20,0

pelašķu laksti 20,0

upeņu lapas 20,0

Uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdam-

karoti drogas, vāra 10 minūtes,
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Jauj 15—20 minūtes ievilkties,
lieto pa V 4glāzei 4 vai 5 reizes

dienā (vispārējai vielu maiņas
uzlabošanai). Sk. arī Averinum

tēju 323. Ipp.
2. mārsilu laksti 20,0

melisu lapas 20,0
meža zemeņu lapas 20,0
miešķu laksti 20,0
Stimulē vielu maiņu.

3. kalmju sakneņi 20,0
dziedniecības žibulīšu laksti

20,0

majorāna laksti 20,0
vērmeļu laksti 20,0
Uzlabo ēstgribu.

4. fenheļa augļi 10,0
pieneņu saknes 30,0
vārpatu sakneņi 30,0
cigoriņu saknes 30,0
Aktivizē kuņģa sulas sekrē-

ciju. Uz 1 glāzi verdoša ūdens

ņem 1 ēdamkaroti drogas, pavāra
15 minūtes, izlieto dienā 2—3 glā-
zes.

5. struteņu laksti ar saknēm 20,0
bebrukārkliņu stumbri 20,0
arnikas ziedi 20,0
trejkrāsu vijolīšu laksti 20,0
kumeļpēdu lapas 20,0
tīrumu kosu laksti 20,0
krūkļu mizas 20,0
vilkābeļu ziedi 20,0
Pie locītavu slimībām, sāpēm.

6. zirgkastaņu sēklas 10,0

plūškoka ziedi 30,0
liepu ziedi 30,0

7. plūškoka ziedi 20,0

liepu ziedi 20,0

zeltgalvīšu laksti 20,0
asinszālīšu laksti 20,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, ļauj 1 stun-

du siltumā ievilkties vai 10—

15 minūtes pavāra, ja drogā ir

augļi, saknes lieto 3 reizes dienā

pa V3 glāzei (pie podagras, artrī-

tiem).

8. rudzupuķu ziedi 5,0
klinģerīšu ziedi 5,0

peoniju ziedi 5,0
paegļu čiekurogas 5,0
bebrukārkliņu dzinumi 5,0

krūkju mizas 5,0
plūškoka ziedi 10,0
nātru lapas 10,0
vītolu mizas 20,0
bērzu lapas 20,0

Uz 2 glāzēm verdoša uucns

ņem 3 ēdamkarotes drogas, ļauj
10 minūtes stāvēt, tad pavāra,
lieto karstu pa glāzei ik pēc 2

stundām (pie podagras, urātu ar-

trīta, reimatisma).

9. grieķu valriekstu lapas 15,0
trejkrāsu vijolīšu laksti 15,0
gaiļbiksīšu saknes 15,0
anīsu augļi 15,0
ērkšķu plūmju ziedi 15,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
1 ēdamkaroti drogas, ļauj Va
stundu ievilkties, izlieto dienā 2

glāzes, izdzerot pa malkam (pie
kroniskiem ādas izsitumiem).

10. trejkrāsu vijolīšu laksti 10,0

struteņu laksti 10,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
20 g drogas, ļauj ievilkties, iz-
lieto dienā (pie psoriazes).

11. trejkrāsu vijolīšu laksti 20,0
augstiņu laksti 20,0
dziedniecības matuzāļu laksti

10,0

bebrukārkliņu dzinumi 10,0
kumeļpēdu lapas 10,0
vaivariņu laksti 10,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
1 ēdamkaroti drogas, ļauj ievilk-

ties, lieto pa V 3glāzei 3 reizes

dienā (pie zvīņēdes — psoriazes,
kroniskām ekzēmām, dermatī-

tiem).

12. krūkļu mizas 20,0
bērzu lapas 20,0
trejkrāsu vijolīšu laksti 20,0

plūškoka ziedi 20,0
lakricas saknes 20,0

fenheļa augļi 20,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, pavāra 10—

15 minūtes, Jauj V2stundu ievil-

kties, lieto pa V2 glāzei 3 vai 4

reizes dienā (pie ādas izsitumiem,
kuru cēloniskroniski aizcietējumi).
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13. dadžu saknes 15,0
ālantu saknes 15,0
valriekstu lapas 15,0
asinszālīšu laksti 15,0

14. nātru lapas 15,0
melisu lapas 15,0

salviju lapas 15,0
bērzu lapas 15,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, savāra (13.

tēju) vai Jauj V2—1 stundu kar-

stumā ievilkties (14. tēju), lieto

rītā un vakarā pa glāzei (pie pa-
rastajām pinnēm).

15. grieķu valriekstu lapas 10,0
zilo rudzupuķu ziedi 15,0

klinģerīšu ziedi 10,0
nātru laksti 10,0
tīrumu kosu laksti 10,0
trejkrāsu vijolīšu ziedi 20,0
dziedniecības veroniku laksti

10,0
Uz 1 / auksta ūdens ņem 4

ēdamkarotes drogas, Jauj B—l2

stundas stāvēt, tad pavāra 10—

12 minūtes, izlieto dienā 4 vai 5

reizēs (pie furunkujiem).

16. krūkļu mizas 10,0

lakricas saknes 10,0
trejkrāsu vijolīšu laksti 40,0

PIE HIPERTIREOZES

1. lakricas saknes 20,0

rubiju saknes 40,0
ziepjusakņu saknes 40,0

2. fukusu lapoņi 20,0
dadžu saknes 20,0

MENSTRUĀCIJU REGULĒŠANAI

1. melisu lapas 20,0

maura retēju laksti 20,0
baldriāna sakneņi 20,0
krūkļu mizas 20,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, ļauj V2
stundu ievilkties, lieto pa glāzei
4 reizes dienā (sāk lietot 3—5

dienas pirms paredzamo menstru-

āciju sākuma, beidz lietot, kad

tās sākas).
2. baldriāna sakneņi 20,0

valriekstu lapas 40,0
Uz 3 glāzēm ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, vāra, kamēr

palikušas 2 glāzes šķidruma, lieto

pa V 4 glāzei 3—4 reizes dienā

(pie eksudatīvās diatēzes).
17. grieķu valriekstu lapas 15,0

trejkrāsu vijolīšu laksti 15,0

gaiļbiksīšu saknes 15,0

noragu saknes 15,0

ērkšķu plūmju ziedi 15,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, uzvāra, ļauj
V2stundu ievilkties, izlieto dienā

2 glāzes, izdzerot pa malkam

(pie kroniskiem ādas izsitumiem
klimaksa periodā).

18. maura retēju laksti 25,0

struteņu laksti 25,0
pelašķu laksti 25,0

kumelīšu ziedi 25,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, ļauj V2
stundu ievilkties, izlieto 2 glāzes
dienā, izdzerot pa malkam (pie

traucējumiem klimaksa peri-
odā — migrēnas, bezmiega, sirds

klauvēm, niezošiem izsitumiem

v. c).

tauksakņu saknes 20,0
maura sūreņu laksti 20,0

Uz 1 gāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, savāra, iz-

dzer no rīta I—2 glāzes.

asinszālīšu laksti 20,0
ērkšķu plūmju ziedi 20,0

Uz I glāzi verdoša ūdens ņem
1 ēdamkaroti drogas, ļauj 20 mi-

nūtes ievilkties, lieto pa glāzei
vakarā (pie menstruāciju aiztu

res uz nervu pamala).

3. rūtu laksti 20,0
kumelīšu ziedi 20,0

rosmarīna lapas 30.0

melisu lapas 30,0
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4. rūtu laksti 20,0

maura retēju laksti 20,0
paegļu čiekurogas 30,0

vērmeļu laksti 30,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, uzvāra,
ļauj 20 minūtes ievilkties, lieto

pa glāzei rītā un vakarā (pie
menstruāciju aizkavēšanās, pie
amenorėjas).

5. pētersīļu augļi 2,0
rūtu laksti 1,0

Uz 1 glāzi ūdens ņem 3 g dro-

gas, vāra 10 minūtes, lieto pa
72 glāzei 2 reizes dienā (pie

menstruāciju aizkavēšanās).

6. kserantēmu laksti 15,0
tīrumu kosu laksti 10,0

Visu daudzumu drogas aplej ar

1 / verdoša ūdens, ļauj 72 stundu

ievilkties, lieto pa
]U glāzei 3 vai

4 reizes dienā (pie sāpīgām
menstruācijām).

7. kumelīšu ziedi 15,0
baldriāna saknes 15,0
pelašķu laksti 15,0
asinszālīšu laksti 15,0
rūtu laksti 15,0
piparmētru lapas 15,0

puplakšu lapas 15,0

8. irbeņu mizas 10,0

krūkļu mizas 10,0

vārpatu sakneņi 10,0

9. piparmētru lapas 40,0
kumelīšu ziedi 40,0
baldriāna saknes 30,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens

ņem 1 ēdamkaroti drogas, pa-

vāra, lieto pa 73—72 glāzei 3 vai

4 reizes dienā (pie sāpīgām mens-

truācijām).

PIENA SEKRĒCIJAS REGULĒŠANAI

1. anīsu augli 20,0
dijju augli 20,0
sierāboliņa sēklas 30,0
fenheļa augļi 30,0

2. ķimeņu augļi 40,0
melisu lapas 20,0

majorāna laksti 20.0

galegu laksti 20,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

I tējkaroti drogas, savāra, ļauj
7a stundu ievilkties, lieto pa glā-

zei 2 vai 3 reizes dienā (piena
sekrēcijas palielināšanai).
3. valriekstu lapas 20,0

salviju lapas 40,0

apiņu rogas 40,0
Uz 2 glāzēm verdoša ūdens

ņem 1 ēdamkaroti drogas, ]auj
1 stundu ievilkties, lieto pa

lļ2
glāzei 3 vai 4 reizes dienā (piena

sekrēcijas samazināšanai).

PRET ASIŅOŠANĀM

arnikas, kalnu

1. T-rae Arnicae lieto pa 30—40 pilieniem 2 rezes dienā pirms ēša-

nas.

2. Inf. flor. Arnicae 10,0—200,0; lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā

pirms ēšanas (dzemdniecībā, ģinekoloģijā pret dzemdes asiņo-
šanu).

brūnvālītes, dziedniecības

3. Extr. Sanguisorbae fluidi lieto pa 40—50 pilieniem (1 tējkarotei)
3 vai 4 reizes dienā (pie plaušu un dzemdes asiņošanas).

4. Dcc. rad. Sanguisorbae 20,0(30 0)—200,0; lieto' pa ēdamkarotei

3 vai 4 reizes dienā,

hamamelisi, Virdžīnijas
5. Exir. Hamamelidis fluid. lieto pa 20—30 pilieniem 2 vai 3 reizes

dienā (pie hemoroidālas asiņošanas).
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hidrastes, Kanādas
6. Extr. Hydrastidis canadensis lieto pa 20—30 pilieniem 2 vai 3

reizes dienā (pie dzemdes, pārliekas menstruālas asiņošanas).
irbenes, parastās
7. Extr. Viburni fluid. lieto pa 20—30 pilieniem 2 vai 3 reizes dienā.

8. Dcc. (Inf.) cort. Viburni 10,0—200,0; lieto pa ēdamkarotei 3 reizes

dienā.

kserantēmas, vasaras

9. Inf. flor. Xeranthemi (5,0)10,0—200,0; lieto pa Vs glāzei 3 reizes

dienā (pret dzemdes asiņošanu).
kukurūza

10. Inf. stigmatis Maydis 10,0—200,0; lieto pa ēdamkarotei 3—6 rei-

zes dienā

11. Extr. stigmatis Maydis lieto pa 30—40 pilieniem 3 vai 4 rei-

zes dienā.

melnie graudi
12. Extr. Secalis cornuti fluid. lieto pa 15 pilieniem 3 reizes dienā

(pret dzemdes asiņošanu).
13. Inf. Secalis cornuti 6,0—200,0; lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā.

14. Ergotalum lieto pa 1 tabletei (0,001) 2 vai 3 reizes dienā,

nātres, lielās

15. Inf. fol. Urticae 15,0(20,0)—200,0; lieto pa ēdamkarotei 3 reizes

dienā.

16. Extr. Urticae fluid. lieto pa 25—30 pilieniem lļ2 stundu pirms ēša-

nas.

17. Extr. Urticae 25,0, Extr. Millefolii 25,0; lieto pa 25—40 pilieniem
3 vai 4 reizes dienā (pret dzemdes, kuņģa asiņošanu).

18. Succ. Urticae 25,0, Succ. Millefolii; lieto pret brūču asiņošanu,
pelašķi, parastie
19. Extr. herb. Millefolii fluid. lieto pa 40—50 pilieniem 3 reizes

dienā (pret dzemdes asiņošanu, kuras cēlonis iekaisuma procesi).
20. Inf. herb. Millefolii 15,0—200,0; lieto pa ēdamkarotei 3 vai 4 rei-

zes dienā.

plikstini, ganu
21. Inf. herb. Bursae pastoris 10,0(20,0)—200,0; lieto pa Vs glāzei

3 reizes dienā (pret dzemdes asiņošanu, atoniju).
22. Extr. Bursae pastoris fluid. lieto pa 25—30 pilieniem 3—5 reizes

dienā (pret dzemdes asiņošanu, atoniju).
23. Extr. Bursae pastoris fluid. 20,0, Extr. Viburni fluid. 20,0; lieto

pa 20—40 pilieniem 3 reizes dienā (pret pārlieku menstrualo asi-

ņošanu).
24. Extr. Bursae pastoris fluid. 20,0, Extr. Polygoni hydropiperis

fluid. 20,0; lieto pa 30 pilieniem 3 reizes dienā (pret dzemdes asi-

ņošanu, stipru menstrualo asiņošanu).

skābenes

25. Dcc. rad. Rumicis conferti 20,0—200,0; lieto pa I—2 ēdamkaro-

tēm 3—5 reizes dienā (pret zarnu un kuņģa asiņošanu).
26. Extr. Rumicis conferti fluid. lieto pa 50—60 pilieniem 3 reizes

dienā.

ūdenspipari
27. Inf. herb. Polygoni hydropiperis 15,0(20,0)—200,0; lieto pa ēdam-

karotei 3 vai 4 reizes dienā (pie dzemdes un hemoroidālas asiņo-

šanas).
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28. Exlr. Polygoni hydropiperis fluid lieto pa 30—40 pilieniem 3 rei-

zes dienā.

29. Hydropiperini lieto pa I tabletei (0,05) 3 reizes dienā (pie dzem-

des funkcionālas asiņošanas).
30. Extr. herb. Polygoni hydropiperis fluid. 20,0, Extr. Viburni opull

fluid. 20,0; lieto pa 25—30 pilieniem 2 vai 3 reizes dienā (pie
dzemdes asiņošanas, kuras cēlonis fibromiomas, pie hemorāģis-
kām metropātijām, klimaktēriskas un juvenīlas asiņošanas, pie

hemorāģiskās diatēzes).

tējas

1. ozolu mizas 20,0
meža zemeņu lapas 20,0

maura retēju laksti 20,0
meža aveņu lapas 20,0
pelašķu laksti 20,0

2. plikstinu laksti 20,0

pelašķu laksti 20,0
meža retēju sakneņi 20,0
ozolu mizas 20,0

3. plikstinu laksti 20,0
pelašķu laksti 20,0

maura sūreņu laksti 20,0
baldriāna sakneņi 20,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, pavāra 10—

15 minūtes, Jauj kādu stundu

ievilkties, lieto pa 'A—Vs glāzei
3—5 reizes dienā (pie dzemdes

asiņošanas, pārliekas menstruālās

asiņošanas).

4. plikstiņu laksti 40,0

klinģerīšu ziedi 20,0

piparmētru lapas 40,0

5. plikstiņu laksti 20,0

āmuju laksti 20,0

udenspiparu laksti 20,0

maura sūreņu laksti 20,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, uzvāra, jauj
V 2stundu ievilkties, lieto pa V»

glāzei 3 reizes dienā (pie meno

rāģijām, metrorāģijām).
6. lielo nātru lapas 20,0

lielo ceļmalīšu lapas 20,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, jauj I
stundu ievilkties, lieto pa 1 ēdam-

karotei 3 vai 4 reizes dienā (pie
dzemdes asiņošanas, hemoroīdā-

las asiņošanas. Izmanto arī tam-

poniem pie deguna asiņošanas,
irigācijām).

PRET ASIŅU RECĒSANU

zirgkastaņi

1. Sol. Aescusani lieto pa 10—

15 pilieniem 3 reizes diena

pirms ēšanas.

2. Aescusani lieto pa 1 dražē 3

PRET ALKOHOLISMU

1. Apdziru novārījums — Dcc.

Lycopodii selaginosi 10,0—200,0

(sk. 1. sējumā 98. Ipp.).

2. Kumeļpēdu sakņu novārī-

jums — Dcc. rad. Asari 5,0—

200,0; lieto pa ēdamkarotei 3

vai 4 reizes dienā (pielej pie

degvīna glāzes, lai izraisītu

reizes dienā (kavē asins Tecē-

šanu, trombu veidošanos, sekmē

trombu likvidēšanos pie trom-

boflebitą).

vemšanu un lidz ar to pretī

gurnu pret degvīnu).

3. augstiņi 40,0
vērmeles 10,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, lieto pa l—

2 ēdamkarotēm 3 reizes dienā.
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4. vērmeles 10,0
mazie mārsili 40,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

ĀRĪGAI LIETOŠANAI

1 ēdamkaroti drogas, lieto pa 1—

2 ēdamkarotēm 3 reizes dienā

(2—3 mēnešus).

PIE BRŪCĒM, CULAM, lEKAISUMIEM v. c.

sk. 1. sējumā

alojes
apses
asinszālītes

bērzi

eikalipti
Islandes ķērpis
kalanhoje, plūksnainā
klinģerites, dziedniecības

kumelītes, dziedniecības

liepas
mārsili

mežloki

tējas

1. zeltgalvīšu laksti 40,0
viršu ziedi 30,0
kosu laksti 30,0

2. kumelīšu ziedi 20,0
asinszālīšu laksti 20,0
kosu laksti 20,0

3. vītolu mizas 20,0

ozolu mizas 20,0
meža retēju sakneni 20,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, vāra 15—

20 minūtes (lieto apliekamiem,
apmazgāšanai pie grūti dzīsto-

šām brūcēm, abscesiem).

4. grieķu valriekstu lapas 15,0
saulpuķu e|ja 100,0
dzeltenais vasks 15,0
Sasmalcinātas lapas atstāj eļļā

7 dienas, tad vāra ūdens vannā

3 stundas, divreiz izkāš caur

marli, vāra 30 minūtes, pieliek
vasku un maisa līdz atdzišanai

(lieto brūču dziedināšanai).
5. āmuju laksti 15,0

pelašķu laksti 10,0
ūdenspiparu laksti 10,0

ozolu mizas 10,0
mazo nātru lapas 10,0

balto panātru ziedi 10,0

noragas
ozoli

piparmētras

sk. 2. sējumā
retēji, meža

rozes, rudās

salvijas, dziedniecības

smiltsērkšķi
sofora, Japānas

sūrenes, zalkšu

vītoli

zaķpediņas, dumbrāju

Visu daudzumu drogas savāra
1 litrā ūdens (lieto apliekamiem
pie augoņiem, hemoroīdu mez-

gliem).
6. parasto vīgriežu saknes 20;0

zalkšu sūreņu sakneņi 20,6

Uz 1 glāzi ūdens ņem 1 tēj-
karoti drogas, vāra V 2stundu

(lieto apliekamiem pie furunku-

ļiem, strutojošām brūcēm).
7. linu sēklas 40,0

meža malvu lapas 20,0
kumelīšu ziedi 20,0

Drogu saplaucē verdošā ūdenī

(lieto kā atmīkstinošu līdzekli pie

augoņiem, furunkuļiem).
8. kumelīšu ziedi 10,0

dziedniecības amoliņu laksti

10,0

Savāra verdošā ūdenī, ieliek

drānā, izmanto kā mīkstinošu, sā-

pes remdinošu apliekamo (pie
furunkuļiem, reimatisma v. c).
9. grieķu valriekstu lapas 20,0

kumelīšu ziedi 20,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, uzvāra, ļauj
siltumā V2stundu ievilkties (lieto

kompresēm pie apsaldējumiem).
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10. melnā plūškoka mizas 20,0
kaņepju augļi 30,0
2 daļas smalki sasmalcinātus

kaņepju augļus (sēklas) aplej ar

1 daļu verdoša ūdens, izspiež
caur presi, iegūtajā tā saucamajā
kaņepju pienā (sliktākajā gadī-
jumā verdošā ūdenī) saplaucē

plūškoka mizas un liek uz iekai-

sušajām vietām, kamēr iekaisums
izzūd. Plūškoka mizas ievāc no

divgadīgajiem dzinumiem (vis-
pirms nokasa ārējo pelēko kār-

tiņu, tad mizu noplēš; tautas me-

dicīnas līdzeklis pie «rozes»),

11. meža retēju sakneņi 20,0
rūtu laksti 20,0

sierāboliņa sēklas 20,0

Uz 1 / ūdens ņem 60,0 g dro-

gas, savāra (lieto apliekamiem
pie ēdēm).

12. trejkrāsu vijolīšu laksti 10,0
dziedniecības verbenu laksti 5,0
sētložņu laksti 5,0

saulpuķu eļļa 100,0

Visu daudzumu drogas vāra

saulpuķu eļļā 10 minūtes, ļauj
24 stundas stāvēt (lieto pie skro-

fulozes ārīgi).

13. trejdaivu sunīšu laksti 20,0

trejkrāsu vijolīšu laksti 20,0

bebrukārkliņu dzinumi 5,0

Averinum tēja.
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, uzvāra, ļauj
15—20 minūtes ievilkties (lieto

pie skrofulozes apmazgāšanai,

vannām). lekšķīgi pie skrofulozes,

bronhīta, kā diurētisku līdzekli

lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes

dienā.

14. upeņu lapas 50,0
irbeņu lapas 25,0

irbeņu augļi 25,0

Drogu savāra 1 litrā ūdens

(lieto apliekamiem pie ekzēmām).

15. mārsilu laksti 30,0
rosmarīna lapas 10,0
lavandu ziedi 10,0

kumelīšu ziedi 10,0
Uz 2 glāzēm verdoša ūdens

ņem 3 ēdamkarotes drogas, sa-

vāra (lieto apliekamiem pie ekzē-

mām).

16. dadžu saknes 10,0
kliņģerīšu ziedi 5,0
dzelteno kaķpēdiņu ziedi 5,0

rožu vainaglapas 5,0
melisu laksti 5,0

sētložņu laksti 5,0
tīrumu kosu laksti 5,0
valriekstu lapas 5,0
ozolu mizas 5,0

Visu daudzumu drogas aplej

ar 200 g mande|u eļļas, vāra uz

lēnas uguns 15 minūtes, atstāj
siltumā (plītskrāsnī vai tml.)
10—12 stundas stāvēt, tad iz-

kāš (lieto kā ziedi pie ekzēmām)

17. kumelīšu ziedi 30,0 •

salvijas lapas 10,0
mārsilu laksti 10,0
pelašķu ziedi 10,0

ozolu mizas 20,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, uzvāra, ļauj
V 2stundu ievilkties (lieto vagi-

nas skalošanai pie iekaisumiem,
baltajiem ziediem).

18. kumelīšu ziedi 20,0
maura retēju laksti 20,0

Uz 1 / verdoša ūdens ņem

I ēdamkaroti drogas, uzvāra, ļauj
20 minūtes ievilkties (lieto vagi-
nas skalošanai pie vulvovaginīta,
baltajiem ziediem).

19. maura sūreņu laksti 50,0
nātru lapas 30,0
kumelīšu ziedi 10,0
ozolu mizas 10,0

Uz 1 / ūdens ņem 2 ēdam-

karotes drogas, pavāra 10 minū-

tes (lieto vaginas skalošanai, tam-

poniem).

VIETĒJI SĀPJU REMDINĀTĀJI

driģenes, melnās

kokainaugs
laurs, dižais

paprika, vasaras

priedes, parastās
velnābols, dzeloņainais
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SKALOŠANAI PIE GĻOTĀDAS

lEKAISUMIEM, ANGĪNAS u. c

1. salviju lapas 20,0

kumelīšu ziedi 10,0

retēju sakneņi 20,0

2. raudeņu laksti 20,0

māllēpju lapas 20,0

deviņvīruspēka ziedi 20,0

alteju saknes 20,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

I ēdamkaroti drogas, savāra, ļauj
atdzist līdz istabas temperatūrai,
lieto skalošanai (pie rīkles, mu-

tes gļotādas iekaisumiem).

3. kazeņu lapas 20,0
malvu lapas 25,0

māllēpju lapas 25,0

salviju lapas 30,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
3 pilnas tējkarotes drogas, ļauj
V 2stundu siltā vietā ievilkties

(lieto pie laringītiem, faringī-
tiem).

4. kumelīšu ziedi 15,0

salviju lapas 15,0
ancīšu laksti 15,0

5. fenheļa augļi 5,0
salviju lapas 15,0

piparmētru lapas 15,0
kumelīšu ziedi 15,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
1 tējkaroti drogas, uzvāra, ļauj
ievilkties (lieto pie angīnas).

6. salviju lapas 8,0
nātru lapas 10,0
ozolu mizas 10,0

kalmju sakneņi 10,0

Visu daudzumu drogas vāra

1 litrā ūdens V2stundu (lieto pie
angīnas).

7. ancīšu laksti 10,0
liepu ziedi 10,0
kumelīšu ziedi 10,0
klinšu noragu sakneņi 10,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

2 tējkarotes drogas, ļauj Va

stundu ievilkties (lieto pie angī-

nas).

PIE lESNĀM

1. dziedniecības pātaiņu lakstu

pulveris 10,0
rūtu lakstu pulveris 10,0

kumeļpēdu sakņu pulveris 10,0

Drogu smalki sasmalcina, pa-

ņem šķipsniņu un iešņauc de-

gunā.

2. rožu eļļa — Oleum Rosae
Lieto pie smakojošām iesnām —

ozēnas (ievada deguna dobumā

eļļā samitrinātu tamponu).

INHALĀCIJĀM

1. piparmētru eļļa 5,0
mārsilu eļļa 5,0

eikaliptu eļļa 5,0
Uz 2 glāzēm karsta ūdens

ņem 10 pilienus eļļas (pie larin-

gīta, iesnām, bronhītiem).
2. kumelīšu ziedi 20,0

melisu lapas 20,0
Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, ļauj Va
stundu slēgtā traukā karstumā

ievilkties (pie elpas ceļu iekaisu-

miem).

3. eikaliptu eļļa 10,0
anīsu eļļa 5,0
Uz 1 glāzi karsta ūdens ņem

5 pilienus eļļas (pie iesnām, rīk-

les iekaisumiem).

PIE SAAUKSTĒŠANĀS

1. eikaliptu eļļa 2,5
lavandu eļļa 2,5
salviju eļļa 2,5
terpentīneļļa 2,5
kampars 30,0
lerīvēšanai pie saaukstēšanās.

VANNĀM

1. purva bērza lapas
(vai pumpuri) 50,0

kalmju sakneņi un lapas 100,0

priežu pumpuri 50,0
melisu lapas 50,0
mārsilu laksti 100,0

2. melisu lapas 50,0
pelašķu ziedi 50,0

vērmeļu laksti 50,0
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raudeņu laksti 50,0
kalmju sakneņi 50,0
piparmētru lapas 50,0

priežu pumpuri 50,0

3. piparmētru lapas 50,0
lavandu ziedi 20,0
mārsilu laksti 80,0
kumelīšu laksti 50,0
salviju lapas 50,0

kalmju sakneņi 50,0

Uz 2—3 / verdoša ūdens ņem

200—500 g drogas, Jauj V2stundu

ievilkties, izkāš un šķidrumu pie-

lej vannai; var uzlējumu ar vi-

siem biezumiem ielikt maisiņā un

to iemērkt vannā. Vannu ņem

apmēram V 2stundu, ūdens tem-

peratūra 30—40°. Aromātiskā

vanna ir tonizējoša, atsvaidzi-

noša, nedaudz dezinficējoša.
Vannām var izmantot katru aro-

mātisko drogu atsevišķi.

4. kumelīšu ziedi 40,0
deviņvīruspēka ziedi 40,0

rosmarīna lapas 20,0

5. mārsilu laksti 10,0
lavandu lapas 10,0
rosmarīna lapas 10,0
baltā vītola lapas 70,0

Uz 2 glāzēm verdoša ūdens

ņem I—2 ēdamkarotes drogas,

Jauj 20 minūtes ievilkties (lieto
vannām, kompresēm, pie locītavu

iekaisuma).

6. trejkrāsu vijolīšu laksti 40,0

trejkrāsu sunīšu laksti 40,0
ozolu mizas 20,0

raudeņu laksti 20,0

kalmju sakneņi 20,0

pelašķu laksti 20,0

upeņu lapas 40,0

Uz 1 / verdoša ūdens ņem

100 g drogas, pavāra 10—15 mi-

nūtes, pielej vannai (lieto pie

skrofulozes).

7. kaņepju laksti 150,0

maura sūreņu laksti 100,0

nātru laksti' 100,0

purva berza lapas 150,0

Drogu aplej ar verdošu ūdeni,
Jauj V 2stundu ievilkties (lieto

vannai pie spēku apsīkuma pēc

infekcijas slimībām, pie tokso-

plazmozes — inficēšanās ar. vien-

šūņiem toksoplazmām).

8. auzu salmi 250,0
ozolu mizas 250,0

Uz 5 / ūdens ņem V2—1 kg
drogas, vāra V2—l stundu (lieto
kaju vannām pret kāju svīšanu).

SEJAS ADAS KOPŠANAI

1. kumelīšu ziedi 20,0

pelašķu laksti 20,0
tīrumu kosu laksti 20,0
piparmētru lapas 20,0
salviju lapas 20,0

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, uzvāra, (auj
20 minūtes ievilkties (lieto ap-
liekamiem pie ādas iekaisumiem,
sakairinājuma, pinnēm),

2. sīpolu sula 20,0
liliju ziedu sula 20,0 /
medus 20,0
vasks 20,0

Visu labi samaisa, karsē 10—

15 minūtes porcelāna traukā

ūdens vannā, dzesējot maisa ka-
mēr sastingst (lieto pret sejas
ādas grumbām).

3. citronu sula 5,0

jāņogu sula 5,0
kliņģerīšu lapu sula 5,0
mandeļu eļļa 5,0

Visu labi samaisa, apziež seju
rītā un vakarā (lai nodzītu va

sarās raibumus).

MATU KOPŠANAI

1. dadžu saknes 20,0

kliņģerīšu ziedi 20,0

apiņu rogas 20,0

kalmju sakneņi 20,0

2. dadžu saknes un lapas 20,0

apiņu rogas 20,0

māllēpju lapas 20,0
nātru laksti un saknes 20,0



326

3. sīpolu mizas 10,0
kalmju sakneni 20,0

apiņu rogas 20,0
kumelīšu ziedi 20,0
nātru lapas 20,0
Uz 1 / verdoša ūdens ņem 3

ēdamkarotes drogas, pavāra 10—

15 minūtes (lieto matu mazgāša-
nai).

Proteīns un aminoskābes drogās
(G. Tlehasa dati, 1974.)

4. mārsilu laksti 20,0
vītolu mizas 20,0
ozolu mizas 20,0
Uz 1 / ūdens ņem 2 ēdam-

karotes drogas, savāra, apziež
galvas ādu (pret matu izkri-

šanu).
5. lielo krešu svaigas lapas un

sēklas 100,0

Aminoskābes (mg%)

Pro-

cis-

tīns
lizīns ralīn- se"

d,ns n,ns
skābe

nns

teīns

(%)
Droga

gaissausā

10% uzlējumā

Adonisu laksti 14,0

0,13
11,02
7.2

1,2

3,75

1,56
13,5

3,3 6,1

0,04
2,6
4,0

0,2

2,0
0,3

9,8

5,2 7,7

0,02
8,2

4,0
0,15

6,9

0,3
8,3

15,0 3,2

0,04

4,1
5,5

0,3
2,2

0,3

4,0

Ālantu saknes

Alkšņu augļko-
pās

Alteju saknes

1,3
0,1

0,9

0,4

1,6

2,8

0,05
1,2

0,3
6,0

3,5

2,6

0,2
7,5

0,9

9,7Dziedniecības

amoliņu
laksti

Apiņu rogas

Asinszālīšu

laksti

Augstiņu laksti

Baldriāna sak-

neņi
Pilsētas biteņu

laksti

Brūnvālīšu

saknes

Lielo ceļmalīšu

lapas
Cigoriņu saknes

16,7

14,8
2,8
10,16

8,14
0,24

9,6

2,3

zīmes

2,8

16,7

8,4
0,9

4,3

1,8
0,06

2,4

16,7

1,6
0,2

3,2

4,0

11,6
5,3

0,6

4,5

4,0

0,02
7,2

15,2

15,5

1,3
5,5

2,6

5,3

4,4

0,4
5,3

1,6

0,01
3,33,2 6,5

Diļļu augļi

3,8

0,2
22,04

0,87

4,7

1,05
17,56

4,3
25,79

0,73

10,3
0,6

18,89

2,8

4,7
zīmes

zīmes

0,2

4,5
zīmes

4,0

2,1

0,04
21,8
zīmes

2,0

0,5

10,3

0,5
3,1

0,07

4,0

4,4
zīmes

21,8
zīmes

0,4

0,5

5,2
0,1

5,3

6,0
0,02

20,0

2,6
2,2

0,2

11,6
0,3

4,4

0,05

4,8
0,05

17,33

8,3

21,0

2,0

2,2
0,48

12,5

0,4
13,3

1,8

0,04

8,1
zīmes

1,9

12,2

Driģeņu lapas 4,0

0,25

7,2
zīmes

10,0

Ežziedu augļi 2,6 2,8 9,0

Gaiļbiksīšu sak-

nes

18,82 18,82 11,05
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mazo nātru lapas 100,0

buksusu lapas 100,0
Uz Va l 95° spirta ņem 300 g

drogas, ļauj 15 dienas stāvēt, tad

izkāš, pieliek nedaudz ģerāniju eļ-

ļas (ieberzē galvas ādu pret
matu izkrišanu).

6. kauleņu sakneņi un laksti 20,0

parasto lāčsūnu laksti 20,0

āmulu laksti 20,0

aso grīšļu laksti 20,0

Uz 5 / verdoša ūdens ņem

250 g drogas, ļauj siltumā 2—3

stundas stāvēt (lieto matu maz-

gāšanai pie seborejas).

gli-
cins

Slut-
treo-

T-k nīns
skābe

ala-

nīns

tiro-

zīns

metio- va-

nīns lins

fe-

nil-

ala-

nīns

lei-

cīns,
izolei-

cīns

droga

vai novārījumā

10,4 21,3
zīmes

7,3

7,6

0,2
10,5

0.1

9,1

9,1 5,0
zīmes

5,0

3,8
0,2

2,5
0,2

6,5

5,6 4,4 9,0 0,7 15.7
0.02

2,6

7.5
0,1

4,0

0,3

11,5

6,3

2.6
0.3

1.6

0,3

5,6

7,5

3,2
0,1
1,6

0,2

6,5

2,4

3,2

0,5

0,3
5,7

1,6
2,4

1,2
0,29

0,7

1,7
2,8

0.12

3,0
0.3

4,5

2,4

3,2
0,15

1,4
0,4

5,0

6,2

3,3
0,4
4,8

3,4

!2,4

15,6
1,5

14,5

3,0
zīmes

2,7

8,8
6,3

0,6
8,3

2,3
zīmes

3,3

7,4

9,4

0,9
2,0

2,0
0,06

3,6

7,6
1,6

0,2
4,0

3,6

3,6

7,6

2,2

2,6

9,1

4,1
0,5

3,3

4,0
zīmes

3,0

7,6

2,4

0,3

9,4

1,7
zīmes

6,0

8,0
2,7

0.8

6,0
1,7

0,05

6,84.8 5,6 4,0

2.6

6.4
2,0

1,3

8,5

zīmes

5,0

23,0
2,7

2,8

0,24
25,0

0,5
6,0

0,21

3,5

0,05
15,0

zīmes

4,3

10.0
1,1

1,6
0.48

7,5

0,2
4,5

0,04

1,3
10,0

0,9

3,0
0,3

9,9

0,3
4,7

0,06

3,5

0.15
12,7

3,6
6,6

zīmes

0,8

4,2

0,2
7,2

3,6
3,2

zīmes

12,0

zīmes

4,4
11,2

1,7

2,0
0,2

12,0

0,3
5,0

1,9
8,0

zīmes

1,4

0,2
7,7

0,2

8,0

0,05

1,7

7,7
2,5
4.0

0.4
16.9

0.5

3,2
0,06

5,2
zīmes

14.9

3,4 6,6

4,0

zīmes

2,3 2.0 4,0

zīmes

4,5 4,6

10,0 5,2 4.0 1,9 8,06 1,6
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Aminoskābes (mg%)

Pro-

teīns

(%)
cis-

tīns

li-

zīns

histi-

dīns
argi-
nīns

aspa-
-

se-

ragin- -

skābe
rinsDroga

gaissausā

10% uzlējuma

Kliņģerīšu ziedi 16,2

0,5
11,2

3,2 3,5

0,05

9,4

5,3 4,8

0,05

12,8

10,0 6,6

0,02
4,5Tīrumu kosu

laksti

Kukurūzas
drīksnas

Kumelīšu ziedi

14,34

2,8
12,2

0,34
9,42

13,19

0,7
21,69

0,32

14,3
20,55

0,11
23,18

2,8

5,14
0,3

10,0
4,21

10,4

3,24
5,7

21,43

3,9

13,64
0,8

5,6

0,1

10,13
17,18

0,5

1,99

1,7

3,5

0,2

16,0

0,45

4,0

5,6

16,0

0,45

6,6

0,1
7,2

zīmes

4,8

4,8
0,02

6,9

0,01

3,4
5,1

0,01
13,3

1,2

2,2

0,01
6,6

2,0

8,0

0,8
5,4

13,8

1,44
7,3

0,3

4,8
zīmes

4,7

13,3

0,04
5,3

24,2

7,4

0,8
9,0

7,4

0,3
6,4

0,03

5,3

8,3
0,2

6,4

Liepu ziedi

Maijpuķīšu
lapas

Māllēpju lapas

2,0

4,1

6,2

2,1

0,05

12,0
zīmes

2,2
16,3

0,04

10,0

0,9
2,6

0,03

10,5

2,4
7,0

0,7
2,8

18,3

1,32

10,5

0,6
4,0

2,4

7,2
zīmes

12,0

5,2

6,6

Mārsilu laksti

Māteru laksti

5,0

1,6

16,3

9,7
0,02

7,5

8,2

zīmes

0,9
3,2

0,01
6,4

0,8

1,8

0,01
4,2

2,3
3,5

0,9

4,2

18,0
0,8

6,2

3,03

Lielo nātru

laksti

Ozolu mizas

3,3

0,23

10,0

0,3

1,6

6,7

0,9
2,5

Pelašķu laksti 3,2

2,2

6,4
0,5

3,0
18,3

zīmes

5,3

0,2

2,0

7,9

3,0
11,0

1,4

5,0

18,0
0,8

13,6
0,7

3,6

Pieneņu saknes

zīmes

Pīlādžu augļi

Plikstiņu laksti

0,2
3,2

5,0

0,4

3,7

0,1

Raudeņu laksti

Rožu augļi 1,6

Sīpoli
Sunīšu laksti

0,7 3,7

10,0

0,05

2,0

0,5
4,0

6,5

13,7
3,2
9,1

0,08
2,7Zalkšu sūreņu

sakneņi
Udenspiparu

laksti

Vērmeļu laksti

0,9

zīmes

1,2 8,0

14,95
1,85

16,75
1,05

4,37
27,63

3,3

0,3
4,5
0,2

13,7

1,3
8,2

0,4

10,1
4,6

13,7
0,2

5,0

0,4

10,1
10,6

11,2

0,6

11,4
0,2

3,3
5,8

14,0

0,9

13,3

0,4
3,6

10,6

6,4

0,6

8,0
0,2

2,4
8,0

Vilkābeļu augļi
Vilkogu lapas 4,4
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gli-
cīns

Slut-

treo-

nīns
skābe

ala-

nīns

tiro-

zīns

metio-

nīns

va-

līns

fenil- W;
ala-

cins
'

- _
izolei-

nins
cins

drogā

vai novārījumā

4,0 10,8

0,3
17,6

5,4 4,0
0,05

9,2

10,2 8,0 10,0 10,0 8,8

0,07
7,47,4

zīmes

8,2 8,4 4,0 10,0 8,0

5,3

0,3

4,4

8,0

0,5
4,2

0,03

14,5
27,0

0,2

10,0
0,02

6,2
10,2

0,02

12,2

0,9
3,3

0,01

10,0
3,8

12,5
1,3

10,0
10,0

0,6

19,9
0,4

2,5

zīmes

10,5
11,2

0,13
5,0

7,7

0,3
1,6

zīmes

3,0
6,0

8,5

0,5

4,1
zīmes

6,5
6,4

0,04

11,8
0,2

2,0
10,28

zīmes

6,6

1,3

2,5
0,03

5,0
2,5

5,4

0,9
3,1

11,0

0,7
9,0

0,5

1,3

4,8

0,2
2,0

5,3
0,1

8,8

9,6

0,1

5,5

8.0

0,4

10,0

8,6

0,4
6,0

0,7

12,0

10,1
0,07

10,6

0,2
3,7

9,1
zīmes

10,0

1,3

2,6

0,4
7,6

2,4
10,6

1,2
4,6

8,0

0,5

9,7
1,0

4,4
zīmes

4,8

20,0

0,03
2,0

3,2

6,6
0,04

8,8

2,8
6,1

2,8

4,2

4,4

14,5

3,1

7,6

1,1
4,3

20,5

0,2

1,6
4,7

5,06
0,3

1,6

3,7

4,5
zīmes

0,8

3,8

zīmes

9,6

0,1

3,1

3,2
zīmes

10,0

0,8

6,5

0,01

2.4

1,9

7,2

0,8

1,8

7,5

0,8
2,2
0,01

2,0

2,1

3,3

0,3
3,1

10,5

0,4

7,6

0,7
6,6

5,3

0,3

4,0

5,8

0,8

7,2

0,3

8,0

1,7
3,6

0,8

4,0

7,1
0,5

6,4

4,0
2,0

1,6

0,3
3,5

8,0
0,5

5,5

0,2

4,0

1,9

1,6

4,0

5,3

5,6

zīmes

3,2

2,5

6,2
0,8

3,2

8,8
0,8

10,1

0,5
4,0

2,4
zīmes

1,6
0,3

5,3

8,0
0,4

5,4

0,3
2,6

3,3

2,4 4,0

2,1

7,04

0,12

1,6

1,7

9,0

zīmes

3,6

10,6
0,05

1,37

1,6

2,1

1,2

1,6

2,0
9,5

zīmes

3,0

2,4
7,2

1,8 0,53 3,0 1,4

7,4
0,5

6,2

0,3

2,6
7,7

7,5
1,0

13,7
0,5

5,0
21,6

9,2

0,5

7,3
0,2

4,4

4,5

8,3
0,6

7,6
0,4

3,9

7,5

5.8

0,3
4.2

0,2

7,2

5,3

0,2

11,2
0,7

6,6

0,2

7,2

0,4
5,3

0,2

3,9
8,0

12,2

1,0
13,3

0,2
5,1

16,06,4 5,7 9,0
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ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS*

ābeles 61

Abicinum II 169

abienols 194

Ab ies nigra 213

— nordmanniana Spach (Pina-

ceae) 195

— sibirica Ledeb. 194

abietīnskābe 33, 194, 525; II 87

āboli 27—30, 35, 45, 52, 54, 61—63

āboliņi 38, 41, 58, 59, 63—68

ābolskābe 24, 28, 29, 41, 62, 74,

105, 107, 123, 129, 132, 140,

147, 153, 155, 176, 179, 191,

197, 207, 212, 223, 251, 253,259,

265, 266, 274, 287, 301, 306,

318, 321, 322, 327, 331. 339,

355, 358, 387, 400, 424, 430,

462, 473, 478, 479, 499, 514,

520; II 3, 4, 7, 20, 29, 33, 37,

45, 59, 67, 75, 93, 100, 111, 124,

131, 135, 142, 160, 179, 191,

197, 199, 200, 220, 222, 247,
251 259

ābolu diēta 37, 62

abrotanīns 189

abscisīns 460

abscisīnskābe II 142

Absinihium II 192

absintīns 51; II 191

absintols II 191, 200

Acacia L. (Mimosaceae) 73

— arabica Willd. 73

— catechu VVilld. 73

— dcclbaia Link 73

Acanthophyllum paniculatuin Rgļ.
(Caruophyllaceae) 243

acerins 321

Acer platanoides L. (Aceraceae)
321

acetaldehīds 24

acetēsteri 328

acetidinkarbonskābe II 267

acetiladonitoksīns 70

acetilbalhinolīds 490

acetildigitoksīns II 167

acetileigenols 342, 367

acetilgitoksigenīns 459

acetilholīns 38, 56, 90, 301, 426,

514; II 102, 210, 211

acetilmetilkarbinols 123

acetilsalicilskābe 29

acetoīns 123

acetons 281, 382

Achillea L. (Asteraceae) 489

— millefolium L. 489

— nobilis L. 489
— ptarmica L. 308

Achyrophorus maculatus (L.)

Scop. (Asteraceae) II 164

Acidin-pcpsinum 147

Acidum aceticum 27

— benzoicum 28

— citricum 29

— formicum 27

— glutaminicum 40

— lacticum 28

— nicotinicum II 133

— salicylicum 29

— succinicum 28

—
tartaricum 29

acidofs 39, 147

Acinos thymoides (L.) Mnch. (La-

miaceae) 290

Acipepsolum 147

Acocanthera abyssinica (Hochst.)

K- Schum. (Apocynaceae) II 111

Aconitum L. (Ranunculaceae) 352,
353

* Skaitli aiz vārda norāda lappusi pirmajā sējumā, skaitli aiz. romiešu ci-

para II — lappusi otrā sējumā. Augiem latviešu valodā norādītas lappuses

tikai ģintīm. Nav minēti drogu nosaukumi latviešu valodā. Ja tie līdzīgi auga

nosaukumam.



331

Aconitum lasiostomum Rchb. 352

— napellus L. 352, 353

Acophytum 353, II 142
— radiculinum 91, 351; II 40, 142

Acorus calamus L. (Araceae) 288,
289

Actaea spicata L. (Ranunculaceae)
334, 335

Actinidia arguta Planch. cx Miq.

(Actinidiaceae) 75, 76

— kolotnikta Maxim. 75, 76

Ādama sakne II 37

adenīnnukleotīds II 138

adenīns 41, 63, 372; II 41, 138.

263
Adenium Honghel DC. (Apocyna-

ceae) II 111

adenoforas 68

Adenophora latifolia Fisch. (Lilia-

ceae) 69
— liliifolia (L.) Bess. 68

— trachelioides Maxim. 69

— tricuspidata (Fisch.) DC. 69

— triphylla (Thunb.) DC. 69

adenozīns II 263

adhiimulons 101

adigozīds 460

adinerigenīns 459

adinerīns 459, 460

Adonisidum 70; II 279

adonisi 47, 69—71; II 111

Adonis aestivalis L. (Ranuncula-
ceae) 69—71

— chrysocyathus Hook. et Thom.

II 111

— vernalis L. 47, 69; II 111

adonitoksigenīns 70

adonitoksīns 47, 70

adonitoksols 70

adonīts 22, 70

adonivernīts 70

adonizīds 47

Adoxa moschatellina L. (Adoxa-

ceae) 144, 146

Aegopodium podagraria L. (Apia-
ceae) 238. 239

Aēronum 200

Aesculus hippocastanum L (Hip-
pocastanaceae) II 262

Aescusanum II 263, 264, 321

Aethusa II 120

Aethusa cynapium L. (Apiaceae)
II 120, 121

afilidīns 92

afilīns 92

afrozīds 249

agaricinskābe 143

agars 35

Agave americana L. (liliaceae)
71

aglikons 44, 46

aglutinīni 535

agmatīns 425, 426

Agrimonia eupatorla L. (Rosa-

ceae) 5, 93, 94

agroklavīns 425

agropirēns II 179

Agropyron repens (L.) P. B. (Po-

aceae) II 179, 180

Agrostemma githago L. (Caruo-

phyllaceae) 325, 326

ahicetns 490

ahileīns 309, 490

ahillīns 490

airenes 71, 72

aivas 38, 166, 533

ajmalicīns II 11

ajmalinīns II 11

ajmalīns II 11, 12

Ajmalinum II 11, 12, 281

A jūga L. (Lamiaceae) 159

— genevensis L. 160

— reptans L. 160

akacetins 86; II 222

akācijas 5, 22. 33, 73

akantlapes 243

akantolskābe II 211

akli 72—74

Aklimanum 426

akmeņlauzītes 74

akonīns 353

akonitīns 353

akonītalkaloīdi 42

akonītskābe 28. 41, 318, 331: II

257

akorīns 289

akorons 289

akramerīns 247

akrofolīns 98

akronicīns II 40, 41

aktinīdijas 75, 76

aktinodafnīns 368

akutumīns 429

alanīns 39, 293, 426,507; 1163,64
alantes 27, 51, 76—79

alantoīnelļa 76

alantoīns 41, 88, 147; (I 51, 136,
137, 196
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alantoīnskābe 88

alantolaktons 76, 78

alantols 76

alantopikrins 76

alantoskābe 76, 88

albaspidīns 24, 464, 466

albumīni 40, 322

Alchemilla vulgaris L. s. 1. (Ro-
saceae) II 6

aldehīdi 21, 22, 24, 31, 176, 214,
216, 279, 328, 370, 449, 520; II
26, 64, 131, 198

aldehīdskābes 29

Alcksandrijas lapas 303

aleprols 261

algīns 232, 363

algīnskābe 363

Alglutinum 80; II 303
aliči 517

alilspirts 22

Alisma planlago-aquatica L. (Alis-
mataceae) 175

alizarīns 25; II 33

alkamīns II 188
alkanīns 25, 166, 183; II 119

alkaloīdi 41—43, 60, 63, 66, 72,
74, 76, 92, 95, 98, 101, 108,
110, 112, 121, 125, 126, 129—

133, 140, 143, 156, 166, 168—
170, 173, 174, 178, 179, 183—

185, 189, 191, 192, 195, 200,
209, 210, 214, 218, 219, 221,
223—226, 230, 234—236, 238,
240, 242, 246, 247, 249, 251,
255, 261, 262, 264, 269, 271,
272, 275—284, 289, 293, 294,
296, 301—304, 308, 309, 316
322, 328, 329, 331, 333, 334,
340, 341, 344, 350, 353, 358—
360, 365, 371, 372, 374—376,
381, 385, 387, 390—396, 405,
407, 409, 415, 417, 418, 422, 425—

427, 429, 435—437, 441, 445,
448, 449, 455, 457, 461, 471,
476, 478—480, 484, 486, 490,
492—497, 505, 508, 509, 511,
523-525, 529, 532, 537, 540;
N 5, 11, 19, 25, 33, 37, 40, 42,
45, 46, 47, 52, 54, 55, 56, 58,
63, 71, 73, 79, 88, 89, 91, 95,
96, 98, 100, 102—111, 114, 115,
119—122, 125, 130, 133, 135—
142, 144, 147, 150, 154—157,

159, 166, 170, 176, 181—188,

193—196, 203, 207, 208, 214,

216, 218, 219, 222, 223, 227,
235, 241, 242, 244, 247, 250,

256, 257, 260, 262, 265, 267
alkoholi 22

alksni 79, 80

Alliaria officinalis Andrz. (Bras-
sicaceae) 312, 313

allictns 313, 314

alliins 313, 314, 431

Allilcepum II 76—77, 287

allilcianīds II 91
allilcisteinsulfoksids 314, 431
allildisulfīds II 91

Allilglycerum II 76, 77

allilizotiocianāts 409; II 91

allilpirokatehīnmetiiēsteris 31

allilpropilsulfīds 314
Allilsatum 314—316; II 287, 302
allilsulfīds 313

alliltetrametoksibenzols 501
alliltiocianāts II 74

allilvinilsulfoksīds 314
allināze 313, 314
Allium ascalonicum L. (Liliaceae)

II 78
'

— cepa L. II 75—78
— fistulosum L. II 78
— porrum L. 538
— sativum L. 313, 314
— scorodoprasum L. II 78
— ursinum L. 431, 432
— victorialis L. II 78
Allocholum 315, 452; II 312

alloimperatorīns 483

allojohimbīns II II

allokriptopīni 246; II 111
allokriptotens II 55
allosekurinīns II 63
alnulins 80, 504
Alnus Gaertn. (Refulaceae) 79, 80
— glutinosa (L.) Gaertn. 79'
— incana (L.) Moench 79
— serratula Willd. 80
alnuzenons 80
Aloē arborescens Mill. (Liliaceae)

81, 83

— ferox Mill. 83

— striatula Haw. 83

— vera L. 83

aloinozīdi 81

aloīns 25, 26, 81, 82

aloje 11, 25, 60, 71, 81



333

aloje emodīna glikozīdi II 3

— emodīnantrahinons 81

— emodīnantranols 81

— emodīns 81, 303; II 3

Alpinia officinarum Hance (Zingi-
beraceae) 83

alpinija 83

alpinols 83

alteīns 85

altejas 38, 39, 83—85

Alihaea L. (Malvaceae) 83

— officinalis L. 84

— rosea (L.) Cav. 85

var. nigra hort. 85

alumīnijs 125, 157, 166, 185, 226,

299, 438, 450, 453, 480, 490,

524; II 29, 118, 127, 160, 170,
235, 267

amara aromatica 51

— mucilaminoša 51

— pura 51, 138

Amaranthus retroflexus L. (Ama-
ranthaceae) 84, 86

amaranti 84, 86

amarilisi II 95

Amelanchier spicata (Lam.) Koch

(Rosaceae) 329

Amentae Lupuli 101

Amenti Alni 79

amīdi 38

amigdalīns 38, 44, 45, 62, 107, 166,
266, 318, 367, 404, 405, 499,
507, 518; II 211

amilaze 299

amīni 38, 39, 42, 90, 132, 386, 407,
425

aminobenzoskābe 58

amīnoksidāzes 211

aminopurīns II 138

aminoskābes 27, 28, 39, 40, 90,

107, 109, 166, 293, 299. 350,
386, 417, 426, 507, 534; II 41,

49, 63, 64, 68, 80, 99, 117, 153,

174, 179, 191, 220, 250, 264

aminospirts 34

amirīns 308, 377, 504; II 70, 138,
142, 201

Ammi L. (Apiaceae) 86

— majus (L.) Lam. 86
,

— visnaga L. 86

ammifurīns 530

Ammifurinum 86

ammiols 86

amoliņi 87—89

amonjaks 38, 266, 313

amorfa 89

amorfigenīns 90

amorfīns 90

Amorpha fruticosa L. (Fabaceae)
89

āmu|i 22, 27, 30, 38, 90, 91

amurenzīns 329

Amygdalae amarae 405

Amt/gdalus communis L. (Rosa-

ceae) 404

var. amara DC. 404

var. dulcis DC. 404

Amylum 36

— Batatae 36, 272

— Curcumae 352

— Hordei 435

— Maydis 36, 345

— Oryzae 36; II 19

— Phaseoli 535

— Pisi II 264

— Sagu (Sago) 36; II 43

— Secalis II 34

— Solani 36, 302

—
Trit ici 36, 354

Anabasis aphylla L. (Chenopodia-
ceae) 92

anabāzes 92

anabazīns 42, 57, 92; II 133

anabsintīns II 191

anacikles 92

Anacyclus officinarum Hayne (As-
teraceae) 92

— pyrethrum DC. 92

Anagallis L. (Primulaceae) 487

— arvensis L. 487, 488

— coerulea Schrb. 488

anagirīns 275, 492, 493

anamirtes 92

Anamųrtus cocculus (L.) Wight
et Arn. 92

Ananas comosus (Stickm.) Merr.

(Bromeliaceae) 93

ananasi 30, 53, 54, 93

anatabīns II 133

Anchusa officinalis L. (Boragina-

ceae) II 195. 196

ancīši 5, 93, 94

Andira araroba Aguiar 94

Andromeda polifolia L. (Eri-
caceae) 95

andromedas 95

andromedotoksīns 95; II 23, 170,
227
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Andropogon sorghum L. (Poa-
ceae) II 99

aneirins 55

Anemone L. (Ranunculaceae)
230—232

— hepatica L. 231

— nemorosa L. 231

■— ranunculoides L. 231

— silvestris L. 232

anemonins 257, 433; II 73, 232

anemonols 257, 433

anemonskābe 257; II 73

Anethinum 193; II 282, 300

Anethum graveolens L. (Apia-
ceae) 193

anetols 96, 97, 228, 303, 457; II

265

Angelica palustris (Bess.) Hoffm.

(Apiaceae) 198

— silvestris L. 198; II 261

angelicīns 197, 530

angelikskābe 114, 197, 387; II 138

angelikskābes esteris II 119

an gesins II 262

Anginolum 353

anhaloniji 95

Anhalonium Williamsii Lew.

(Cactaceae) 95

anhidrodezacetilnerigozīds 460

anhidrogenīns 249, 459

anisaldehīds 24, 96, 193, 228; II

178, 210

anīsi 24, 96

anīsketons 24, 96, 228, 457

anīsskābe 96, 193, 228

anīsspirts II 178

Anisum 97

Anisum stellatum II 265

annonitīns II 107

Antasihmanum II 217, 289

Antennaria dioica (L.) Gaertn.

(Asteraceae) 283

Anthemis L. (Asteraceae) 267
— arvensis L. 268, 269, 349

— nobilis L. 267
— tinctoria L. 268
Anthoxanthum odoratum L. (Po-

aceae) II 92
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

(Apiaceae) 302

Anthyllis polyphylla W. et K.
(Fabaceae) 496

antimons 494

antineirīns 55

antirinlns 318

Antirrhinum majus L. (Scrophu-
lariacae) 368

Antito.Kicum officinale (Moench)
Pob. (Asclepiadaceae) 269, 270

antivitamini 59

antociāni24, 50, 52, 58, 62, 115, 125,

155, 157, 166, 206, 210, 219,

318, 324, 327, 387, 424, 455,

497, 507, 520, 525; II 4, 7, 29,

41, 70, 88, 142, 157, 160, 203,

220, 227, 238, 247, 257, 270

antocianidīns 49, 50, 157

antocianīni 50

antohlors II 222

antoksantīns 409

antorīns 353

antracēnglikozīdi 45

antracēns 25, 95

antraglikozīdi 45, 81, 247, 303,

304, 470; II 3, 81, 125, 153,
179

antrahinoni 24, 25; II 4, 33, 135

antranilskābes metilēsteris 100,

101, 403, 449; II 20

antranols 26, 339

antrons 25

Anusolum II 217, 218

apalaču tēja 267

apdziras 97

apelsīni 23, 37, 45, 99, 100

apigenidīns II 99

apigenīna glikozīdi 285, 501, 502

apigenīns 285, 348, 349, 369, 417,
502; II 99, 166, 185

apiīns 268, 348, 349, 501; II 61,

65, 241

apini 27, 31, 38, 51, 101, 102

apiols 32, 501, 503; II 64

apiolskābe 501

apioze 348

Apium graveolens L. (Apiaceae)
II 64

apoatropīns II 216

apocinīns 308

Apocynum cannabinum L. (Apo-
cynaceae) 308; II 111

apokannozīds 308

aporeīdīns 392

aporeīns 392

aprikozi 33. 35, 37, 45, 53, 58, 107

apses 28, 45, 104, 105

Aqua Amygdalae atnarae 45, 404.

405
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Aąua apoplectica Harimanni 398

— aromaticae 19

— aurea 398

— Foeniculi 228; II 291, 300

— Laurocerasi 367

— Melissae 423

— Menthae piperitae 510
— Rosae II 27

Aquilegia vulgaris L. (Ranuncu-

laceae) 463

arabāns 73

arabinoze 34, 37, 44, 73, 81, 90,

107, 108, 154, 172, 208, 212.

331, 387, 440, 483, 499; 11 115,

125, 138, 173, 200, 241

arabinozidi 44; 11 145

arabīns 73, 318

Arachis hypogaea L. II 250

arahidozīds II 250

arahīdskābes glicerīdi II 56

arahīns II 250

arahīnskābe 27, 59, 62, 261; II

219

arahīnskābes glicerīdi 460; 520; II

68, 107, 250

Aralia manshurica Rupr. et Max.

(Araliaceae) 108

— racemosa L. 108

arālijas 108

aralins 108, 214, 219

aralozīdi 48, 108

araroba 94

ararobs 95

arborescīns II 191

arborinīns II 40, 41
arbutāze 45

arbutīns 23, 45, 139. 140, 152,155,
239, 263, 424, 438; II 23, 116,
170, 223, 253, 259

arbūzi 109, 110

Archangelica officinalis (Mnch.)
Hoffm. (Apiaceae) 196, 197

Arctium L. (Asteraceae) 180

— lappa L. 180, 181

— minus (Hill) Bernh. 180, 181

— tomentosum Mill. 180

Arctostaphylos uva-ursi (L) Spr.
(Ericaceae) 437

Areca catechu L. (Palmae) 230

Arecolinum hydrobromidum 230

areka 230

arekaidīns 230

arekolidīns 230

arekolins 230; II 71, 72

arginīns 39, 40, 107, 299, 350, 409,

507, 534, 535; II 63. 64. 99,

220, 240, 264

arhangelicīns 197

arhangīns 197

arhicīns 197

ari 110

Arillus Macidis 442

— Myristicae 442

Arisaema triphyllum (L.) Schott

(Araceae) 111

Aristolochia clematitis L. (ArlstO'
lochiaceae) 111

aristolohijas 111, 112
aristolohīns 112

aristolohīnskābe 112

aritazons 126

arktigenīns 180

arktiīns 180

arktiopikrīns 132, 180

Armeniaca vulgaris Lam. (Rosa-
ceae) 107

Aimeria elongata (Hoffm.) C.

Koch (Plumbaginaceae) 112,

113

armērijas 112

Armoracia rustlcana (Lam.) G.

M. Sch. (Brassicaceae) 409—

411

Arnica 114

Arnica ad usum externum 114

— chamissonis Less. (Astera-
ceae) 113

— foliosa Nutt. 113

— montana L. 113, 114

arnicīns 114

arnidiols 114, 322, 400, 504; II 56

arnifolīns 114

arnikas 27, 113, 480

aromātiskās oksiskābes 29

Aronia mclanocarpa (Michx.)
Elliot (Rosaceae) 115

aronijas 52, 58, 115

aronīns 111

arorutas 294

arsēns 53. 232, 363, 407

artabsīns II 191

artemetīns II 191

Artemisia L. (Asteraceae) II 195

— abrotanum L. 189

— absinthium L. II 190

— annua L. II 199

— austriaca Jacq. II 200

— campestris L. II 198
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Artemisia eina (Berg.) Pol. 31;
II 196

— dracunculus L. 224
— maritima L. 31; II 197
— scopar ia W. et K. II 199

— taurica VVilld. II 200
— vulgaris L. II 196, 198

artemisiaketons II 199

Artemisolum 510; II 199, 200, 309

artemizetīns II 191

artemizīns II 197

artišoki 36, 115

Arum maculatum L. (Araceae)
110, 111

— triphyllum L. 111

Aruncus silvester Kost. (Rosa-

ceae) 305

— vulgaris L. 305

Asa foetida 229

asants 229

asarezēns 228

asarezinols 228

asarezinoltanols 228

Asarum europaeum L. (Aristolo-
chiaceae) 349, 352

asinstīrītāji līdzekļi 48

asinszāles, asinszālītes 25, 31,

116—119, 480

askaridols 126—128

asklepiadīns 269

asklepiodīns 269

asklepions 269

askorbināze 299

askorbīnskābe 30, 35, 55, 58, 62,

63, 67, 75, 85, 88, 90, 93, 99,
100, 102, 105, 107—109, 114,
115—117, 120—126, 132, 133,

139, 140, 147, 153—156, 157,

161, 166, 167, 171, 178, 183—

185, 189, 193, 194, 197, 200,
207—210, 218, 222—224, 229,
233, 236, 238, 241, 242, 245,
246, 247, 249, 252, 255, 257,
259, 260, 265, 266, 269, 274,
280, 285—288, 289, 294, 296,
298, 299, 301—303, 305—307,

310, 314, 316, 318, 319—322,
324, 327, 329, 336, 341, 344,
348, 355—361, 363, 366, 371,

372, 377, 382, 386—390, 400,

402, 403, 405. 407, 409, 412—

418, 422, 424, 428, 431, 438,

441, 444, 450, 453, 455, 456,

460—462, 468, 470. 472. 473,

475, 477, 480, 483, 492, 497—

500, 502, 504, 507, 509, 514,

518, 520, 523, 525, 528, 532—

535, 538, 539; II 3—G, 8, 10, 12—

14, 18, 23, 24, 26, 28—32, 35, 41.

43, 45—55,60, 64, 66, 67, 74, 75,

78, 80, 82, 83, 86, 88, 89, 93, 94,

99, 100, 102—105, 113, 115, 118.
119, 123, 124—127, 131, 138.

141, 142, 148, 151, 153, 157,

160, 166, 168, 170, 174, 176,

177, 179, 181, 191, 195, 198,
201—203, 207—209, 211, 219—

222, 224—227, 231, 232, 235—

238, 240, 241, 247, 251, 255—

260, 262—267

asparaginats 11 101

asparagināze 60

asparagīns 38, 60, 67, 84, 102, 157,
179, 361, 409, 426, 490, 504,

535; II 64, 100, 136, 144, 201

asparagīnskābe 28, 39, 40, 166,
293, 507; II 64, 174, 185, 201,
220

asparagīnskābes amīds 38; II 100

Asparaginum II 101

Asparagus II 101

— officinatis L. (Liliaceae) II 100

Asperula odorata L. (Rubiaceae)
433, 434

asperulozīds 51,389,390,434; II 33

aspidinīns 464

aspidinols 24, 466

aspidīns 464

Aspidosperma quebrachoblanco
Schlecht. (Apocunaceae) 353

aspidospermīns 353

aspirīns 29

Aster L. (Asteraceae) 436
— alpinus L. 436

— amellus L. 437

— tripolium L. 437

asterīns 520

Asthmatinum 200; II 183, 289

Asthmatolum II 289

astragalīns 507; II 14, 138

Astragalus L. (Fabaceae) II 143
— danicus L. II 143
— dasyanthus Pali. II 144

— glųcųphųllus L. II 144
atālenes 119, 120

atamantīns II 36

atizīni 353

atragenes 120
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Atragcne sibirica L. (Ranuncula-
ceae) 120

Atropa belladonna L. II 215

atropamins 200; II 183, 216

atropas II 215

Atropini sulfas II 216, 217

atropīns 3, 42, 43, 189, 200, 230.

376; II 183, 216—219

augļi 8, 9

augļu skābes 29

augstini 51, 120

auksini 60; II 201

aukubigenīns 161, 278

aukubīns 161, 164, 187, 217, 278,

448; II 193, 195, 222, 265, 270

aukubozīds 217

aurantiamarīns 100

Aurantii cortex 101

auraptēns 176

auroksantīns II 208

auroni 49; II 222

aurotenzins 246, 418

austricīns II 200

auzas 34, 40, 56, 60, 121

avakols II 125

avecīns II 279

avenacīns 122

avenagenīns 122

Avena sativa L. (Poaceae) 121

avenes 27, 30, 38, 47, 50, 53, 54,
122—124

avenīns 40, 122

Averinum 136; II 118, 209, 323

Avicularenum II 126

avidīns 59

avikularīns II 23, 124, 125

Avisanum 87; II 309

avotkreses 124

azaleatīns II 23

azarilaldehīds 350

azarīns 350

azarons 157, 288, 350

azelaīnskābe II 244

azulēns 31, 114, 116, 197, 268,490,
491; II 40

ažgoni II 87

ažFoki 124

Bacca. baccae 8

— Juniperi 472

— Myrttiti 423

— Spinae cervinae 469

— Vitis-idaeae 152

baikaleīns 319

baikaiins 313

baklažāni 125

ba landės 125—128

balastvielas 21

baldriāns 22, 27, 30—32, 128—131,

185, 186, 229, 486, 487; II 217

baldriānskābe 27 (sk. valeriān-

skābe)
Ballota nigra L. (Lamiaceae) II

257

balnea medicata 20

Balsamum Abietis medicinale 195

— Nusticae 443

— peruvianum 439

— Sanitas 217

— Styracis 380

— tolutanum 439

baltalksnis 79

baltdadži 131, 132

baltstarites II 163

balzampīpenes 148

balzams 33

— dižegļu 195

— Peru 22, 28, 439

— stiraksa 380

banāni 5, 53, 54, 132

Barbarea vulgaris R. Br. (Brassi-

caceae) II 266

var. arcuata (Opiz) Fr.

II 266

bārbeles 29, 43, 133—135

bārijs 207 243, 438, 495; II 170,
267

barosma 134

Barosma betulina Barti, et Wendl.

(Rutaceae) 134

barosmins 134

Barvincani hydrochloridum 297

Basilicum 135

basorīns II 145

baziliki 24, 134—136

bebrukārkliņi 136, 137

Becarbonum II 216, 217

Befunginum 143

begenskābe 87

begenskābes glicerīdi 523; II 74,
250

Behtereva mikstūra 47, 70, 395;

II 279

belladona II 215

belladonīns II 216

Belladonna II 218

Bellalginum II 216

Bellasponum II 216, 217
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BellataminalumII 216

Bellazonum II 217

Beilis perennis L. (Asteraceae)
408

Belloidum 426; II 216, 217

benediktdadži 51, 137

benzaldehīdciānhidrīns 45

benzaldehīds 24, 45, 123, 266, 367,

404, 520; II 20, 86

benzilbenzoats 438

benzilizotiocianāts U 91

benzilspirts 22, 367

benzohinoni 25

benzoilakonīns 353

benzoilekgonīns 223

benzoskābe 28, 30, 105, 153, 207,
387, 438, 494; II 7, 86, 109,
227, 259

benzoskābcs esteri 28, 45, 439,

449; II 109

benzosveki II 109
— Siāmas II 109

— Sumatras II 109

Bepasalum II 216

berbamīns 133

berberidīns 133

Berberini sulfas 133, 134, II 312
berberīns 41—43, 133, 134, 246,

247, 262, 280, 329, 522, 539;
II 54, 55, 111

Berberis vulgaris L. (Berberida-
ceae) 133—135

bergalbīns 139

bergamotes 138

bergamotīns 138, 176

bergaptēns 31, 86. 197, 366, 387,
457, 483, 507; II 40, 183, 201

bergaptols 138

Bergenia crassifolia (L.) Fritsch

(Saxifragaceae) 138, 139

bergēnijas 138—140; II 157

bergenīns 75, 139

bergkrassīns 139

berilijs 243

beroksāns 31, 530

Beroxanum 483, 484; II 37

Berteroa incana (L.) DC. (Brassl-

caceae) II 78

bērzi 45. 140—143

bērzu piepe, melnā 143—146

Besalolum II 216, 217

Betacidum 147

betaīna hidrogenhlorids 39, 147

betaīni 39, 84, 102, 114, 126, 147,

214, 376, 426, 485, 509; II 51,
52, 56, 197, 220, 250

betanīns 147

Beta-sitosterinum 23, 527

Beta vulgaris L. (Chenopodia-
ceae) 147

betelis 230

Bethiolum II 217

Betonica officinalis L. (Lamla-
ceae) II 484, 485

betonicīns 485, 490; II 51
Betula alba 142

Betula L. (Betulaceae) 140

— humilis Schrk. 143

— nana L. 143

— penduta Rth. 140

— pubescens Ehrh. 140, 141

betulāze 233, 239

betulenols 140

betulenolskābe 140

betulēns 140

betulīns 140, 372; II 97

betulīnskābe 251, 537; II 37

betulols 140

betuloretīnskābe 140

betulozīds 140

bezgales 146

bezslavītes 144, 146

Bidens cernuus L. (Asteraceae)
II 118

— tripartitus L. II 116, 117

bietes 27, 28, 34, 37—39, 54, 60,
147

bioflavonoīdi 147, 222, 318; II 29,

45, 102, 139, 142, 170

biogēnie stimulatori 60, 82; II 70

biohanīns 67

biokatalizatori 60

biopigmenti 48, 49, 60

biotini 57, 299, 345, 372, 387; II

250

bismuts 494

Bissedum 359

biškrēsliņi 31, 32, 147—150

bišu vasks 34

bitenes 27, 32, 45, 148, 150

bizabolēns 129, 157, 194; II 191

blaktenes 151

blīgzna II 228

boivinoze 208 .

Borago officinalis L. (Boragina-
ceae) 259

borneols 32, 129, 149, 194, 288,

328, 351, 367, 370,398.412.413,
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473, 490, 524; II 25, 47, 87,

198, 199

bornilacetāts 30, 194, 350, 524; II

25, 87

bornilizovalerianats 30, 129

bors 115, 166; II 93

borskābe 62

brasidinskābe. II 81

brasikasterīns 23; II 4

brasilins 514

Brassica L. (Brassicaceae) II 73

— juncea (L.) Czern. II 74

— napus L. var. napobrassica

(L.) Pet. 288
— nigra Koch II 74

— oleracea L. 301

— — — var. botrytis L. 301
—

— — var. capitaia L. 299

—— — Vūr. gemmifera DC. 301

— — — var. gongylodes L. 301
—

rapa L. var. rapifera Metzg. II

4

brevikollīns 255

briežsaknes 152, 406

briogenīns II 67

brionidīns II 07

brionīns II 67, 135

brionols II 67

briorezins II 67

britanīns II 106

Briza media L. (Poaceae) II 233

bromelins 93

broms 112, 231, 363; II 41, 157

brucīns II 110

brūklenes 23, 28—30, 45, 51, 52,

152; II 22

briinactiņas II 134

brunniekpieši 233

brūnvālites 12, 153, 154

Bryonia alba L. (Cucurbitaceae)
II 66

— dioica L. II 67

Bryophyltum calycinuni Salisb.

(Crassulaceae) 287

bukokampars 134

buko lapas 134

buksuss II 120

bulbokapnīns 42, 174

Bulbus 8

— Allii ascalonici II 78

— Aliii cepae II 75

—
Allii sativi 313

— Allii ursini 431

— Colchici II 185

Bulbus Galanthi nivalis II 95

— Galanthi woronowii II 95

— Scillae maritimae II 161

— Ursini 431

Bulgaru uzlējums II 218

bultu indes 496; II 110, 111

bumbieri, bumbieres 23, 30, 38, 45,

54, 155

bupleires 155

bupleirīns 156

buplerīns 49

Buplerinum 156; II 273

Bupleurum aureum Fisch. (Apia-

ceae) 155

— multinerve DC. 156

burkāni 5, 31, 38, 50, 51, 54, 58.

60, 156, 483

burvjlazdas 52, 157—159

butanols II 160

buteins II 117

butilftalids II 64

butilspirts 22, 23

Butomus urnbellatus L. (Butoma-

ceae) 531

Butyrum cacao 283

Bukus sempervirens L. (Buxa

ceae) II 120

Cactus 445

Cafferidum 230

Calabar 230

Calamagrostis canescens (Web.)

Rth. (Poaceae) 167

— lanceolata Rth. 167

Calamintha acinos (L.) Clairv.

(Lamiaceae) 290

— officinalis Moench 290

Calainus aromaticus 290

Calendula officinalis L. (Astera-
ceae) 321

Calla palustris L. (Araceae) 177

Callitris quadrivalvis Vent. (Cup-

ressaceae) II 140

Calluna vulgaris (L.) Hill 11223

Caltha palustris L. 539

Calystegia sepium (L.) R. Br.

(Convolvulaceae) 195, 196

Cametonum 217

Campanula L. (Campanulaccae)
531

— cervicaria L. 531

— glomerata L. 532

— Uliifolia L. 68
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Campanula rotundifolia L. 531

— trachelium L. 532

Camphocinum 29, 480

Cannabis indica Lam. (Cannaba-
ceae) 294

— sativa L. 293

Canna edulis Edw. (Cannaceae)
294

— indica L. 294

Capparis spinosa L. (Capparrida
ceae) 294, 295

Capsella bursa-pastoris (L.) Mcd.

(Brassicaceae) 514, 515

Capsicum annuuin L. (Solana-
ceae) 479

Capsinum 480

Capsitrinum 119, 480

Carbo vegetabilis 142, 195

Cardamine pratensis L. (Brassi-

caceae) 310, 311

Cardaria draba (L.) Desv. (Bras-
sicaceae) 168

Cardiovalenum 130, 498; II 280

Carduus crispus L. (Asteraceae)
204, 205

Carex L. (Cyperaceae) 254

Carex arenaria L. 254

— brevicollis DC. 255

— hirta L. 254

Carica papaya L. (Caricaceae)
479

— quercifolia Benth. et Hook. 479

Carlina biebersteinii Bernh. (As-
teraceae) II 237, 238

Carotinum m oleo 158

Carotolinum II 29

Carthamus tinctorius L. (Astera-
ceae) II 42

Carum Ajowan Benth. et Hook.

(Apiaceae) II 87
— carvi L. 310, 313

Cascarilla 337

Cassia acutifolia Delile (Caesal-
piniaceae) 303, 304

— angustifolia Vahl 303

— fistula L. 304

cataplasmata 14, 20

Catechu 73

Catha edulis Forsk. (Celastra-

ceae) 304

Caulophyllum II 115

— robustum Maxim. (Berberida-

ceae) II 114

— thalictroides (L.) Michx. 11115

ceberiņš 537

cebers 537

cedrēns II 47, 49

cefelīns 271

cekulini 159, 160

Celanidum II 169, 280

ceļmalītes 11, 35, 161—165

ceļtekas 161

celuloze 36, 62, 109, 123—126, 132,
147, 167, 183, 207, 224, 253,

275, 281, 288, 299, 306, 314,
327, 355, 367, 428, 435, 442,
497, 512, 528, 529; II 4, 10, 12,
19, 34, 41, 100, 250

cemeriņi II 187
Centaurea L. (Asteraceae) 205

— cyanus L. II 34

— jacea L. 205, 206
— scabiosa L. 206

centauridīns II 35

centaurīns 121, 206; II 35

Centaurium umbellatum Gil.

(Gentianaceae) 120
Cephaelis ipecacuanha Rich. 271

Cerasus Juss. (Rosaceae) 317
— avium (L.) Moench 317
— tomentosa (Thunb.) Wall. 319
— vulgaris Mill. 318

Ceratocephalus falcatus (L.) Pers,

(Ranunculaceae) II
— orthoceras DC. II 5

Cerbera odallam Gaertn. (Apo-
cynaceae) II 111

cerebrigenīns II 111

cerebrīns II 111

cerebroze II 111

cerejs 445

Cereus grandiflorus Mill. (Cacta-
ceae) 445

cerilspirts 22, 34, 116, 191, 322,
424, 433; II 104, 244

ceriņi 45, 165

ceriņskābe 143

cērmju zāles II 196, 197

cerotīnskābe 214, 274; II 250

cerotīnskābes glicerīdi 504; II 250

Cetraria islandica (L.) Ach. 275

cetrarīns 275

cetrārskābe 52

cevacīns II 42

cevadīns II 42

Chaenomeles Lindl. (Rosaceae)
533

— japonica (Thunb.) Lindl. 533
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Chaenomeles Maulei (Mast.) C.

K. Schn. 533

Chamaenerion angustifolium (L)

Scop. (Oenoiheraceae) II 157,

158

Chamomilla 348

Charta Sinapisata II 74

Charta Sinapis II 74

Cheiranthus cheiri L. (Brassica-

ceae) II 245

Chelidonium II 114

Chelidonium majus L. (Papavera-
ceae) II 111, 112

Chenopodium L. (Chenopodia-
ceae) 125

— album L. 126

— ambrosioides L. 125, 126

var. anthelminticum L. 127

— anthelminticum L. 126, 127

— botrys L. 128

— hybridum L. 126, 127

— rubrum L. 126, 128

Chimaphila II 116

Chimaphila umbellata (L.) Bar-

ton (Pyrolaceae) 263

Ctona 264

Chinidini sulfas 264; II 281

Chinidinam 264

Chinini dihydrochloridum 264

— hydrochloridum 264

Chlorophylliptum 216

Cholagolum 339, 345

Cholelitinum 134, 407; II 114, 193

Cholosasum II 29, 30, 313

Chondodendron tomentosum Ruiz
et Pav. (Menispermaceae) II

110

Chrysanthemum carneum Steud.

(Asteraceae) II 243

— cinerariaefolium Vis. II 243

— coccineum Willd. II 243

—- parthenium (L.) Bernh. II 243

Chrysarobinum 95

Chrysosplenium alternifolium L.

(Saxifragaceae) 475, 476

ciānallils II 74

cianidīna glikozīdi 50, 62, 123,

155, 520; II 56, 160, 247

cianidīnhlorīds II 35

cianidīns 50, 58, 62, 283, 318, 387,
520; II 160, 220

cianīnhrizantemīns II 29

cianīns 123; II 35

ciānkobalamīns 57, 275, 363, 538

ciānūdeņražskābe 520

Cichorium endivia L. (Astera-
ceae) 222

— intybus L. 170, 171

var. sativum Bisch. 171

Cicuta II 185

Cicuta virosa L. (Apiaceae) II

183, 184

cidonijas 166, 533

cidrols 473

ciedru rieksti 528, 529

ciesas 167

ciete 36, 83, 84, 92, 111, 122, 125,

126, 132, 136, 139, ]54, 166,

172, 174, 175, 194, 197, 204,
219, 223, 225, 226, 228, 238,

243, 253, 255, 259, 262, 271,
275, 280, 289, 292, 298, 301,

302, 339, 345, 351, 352, 361,

363, 368, 374, 386, 387, 412,

435, 441, 457, 466, 473, 483,
487, 494, 509, 522, 528, 529,

531, 535, 539; II 3,9, 10, 14, 17,
19, 34, 36, 43, 45, 64, 67, 83,

86, 93, 96, 99, 127, 136, 154,

188, 201, 213, 223, 250, 263,
265, 267

cietķērsas 167—169

cietpienes 169

cietsēkles 170, 171

cigoriņi 36, 54, 170, 171

ciklamenes 172, 173

ciklameritīns 172

ciklamīns 172, 487

cikleanīns II 109

cikloarsenols II 110

ciklolaudenīns 393

cikorigenīns 171; II 35

cikoriīns 171; II 35

cikutīns II 183

cikutols II 183

cikutotoksīns 76, 471; II 183—185

cimarīns 70, 88, 308; II 110

cimarols II 110

cimarolskābe II 110

cimaroze 35, 46, 70, 308, 495 II
110

Cimicifuga dahurica (Turcz.)
Maxim. (Ranunculaceae) 173

i racemosa (L.) Nutt. 174

cimicifugas 173, 174

cimicifugīns 173

cimols 107, 127, 157, 197, 328.
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367, 413, 440; 11 47, 87, 170,

183, 199

Cina II 197

cinameīns 22, 438

cinanhins 269

cinarins 114, 116, 322

Cinarolum 116

cinaropikrīns 116

cinarotrizīds 116

cinarozīds 115

Cinchona ledgeriana Moens (Ru-

biaceae) 264

— officinalis L. 264

— succirubra Pav. 264

eineols 32, 83, 135, 157, 216, 277,
290, 337, 351, 367, 370, 387,

391, 490, 508, 509, 539; II 25,

40, 47, 115, 197—199

Cineraria maritima 341

cinerīni II 243, 244

cinerolons II 243

cinhonidīns 43, 264

cinhonīns 42, 264

cinks 53, 54, 58, 62, 161, 226, 507;

II 45, 99

cinnamilkokaīns 223

Cmnarnomum L. (Lauraceae) 291

— camphora (L.) Nees et Fberm.

290

— cassia Bliime 291

— japonicum Sieb. 292

— pedunculatum Presl 292

— zeylanicum Nees 291

cinogloseīns II 119

cinoglosīns 170, 183; II 119, 136,

137, 196

cinoglosoidīns II 119

cinokannozīds 308

cinoktonīns 353

cirizīns 361

Cirsium L. (Asteraceae) II 164

— arvense (L.) Scop. II 165, 166

— eriophorum (L.) Scop. II 166

— helerophyllum (L.) Hill II 165

— oleraceum (L.) Scop. 373

— vulgare (Savi) Airy-Sh II

164, 165

cīrulīši 174. 175

cirvenes 175

cisteīns 39. 40. 107, 507; II 66

cistīns 39. 40. 107, 507, 538; II

174, 220. 264

citizīns 42. 275. 328, 492. 493; H

88, 242

citohromoksidāze 299

citozīnnukleotīds II 138

citrāls 24, 101, 138, 156, 176, 286,

359, 360, 391, 403, 422; II 20

26, 247

Citramonum II 138

citraptēns 176

citrāts, nātrija 22, 252

citrīns 58, 115, 176, 301; II 28.

102

citroksantīns 322, 480

citronellāls 24, 176, 359, 422

citronellols 22, 101, 156, 286, 359.

403, 489; II 26

citroni 22, 29, 30, 37, 45. 178

251, 301

citronīns 176

citronliāna II 130

citronmelisa 286, 423

citronskābe 28, 29, 41, 62, 92, 93,

99, 107, 123, 138, 147, 153. 155,

160, 161, 166, 176, 179, 197,

207, 223, 251—253, 259, 265,

2(,6, 274, 287, 301, 318, 327,
350, 355, 365, 389, 390, 424,

430, 438, 444, 461, 499. 507.

514, 535; II 4. 7, 20. 29, 33,

56, 75, 100, 111, 131, 133, 135,
142, 160, 162, 170, 199. 200,

203, 211, 220. 222, 223. 247.

251, 259

citronzāle 359

citrulīns 109

citrullols 110

Citr'ullus Forsk. (Cucurbitaceae)
109

— colocynihis (L.) Schrad. 109,
110

— edulis Pang. 109

— vulgaris Schrad. 109

citrusi 31, 45, 58

Citrus L. (Rutaceae) 99

— auranliuin subsp., var. amara

Engl. 100
— bergamia Risso 138

— bigaradia Risso 23, 100

— deliciosa Ten. 403

— limon Burm. f. 176

— nobilis Andr. non Lour. 403

— paradīsi Macf. 252
— reticulata Blanco 403

— sinensis (L.) Osbeck 99

Claviceps purpurea Tul. 425, 444

Clematis L. (Ranunculaceae) 432
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Clematis hexapetata Pali. 433

— rec/a L. 433

— sibirica Mill. 120

— pifeOd L. 433

Cnicus benedictus L. (Astera-

ceae) 137

Cnidium monnieri (L.) Cuss.

(Apiaceae) 324

Coamidum 54

Cocaini hydrochloridum 223

Cocculus indicus 93

Cochlearia arctica Schlecht.

(Brassicaceae) II 148
— officinalis L. II 148

Cocos nucifera L. f/lrecaceae)
325

Codeinum 393; II 291

Codonopsis Wall. (Campanula-

ceae) II 269

Codterpinum II 291

Coffea arabica L. (Rubiaceae)

281, 282

Coffeinum II 138, 275

Coffeinum natrio-benzoicum II

138

Coffenum II 138

Coffeiaminum II 138
Cofranilum 339
Co/a acuminata Schott et Endl.

(Sterculiaceae) 327
— flfra K. Schum. 327
Colchaminum II 186

Colchicum autumnale L. (Lilia-
ceae) II 147, 185

— speciosum Stev. II 187

Colocynthis 110

Colutea arborescens L. (Faba-
ceae) 327

Comartim palustre L. (Rosaceae)
II 178

Commiphora abyssinica Engl.
(Burseraceae) 439

Condelphinum 234

Condurango 412

Conium maculatum L. (Apia-
ceae) II 121, 122

Consolida arvensis Opiz (Convol-

vulaceae) II 257, 258

Convaltaria majalis L. (Lilia-

ceae) 47, 395, 396

Convallatoxinum 397; II 280

Convolvulus arvensis L. (Convol-

vulaceae) II 140, 141

Convolvulus purpureus L. 272

Convolvulus subhirsutus Reg. et

Schmalh. II 147

Cordiorosidum 208; II 279

Corchorus olitorius Lam. (Tilia-
ceae) 208

Cordiasidum 70; II 279

Cordigitum II 168, 281

Corelborinum II 96, 97, 280

Coresidum 498; II 280

Corglyconum 398; II 280

Coriandrum sativum L, (Apia-
ceae) 328

Cornerinum 460; II 280

Cornus alba L. (Cornaceae) 253

— mas L. 320

Coronaria flos-cuculi A. Br. (L.)
(Caryophyllaceae) II 104

Coronilla varia L. (Fabaceae) II

169, 171

Cortex 8
— /1/rii 79

— Aurantii dulcis 99, 100

/ruc/us 100
— Berberidis ligni 133

vulgaris radicis 133

— fl<?/«/a«? 140

— Cacao 282, 283

— C/imae 264

— Cinnamomicassiae 291

chinensis 291
— — zeylanici 291

— Ctfri Fructus 176
— Condurango 411

— Coryli avellani 372
— Eucommiae 217
— Frangulae 337

— Fraxini 462
— Gossypii radicis 326

— Granāti (arboris et radicis) 250

— Hamamelidis 158

— Hippocastani II 262

— Hippophaes II 93

— Juglandis cinereae II 176

— Magnoliae 391
— Atezem II 237
— Oleandri 459

— Periplocae 495

—
Phaseoli fructus 534

— Pin mfl/i fructus 61

— Pojrw/i 104

— Pruni racemosae 266

— Ģuebracho 353

— Ouercus 467

— Cįuillaiae II 254
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Cortex Rhamni catharticae 469

— Rhamni frangulae 337

— Robiniae pseudoacaciae II 19

— Salicis II 227

— Sambuci 519

— Ulmi II 209
— Viburni opuli 272

Corvalolum 130, 510

Corydalis cava (Mill.) Schw. et

X- (Papaveraceae) 174, 175

Corylus avellana L. (Betulaceae)
372

Cothermops 493; II 291

Cotinus coggygria Scop. (Anacar-
diaceae) 481

Cotoneasler melanocarpa Lodd.

(Rosaceae) 50, 324

Crataegus monogyna Jacq. (7?o
saceae) II 212

— oxyacantha L. II 210—212

— pentagyna W. et K. 11 212
— sanguinea Pali. II 211, 212

Crepis tectorum L. (Asteraceae)
169

Crocus sativus L. (Iridaceae) 336

Croron 337

Croton tiglinum L. (Euphorbia-
ceae) 337

— eluteria (L.) Sw. 337

Cubeba 509

cūcenes 305—307

Cucumis melo L. (Cucurbitaceae)
427

— sativus L. 260

Cucurbita maxima Duch. (Cucur-
bitaceae) 316

— pepo L. 316

oar. giraumontia Duch,

280
— — var. patison Duch. 317

cūkauši 177

cūknātres 177, 178, 185, 186
cukurbietes 35, 36, 41

cukuri 33—36, 62, 75, 84, 93, 96,
98, 99, i07, 109, 115, 114,
122—125, 129, 132, 136, 138,
140, 143, 147, 149, 151, 153,
155, 157, 166, 171, 172, 175,
176, 183, 185, 187, 200, 207,

218, 222—225, 228, 232, 235,
239, 243, 249, 251, 252, 255,

265—268, 271, 275, 280. 281,

283, 288, 292, 299, 304—306,
316—321, 329, 339, 355, 358,

366, 368, 387, 402—405, 424,

428, 430, 442, 446, 456, 457,
460, 461, 466, 468, 470, 471,

483, 493, 494, 499, 504, 508,

518, 520, 523, 528, 531, 535; II

3, 4, 20, 26, 29, 33, 44, 60, 67,

70, 73, 83, 86, 93, 99, 100, 102,

124, 136, 138, 142, 145, 157,

160, 173, 179, 188, 193, 200,

207, 211, 216, 219, 220, 247,

251, 253, 259, 265, 267

cukurniedres 22, 35

Cuminum-cyminum L. (Apiaceae)
342

Curcuma L. (Zingiberaceae) 351
— domestica Vahl 351

— leucorhiza Roxb. 352

— longa L. 351

— Zedoaria Rosc. 351

Cuscuta europaea L. (Cuscuta-
ceae) II 203, 204

Cyclamen elegans Bois. et Buhse

(Primulaceae) 173
— europaeum L. 172, 173

— ibericum Stev. 172

— neapolitanum Ten. 173

— persicum Mill. 172

Cydonia oblonga Mill. (Rosaceae)
166

— vulgaris L. 166

Cymarinum 308; II 279

Cymbopogon Spreng. (Poaceae)
359

■— citratus Roxb. 359

— iwarancusa Schult. 360

— Martini Stapf 359

— nardus Redle 359

Cynara scolymus L. (Asteraceae)
115

Cynoglossum officinale L. (Scro-

phulariaceae) II 118, 119

Cypripedium calceolus L. (Orchl-
daceae) 201

— pubescens YVilld. 201

Cysteinum 40

Cystenalum II 33, 309

Cytisus laburnum L. (Fabaceae)
II 242

■— scoparius (L.) Link II 88

Cytitonum 492

čaga 143

čakonini 301

čandrīns II 11
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čemeres II 187

čiekurogas 472

čūskogas 178, 179

čužas II 13

dadži 27, 180—182

dafnetina glikozīdi II 237

dafnetīns II 237

dafnīns II 237

dafnoretīns II 237

dafnorīns II 237

dafnozīds II 237

daglīši 182

dālijas 36

damascīns 427

Daphne genkwa Sieb. et Zucc.

(Thymelaeaceae) 418; II 238

— mezereum L. II 237

darbīgās vielas 21

darminols II 197

Darminolum II 197

darmīns 460

darva 142, 195, 474

Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.
(Rosaceae) II 13

dateles, dateļpalma 185

Datura stramonium L. (Solana-
ceae) II 182

Daucarinum 158, 429; II 282

daucīns 157

Daucus L. (Apiaceae) 156

— carota L. 156, 157

— sativus (Hoffm.) Roel. 156

daudzeīns 67; II 99

daukols 157

daukosterīns 157; II 267

dauricīns 429

Dauricinum 429

decilaldehīds 328; II 86
Decoctum 14, 16
— Alni fruct. 80; II 301
— Angelicae rad. 198
— Asari rad. 321
— Asparagi II 101

— Bardanae rad. II 289, 307
— Belladonnae vinosi rad. 218

— Berberidis rad. II 312

— Betonicae 486

— Betulae gemm. II 312

— Bistortae rhiz. II 128, 302

— Bupleuri aurei herb. 156; II 312

— Calami 289; II 295

—
Callunae II 224

— Chelidonii herb. II 313

Decoctum Cichorii rad. 172, II 312

— Cucurbitae manubr. II 307

— Cynosbati sem. II 30

— Dulcamarae stip. 136
— Elaeagni fruct. 219; II 302

— Epilobii angustifolii herb. II

157

— Eąuiseti herb. II 307

— Eryngii plāni herb. II 261

— Eucalypti fol. 216, 217

— Eucommiae cort. 217; II 285

— Farfarae fol. II 291

— Frangulae cort. 339; II 304

— Gentianae rad. 241
— Glycyrrhizae II 291
— Helichrysi arenarii flor. 286; II

312

— Hippocastani rad. II 264

— Inulae helenii rhiz. cum rad.

78; II 290, 306

— Juglandis fol. K 175
— Lichenes islandietis275; II 295

— Lycopodii selaginosi 98

— Maydis stigm. II 313

— Myrtillae bacc. 424; II 302

— Ononidis arvensis II 305

— Plantaginis fol. II 295, 301

psyllii sem. 164

— Polemonii coerulei rad. 298; II

291, 296

— Polygalae II 254, 292

— Rhamni fruct. II 304
— Ribis nigri fruct. II 308

— Rosae fruct. II 313

— Rumicis conferti rad. II 81,

302, 320

— Rutae II 40

— Sabadillae II 42

— Salep tub. II 275

— Salicis cort. II 230, 289

— Sanguisorbae rad., rhiz. II

301, 319

— Saponariae rad. II 256

— Taraxaci rad. II 295, 304, 313

— Tormentillae rhiz. II 17, 302

— Trifolii pratensis flor. II 275

— Uvae ursi fol. 438, II 307

— Viburni cort. 274, II 302, 320

— Visci albi 91

— Vitis idaeae fol. 153, II 307

dedestinas 183—185

dehidrogenaze 287

dehidrokoridallns 174
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dehidroretinols 58

dekstrins 3G, 204, 400, 435

dekstropimaronskābe 525

dekstroze 35, 84, 299; II 119

delatīns 234; II 257

delfelīns 234; II 257

delfinidīna glikozīdi 387; II 160,

208, 220, 227

delfinidīns 50; II 160, 208, 227

delfinīns II 257

delkozins II 257

Delphinium confusum M. Pop.

(Ranunculaceae) 234

— consolida L. II 257

— dictiļocarpum DC. 234

— elaium L. 233, 234

— semibarbatum Bien. 234

— staphisagria L. 234

delsemīns 42, 43

delsīns 234, II 257

delsolīns II 257

Demecolcinum II 187

depsīdi 52

Dermazulenum II 191

Descurainia sophia (L.) Webb

(Brassicaceae) II 91, 92

deserpidīns II 11

Devineanum 296; II 282, 285

devinvīruspēks 13, 36, 38, 185,
186

Dextrir.um 36

dezacctil-digacetigenīns II 168

dezacetilkriptograndozīds 460

dezacetillantozīdi II 167

dezacetilmatrikarīns II 200

dezaeotilmetilkolhiceīnsII 185

dezacetilmetilkolhicīns II 185

dezacetilnerigozīds 460

dezacetiloleandrīns 459, 460

dezglikodigitalinum verum II 167

dezglikoheirotoksīns 396; II 246

dezglikoheirozīds II 246

dezglikopasternozīds 483

dezoksicukuri 459, 460

dezoksimetilpentoze 208

dezoksipahikarpidins II 98

dezoksiribonukleīnskābe 125

dezoksisaharoze li 78

dezoksišizandrīns II 131

diakanhelicīns 176

diallildisulfīds 314

diallilsulfīds 313

diallillrisulfids 314

diamīni 38

Dianthus L. (Caryophyllaceae)
455, 456

— caryophyllus L. 455

— chinensis L. 456

— deltoides L. 209

— superbus L. 455

— versicolor Fisch, 455, 456

diastāze 435

diazarons 350

Dichroa febrifuga Lour. (Saxi-
fragaceae) 191

Dictamnus albus L. (Rutaceae)
192

Dicumarinum 89

dienziedcs 187, 188

dievazāles 188

dievkociņš 189

dievkrēsliņi 189—191

digacetinīns II 168

Digalen-neo II 169, 281

digallusskābe II 136

Digicilenum II 169

Digicilum II 169

digifoleīns II 168

digifologenīns II 168

diginigenīns II 168

diginīns 46; II 168

diginoze 459, 460; II 168

digipronīns II 168

digipronogenīns II 168

digiprozīds II 167

Digipurenum II 168, 281

digipurpurins II 168

digipurpurogenīns II 168

digistrozīds 460

digitalinum verum II 167, 168

Digitalis L. (Scrophulariaceae)
47; II 166, 169

— ciliata Trautv. II 169

— ferruginea L. II 169

— grandi}'tora L. II 167

— lanata Ehrh. II 168

— purpurea L. II 167, 169

digitalonīns II 168

digitaloze 35, 460; II 167, 168

digitogenīns II 168

digitoksigenīns 460; II 62, 111,

167, 168

digitoksīns 44, 47; II 167, 158

digitoksoze 35, 46, 498; II 167,
168

digitoksozīdi li 168

digitoluteīns II 168
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digitonins 48; II 168, 169

Digitoxinurn II 168, 281

digoksīns II 167

Digoxinum II 169

Digraphis arundinacea (L.) Trin.

(Poaceae) 435

dihidroalantolaktons76

dihidroflavonols 49

dihidrohalkoni 49

dihidroharmamīns261

dihidrokarveols 312; II 64

dihidrokarvons 312

dihidromatrikarēsteris II 198

dihidrometoksiflavons 417

dihidrosamidīns 86

dihidrosekurinīns II 63
dihrīns 192

dihroidīns 192

dihroīns 191

dihrojes 191

Dihydroergoiaminum 426

Dihydroergotoxinum 426

dikarbonskābe 67

diktamnes 192

diktamnīns 192; II 40

diktamnolaktons 192

dikumarīns 31, 88, 89

dikumarols 31, 59, 88, 89

Dilanisidum II 169

dillapiols 193

dilles 31, 54, 193

dimetilallilherniarianins II 40

dimetilamīns 38

dimetildihidroksitropāns II 183

dimetildioksipurīns II 138

dimetiletilazulēns 348

dimetilgraveolīns II 40

dimetilksantīns II 138
dimetilsulfīds II 74

dimetilsulfons 331

dimetoksihinons 70

dimetoksisafrols 501

dioksiacetilnaftalīns 339

dioksibenzols 23

dioksidzintarskābe 29

dioksifenoli 23

dioksiftalīds 285

dioksikariē]skābe 422

dioksikumarīni 45, 348; II 263

dioksimalonskābe 386

dioksimetilantrahinons 25

dioksimetilnaftohinons II 7

dioksimetoksiksantons 240

dioksipurīns 41, II 138

dioksiribonukleīnskābe 125

dioksistearīnskābes glicerīdi II

19, 107

dioksistigmasterīns 361

dioscīns 194

Dioscorea caucasica Lipskv (Dio-

scoreaceae) 194

— polystachya Turcz. 194

— villosa L. 194

diosfenols 134

diosgenīns 125, 136, 194; II 71

dioskorejas 194

diosmīns 176, 277, 502

diospenns 265

Diosponinum 194

Diospyros kaki L. (Ebenaceae) 265

— virginiana L. 265

diozīdi 44, 46

Dipasalinum 394; II 46

dipentēns 157, 193, 194, 228, 279,

286, 328, 359, 473, 509, 525,

537; II 87, 115

Diplacinum 341

disaharīdi 35

disperti 20

diterpēnspirts 194, 285

divinilsulfīds 431

dižegles 30, 32, 33, 194. 195

dižskābarži 195
dižtīteni 195, 196

dižzirdzenes 13, 23, 27, 31. 198,

197; II 262

Domoponum 394

donaksīns 415, 435

donisterīns 261

doņi 198, 199

dopamīns 132

Draba ncmorosa L. (Brassica-

ceae) 201

Dracocephalum thymiflorum L.

(Lamiaceae) 530

driģenes 199, 200; II 217, 219

droga 7

drogu augi 61; II 3

— 7

— uzglabāšana 11

■— žāvēšana 11

drojenes 201

Drosera L. II 7

— anglica Huds. (Droseraceae)
II 6

— intermedia Hayne II 6, 7
— obovata h\. et K. II 7

— rotundifolia L. II 6, 7
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drozerīns II 7

drozerons II 7

Dryopteris Ad. (Polypodiaceae)
464

— austriaca (Jacq.) Woyn. 464

— dilatata Asa Gray 464
— filix-mas (L.) Schott 465, 466

— spinulosa (Mūli.) O. Ktze 464,
465

Dulcamara 136

dulcīts 22, 448

dulkamarīns 136
durrīns II 99

dzegužkurpītes 201

dzegužpuķes 38, 202, 203

dzelkšņi 204, 205

dzeltenās kaķpēdiņas 12, 27, 49,
284

dzelzenes 205, 206

dzelzs 51—54, 62, 107, 109, 115,
123, 125, 126, 140, 147, 155,
157, 166, 167, 171, 183, 185,
207, 225, 226, 253, 265, 285,
288, 299, 316, 318, 321, 360,
363, 409, 424, 428, 450, 480,
490, 494, 499, 502, 507, 535,
538; II 10, 12, 29, 41, 45, 70,
79, 81, 83, 93, 99, 102, 118,
125, 127, 131, 138, 142, 157,
160, 174, 181, 201, 220, 235,

247, 251, 259, 264, 267

dzērvenes 28—30, 206, 207

dziedenītes 208, 209

dzintarskābe 28, 29, 107, 197, 223,

318, 358, 365, 424, 507; II 20,
111, 131, 160, 191, 220, 247

dzirkstelītes 209

dzīvības koks II 147

džondžoli 295

džuta 208

Ecballium elaterium (L.) A. Rich.
(Cucurbitaceae) II 129

Echinacea Moench (Asteraceae)
213; 214

— angustifotia DC. 214

— purpurea (L.) Moench 213

Echinocactus Williamsii Lcvv.

(Cactaceae) 95

Echinopanax etatam Nakai (Ara-
liaceae) 214, 215

Echinopsinum 226

Echinops ritro L. (Asteraceae)
226, 227

Echinops sphaerocephalus L. 227

Echium vulgare L. (Boragina-
ceae) 182

edestēns 40

efedras 210

efedrīns 42, 210, 211, 276. 304

efejas 211, 212

eglantols II 32

eglantozids II 32

egles 33, 212

ehinācejas 213, 214

ehinakozīds 214

ehinopanakss 214, 215

ehinopseīns 226, 227

ehinopsīnfluorescīns 226

ehinopsīns 42, 43, 226, 227

ehinorīns 226

eidesmols 216

eiforbīns 191

eiforbons 191

eigenols 31, 32, 45, 83, 135, 136,

151, 288, 292, 342, 350, 449,

460, 508; II 26, 251

eikalipti 215

eikaliptols 32, 216

eikomijas 217

eikozēnskābe II 250
eikozēnskābes glicerīdi II 250

eipatorīns 93, 333

eipatoriopikrīns 333

ekocīns 340

eksaltolīds 197

eksgran 251

eksinocistskābe II 56

ekstrakts 14, 18

ekvizetīns 331

ekvizetogenīns 331

ekvizetonīns 331

ekvizetrīns 331

Elaeagnus angustifotia L. (Elae-
agnaceae) 217, 218

— commutata Bernh. 219

Elaeis guinensis Jacq. (Areca-
ceae) 325

elaguskābe 52, 152, 381, 438, 468;
II 17, 115, 127, 156, 174, 181,227

elagutannīns 438

elatericīni 316; II 130

elaterīni 110; II 130

Elaterium II 130

elatīns 42, 43, 234

elatrīns II 54

eldelīns 234
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eldrīns 520

eleagni 217—219

eleagnīns 218

eleiterokoks 219—221

eleiterozīdi 219

elemēns 129, 288, 367, 473

Eleopten II 172

Elettaria cardamomum White et

Maton. (Zingiberaceae) 301

Eleutherococcus senticosus Max.

(Araliaceae) 219, 220

elimoklavīns 425

Elixir pectorale 361; II 291

eļ|as 14, 19, 30, 33, 34

— allilsinepju 514

— anīsu 96, 97

— apelsīnu 99, 100

— aprikožu 107, 518

— asinszāļu 118

— ažgona II 87

— benzilsinepju 336

— bergamotu 138

— ciedru 528

— citronu 176

— dadžu 182

— diļļu 193, 194
— dižegļu 195

— driģeņu 200, 480, 527; II 58
— eikaliptu 216

— estragonu 225

— ēteriskās 22—24, 29, 30, 31—

33, 60, 63, 66, 67, 74, 76,

81—88, 92, 93, 96, 99, 100,

101, 105, 108, 110, 112, 114,

116, 122—129, 131, 133—136,

138, 140, 146—152, 154, 156,

157, 159, 165, 166, 171, 173,
175, 176, 180, 187, 189, 191,

194, 197, 200, 204, 208, 212,

214—216, 218—221, 223, 224,

227—230, 233, 236—240, 242,
252, 255, 259, 262, 264, 266—

269, 271, 275—280, 284—286,

288—294, 298, 301, 303, 309,

312, 313, 318, 319, 321, 324,
327, 329, 333, 336, 339, 342—

344, 348, 350, 351, 356, 359,

361, 366, 369, 372, 377, 380,

382, 387, 391, 396, 398, 400,

403, 407, 409, 412—415, 417,

422, 424, 427, 431, 434, 438—

440, 442, 443, 449, 450, 453,

455—457, 460—462, 466, 471—

473, 475—485, 489, 490, 492,

494, 499, 501, 507—512, 514,

518, 520, 524, 528, 530, 537—

539; II 7, 8, 12—14, 17, 20—

26, 29, 33, 36, 40, 41, 47, 49—

52, 54, 64, 66, 67, 71—75, 79—

82, 86, 87, 88, 91, 93, 100,

106, 109, 113, 115, 117, 119,

120, 122, 124, 125, 131, 134,

136, 138, 140, 142, 146—154,

160, 162, 170, 172, 174, 176,

178, 179, 183, 188, 191, 193,

195, 197, 203, 207—211, 227,

234, 237, 238, 241, 244, 246,

247, 253, 257, 260, 262, 265,

267, 269, 270

— fenheļa 228

— gaulteriju 240

— ģerāniju 360, 489

— haulmugru 261

— henopodiju 126, 127

— ilzīšu, cildo 268

— izopu 278

— kajuputi, kajeputi II 115

— kakao 228, 283, 368

— kalmju 289

— kampara 291

— kanēļa 24, 32, 292

— kaņepju 293

— ķimeņu 312

— kokosu 325

— kokvilnas 327

— koriandru 328, 329

— krotona 337

— krotonsinepju II 74

— krustnagliņu 217, 342, 480

— krūzmētru 343

— kukurūzas 345

— kumelīšu, romiešu 268

— lauru 368

— lavandu 370

— likopodiju II 107
— linu 27, 34, 382

— magoņu 395

— majorāna 399

— mandeļu 182, 216, 318, 404,

405; II 68

— mārsilu 414

— melisu 423

—
miršu 439, 440

— muskata 442, 443

— neļķu 32

— neroli 101

— oksibenzosinepju II 74

— olīvu 182, 461, 526; II 5, 68
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eļļas, paegļu 472, 473

— pelargoniju 489

— persiku 499
— pētersīļu 502

— pimentas 508

— piparmētru 217, 289, 510, 511
— plūmju sēklu 518

— pomeranču 100, 101
— priežu skuju 526, 527

— priežu sēklu, Sibīrijas 528

— pupumētru 537

— rapšu II 5

—
ricinų II 19

— riekstu 372

— rosmarīnu II 25

— rožu 22, 360, 489; II 27, 29

— sabinola 472

— salviju II 48

— santalu II 50

— saulpuķu 27, 34; II 57, 58, 151

— sezamą II 68

— sinepju 124, 167, 169, 217,
480; II 5, 74, 75, 91, 271

— skalbju II 86

— smiltsērkšķu II 94
— sojas II 99

— taukas 14, 19, 30, 33, 34, 62,
67, 84, 87; 90, 96, 107, 109—

114, 123, 124, 132, 138, 157.

159, 161, 164, 166, 170, 176,

180, 183, 187, 191, 193, 195,

200, 214, 223, 226—228,
235, 240, 242, 257, 261, 271,

274, 283, 292, 293, 298, 301,

312, 314, 316, 318, 322, 325,

327, 328, 331, 337, 342, 344,

367, 382, 385, 391, 393, 395,

404, 407, 409, 422, 424, 426,

427, 430, 434, 440, 442, 457.

460. 461, 466, 468, 471, 473,

474, 479, 480,483,484.487,493,
495. 498, 499. 501, 507—509.
512, 514, 518, 520, 522, 523,

525. 528, 537; II 18, 20, 26,37,

43, 45, 54—56; 62, 67, 68, 71,
74, 86—89, 91, 93, 94. 96, 99,
100, 109, 110, 113, 119, 122,

131. 155, 166, 170, 174, 176,

179, 181, 183, 185. 197. 193,
211, 219. 223. 246. 250, 257,

262—267. 270

— timiāna 414

— valriekstu II 176

— velnābolu 527

eļļas, vīnogu II 220, 221

— zaķpēdiņu II 235

— zemesriekstu 34; II 250

— zirņu II 264

— zvaigžņanīsu II 265

eļļaspalmas 325

Elytrigia reperis (L.) Nevski

(Poaceae) II 179

embotiņi 221, 222

emetamīns 271

Emetini hydrochloridum 271, 272

emetīns 99, 271, 272

emodīna glikozīdi II 3

emodīns 25, 26, 45, 81, 339; II 3.
4, 79, 125, 127

empetrīns II 227

Empetrum nigrum L. (Empetra-
ceae) II 223

Emplastrum Capsici 480

emulsīns 107, 161, 166, 404, 499,

520; II 160, 188, 253

Emulsio Amydalarum 404

enantīns 471

enantotoksīns 471

enantskābe 367

Enalinum 510; II 309

endivija 222

eņģeļu saknes II 262

enidīns 58

enokarpols II 220

enotannīns II 220

Enulenum II 290

enzimi 60

Ephedra L. (Ephedraceae) 210.

211

— distachya L. 210

— equisetina Bge. 210

— vulgaris Rich. 210

Ephedrini hydrochloridum 211; II

288

Ephedrinum II 288

Ephedrolum 211; II 288

epigalantamīns II 159

epigallokatehīngallāts II 29

epigallokatehīns II 29, 139

epikatehīngallāts II 29. 137,
epikatehīns 49. 58, 62. 155. 166,

217; II 138, 139, 220. 240

Epilobium palustre L. (Oenothera-

ceae) 307

Eųuisetum arvense L. (Equiseta
ceae) 329—332

— hiemale L. 331
— palustre L. 332, 333
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Equisetutn pratense Ehfh. 332

— silvaticum L. 332

eremofilenolīds li 150

ergīns 272

ērgļpaparde 222

ergoalkaloīdi 42, 425, 426

ergobazinīns 425

ergobazīns 425

ergoflavīns 426

ergohristīns 426

ergokalciferols 58

ergokorninīns 425

ergokornins 425

ergokriptinīns 425

ergokriptīns 425

ergokristinīns 425

ergokristīns 425

Ergotnetrini maleas 426

ergometrinīns 425

crgometrīns 425, 426

ergosterīns 23, 59; II 220

ergosterols 143, 426

Ergotalum 426; II 320

ergotaminīns 425

ergotamīns 425, 426

Ergotaminum 426

ergotioksīns 426

ergotioneīns 426

ergotionīns 42

ergotoksīns 425, 426

ergozinīns 425

ergozīns 425

ericinols 153

Erigeron L. (Asteraceae) 278

— acer L. 279
— canadensis L. 279

erihrozīds 498

erikolīns 152, 239. 263; II 23, 116,
170

eriodiktīns 58

eriodiktiola ramnozids 176

oriodiktiols 49

Eriophorum latifolium L. (Cype-
raceae) II 101

eritaurīns 51, 121

eritrīns 121

eritrīts 22

eritrizīds 498

eritrocentaurīns 121

eritroksilons 223

erizimīns 47, 498

erizimotoksīns 498

erizimozīds 498

erizimozols 498

erizīns 498

ērkšķenes 28, 37, 54, 223

ērkšķogas 223

Erodium cicutarium (L.) L' Hėr.

(Geraniaceae) 249, 250

erukskābe 33

erukskabes glicerīdi II 74, 246

Eryngium planum L. (Apiaceae)
II 260, 261

Erysiminum II 280

Erysimum canescens Roth (Bras-

sicaceae) 47, 499

— cheiranthoides L. 497—499

— officinalis L. II 271

Erythroxylon coca Larn. (Ery-
throxylaceae) 223

Eschscholtzia californica Cham.

(Papaueraceae) 225

escidinīns II 263

escīns 48; II 211, 263, 264

Escuvasinum II 263, 264

Esflazid II 263, 264

eskuletīns 171, 382; II 263

eskulīns 45, 171, 382, 462; II 211,
263

esparsetes 224

esteri 22, 27, 28, 30—34, 39, 52,

116, 129, 369, 438, 439. 449,
499, 509; II 64

— insekticīdi II 243

estragols 224

estragons 224

estrogēns 101

ešolcijas 225

etiķkoks II 116

etiķskābe 27, 30, 41, 62, 76,
123, 129, 143, 151, 153, 274,

281, 287, 318, 366, 367. 369,

387, 450, 473, 490, 520; II 7,
64, 66, 124, 153, 197, 199. 200,
222, 227

etiķskābes aldehīds 499

— esteri 27, 30. 129, 366. 499,

509; II 191

etilamīns 520

etilbutirāts 30

etilspirts 22, 346

Eucalyptus L' Hėrit. (Myrtaceae)
215—217

— globulus Labili. 216

Eucatolum 217

Eucommia ulmoides Oliver (Eu-
commiaceae) 217
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Eugenia caryophyllata Thunb

(Myrtaceae) 342

Euonymus sk. Evonymus
Eupatorium cannabinum L (As-

teraceae) 333, 334

— perfoliatum L. 333

— purpureum L. 333

Euphorbia L. (Euphorbiaceae) 189

— cyparissias L. 190

— esula L. 190

— peplus L. 190, 191

— resinifera Berg. 191

Euphorbium 191

Euphrasia 271

— stricta Host (Scrophulariaceae)
II 269, 270

Euphyllinum II 285, 289

evernskābe 52

evobiozīds II 62

evonimīns II 62

evonimozīds II 62

evonizīds II 62

Evonymus L. (Celastraceae) II 62

— europaea L. II 62

— verrucosa Scop. II 62

Exogonium purga Lindl. 272

Extractum 14, 18

— Alni fruct. 80; II 301

— Aloes fluid., sicc, spiss. 82;

II 303, 304
— Althaeae fluid., sicc. 85

— Asparagi fluid. II 101
— Belladonnae sicc, spiss. II

216, 217

— Bistortae fluid. II 128, 302

— Bucco fluid. 134

— Bursae pastoris fluid. 515; II

320

— Colae fluid. 327

— Colombo fluid., sicc 280
— Convallariae 397; II 280
— Crataegi fluid. II 212, 282,

286, 287

— Descurainiae Sophiae fluid. II

91

— Dianfhi fluid. 456

— Digitalis sicc. II 168, 281

— Droserae II 8, 292

— Eleutherococci fluid. 220; II

275

— Equiseti fluid. 331; II 307
— Erysimi cheiranthoides fluid.

498; II 280

Ex(ractiim Eucommiae fluid. 217;

II 285

— Ferri pomati 54, 62

— Filicis maris spiss. 466, 467

— Frangulae fluid., sicc. 339, II

304

— Gentianae cruciatae fluid. 242

— Ginsengi fluid. II 268

— Glycyrrhizae sicc, spiss. 363

— Gnaphalii uliginosi II 235,

287, 297

oleosi II 235

— Hamamelidis fluid., sicc. 159;

II 319

— Helichrysi fluid., sicc. 286; II

312

— Hydrastidis fluid., sicc. 263;
II 320

— Hyoscyami sicc. 200

— Ipecacuanhae sicc. 272

— Juglandis Nueis II 176

— Leontices sicc. 374

— Leonuri II 276

— Leuzeae carthamoides fluid.

407; II 275

— Linariae fluid. II 222

— Magnoliae grandiflorae fol.
fluid. 391; II 286

— Maydis stigm. fluid. 345; II

313, 320

— Millefolii herb. fluid. 491; II 320

— Opii sicc. 393

— Oxycocci fluid. 207

— Passiflorae fluid. 482; II 276

— Phascoli fluid. 535

— Pini silvestris 527

— Polemonii fluid. 299; II 276,

282, 291, 296

— Polygalae fluid. II 254

— Polygoni hydropiperis fluid. II

153, 320, 321

persicariae fluid. II 124,304
— Primulae rad. 233

— Ratanchiae sicc. 333

— Rhamni Imeretinae fluid. 471
— Rhei sicc. II 4, 304

— Rhodiolae fluid. II 21, 275

— Rosae fluid. II 31

— Rubiae tinctorum sicc. II 33,

307, 309

— Rumicis conferti rad. fluid. II

81, 320

— Sanguisorbae fluid. 155; II 301,
319
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Extractum Secalis cornuti fluid.,
spiss. 426; II 320

— Serpylli fluidi II 291
— Strychni sicc. II 110

— Taraxaci spiss. 505

— Thermopsidis sicc. 492; II 292

— Urticae fluid. 452; II 320

— Viburni fluid. 274; II 302,
320, 321

ezera 230

ezeriņš 230

ezerrieksti 225

ežgalvītes 226

ežziedes 226, 227

Faba Catabarica 229

— vulgaris Moench 534

fagarīns II 40, 41

fagīns 195

fagopirīns 252

fagopīrisms 119, 253

Fagopyrum sagittatum Gil. (Po-
ly gonaceae) 252

— tataricum Gaertn. 253

Fagus orientalis Lipsky (Faga-
ceae) 195

— silvatica L. 195

faradiols 144, 322, 400, 504; 1156

Farina Amygdalarum 404
— Hordei praeparata 434
— Lini 383, 384

— seminis Sinapis II 75

farneziferols 228

farnezols 23, 100, 147, 165, 360,
377, 396, 438, 449

farnohinons 59

fazeolīns 535

fazīns 535

febrifugīns 191, 192

fellamurīns 329

fellandrēns 129, 176, 193, 194,
197, 224, 228, 292, 328, 367,
471, 473, 508, 509, 539; II 87,
160, 183, 191

fellodendrīns 329

fellozīds 329

fenamins 39

fenantrēnhinoni 25

fenhelis 24, 31, 32, 227

fenhilspirts II 260

fenhons 193, 228; II 260

fenikularīns 228

fenilaianīns 39, 40, 107, 109, 166,
293, 426; II 99, 174, 220

feniletilacetāts II 20

feniletilamīns 90

feniletilizotiocianāts 409

feniletilspirts 22; II 20, 26

fenolglikozidi 45, 233

fenoli 23, 24, 31, 32, 44, 45, 101,

107, 142, 158, 195, 281, 292,

440; II 8, 64, 160, 251

fenolkarbonskabes 29

Fercovenutn 54

fermenti 44, 60, 105, 122, 155, 161,

287, 299, 316, 354, 409, 435.

479, 499, 509, 538; II 7, 41, 45,

75, 133, 160

ferruginols 473

Ferula asa-foetida L. (Apiaceae)
228

— moschata (Reinsch) K.-Pol.

229

— narthex Boiss. 229

ferulas 228, 229

ferulēsteri 228

ferulskābe 107, 185, 228, 386; II

18, 142

fetidīns II 56

Ficaria verna (L.) Huds. (Ra-

nunculaceae) 421

ficīns II 201

Ficus carica L. (Moraceae) II

200

fikusogenīns II 201

Filago arvensis L. 540

filicīns 466

filiksskābe 24, 466

Filipendula Mill. cm. Ad. (Rosa-

ceae) II 201

— hexapetala Gil. II 201, 202

— ulmaria (L.) Max. II 202, 203

Filixanutn 466, 467

fillirīns II 245

fillohinoni 59, 157, 161, 299, 307.

327, 344, 356, 387, 418,450,460.

502, 514, 525, 528; II 3, 79.

81—83, 102, 124, 125, 138.

142, 151, 153, 191

fiscions 26; II 3

fitīns 57, 293; II 19, 56, 75

fitoēns 109, 157; II 142

fitofluēns 109, 157; II 29

fltohinons 59

fitohormoni 59, 60

fitolakagenīns 229

fitolakas 229
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fitolakatoksīns 229

fitolakcīns 229

fitols 22

fitoncīdi 32, 60, 66, 99, 120, 140,
153—155, 161, 165, 171, 176,

177, 180, 193, 207, 212, 216,

251, 266, 269, 275, 293, 299,

307, 314—316, 321, 322, 355,

377, 387, 400, 403, 409, 424,

431, 439, 450, 469,473,480,490,

500, 502, 514, 520, 525, 527,
528, 538; II 5, 7, 17, 23, 29,

35, 41, 47, 54, 55, 58, 75, 78,

80, 94, 113, 118, 119, 123, 136,

142, 160, 170, 174, 176, 179,

181, 196, 197, 203, 211, 235,
260

fitosterīni 23, 70, 84, 108, 110,

114, 117, 121, 156, 159, 173,

214, 235, 261, 274, 303, 314,

316, 322, 348, 368, 372, 412,

446, 461, 487, 520, 527; II 20,
20, 67, 68, 107, 124, 153, 185,

220, 222, 235, 244, 263, 267

fitosterolīns 100, 274, 303

fitosterols 316

fizalīns 365; II 93

fizamīns II 100

fizetīns 67, 247, 481

fizostigmas 229

fizostigmīns 230

Flaminum 286; II 312

flavandiols 49

flavanols 49

flavanons 49, 50

flavans 49

flavaspidskābe 464, 466

flavohroms 257, 322

navoksantīns 257, 316. 322, 387,
504; II 174, 208, 250

Ilavonglikozīdi 50, 80, 115, 149,
417; II 64, 125, 127, 179, 214,
227

flavoni 49, 50, 58, 67, 140, 249,
279, 407

flavonoīdi 23, 24, 48—52, 58, 62,

93, 99, 107, 119, 120, 151,
154—157, 165, 176, 184, 185,
187, 193, 212, 219, 222, 228,

230, 247. 263, 264, 277, 284,

287, 303, 307, 316, 319, 320,

329, 331, 337, 343—345, 350,
361, 376, 387, 389, 413, 418,

420, 437, 466, 476, 481, 483,

499, 537; II 3, 14, 17, 18, 20,

51—56, 65, 75, 79, 88, 89,

103—106, 111, 115, 117, 123

126, 138, 144, 145, 156, 157, 160,

167, 168, 170, 174, 181, 191,

199, 203, 220, 227, 235, 237—

241, 259, 260, 263

flavonoli 24, 49, 50, 58, 67, 507

flobafēni 51, 52, 158, 210, 274,

372, 468; II 17, 70, 124, 179,

220

flomes 230

Flores Absinthii II 190

— Althaeae 84

— Antennariae283
— Anthųllidis 496

, .

— Aquilcgiae 463

—h Arnicae 113

—
Artemisiae rubrae II 198

— Aurantii 100

— Balaustii 250

— Bellidis 408
— Buglosi II 195
— Buphthalmi vulgaris 268
— Cacti grandifloris 445

— Calcatrippae II 257

— Calendulae 321
— Callunae II 223
— Carthami II 42

— Caryophylli 342

— Cassiae 291

—
Chamomillae 347

romanae 267

— Chciranthi cheiri II 245

— Chrysanthemi insecticidi II

242

rosei II 243

— Cinae II 196
— Colchici II 185

— Convallariae 395

— Convolvuli II 140
— Coryli avellanae 372

— Crataegi II 212

oxyacanthae II 210
— Croci 336
— Cyani II 34

— Ericae II 223

— Farfarae 399
— Gnaphalii arenarii 284

— Graminis II 93

— Granāti 250

— Helianthi II 56

— Helichrysi arenarii 284

— Hennae 371
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F/o/-<?s Hepaticae nobilis II 232

— Hippocastani II 262

— insectiorum II 242

— Lagochili (et folium) 356

— Lamii albi 476

— Lavandulae 369

— 371

— Liliorum 380

— Lilium bulbiferum 381

— Lonicerae II 60

— Macidis 442

— Magnoliae 391

— Ma/i>a<? 401

—
— arboreae cum, sine calyce 85

silvestris 401

— Matricarioides suaveolens 346

— Millefolii 489

— Naphae 100

— Nymphaeae albae II 154

— Oleandri 459
— Paeoniae 493

— Papaveris rhoeadcs 394

— Pelargonii 488

— Persicarum 499

— Primulae (cum, sine calyci-
bus) 232

— Pruni racemosac 266

spinosae 517

— Pyrethri Dalmatini II 242

insecticidi II 242
— Ranunculi bulbosi 257

— Robiniae pseudoacaciae II 19

— flosae II 25

a/6ae II 25, 27

r«6rae II 25, 27

— Rosmarini II 24

— Sambuci 519
— Sarothamni scoparii II 88

— Sophorae japonicae II 97
— Sorbt 506
— Spiraeae Ulmariae II 203

— Stachidis II 50
— Stat iets 381

— Symphyti minimi 408
— Syringae 165
— Tanaceti 149

— 77/iae 377
— Trifolii albi 63

r«bn 67

pratensis 67

— Tunicae hortensis 455

— Ulmariae II 203

— Verbasci 186

— Viburni opuli 272

Flores Violae odoratae II 206

tricoloris II 208

— Virgaureae II 240

— Vitis-idaeae 152

floretīns 62

floricīndiabēts 62

floricīns 62

florogēnskābe 62

floroglucīns 23, 24, 51, 52

flos 7

Flosculenum II 105

fluors 53, 54, 112

Foeniculum vulgare Mill. (Apia-
ceae) 227

Folia, folium 8

— Abrotani 189

— Absinthii II 190

—
acerosum 524

— Alni 79

— Aloe 81

— Althaeae 84

— Arctostaphylidis 437

— Asari 349

— Aurantii 100

— Belladonnae II 215

— Bcrbcridis 133

— Betulae 140

— Bucco 134

— Buglosi II 195

— flim II 120

— Cichorii 171
— Cocfl 223

— Convallariae 395

— Coriļli avellanae 372

— Cotinis 481

— Crataegi oxyacanthae II 210

— Dichroae febrifugae 191

— Digitalis II 166

— Dulcamarae 136

— Epilobii angustifolii II 157

— Eucalypti 215

— Farfarae 399
— Fragariae II 246
— Fraxini 462
— Gaultheriae procumbens 239

— Gomphocarpi 249
— Hamamelidis 158

— Hederac helicis 211

— Helianthi II 56

— Hennae 371
— Hepaticae nobilis II 232
— Hippocastani II 262

— Hyoscyami 199

— Jaborandi508
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Folia Juglandis II 173

— Juniperi 472

— Kalanchoēs pinnatae 287
— Khat 304
— Lauri 367

— Laurocerasi 367

— Lawsoniae 371
— Levistici 387
— Ligustri 379
— Magnoliae 391
— Majoranae cum floribus 398
— Malvae 401

— Malvae silvestris 401
— Mare 267
— Melissae (citratae) 422
— Menthae aquaticae II 150

crispae 343

piperitae 509

— Menyanthidis 536
— Millefolii 489
— Myrti brabantici 539
— Myrtilli 423
— Myrtus communis 439
— Nasturtų 124
— Nicotianae II 133
— Oleandri 459

— Orthosiphoni 461
—

— staminei 461
— Papaveris 392
— Pastinacae 483

— Persicarum 499
— Petasitidis II 149
— Pt'nt 524

sibiricae 528
— Plantaginis majoris 161
— Primulae 232

— Psf///a 164
— Ptarmicae 308
— Ģuercus 467
— Rhododendri chrysantlu II 22
— Rhododendron l\ 22
— /?ftois americanae II 116

coriariae II 115

co/ini 481

— /?i'6is nt'gri II 159
— Robiniae pseudoacaciae II 19
— Rosmarini II 24

— /?«fct fruticosi 305
idaei 122

— Salicis II 227
— Salviae II 47
— Sambuci 519
— Saniculae 208
— Sennae Alexandrinae 303

Fo/iq Sennae Tinnevelly 303
— Šorti 506
— Stramonii II 182

— Tanaceti 149
— 77i<?a<? II 137

— Thyphinae II 116

— Toxicodendri II 142
— Trifolii fibrini 536

— f/r/i'cae 450
— wrsi 437
— Verbasci 186

— Viburni opuli 272
— Vincetoxi 269
— Vi'sct 90
— Vitis-idaeae 152

— VTit's vinifera II 220
— Zizyphi vulgaris II 265

Folidolum II 252

folienietrols 140

folientriols 140

folijskābe 57, 58, 109, 123, 143,

147, 157, 166, 175, 299, 301,
318, 428, 483; II 64, 93, 102,
220, 247, 251, 264

Folliculi Colutei 327
— Sennae 303

formaldehīds 24

formonetīns 67

Forsythia suspensa (Thbg.) Vahl

(Oleaceae) II 245

fosfatīdi 34, 345; II 4, 99

fosfolipīdi 56

fosforskābe 34, 41, 84, 223; II

160, 247

fosfors 40, 53, 54, 58, 62, 115,

122, 125, 126, 157, 167, 183,
184, 218, 223, 226, 253, 288,
293, 299, 301, 316, 337, 363,
372, 376, 387, 407, 409, 480,
483, 531, 535, 538; II 10, 12,
29, 41, 45, 64, 68, 75, 99, 102,
131, 138, 142, 201, 209, 220,
225, 247, 264, 267

Fragaria L. (Rosaceae) II 246—

250

— ananasą Duch. II 250

— moschata Duch. II 247
— vesca L. II 246, 247
— viridis Duch. II 247

fraksetīns 462; II 263

fraksīns 462; II 263

Franginum 339

Frangula alnus Mill. (Rhamna-

ceae) 337, 338
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frangulaemodīnantranols 116, 470

frangulaemodīns 470; II 81

frangularozīds 339

frangulīns 339, 470

frangulozīds 470

Fraxinus excelsior L. (Oleaceae)
462

Fructus 8

— Alkekengii 364

— Alni 79

— Ammi majoris 86

visnagae 86
— Amomi 508

— Anethi 193
— Angelicae silvestris II 261

— Anisi stellati II 265
— — vulgaris 96

— Aristolochiae clematitis 111

— Aroniae 115; II 285
— Aurantii immaturi 100
— Avenae 121
— Berberidis 133

— Cannabis 293

— Capsici 479
— Cardamomi 301
— Cardui benedicti 137
— — Marianae 407

— Caricae II 200
— Carvi 310

— Cassiae fistulae 304
— Cerasi acidi 318

capronianae 318
— Cnidii 324
— Cocculi 92
— Coloctjnthidis 109
— Conii II 121
— Coriandri 328
— Crataegi oxyacanthae II 210

— Cubebae 509
— Cumini 342
— Cydoniae 166
— Cynosbati II 25
— Danci 156
— Echinopsis 226

— Elaeagni 217
— £/aterfi II 129

— Evonymi europaeae II 62
— Foeniculi 227

— Fragariae II 246
— Hippocastani II 262

— Hippophaes II 93
— Juglandis immaturi II 173

— Jujubae II 265

— Juniperi 472

Fructus Lauri 367

— Levistici 387

— Lithospermi 170

— Lolii 71

— Mezerei II 237

— Mori II 251

— Myrtilli 423

— Oenanthidis 471

— Oxycocci 206

— Papaveris 392

— Pastinacae 483

— Persicarum 499

— Petroselini 500

— Phaseoli sine (cum) semini-

bus 534
— Phellandrii 471
— Pimentae 508

— P/>er/s a/6i 508

rcign 508

— Pruni domesticae 517

racemosae 266

spinosae 517
— Rhamnus catharticae 469

— flttos nigri II 159

— tf/cmi II 18

— tfosa*? II 25
— Rubi idaei 122

— Salsolae Richteri II 46

— Sambuci 519

racemosae 519

— Sennae 303

— Skimmi II 265

— Sophorae japonicae II 97
—

Sorbt 506
— Tamarindi U 135

— Trachispermi II 87
— Trapae 225
— Typhinae II 116

— Kacci/m uliginosi II 258

— Vanillae U 177
— Viburni opuli 272
— y//is vinifera II 220

frugozids 249

fruktoze 35, 36, 44, 62, 99, 107,

109, 115, 123, 125, 161, 166,
171, 176, 191, 218, 240, 265,

299, 306, 321, 331, 403, 483,
507. 518; II 75, 102, 160, 162.

168, 179, 200, 220, 227, 251

253, 259

fruktozidi 35, 44

fruticins 90

Frulicinum 90

ftālskābe 393
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Fucus 232
— vesiculosus L. 231

fukoksantīns 363

lukosterols 232

fukoze 232, 363, 440; II 167, 173,
246

fukusi 54, 231

Fumaria officinalis L. (Papave-
raceae) 418, 419

Tumarlns 418

fumaroprotocetrārskābe 275

fumārskābe 28, 29, 166, 197, 418,

514; II 223, 251

furfurols 115

furokumarīns 30, 31, 51, 483, 484,

457, 530; II 36, 40, 41. 201,
262

fuskoflobafens 318

fustīns 247, 481

Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. (Li-
liaceae) 11 245

gai|biksītes 29, 45, 232

gaijpieši 233, 234

galaktoarabīns 535

galaktomannāns II 71

galaktoze 35—37, 44, 73, 84, 107,
108. 116, 136, 161, 233, 247,
275, 366, 387, 409, 483, 499,

529; II 125, 146, 168, 254, 263

galaktozīdi 35, 44, 116, 140, 424;
II 145, 227, 247, 259, 263

galangīns 83

galantamīns 449, 505; II 95, 159
Galanthaminum hydrobromidum

II 95

Galanthus nivalis L. (Amarylli-
daceae) II 95, 96

—
woronowii I.ozinsk. II 95

galantidīns II 95

galantīns II 95

Galega officinalis L. (Fabaceae)
36, 235

galegas 235

galegīns 235

galenisks preparāts 14

Galeobdolon luteum (L.) Huds.

(Lamiaceae) II 242

Galeopsis L. (Lamiaceae) 73, 74

— bifida Boenn. 74

— ladanum L. 73
— ochroleuca Lam. 74

— segėtum Neck. 74

Galcopsis speciosa Mill. 73

— tetrahit L. 73

galgantu sakneņi 83

galiozīns II 33

Galium L. (Rubiaceae) 389

— aparine L. 390

— boreale L. 390

— moliūgo L. 390
— verum L. 388, 389

gallohīnskābe II 138

gallokatehīngallāts 265; II 137

gallokatehins 58, 62; II 29, 137,
220

gallotannīni 52, 438

gallusskābe 23, 28, 29, 52, 62, 74,

80, 105, 139, 140, 143, 149,

152, 159, 191, 251, 252, 265,

321, 381, 400. 438, 450, 468,

472, 481; II 3, 20, 115, 124,

127, 136, 138, 153, 157, 174,

214, 220, 222

Galmaninum 29

galuteolīns 235

gandrenes 236—238

gāršas 238, 239

gaultērijas 239

gaulterīns 45, 140, 239; II 202,

203, 253

Gaultheria procumbens L. (Eri-
caceae) 233, 239, 240

geīns 45, 151 •• •
gekogenīns 136

gelsemijas 240

gelseminīns 240

gelsemīns 240

Gelsemium sempervirens Ait.

(Loganiaceae) 240

gelsemoidīns 240

gemma 7

Gemmae Betulae 140

—
Picei 212

— Pini 524

sibiricae 528

— Populi 104

— Ribis nigri II 159

genciakaumols 240

genciamarīns 51, 240, 242

gencianadīns 240

gencianamīns 240

genciānas 36, 51, 240—242

gencianīns 121, 240, 242. 537

gencianoze 36. 240, 242

genciīns 240
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genciobioze 337

genciopikrīns 51, 121, 240, 242

genciosterīns 240

genciozīds 240

gencizīns 240, 242

genezerīns 230

Genista tinctoria L. (Fabaceae)
273, 275

genisteīns 67, 275; II 88

genistīns II 99

genkvanīns 417, 418; II 238

Gentiana L. (Gentianaceae) 240
— amarella L. 242

— cruciata L. 241, 242

— lutea L. 240
— pneumonanthe L. 241, 242

gentriakantāns 110, 154

ģerānijas.23, 27, 32, 236

geranilacetats 156; II 8, 170

geranīns 238

geraniola aldehīds 24

— esteris 101, 359

geraniols 23, 32, 100, 101, 107,
156, 236, 286, 328, 359, 367,
370, 422, 449, 489; II 26

Geranium L. (Geraniaceae) 236
— palustre L. 236
— pratense L. 236, 237
— robertianum L. 237, 238
— sanguineum L. 236
— silvaticum L. 236

geranoksimetoksikumarīns 176

Geum L. (Rosaceae) 150
— aleppicum L. 150

— rivale L. 150

— urbanum L. 148, 150

gimnadēnijas 243, 244

gingerols 271

Ginseng II 269

ģipsenes 243—245

gipsogenīns 325; II 173, 255

gipsozīds 243

gitagīns 325

Gitaienum II 168, 281

gitaloksigenīns II 167, 168

gitaloksīns II 167

gitogenīns II 71, 168

gitoksigenīns 459. 460; II 167,
168

gitoksīns 47; II 167, 168

gitonīns 48; II 168

gitorīns II 167

gitostīns II 168

gitozīds II 168

glabroskābe 3GI

gladiolas 245, 246

Gladiolus L. (Iridaceae) 245

— communis L. 246

— imbricatus L. 245

Glans Cįuercus 467

glaucijas 246

Glaucini hydrochloridum 247; M

291

glaucīns 43, 246; II 54

Glaucium Ad. (Papaveraceae) 246
— corniculatum (L.) Curt. 246

— flavum Crantz 246

Glauventum 247

Glaux maritima L. (Primulaceae)
505

Glechoma hederacea L. (Lamia-

ceae) II 65—67

gledičijas 247, 248

Glediischia caspia Desf. (Caesal-
piniaceae) 248

— triacanthos L. 247

gliadīns 40, 354

glicerīdi 27, 33, 90, 107, 157,

166, 180, 193, 200, 228, 261,

292, 293, 316, 322, 325, 337.

348, 368, 382, 442, 460, 483.

499, 504, 512, 523, 537; II

18, 54, 56, 68, 74, 87, 93,94,99.

107, 122, 131, 162, 174, 183,
220, 246, 250

glicerīns II 107

glicerīnskābe 116; II 200

glicīdi 34

glicīns 39, 166. 507; II 220

gliciramanns 361

gliciretīnskābe 361; II 144

glicirizīns 361; II 45, 144, 145

glicirizīnskābe 361

glicirizīnskābes amonija sāls 362

glikoalkaloīdi 38, 42, 48, 183,444;
II 119, 136, 142, 185, 187, 196,
257 ;

glikoalojeemodīns II 3

glikobertegoīns II 41

glikobrasicīns 299

glikobrasikonapīns II 4

glikodigiprozīds II 168

glikoemodīns II 3

glikofrangulīns 339, 470

glikogallīns 52; II 3

glikogēns 35—37

glikogitaloksīns II 167

glikoheirolīns II 246
,
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glikokinīni 60

glikokolbetaīns 39

glikokols 39, 40, 293

glikokonvallozīds 396

glikolskābe 28; II 247

glikonapīns II 4

glikonasturcīns 124, 310

glikons 44, 46

glikoodorozīdi II 167

glikopiranozīdi II 82, 83, 117

glikoproteīdi 41

glikoreīns II 3

glikoscillarēns II 162

glikoscillifeozīds II 162

glikovanilīns II 178

glikoverodoksīns II 167, 168

glikoze 35, 36, 44—46, 50, 62, 70,
86, 87, 90, 99, 107—110, 115,
116, 123, 125, 139, 147, 151,

152, 161, 166, 171, 172, 176,

194, 208, 214, 218, 233, 240,
257, 265, 266, 269, 272, 275,
277, 278, 284, 299, 303, 306,
308, 321, 322, 327, 337, 339,
348, 382, 387, 402—404, 417,
433, 438, 459, 484, 486, 492,
495, 498, 507, 518, 520, 522,

529, 537; II 3, 17, 21, 23, 32,
33, 35, 37, 62, 67, 74, 75, 86,
96, 97, 102, 110, 115, 133, 136,
138, 146, 154, 160, 162, 167,

168, 173, 178, 179, 200, 208,

220, 227, 238, 241, 246, 250,
251, 255, 259, 263

g'.ikozidāzes 50

glikozīdi 1
25, 31, 34, 35, 38, 42,

43—48, 60, 67, 72, 108, 112,

116, 140, 166—168, 171, 173,
175, 185, 219, 233, 280, 303,

305, 324, 329, 350, 358, 380,
391, 462, 464, 475, 497, 523,
532; II 3, 67, 104, 105, 142,

148, 166, 173, 177, 188, 193,
204, 208, 214, 227, 203, 271,

— sirds 44, 46—48, 70, 75, 208,
214, 249, 308, 374, 390, 396,

441, 445, 459, 495, 498; II 54,

62, 78, 96, 110, 162, 167—170,
246, 267, 270

glikozilftalīds 285

glikuronlaktons II 97

glikuronozīds 147

glikuronskābe 107, 108, 147, 233,

319, 322, 361, 387, 440, 499,

529, II 97, 138, 173, 220, 254,
263

glioksālskābe 29, 153

glīvenes 248

globulīni 40, 372, 535; II 250

globulols 216

g|otas 14, 19

gļotvielas 34, 35, 37, 38, 76, 84,

85, 88, 114, 121, 134, 138, 161,

164, 166, 176, 180, 187, 197, 199,

204, 232, 239, 242, 243, 247,

255, 259, 269, 275, 280, 292,

293, 304, 322, 348, 350, 358,

360, 361, 371, 377, 382—384,
393, 400, 402, 407, 409, 418,

420, 422, 430, 441, 446, 468,

476, 478, 486, 492, 493, 497,

499, 504, 514, 520, 523, 537;
II 10, 14, 45, 64, 70, 71, 117,
124, 135, 136, 150, 157, 162,

178, 179, 188, 198, 210, 219,
253 263 267

glutam'īns 38, 40, 354, 409; II

174, 220

glutamīnskābe 39, 40, 166, 345; II

64

glutamīnskabes amīds 38

glutenīni 40, 354; II 250

glutions 80

Glycine hispida (Moench) Ma-

xim. (Fabaceae) II 98
— soja Sieb. II 98

Glyciramum 362

Glycyrrhiza glabra L. (Fabaceae)
361, 362

gnafahns 235

Gnaphalium L. (Asteraceae) II

234

—
arenarium 286

— obtusifolium L. II 236
— polycephalum II 236
— sitvaticum L. II 236
— uliginosum L. 234, 236

gofruzīds 249

gomfokarpīns 249

gomfokarps 249

gomfozīds 249

Gomphocarpus fruticosus (L.) R.

Br. (Asclepiadaceae) 249

1 Lappuses minētas tikai īpaši nenosauktiem glikozīdiem vai ja to

daudz.
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Gomphotinutn 249; II 279

gossipetīns 49, 327

gossipins 327

gossipitrīns 327

gossipols 60, 327

gossipoze 327

gossipurpurīns 327

Gossypium barbadense Tod.

(Malvaceae) 327
— depuratum 326
— herbaceutn L. 327

— hirsutum L. 326

grābeklītes 249, 250

graciogenīns II 37, 38

graciolīns 48; II 37

graciolīnskābe II 37

graciotoksīns II 37

graciozīds II 37, 38

gramīns 435

granāti 250, 251

Granula sen-sen 363

Gratiola officinalis L. (Scrophu-
lariaceae) II 37, 38

graudi, melnie sk. melnie graudi
graveolīns II 40

greipfrūti 252

griki 51, 54, 56—58, 252, 253
— vēja II 127

griķu slimība 253

grimoni 253

grīšļi 254, 255

Grossularia reclinata (L.) Mill.

(Ribesiaceae) 223

guanidīna derivāti 535

guanīns 372

guanozīns 426

Guarana, Guaranae 487

gurni 8, 10

gumija, Arābijas 33, 247

gumijsveķi 73, 228, 272, 439

Gummi Arabicum 33, 73
— Armeniacae 33
— Cerasi 318
— Tragacanthae II 145

Gummi-resina Asa foetida 228

— Euphorbii 191

— Myrrhae 439

gundegas 255—258

gurkenes 41, 259

gurki 28, 60, 260

gutaperča 22, 217; II 62

Guttae «Denta» 291

— Stomachicae 394

guvacīns 230

guvakolīns 230

gvaianolīdi II 191

gvaianotoksīns II 259

gvaiazulēns II 170, 197

gvaiēns 288

gvajakols 23, 195; II 64, 201, 251

gvajanolidāni 31

gvanīns II 263

Gvarana pasta 487

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.

(Orchidaceae) 204, 243, 244

Gypsophila pacifica Kom. (Caryo-
phyllaceae) 243

— paniculata L. 243, 245

Haemophobinum 37

halkons 49

halmestrols 261

Hamamelis L. (Hamamelidaccae)
157—159

— japonica S. et Z. 159

— virginiana L. 159

hamamelitannīns 52, 159

hamameloze 159

hamazulenogēns II 191

hamazulēns 31, 348, 349, 490; II

191

harmalas 261

harmalīns 261

harmanols 261

harmīns 261

Hartmana šķīdums 413
hatinīns' 129'

haulmugrols 261

haulmugrskābes glicerīdi 261

havicīns 509

hederagenīns 212, 427, 433; II

115

Hedera helix L. (Araliaceae) 211,
212

hederasaponini 212

hederīns 212

heirinīns II 246

heirolīns II 246

heirotoksīns II 246

heirozīdi II 246

heksenāls II 138, 160

heksenols II 138

heksilamīns 426

heksīti 22

heksozāni 33, 84

heksozes 34, 35, 44, 409, 470; II

56, 179

helenīns 51, 76, 114; II 106

heleritrīns 246, 247, 422; II 111
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Helianthus annuus L. (Astera-
ceae) II 56, 57

heliantms II 150

Helichrysum arenarium (L.)
Moench (Asteraceae) 284, 285

helidamīns II 111

helidoksantīns II 113

helidonīns 42, 246, 422; II 111,
114

helidonskābe 41; II 100, 111, 162,

393

hēlijs II 199

helilutins II 111

heliosupīns II 119

heliotridīna esteris II 119

heliotropīns II 20, 53, 203

helirubīns 246, 247; II 111

helleboreīns II 96

helleborigenīns II 96

helleborīns II 96

Helleborus II 97

—
caucasicus A. Br. (Ranuncu-

laceae) II 97
— nigcr L. II 97

— odorus Wallst. et Kit. II 97

— purpurascens W. et K- II 96

hemantamīns II 159

hematīns 404

Hemerocallis flava L. (Liliaceae)
187, 188

hemiceluloze 34, 37, 275, 299, 535;
II 70

hemipīnskābe 393

henna 371

henomeles 533

henopodīns 126, 127

Hepatica II 233

— nobilis Mill. (Ranunculaceae)
II 232, 233

— triloba Gilib. II 232

hepatrilobins II 232

heptakozāns 400

heptāns 31

heptilaldehīds 239, 240

heptilskābes glicerīdi 483

heptilspirts 23

Heracleum sibiricum L. (Apia-
ceae) 365, 366

Herba 8

— Abrotani 189

— Absinthii II 190

maritimi II 197
— Acanthii 132
— Acetosae officinalis II 83

Herba Acuniti 353

lycoctoni 352

— Actaeae spicatae 334

— Adianti aurei 356

—
Adonidis vernalis 69

— Aegopodii podagrariae 238

— Aethusae II 120

— Agrimoniae 93

— Aįugae 159

— Alchemillae II 6

—
Alliariue 312

— i4//tt porri 538

ursini 431

—
Anabasis 92

— Anagallidis arvensis 487

coeruleae 488
— Anchusae II 195

— Anemone nemorosae 231
— Anefti 193

— Angelicae 197

— Anserinae II 14

— Antennariae 283

—
Anthoxanthi II 92

— Antirrhini II 221

— ,4pu graveolentis II 64

— Aąuilegiae 463

— Arboris vitae II 147

— Arislolochiae clematitis 111

— Armeriae maritimi 112

— Aronis 110

—
Artemisiae II 198

scopariae II 199

tauricae II 200

— 4san 349 .

— Asperulae 433
— Astragali dasuanthi II 144
— Auriculae mūris 420

— i4ufmae 121

— Ballotae nigrae II 257
— Balsomitae 148

— Bardanae 180

— Basilici 134

— Beccabungae II 193

— Betonicae 484
— Bidentis tripartiti II 116

— Boraginis 259
— Buglosi II 195

— Bupleuri aurei 155

— Bursae pastoris 514
— Calaminthae 290

— Calcatrippae II 257

— Callunae II 223

—
Ca///mr 539

— Canceri 514
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tferba Cancri 324

—
Gardui benedicti 137

Marianae 407

— Centaurii 120

— Centumnodiae II 125

— Ceratocephali II 5

— Cerefolii 302

— Chamaedryos 221

— Chamomillae 347

— Chelidonii II 111

— Chenopodii ambrosioides 125

— Chimaphilae 263

— Cichorii 171

— Cicutae virosae II 183

— Ctrsū' oleracei 373

—
Cochleariae II 148

—
Columbariae II 188

— Conii II 121

— Consolidae regalis II 257

—
Convallariae 395

— Convolvuli II 140

—
Coronillae variae II 169

—
Cuscutae II 203

— Cynoglossi II 118

— Cyparissias 190

— Dauci 156

— Delphinii elati 233

— Dianthi versicoloris 456

— Dracunculi 224

— Droserae II 7

— £c/ui vulgaris 182

— Echinaceae 213

— Equiseti 329

— Ericae II 223

— Erigerontis canadensis 279

— Erorf/i 249

cicutarii 249

— Eryngii plāni II 260

— Erysimi cheiranthoides 497

officinalis II 271

— Eschscholtziae 225

— Eupatorii cannabini 333

— Euphrasiae II 269

— Ficariae 421

—
Fistulariae 278

—
Focniculi 227

— Fragariae II 246

— Fumariae 418

— Galegae 235 "

— Galeopsidis 73

grandiflorae 74

—
Ga/n a/b f 390

— aparinis 390

389

Herba Gei rivale 150

— Genistae scoparii II 88

— Genisiae tinctoriae 275

Geranii robertiani 238

— Glaudi 246

— Glechotnae II 65

— Gnaphalii uliginosi U 234

— Gratiolae II 37

—
Hederae terrestris II 65

— Helichrysi arenarii 284

— Hepaticae nobilis II 232

—
Herniariae II 145

_ Hieracii 420

umbellati 420

—
Hierochloė 414

— Hyoscyami 199

— Hyperici 116

— Hyssopi 276

—
/aceae II 205

— Juniperi 472

Kalanchoes pinnatae 287

— Ķnautiae 500

— Lactucae sativae II 44

— Lagochili 356

— Lamti a/bi 476

/utei U 242

— Lapathi aęuatici II 85

— Lappae minoris II 89

— Lathyri pratensis 185

— Lavandulae 369

— Ledt palustris II 170

— Lemnae II 156

— Leonuri 416

— Lepidii sativi 167

— Levistici 387

— Linariae II 221

— Lini caihartici 382

—
Lobeliae 385

— Lychnis flos-cuculi II 104

— Lt/cit* 376

— Lycopodii II 107

selaginis 97

— Lysimachiae II 240

— Magnoliae 391

— Majoranae 398

— Marrubii 415

—
Matricariae vēra II 243

—
Matrisilvae 433

— Medicago sativae 386

Meliloti 87

— Me/issae 422

— Menthae arvensis 430

— Menyanthidis 536

—
Mercurialis 292
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Herba Millefolii 489

nobilis 489

— Monardae 440
— Morsus diaboli II 213
— Myosotis 454

— Nasturtų 124

— Nepetae 286
— Oenotherae 445
— Onopordinis acanthii 131

— Origani II 8

— Oxalidis acetosellae II 236

— Pandt's 178
— Parnassiae palustris 119
— Passiflorae 482

— Pastinacae 483
— Pedicularis 278
— Pelargonii 488

— Pentaphylli II 14

aquatici II 178

— Periplocae 495
— Petroselini 500
— Phragmites communis 456
— Pilosellae 420
— Plantaginis lanceolatae 161

majoris 161

— Polygalae amarae cum radi

cibus II 253

— Polygoni II 125

avicularis II 125

dumctori II 125
—

— hydropiperis II 151

persicariae II 124
— Portulacae 523

— Potentillac anserinae II 14

reptans II 14
— Primulae 232

— Prunellae II 259

—
Ptarmicae 308

— Pulmonariae 360

arboreae 513
— Pulsatillae II 72

— Pyrolae rotundifoliae II 252

— — umbellatae 263
— Ranunculi acris 255

ū«/oosj 257

scelerati 255

— y?/to/s Toxicodendri II 142

— Rumicis acetosae II 83
— tfM/ae II 39
— Sabinae 472

— Salicariae II 181

— Sanguinariae 236; II 125

— Sanguisorbae officinalis 153

— Sanicutae 208

Herba Saponariae II 254

— Sarothamni scoparii seu sum-

mites II 88
— Saturejae 537
— Saxijragae granulatae 74

— Scabiosae arvensis 500

— Scordii vulgaris 221
— Scrophulariae 178
— Scutellariae galericulatae 319
— Setu' acrt c«m floribus 357

— Senecionis jakobaeae 340

— — vulgaris 340
— Serpylli 412
— Sisyrabrii II 271

— Solani avicularis 444

— — laciniatae 444

rugrt 433
— Solidaginis virgaureae II 240

— Sophorae pachycarpae II 98

— Spartii scoparii II 88

— Spiraeae Ulmariae II 203
— Stachidis II 50
— Stellariae gramineae II 225

mediae II 225

— Stephaniae II 109
— Symphyti II 135

minimi (et flores) 408

— Tanaceti 149

balsamitae 148

— Taraxaci 503

— 7"aju baccatae 276

— Thalictri foetidi II 56

— Thermopsidis 491

— Thymi 413

— Tormentillae II 16

— Toxicodendri II 142

— Trifolii arvensis 66

— Trigonellae II 71

— Tunicae hortensis 455
— Ulmariae II 203

— Urticae 450

— Kerftenae II 188

—
Veronicae officinalis II 193

— Viburni opuli 272

— V7nca<? 295

— Violae odoratae II 206

tricoloris II 208

— Virgaureae II 240

— Visa a/6t 90*

— Vitis-idaeae 152

— Xanthii spinosi II 91

strumarii II 89

herbacetms 327

herbacitrīns 327
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hermidīns 292

hernandezīns II 55

Herniaria glabra L. (Caryophyl-
laceae) II 145, 146

herniarianīns II 40

herniarīns 312, 348, 349; II 145

herniarīnskābe II 145

Heroica 14

hesperetīns 49

hesperidīns 45, 49, 58, 100, 115,

134, 138, 176, 187, 277, 377,

407, 509

hiacintes 23

hidnokarps 261

hidnokarpskābes glicerīdi 261

hidrastes 261, 262

hidrastīns 262, 263

hidrohinons 23, 45, 139, 152, 155,

424, 438; II 23

hidrojugloni II 174, 176

hidrokarotīns 197

hidrokofeīnskābe II 107

hidrokotartīns 392

hidroksimetoksiacetofenons 494

hidroksipentadekānskābe 197

hidrokumarīnskābes laktons 87

hidrols 346

Hieracium L. (Asteraceae) 419
— echioides Lumn. 420
— pilosella L. 419, 420

— umbellatum L. 420

Hierochloe odorata (L.) Wahlenb.

(Poaceae) 414, 415

higrīns 42, 223

higrolīris 223

himafilas 263

himafilīns 263; II 116, 253

hinazolons 192

hindarīns II 109

hinidīns 43, 264, 416

hinīnkoks 4, 264

hinīns 3, 4, 42, 43, 192, 264, 391;
II 211

hinoli 24

hinolīns 42

hinoni 24, 25

hinovīns 264

hīnskābe 114, 116, 152, 166, 197,
207, 264, 318, 413, 424, 438,

499; II 14, 17, 200, 247, 265

hioscerīns 200

hiosciamīns 43, 189, 200, 405; II

183, 216, 218

hioscīns II 216

hioscipikrīns 200

hioscirezlns 200

hipaforīns 147

hipakonitīns 353

hipeastrīns II 159

hipericīns 25, 26, 62, 116, 119

hiperikodehidrodiantrons 116

hiperīns II 82, 83

hiperozīds 80, 116, 140, 438, 483,

507, 537; II 18, 23, 80, 124,

125, 127, 153, 174, 210, 211,

223, 240, 259, 260

hipofains II 94

hipogeaskābes glicerīdi II 250

hipoksantīns 63, 372; II 138

Hippophae rhamnoides L. (Elacag-
naceae) II 93

Hippophainum II 95

Hippuris vulgaris L. (Hippurida-
cae) II 87

hissopins 514

histamīns 39, 407, 425, 450, 476

Histidini hydrochloridum 40

histidins 39, 40, 166, 299, 507,534;
II 64, 68, 99, 174, 220

hlorofila-karotīna pasta 51, 525,
526

hlorofils 22, 41, 50, 51, 54, 138,
216, 450, 527; II 29, 102

hlorogēnskābe 62, 80, 107, 116,
155, 166, 217, 252, 318, 413,

499, 520; II 14, 17, 18, 56,
64, 110, 127, 138, 210, 211,223

hlors 167, 387, 409, 480; II 41,
209, 225

holekalciferols 58
holesterīns 23, 36, 37, 56, 212,

372, 535; II 102

holīns 38, 56, 57, 88, 90, 96, 102,
114, 117, 122, 171, 183, 191,
192, 200, 230, 249, 271, 279,
283, 299, 348, 376, 415, 417,
426, 476, 485, 504, 514, 520,
535, 537, 539; II 41, 51, 54,
56, 64, 71, 110, 119, 150, 153,
162, 168, 181, 197, 198, 210,
211, 220, 250, 263, 264

Holozanum II 42

homohelidonīns 43; II 111, 114

homoorientīns 376

homotermopsīns 492

honghelozīds II 111

hopeīns 101
hordeīns 40, 529
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hordenins 435; II 63, 159

Hordeum vulgareL. ( Poaceae) 434

hormoni 39, 59

hortenzijas 264

hrizacins 25

hrizantemdikarbonskābe II 243

hrizantemins 318, 520

hrizantēmksantīns 257, 322

hrizantēmmonokarbonskābē II 243

hrizarobins 95; II 4

hrizerginskābe 426

hrizeriolapiozilīds II 64

hrizīnglikuronīds 320

hrizins 105

hrizofaneins 25, 26; II 3, 82, 83

hrizofanolantranols 95

hrizofanolantrons95

hrizofanols 45, 81, 339; II 79

hrizofānskābe 25, 26, 45, 470; II

3, 4, 79, 81, 83. 85

hrizofānskabes glicerīdi II 3

hromoproteīni 41

hromosantonīns II 197

hroms 185, 207, 243. 450. 453,
490, 494, 495; II 118, 127, 160,
235

hulometiloze II 246

humīnskābes 37

humulēns 197, 473

humulinons 101, 104

hnmulons 51, 101, 104

Humulus lupulus L. (Cannaba-

ceae) 101, 102

hurmas 265

Hijdnocarpus Kurzii (King)
Warb. (Flacourtiaceae) 261

Hydrangea arborescens L. (Saxi-
fragaceae) 264

— hortensis Sm. 264

Hydrastis canadensis L. (Ranun-
'

culaceae) 261, 262, 516

Hydrocharis morsus-ranae L.

(Hydrocharitaceae) 421

Hydropiper II 153

Hydropiperinum II 153, 321

Hyndarinum II 109

Hyoscyamus niger L. (Solana-

ceae) 199. 200

Hypericum maculatu/n Crantz

(Hypericaceae) 119

— perforatum L. 116—119

— ųuadrangulum L. 119

Hypochoeris maculata L. (Aste-
raceae) II 164

Hyssopus officinalis L. (Lamia-

ceae) 276, 277

iberecins 173

ideīnhlorīds 153

ievas 266

Ignatia II 110

ilekss 267

Ilex cassine L. (Aųuifoliaceae)
267

— paraguariensis St. Hil. 267

Illicium religiosum Sieb. (lilia-

ceae) II 265

— verum II 265

ilzites 267—269, 349

imanins 25, 118

Imaninum 117, 118

imidazols 42

Impatiens noli-tangere L. (Baisa-

minaceae) II 103, 104

imperatorius 31, 197, 483; II 262

indaines 269, 270

indakonitins 353

indolilpirovinogskābe 345

indols 42, 449; II 20

Infusum 14. 16

— Absinthii herb. II 191, 295

— Acanfhii herb. 132

— Adonidis vernalis herb. 70;
II 279, 306

— Agrimonii herb. II 312

— Alni fruct.. cort. 80: II 301

— Althaeae rad. II 290, 291
— Anethi fruct.. sem. II 300, 312

— Anisi II 291

— Anserinae herb. II 313

— Arnicae flor. 114; 11 285,312,310
— Ariemisiae scoparii herb. II

200

vulgaris herb. II 199

— Asari fol.. rhiz. 350; II 279
— Asparagi II 101

— Astragali dasyanthi herb. II

145

— Berberidis fol., rad. 134; II

312

— Betonicae herb., rad. 486

— Betulae fol.. gemm. 142; 11306

— Bidentiš tripartitae herb. II 118
— Bupleuri aurei herb. 156; II 312

— Bursae pastoris herb. 515; II

320

— Calami 289; II 276, 291

— Calendulae 323; II 313
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Infusum Callunae herb. II 224

— Carvi fruct. II 300

— Centaureae cyani flor. II 35,
308

— Centaurii herb. 121; II 294
— Chamomillae 349; II 300, 302

— Chelidonii herb. II 114, 313

— Convallariae flor. II 279
— Crataegi flor., fruct. II 276
— Cuscutae herb. II 204
— Dianthi herb. 456

— Digitalis fol. II 168, 281

— Droserae herb. II 8

— Dulcamarae stip. 136
— Elaeagni fruct. 219; II 302

— Ephedrae herb. 211
— Epilobii angustifolii fol. II 157
— Equiseti. 331
— Erysimi cheiranthoides herb.

498; II 280
— Eucalypti fol. 216
— Fragariae fruct., herb. II 249,

308
— Fungi Betulini 144

— Gnaphalii uliginosi herb. II

235, 286, 287
— Helichrųsi arenarii flor. II 312
— Herniariae II 146, 308
— Hyperici herb. 118; II 301
— fpecacuanhae rad. 272
— Juglandis fol. II 175

pericarp. II 302
— Juniperi bacc. 474; II 307
— Lagochili fol., flor. 357
— Lamii albi flor. 478
— Lathyri pratensis herb. 185;

II 291

— Ledi palustri herb. II 172, 292

— Leonuri herb. 417; II 276, 283
— Levistici rad. 389

— Linariae herb. II 222
— Lupuli gland. 103; II 276, 306,

309, 312

— Lychnis flos-cuculi herb. II 105
— Lycopus europaeae herb. II

215, 282

— Majoranae herb. 399

— Marrubii herb. II 281
— Maydis stigm. II 313. 320

— Menthae piperitae 510; 11 313

— Menyanthidis herb. 537
— Millefolii herb. 491; 11276,295,

320

Infusum Myrtillae bacc. 424

— Ononidis rad. II 307

— Origani herb. 11 9, 292, 295
— Orthosiphojiis 461; II 307,313

— Parnassiae herb. 120

— Patriniae rad. 486

— Petroselini fruct., rad. II 300,
307

— Pimpinellae rad. 458

— Pini gemm. II 292

— Plantaginis 163; II 291

— Polemonii coerulei 298; II 282

— Polygalae rad. 11 292

— Polygoni avicularis II 126

hydropiperis herb. II 153,

320
— — persicariae herb. II 124, 304

— Primulae rad. 233

flor. II 304

fol. II 273

—i Ptarmicae herb. 310

— Pulmonariae herb. 361

— Pulsatillae herb. II 73

— Rhododendroni fol. II 24

— Ribis nigri fruct., fol. II 160,

273 289
— Rosae fruct. II 30, 273, 313

— Rubi idaei fruct. II 289

— Salviae fol. II 48, 292

— Sambuci flor. II 289, 302, 304,
307

—
Secalis cornuti 426; II 320

— Sennae fol. 303; II 304

— Serpylli herb. 414; II 291

— Solidaginis herb. II 241

— Sorbi fruct. II 273

— Symphyti rad. II 137

— Tanaceti herb., flor. 150; II

301

— Thermopsidis herb. 492; II 292
— Tiliae flor. II 289
— Trifolii fibrini II 295
— Urticae fol. 452; II 320
— Uvae ursi fol. 438; II 276

— Valerianae rhiz. cum rad. 130;
II 276

— Verbasci flor. 187; II 291

— Verbenae II 189
— Viburni cort. II 320

— Violae rad. II 207, 292

tricoloris herb. II 208, 292,
308

— Visci albi 91; II 285

— Vitis idaeae 153; II 307
— Xeranthemi flor. II 320
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ingvers 270

inhalācijas, inhalationes 20

Inhalyptum 217

inhibīns 302

inonotskābe 143

Inonotus obliquus (Fr.) Pil. f.

sterilis (Van.) Bond. 143, 144

inotodiols 143, 146

inozīta metilēsteris 30

inozīts 22, 57, 90, 212, 299, 306,
318, 462, 504, 514, 535; II 220

insulīns 35, 60

intibīns 171

Inula L. (Asteraceae) II 105
— britannica L. II 106
— helenium L. 76, 77

— salicina L. II 106

inulenīns 76

inulīns 35, 36, 76, 114, 116, 17J,
180, 206, 309, 314, 322, 333,
341, 400, 407, 409, 490, 504,
537; II 10, 75, 106, 119, 150,
166, 174, 179, 185, 198, 238

invertaze II 220

invertcukurs 212, 274, 473; II

135

invertīns 161; II 188

Ipecacuanha 272

ipekakuāna 233. 271

ipekakuanīns 271

ipomejas 272

Ipomoea batatas Poir. (Convol-

vulaceae) 36, 272
— purga Havne 272
— purpurea (L.) Roth 272
irbenes 27, 38, 272—274

irbulenes 273, 275

iridīns II 86

irigenīns II 86

Iris L. (Iridaceae) II 85, 86
— germanica L. II 86
— pallida Lam. II 85

— pseudacorus L. II 86
— versicolor L. II 86

irons 24; II 86
Islandes ķērpis 37, 51, 275

itakonskābe 28

īves 276

izatīns II 138

izoajmalīßs II 11

izoakorons 289

izoalantolaktons 76

izoamilacctāts 30

izoamilamīns 266, 520

izoamilēnguanidins 235

izoartemisiaketons II 199

izobarbaloīns 81

izobergaptēns 366, 457

izoborneols 324, 473

izobutilamīns 520

izocitronskābe 287

izodiosperīns 265

izoekvizetrīns 321

izoemodīns 339

izoergīns 272

izofebrifugīns 191, 192

izoferulskābe 173

izoflavanons 49

izoflavonglikozīdi II 99

izoflavoni 67

izogenciozīns 240

izoguvacīns 230

izohlorogēnskābe 155, 318

izoimperatorīns II 36, 40

izokoribulbīns 174

izokoridīns 174, 246

izokoripalmīns 174

izokumarīns 75, 139

izokvereetīns 107, 345, 438; II

160, 227

izokvercitrīns 116, 327, 331, 376,
424. 477, 507; II 32, 138, 241,
263

izoleicins 39, 40, 107, 109, 293;
II 99

izolihenins 275

izolinolēnskābes glicerīdi 382

izolizergīnskābe 425

izomiristicīns 193

izomorfīns 101

izonikoteīns II 133

izooksipeicedanīns II 36

izooleīnskābes glicerīdi 166

izopeilustrīns II 36

izopeleterīns 43, 251, 358

izopilokarpīns 508

izopimpinellīns 31, 86, 366, 457,
483; II 40

izopins 277

izoprēns 21

izops 22, 276, 277

izopsoralēns 530

izoramnetīna glikozīdi II 145

izoramnetīns 67, 156, 193. 303,
312, 337; II 93, 153, 162, 183,
219, 246

izorauhimbīns II 11
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izosalipurpozids 285

izosvicstskābe 27, 62, 489; II 179

izotiociānallils 313

izotrifolīns 63

izovaleriānborneolēsteris 324

izovaleriānskābe 27, 30, 62, 129,

197, 216, 274, 348, 387, 489,

490; II 179, 191

izovaleriānskabes esteri 30, 116,

129, 509; II 191

izovinkamīns 296

Jaborandi 508

jaborīns 508

jakobīns 340

jakodīns 340

jakonīns 340

jalapīns 272; II 141

jamogenīns 136, 301

jāneglītes 277, 278

jānfši 278, 279

jāņogas 28, 30, 38, 280

Jasione montana L. (Campanula-
ceae) 459

jasmīni 22

jasmols 509

jasmons 509

jatroriza 280

jatrorizīns 133, 280

Jatrorrhiza palmata Miers (Meni-
spermaceae) 280

Javas tēja 461

jēlfilicīns 464—466

jervīns II 187

jods 53, 54, 58, 112, 115, 124,147,
155, 157, 167, 231, 265, 314,
363, 537; II 41, 45, 78, 89,
91, 102, 157

johimbīni 353; II 11

jonons 123

juglandīns II 176

Juglans L. (Juglandaceae) II

173—176

— cinerea L. 176

— manshurica Maxim. II 176
— regia L. II 173—176

jugloni 25; II 174, 176

Juncus L. (Juncaceae) 198
— bufonius L. 199

— conglomeratus L. 199
— effusus L. 199

—
leersii Marss. 199

junenols 473

juniperīns 473

juniperkampars 473

Juniperus communis L. (Cupres-
saceae) 472, 473

— oxycedrus L. 474

— sabina L. 472
— virginiana L. 472

jūraskāposti 363, 364

jūrasnejķes 381

jūrassīpoli II 161, 162

kabači 36, 280

kadaverins 426

kadinēns 31, 129, 348, 367, 473,

499, 509, 524; II 191

kafeols 281

kaffeīns 249

kafija 41, 281, 282

kafijasaugs 281, 282

kajeputīns, kajuputīns II 115

kakao 41, 283

kakaoaugs 282

kakao sviests 283, 292

kaķpēdiņas, divmāju 283
— dzeltenās 12, 27, 49, 284, 285

kaķumētras 24, 286, 287, 423

Kalabaras pupas 229, 230

kalakorēns 289

kalamendiols 289

kalamenols 289

kalamenons 289

kalamēns 31, 289

kalamīns 289

Kalanchoē pinnata Pers. (Cras-

sulaceae) 287

kalanhoje 287

kalarēns 289

kalciferoli 58, 59, 124, 345. 363,
405, 435, 460, 528; II 99, 102,
153

kalcija fosfāts II 96

— oksalāts 28, 154, 200, 204,259,

292; II 17, 79, 81, 124, 127,
162, 217, 236, 254

kalcijs 33, 53, 54, 58, 62, 99,125,

126, 140, 147, 167, 170, 171,
183, 191, 207, 226, 236, 243,
253, 285, 288, 299, 316, 321.

331, 337, 356, 360, 361, 363,

376, 386, 387, 409, 450, 495,

502, 507, 531, 538; II 10, 12,
29, 41, 45, 64, 70, 75. 79, 81,

99, 102, 125, 131, 157, 177, 201,
209, 220, 225, 247, 267

kalendēns 322
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kalendīns 322

kalepenzīns II 40

kā]i 288

kālija hidrogēnsulfāts II 74

— nitrāts 259, 486

kālijs 33, 46, 47, 53, 92, 93, 99,

107, 109, 122, 123, 125, 126,

132, 143, 147, 155, 157, 161,

166, 167, 176, 183, 191, 207,

218, 223, 226, 249, 260, 265,

285, 288, 299, 301, 306, 316—

318, 321, 331, 360—363, 387,

409, 428, 450, 461, 480, 483,

486, 499, 502, 507, 514, 518,

529, 531, 535, 538; II 3, 4, 10,

12, 29, 41, 44. 45. 57, 58, 64,

75, 99, 100, 102, 135, 142, 153,

160, 201, 209, 220, 225, 247,

264, 267
— vīnskābais 518

kalkatripīns II 257

kalmes 22, 31, 121, 288, 289

kalnmētras 290

kalomols 288

kamfēns 22, 31, 129, 176, 194,

228, 277, 288, 324, 351, 359,

367, 473, 481; II 25, 199

kamfols 413

kamparkoks 24, 195, 290

kampars 22, 24, 32, 33, 127, 135,

136, 149, 193—195, 217, 288,

290, 367, 398, 490, 503, 525; II

25, 47, 197, 199, 260

— kubeba 509

— majorāna 398

kampesterīns 285, 301; II 4, 251

kanadīns 174, 262

kancerogenas vielas II 133

kandicīns 391, 435, 529

kanēļaldehīds 291, 370; II 20, 26

kanēlis 291, 292

kanējkoki 291, 292

kanēļskābe 28, 380, 412, 438; II

3, 109

kanēlskābes aldehīdi 370
— benzilēsteris 28, 438, 439

— esteris 438, 439, 449; II 178

kanejspirts 23

kaņepenes 291—293

kaņepes 33, 293

kannabidiols 293

kannabīns 293

kannabiols 293

kannas 294, 295

kannogenīns 308

kantaridins 191

kaparidīns 294

kaperes 294, 295

kaperi, vāciešu 539

kapmirtes 5, 42, 44, 295—297

kāpnītes 3, 297, 298

kāposti 25, 28, 53, 54, 56, 59, 60,

299, 301
— rožu 301

— ziedu 57, 301

kaprilaldehīds 403

kaprilskābe 27, 33, 216, 274, 325,

348, 367

kaprilskabes esteri 499

kaprīnskābe 27, 33, 274, 325, 367

kapronskābe 27, 33, 62, 123, 216,
285, 292, 325, 366, 367

kapronskabes aldehīdi 216

— glicerīdi 292, 483

kapsaicīns 480

kapsantīns 480; II 100

kapsicidīns 480

kapsitrīns 119

kapsorubīns 480

karamelini 281

karbamīds 38

karboksilāze 287

karbolskābe 23, 216, 495

karbonskābes 23, 26—30, 32, 386

kardamons 301

kardenolīdi 46

kardiovalēns 70

karēns 22, 525

karikaksantīns 479

kariofillēns 31, 129, 156. 288, 342,
367, 370, 413, 473, 490. 508; II

25, 160, 191

kārkli 45; II 227—230

karnauba vaski 34

karnaubspirts 114

karotīnepoksīds 257, 480, 507

karotini 22, 32, 50, 51, 58, 62, 63,
74, 90, 93, 107, 109, 115, 117,
122—125, 132, 139, 140. 147,
153—157, 161, 166, 167, 171,
176, 183—187, 191, 193, 200,

209, 212, 218, 222—224, 236,

253, 257, 260, 265, 269, 280,
288, 296, 301, 303, 307. 316—

318, 322, 328, 331, 336, 337,

345, 348, 356, 358, 363. 372,

376, 387, 402—407, 417, 424,
428, 435, 440, 450, 456, 460,
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475, 477, 480, 483, 490, 502,

507, 509, 518, 520, 523, 525;
II 5, 12, 29, 43, 45, 56,

57, 64, 75, 80, 83, 91, 93, 94,

100, 102 113, 118, 119, 125,

126, 142, 153, 160, 162, 166,

170, 174, 176—179, 183, 191,

195, 198, 201, 202, 208, 209,

211, 220, 221, 223, 225, 227,
235, 236, 247, 250, 259, 264

karotinoīdi 50, 51, 55, 58, 63, 66,

67, 75, 88, 99, 107, 109, 112,

116, 126, 136, 153—157, 257,

265, 299, 316, 322, 325, 337,

360, 386, 387, 400, 450, 460,
479. 480, 499, 504, 507, 527,

528, 534, 535, 538, 539; II 4,
5, 14. 26, 29, 41, 45, 56, 75, 93,

94, 99.' 102, 136, 142, 174, 207,

208, 220, 250, 263

karotnes II 148

karotols 157

kārpains 42, 479

karpozids 479

kāršu rozes 85

kartamidīns II 43

kartamīns II 43

kartupeļi 27, 36, 38—40, 42, 53—

57. 207, 301, 302

karvakrols 286, 312, 412, 413, 440,
537; II 8, 197

karveles 302

karveols 312; II 64

karvous 24, 193, 312, 343; II 151

kasijas 303, 328

kataplazma 14, 20
katas 304

katehīni 24, 49, 52, 58, 107, 115,
119, 155, 166, 211, 460, 487,
507; II 29, 88, 137—139, 220,
237. 238, 240, 263 ■

kateholamīns 132

katidīns 304

katinīns 304

katīns 304

kaučuks 22. 90, 191, 308, 412,504;
II 56. 251

kaulenes 304, 305

kaulofillosaponīns II 115

kaulosaponīns II 115

kaulozīdi II 115

kazāboliņš II 88

kazbārdis 305

kazenes 30, 50, 53, 305—307

kazrozes 307

kefalīns II 99

kellaktons 86

kellinīns 86

kellinols 86

kellīns 86, 87

kellolglikozīds 86

kellols 86

kemferīns 303

kempferola glikozīdi 285, 459,477,
507; II 29, 32, 62, 138, 174,
220, 263

kempferols 49, 67, 114, 157, 185,

193, 303, 337, 376, 470, 502;
II 14, 17, 18, 20, 29, 65, 122,
127, 138, 153, 183, 227, 211.

253, 257, 263

kendiras 308; II 111

keracianīnhlorīds 318

keracianīns 460

kermeki 381

ķērmelītes 308, 309

ķērpis, Islandes 275

— plaušu 513

ķērpju skābes 52, 275, 514

ķērsas 310, 311

ketoglutārskābe 55, 67, 153, 207,
386

ketogulonskābe 35

ketogulonskābes laktons 30, 58

ketolaktoni II 191

ketoni 21. 22, 24, 31, 80, 101,
149, 351, 367; II 40, 64, 131,
198

ketoskābes 29

ketosviestskābe
kevols 294

khasmantīns 280

Khellalrinum 87. 394; II 289

Khellinurn 87; II 282, 285, 288

Khelliverinum 87

ķimenes, Indijas II 87

— pjavas 24, 31, 32, 310, 313
— romiešu 342

kinīni 60

kino 530

kiplocenes 312, 313

ķiploki 5, 22, 313—316

ķirbji 37, 316

ķirši 28, 33—35, 37, 53, 54, 317—

319

kišmiš 76

ķiverenes 319, 320

kizili 52, 320
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kjavas 321

klavatīns II 107

klavatoksīns II 107

klavīns 425

klavoksantīns 426

klavorubīns 426

klematitīns 433

klematitols 433

klinģerītes 51, 321—324

klintenes 324

Knautia arvensis (L.) Coult.

(Dipsacaceae) 500

knicīns 51, 138; II 166

knidijas 324

knidilīns II 64

kobalts 37, 53, 54, 58, 62, 166,
171, 318, 535; II 45, 58, 99,

174, 220

Ķochia scoparia (L.) Schrad.

(Chenopodiaceae) II 181

kodamīns 392

kodeīns 42, 247, 392—395

kofeīnkolakatehīns 327

kofeīns 41, 42, 120, 249, 267, 281,
283, 327, 487; II 109, 138, 139,
162

kofeīnskābe 80, 107, 114, 116, 155,

166, 185, 214, 217, 252, 393,

413, 422, 460, 520; II 14, 79,

122, 127, 142, 160, 168, 191,

210, 211, 227

koferments Q 25

kohumulons 101

kokaīnaugs 223

kokaīns 42, 92, 223

kokāji 325, 326

kokarboksilaze 55

kokognīns II 238

kokospalma 325

kokosrieksti 33

kokusaginīns II 40

kokvilna 36, 37, 59, 326

kokvilnasaugs 326, 327

kola 327

kolamins 42

kolanīns 327

kolatannīns 327

kolateīns 327

kolatīns 327

kolhamīns II 185—187

kolhiceīns II 185

kolhicerīns II 185

koihicīns 42, 43; II 185—187

kolhikozīds II 185

kolocintīns 110

kolocints 109, 110

kolombīns 280

kolrābji 301

kolubrīni II 110

kolumbamīns 133, 280

kolumbianidīns II 36

kolupulons 101

kolūtejas 327

konarahīns II 250

kondelfins 42, 43

kondurangīns 412

kondurīts 412

konhidrīni II 122

koniceīns 42; II 122

koniferīns 45; II 88, 100

koniīns 41, 42, 240; II 122, 183

konsolicīns 183; II 119, 136

konsolidīns 183; II 199, 136, 196

konvallamaretīns 397

konvallamarīns 396, 397, 441

konvallarīns 397

konvallatoksīns 47, 396, 441

konvallatoksolīds 397

konvallatoksols 396

konvallozīds 396, 397

konvokaīns II 147

konvolamīns II 147

konvolvicīns II 147

konvolvīns II 147

konvolvulīns 196, 272; II 141

konvolvulīnskābe II 141

kopitīns 350

koproporfirīns 450

koptizīns 174; II 111

korazols II 92

kordiamīns 70; II 92

korelborīni II 96, 97

korelīns 372

korglisāns II 78

korhorozīdi 208

koriandri 23, 328

koribulbīns 174

koridalīns 174

koridīns 174, 246

korikavamīns 174

korikavidīns 174

korikavīns 174

korintes 329

koripalmins 174

korituberīns 174

korķakoks 329

kornikotīns II 133

kornīns 321



373

koronillīns II 170

koronizīds II 170

kortenerigenīns 459

kortenerīns 459

kortioins 105

kortizons 361, 444

kosas 52, 59, 329—333

kosmosīns II 166

kostaklavīns 425

kotonelļa 327

Krameria triandra Ruiz et Pav.

(Caesalpiniaceae) 118, 333

kramērijas 118, 333

kramskābe 314 (sk. silīcijskābe)
krasēni 51

krastkaņepes 333, 334

krāsvielas 48

krategīds II 212

krategīns II 211, 263

krateguskābe II 211

krauklenes 334, 335

Ķreosotum 195

kreozots 195

kreses, dārza 45, 167
— lielās 335

krezols 195, 285

kriptograndozīds 460

kriptokarpīns 418

kriptoksantīns 51, 265, 316, 344,
345, 387, 480, 499, 507; II 5,
29, 56, 93, 174

kriptonīns 393, 395

krocetīns 187, 337

krocīns 337

krokusi 39, 51, 336

krotons 337

krotonskābes glicerīdi 337

krūkli 25, 44, 45, 247, 290, 337,
338

krūmcidonijas 533

krustaines 339—341

krustkimenes 342

krustnagliņas 23, 32, 100, 342
krūzmētras 24, 343

ksanoklavīns 425

ksantalīns 392

ksantatīns II 89

ksantiīns II 89

ksantīnoksidāze 54

ksantīns 41, 54, 63, 372; II 138

ksantofilepoksīds 114, 257, 450,
480; II 102

ksantofils 51, 114, 265, 269, 316,

450, 480, 497; II 56, 93

ksantopurpurīns II 33

ksantoramnetīns 470

ksantostrumarīns II 89
ksantotoksīns 31, 197, 483, 530;

II 40, 262

ksantotoksols 197, 483

ksantumīns II 89

kserantēmas 343, 344

kserofillīns U 157

ksikaīns 38

ksilāns 34, 318, 327

ksilīts 22, 34, 327

ksilols 142

ksiloze 34, 45, 107, 108, 147, 172,
229, 240, 387, 483, 486; II 33,
138, 168, 173, 263

kubeba kampars 509

kubebīns 509

kukurbitols 316

kukurūza 3, 27, 36, 37, 40, 51, 59,
344

kumarīni 24, 30, 31, 70, 87, 89,
93, 157, 173, 179, 187, 192, 214,
217, 318, 329, 370, 415, 429,
434, 501; II 36 40, 71, 93, 100,
144, 157, 179, 203

kumarīnskābe 30, 67, 166, 393

kumarskābe 87, 88, 107, 386, 417;
II 142, 160, 181, 201, 253

kumelītes, Dalmācijas II 243

— dziedniecības sk. smaržīgās
— Kaukāza 243

— maura 346

— romiešu 23, 267

— smaržīgās 12, 27, 29, 31, 32,

268, 347

kumeļpēdas 30—32, 349—352

kumīnaldehīds 24, 216; II 183

kuminols II 199

kupreīns 264

kurāre II 110, 119, 122

kurkumas 351

kurkumēns 288

kurkumīns 351

kurpītes 5, 28, 41, 352, 353

kuskhigrīns 200, 223; II 183, 216

Kuzmina zāle 210

kvanīns 197

kvebračinīns 353

kvebračīns 353

kvebračo 353

kvebrahīts 90, 293

kvebrahols 353



374

kvercetīna glikozīdi 116, 424, 459,

507; II 65, 75, 138, 145, 174,

220, 259, 263

— monometilesteris II 219

kvercetīns 49, 58, 62, 66, 67, 107,
114—116, 155—157, 159, 166,

185, 193, 197, 312, 318,345,348,
376, 424, 438, 468, 470, 502,
522, 539; II 14, 18, 23, 26, 29,
65, 75, 83, 93, 122, 125, 138,
145, 153, 160, 170, 183, 208,

210, 211, 220, 223, 227, 241,
246—248, 253, 263

kvercetiretrīns II 18

kvercimeritrīns 327, 348; II 56, 99

kvercitrīns 80, 116, 269, 424, 438,
468, 507; II 26, 82, 83, 125,

138, 153, 170, 210, 211, 223,
241, 247, 248, 263

kvercīts 90

kvieši 27, 34, 36, 39, 40, 54, 56,

59, 354

kvilajas II 254

kvilajsapotoksīni II 254

kvilajskābe II 146, 254

kvinkvelozīds 417

Laburnum anagyroides Mcd. (Fa-

baceae) II 242

lācenes 354, 355

Lactuca L. (Asteraceae) II 44, 45
— sativa L. II 44
— serriola Tom. II 44

lāčsūnas 355, 356

Lagochilenum 357

Lagochilus inebrians Bge. (Lami-

aceae) 356

lagohilas 356

lagohilīns 356, 357

laimini 29, 357—359
— rožainie II 20

laivinzāles 359

lakači 360, 361

lakrica 38, 49, 361, 362

laksti 8, 10

laktoflavīns 34, 56

laktoni 30, 31, 76, 87, 107, 114,
322, 324, 348; II 191, 240

laktoze 35

laktucerīns II 45

laktucerols 171

laktuciktīns II 45

laktucīns 171; II 44, 45

laktukārijs II 45

laktukopikrīns 171

lamiīns 476

Laminaria L. (Laminariaceae)
363

— digitata (Huds.) Lamour. 363

— japonica Aresch. 363
— saccharina Lam. 363; II 304

laminārijas 54, 363

laminarīns 363

Larnium L. (Lamiaceae) 476
— album L. 476, 477

— amplexicaule L. 478
— galeobdolon L. II 242

lampionpuķes 364

Lampsana communis L. (Astera-
ceae) II 43

lanafoleīns II 168

lanolīns 34

lanosterols 143, 146

lantāns 226

lantopīns 393

Lantosidum II 169

lantozīdi II 167

lapas 8, 9

Lappula echinata Gilib. (Doragi-
naceae) 385

Larix sibirica Ldb. (Pinaccae) II

87

— sukaczewii Dylis II 87

Laserpitium latifolium L. (Apia-
ceae) 146

latekss, vīģu II 201

Lathyrus L. (Fabaceae) 183—185

— pratensis L. 184, 185

— sativus L. 185

i— silvester L. 184

■— tuberosus L. 183

— vernus (L.) Bernh. 184

latvāņi 30, 31, 365, 366

laudanidīns 392

laudanīns 392, 395

laudanozīns 392

launobīns 368

laurāns 368

lauri 31, 367, 368

laurīns 368

laurīnskābe 367

laurīnskābes glicerīdi 292, 322,

325, 368; II 174, 250

laurķirši 367

Laurocerasus officinalis L. (Rosa-

ceae) 367
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laurocerazīns 367

Laurus cumphora Thunb. non L.

(Lauraceae) 292

— nobilis L. 367, 368

lausons 371

lauvmutītes 185, 368

lavandas 23, 24, 30—32, 369

Lavandula angustifotia Mill. (La-

miaceae) 369

— officinalis Chaix 369

— vera DC. 369

lavateras 370

Lavaiera thuringiaca L. (Malva-
ceae) 370

lavsonija, hennas 371

Laivsonia inermis L. (Lythra-
ceae) 371

lazdas 41, 372

lazerpitins 146

laziok.'irpīns II 136

lecitīni 34, 56, 84, 121, 393, 450,

535; II 99, 138, 220

ledolkampars II 170

ledols II 170

Ledum II 172

Ledum palustre L. (Ericaceae)
II 170. 171

lčdzerkstes 373

legumelīns 40

Legumina Phaseoli 534

legumīns 40

legvin II 201

leicīns 39, 40, 107, 126. 127, 166,
293, 316, 426, 535; II 63, 99

leikoantociāni 24, 58, 155, 185,

210, 211, 387; II 250

leikoantocianidīni 49, 50, 62, 265

leikocianidīns 58, 185, 387; 11250

leikocitīns 505; II 95

leikodelfinidīns 185, 265; II 250

leikoefedrīns 210. 211

leikoīns 505; II 95

leikomizīns 490

leikozīns 40, 354

leirozīns 297

leizeir. 406

lelobanidīni 385

Lemna L. (Lemnaceae) II 156

— gibba L. II 156

— minor L. II 156

Lenbirenv.m II 216, 217

leontamīns 374

Leonticc smirnowii Trautv. (Ber-

beridaceae) 374

leontices 374

leontidīns 133, 374

leontīns 374, 433

leonurinīns 417

leonurīns 417

Leonurus L. (Lamiaceae) 416,

418

— cardiaca L. 417

— lanatus (L.) Spreng. 478

— quinquelobatus Gil. 417

lēpes 374

Lepidium L. (Brassicaceae) 167
— campestre (L.) R. Br. 168, 169
— draba L. 168
— ruderale L. 168, 169

— sativum L. 167, 168

Leptandra 11 193

lespedeza 375

Lespedeza bicolor Turcz. (Faba-
ceae) 375

— capitata Michx. 376

lespedīns 376

Lespenephrylum 376

Leucanthemum vulgare (L.) Lam.

(Asteraceae) 511

Leucojum acstivum L. (Amarylli-
daceae) 505

— vernum L. 505

Leurocristine 297

Leuzea carthamoides (Willd.) DC

(Asteraceae) 406

Levisticum officinale Koch (Apia-
ceae) 387, 388

levopimaronskābe 525

levuloze 35, 171, 214; II 179, 200

Libanotis intermedia Rupr. (Apia-
ceae) 152

— montana L. 152

Lichen islandicus 275

licijas 37(3—378

licīns 376

liepas 32, 47. 377—379

lignāni 460; II 68

lignīns 37

lignocerilspirts 372

lignocerinskābes glicerīdi II 56,

68, 74, 183, 250

lignocerols II 70

Lignum Juniperi 472

— Periplocae 495

— Santali rubri 530

— Sassafras II 52
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ligustri 379

ligustrīns 380

Ligustrum ovalifolium Hassk.

(Oleaceae) II 22

— vulgare L. 379

ligzdenes 379

lihenīns 37, 275

lihnidīns II 105

likakonitīns 353

likofils II 142

likoksantīns II 135, 142

likoktonins 234

likopīns 51, 107, 109, 153, 157,

265, 322, 337, 444, 499; II 5,

29, 67, 135, 142, 214

likopodijs II 107

likopodīns 98; II 107

likopodīnskabes glicerīdi II 107

likorīns 449; II 95, 159

likvidambārs 380

likviritigenīns 361

likviritīns 361

likviritozīds 361

lilijas 380, 381

Lilium L. (Liliaceae) 380

— album 380

— bulbiferum L. 381

—
candidum L. 380

— martagon L. 381
— tigrinum Ker-Gawl. 381

limetīns 176

limonēns 22, 31, 100, 101, 107,

127, 129, 134, 138, 156, 176,

193, 279, 286, 290, 310, 359,

367, 403, 473, 509, 524; II 36,

40, 64, 115, 138, 151

limonijas 381

limonīns 176

Limonium Gmelini Willd. (Plum-

baginaceae) 381

Linaetholum 382, 384

linalilacetāts 30, 101, 138, 369; II

49 .

linalools 23, 100, 101, 107, 135,

138, 292, 328, 367, 369, 4 f3,

422, 449, 481, 489; II 20, 26,
49

tinamarīns 45, 382, 384; II 55

linarakrins II 222

Linaria II 223

Linaria vulgaris L. (Scrophula-
riaceae) II 221

Hnaricīns II 222

linarīns II 166, 222

lināze 382

linetols 382—384

lini 33, 34, 38, 45, 382, 383

Linitnentum Aloes 83

— Olei Terebinthinae composi-
tum 527

linini 382, 383

linīns 382

Linnaea borealis L. (Caprifolia-
ceae) 384

linnejas 384

linocinamarins 382

linokafeīns 382

linoksidāzes II 99

linolēnskābe 27, 33, 59; II 4, 29,

30, 34

linolēnskābes glicerīdi 27, 200,

293, 382, 523; II 18, 74, 99,

174, 246

linolskābe 27, 33, 59, 214, 274,

283, 308; II 4, 29, 30, 142, 219,

267

linolskābes glicerīdi 27, 90, 107,

157, 180, 228, 293, 316, 348,

382, 393, 404, 460, 504, 512,

523; II 54, 56, 68, 74, 93, 94,

131, 174, 183, 246, 250

Linum L. (Linaceae) 382

— catharticum L. 382, 383

— usitatissimutn L. 382, 383

linu sēklas 382

— vaski 34

lipamīds 38

Lipamidum 38

lipargilskābe II 244

lipāze 442; II 220

lipenes 385

lipīdi 33, 286; II 41, 102

lipohromi 50

lipolskābe 38

lipolskābes amīds 38

Liquidambar orientalis Mill. (Ha-
mamelidaceae) 380

Liquiritonum 362; II 291

Liquor Ammonii Anisati II 291

— Mitroschini 354; II 34

Lithospermum officinale L. (Bo-

raginaceae) 170

litijs II 55

litospermīns 170

litrarīns II 181

litrīns II 181, 251
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lizerginskabe 425

lizins 39, 166, 253, 299, 507, 534,

535; II 64, 99, 220, 264

lizocims 233, 299, 409, 411, 529; II

12, 41

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.

513

lobelanidins 385

lobelanins 385

Lobelia inflata L. (Campanula-
ceae) 385

lobēlijas 385

Lobelini hydrochloridum 386

lobelins 42, 385

Lobesilum 386

lobinins 385

loganīns II 110

lohnetāns 218

lohtāns 218

Lolium temulenfum L. (Poaceae)
71, 72

Lonicera L. (Caprifoliaceae) 11 60
— altaica Pall. 50

— caprifolium L. II 60, 61

— coerulea L. II 61

— edulis Turcz. II 60

loroglosins 204, 243
Lotus corniculatus L. (Fabaceae)

II 177

lucernas 58, 60, 386, 387

luhuss 103

Lunaria rediviva L. (Brassica-
ceae) 428, 429

lupanins 374; II 115

luparons 101

lupeols 80, 90, 308; II 201

lupeoze 36

lupikams 92

lupināni 42

lupinās 5

lupinius 92

lupstāji 13, 27, 28, 32, 387, 388

lupulīnskābe 101, 104

lupulīns 457

Lupulinum 103, II 276

lupulons 51, 101, 104

luteins 107, 114, 155, 387, 450,
480, 504; II 102, 159, 250,
263

Lutenurinum 374, 375

luteolīna glikozīdi 331, 413, 502;
II 168

luteolīns 67, 115, 235, 275, 413,

502; II 117, 166, 168

lutidīns 258

Luzula piloša (L.) Willd. (Jun-
caceae) II 250

Lycium L. (Solanaceae) 376
— barbarum L. 376, 378
— chinense Mill. 376

— halimifolium Mill. 376

Lycopersicum esculentum Mill.

(Solanaceae) II 142

Lycopodium II 108

— anceps Wallr. (Lycopodiaceae)
II 107

— annotinum L. II 107
— clavatum L. II 107, 108
— sclago L. 97
— tristachyum Pursh II 107

Lycopus II 215

— europaeus L. (Lamiaceae) II

213—215
— virginicus L. II 215

Lycorini hydrochloridum II 95,
292

Lysimachia L. (Primulaceae) II

239

— nummularia L. II 239, 240
— vulgaris L. II 239

Lysimachia II 240

Lythrum salicaria L. (Lylhraceae)
II 180, 181

Macis, Macidis 442

madaras 388—391

magnijs 33, 51, 53, 115, 121, 125,
126, 140, 166, 167, 183, 185,
207, 226, 243, 288, 299, 316,

318, 354, 363, 387, 409,438,480,

495, 507, 524, 531; II 10, 12,

29, 41, 45, 99, 102, 125, 153,
177, 201, 220

magnoflonns 112, 329, 391, 436;
II 54, 55, 115

magnokurarins 436

magnolamins 391, 436

Magnolia fuscata Andrz. (Mag-
noliaceae) 435

— grandiflora L. 391

magnolijas 391

magnolins 391, 436

magones 43, 391—395
— Kalifornijas 225

mahorka II 133

maijpukītes 23, 395—398
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majalozīds 396

Majanthemum bifolium (L.) F.

W. Schmidt (Liliaceae) Ii 266

Majorāna hortensis Moench (La-

miaceae) 398

majorāns 398

Malachium aquaticum (L.) Fr.

(Caryophyllaceae) II 156

malātdehidrogenāze 287

maleīnskābe 28, 29

māllēpes 12, 23, 27, 38, 399, 400

malonskābe 28, 386

maltoze 35, 107; II 64, 75, 200,
251

Malus L. (Rosaceae) 61

— domestica Borkh. 61

— silvestris L. 61

Malva L. (Malvaceae) 401

— crispa L. 402

— neglecta Wallr. 401
— pusilla Sm. et Sow. 401

— rotundifolia L. 401

— silvestris L. 401
— verticillata L. 402

malvas 401—403

malvidīna glikozīdi 387; II 220,
227, 259

malvidīnhlorīds 402, 424

malvidīni 50, 402

malvīns 402; II 160

mandarīni 121, 403

mandeles 24, 33. 40, 53, 404

mandragora 405

Mandragora officinarum L. (So-
lanaceae) 405

mandragorīns 405

mangāns 53, 54, 62, 115, 125,
143, 147, 149, 153, 183, 207,
226, 243, 265, 285, 307, 360,
363, 424, 450, 453, 490, 494,
507, 518; II 29, 70, 94, 99,
118, 125, 127, 131, 138, 153,
160, 169, 170, 220, 223, 227,
235, 247, 259, 264, 267

Mangifera L. (Anacardiaceae)
405

— caesia Jacq. 405

— indica Blume 405

mango 5, 405

manioka 36

mannāns 35, 204, 212

Mannitolum 22

mannīts 22, 35, 105, 171, 180,

232, 361, 363, 462, 504; II 64.

75, 179, 238

mannogalaktāns 247

mannoheptuloze II 200
mannoze 35, 44, 204, 247, 483

maralsaknes 406

mārdadži 406, 407

mārpuķītes 408

Marrubium vulgare L. (Lamia-
ceae) 415

mārrutki 5, 45, 409—411

Marsdenia condurango Reichb.
fil. (Asclepiadaceae) 411

marsdēnijas 411

mārsili 22, 31, 412, 413

mārsmilgas 414, 415

marubiīns 415

marubijas 415

marubīns 415, 417

mastikss 512

mastizols 512

māteres 3, 416, 417

Matricaria L. (Asteraceae) 346

— chamomilla L. 347

— inodora L. 349

— matricarioides (Less.) Porter

346

matricīns 348

matrikarīns 348

matrīns II 98

mātsaknes 198; II 262

matuzāles 418, 419

mauragas 419, 420

mazlēpes 421

mazpurenītes 421

Mcdicago L. (Fabaceae) 387

— falcata L. 387

— lupulina L. 386

— sativa L. 386

medikagoskābe 387

mekocianīns 62, 318, 395

mekodinīns 393

mekonīns 262, 393

mekonskābe 41, 393

mekopelagreīns 395

Melaleuca leucadendron L. (Myr-

taceae) II 115

melampirīts 448

Melampyrum nemorosum L-

(Scrophulariaceae) 448
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Melandryum album L. (Caryo-

phyllaceae) 11 105

melantīns 427

melecitoze 36 v

melēns 316

meliatīns 537; II 110

Mcl ietinum 234

melilotīns 87

melilotols 88

melilotozlds 87

melilotskābe 88

melilotskābes laktons 87

Melilotus L. (Fabaceae) 87
— albus Med. 89
— altissimus Thtiill. 87

— officinalis (L.) Lam. cm.

Thuill. 87, 88

melisas 24, 422

melisilskābe 433

Melissa officinalis L. (Lamia-
ceae) 422

melisskābe 431, 504; II 153

melisspirts 367

mellenes 28, 50, 52, 423

melnā bērzu piepe 13, 143, 144

melnalksnis 79

melnie graudi 23, 35, 39, 42, 425,

444, 516; II 71

melnites 427

melnsaknes II 9—II

melones 427

meloņkoks 479

mēnesenes 428, 429

mēnessēkļi 428, 429

meniantīns 51, 536

rneniantols 537

Menispermum canadense L. (Me-
nispermaceae) 429

— dahuricum DC. 428, 429

mentadiēns II 64

Mentha aąuatica L. (Lamiaceae)
511; II 150, 151

—
arvensis L. 430, 431

— crispa L. 343
— crispata Schrad. 343

— piperita L. 509, 510

var. officinalis Sole /.
pallescens Camus 511

/. rubescens

Camus 511

— spicata L. 511

mentofurāns 509

mentolketons 24

mentols 22, 32, 33, 217, 431, 509—

511

mentons 22, 24, 431, 489, 509

Menyanthes trifoliata L. (Gentia-
naceae) 536

meratins 424

Mercurialis annua L. (Euphorbia-
ceae) 293

— perennis L. 291, 292

merkaptāni 281, 514

merkurialīns 292

meskalīns 95

mespils 95, 429, 430

Mespilus germanica L. (Rosa-

ceae) 429, 430

metaarabīnskabe 374

metāns 22

Methylergometrinum 426

metilacetāts 431

metilamīns 38, 281, 426

metilanabazīns II 133

metilanatabins II 133

metilantranilēsteris 499

metilarbutīns 438; II 223

metilbenzoilekgonīns 223

metilcitizīns 275, 374, 492, 493; II

115

metilefedrīns 210

metileigenols 288, 292, 350

metilēsteri 233, 382, 413, 459; II

40, 125, 243

metiletikskābe 27, 197

metilhavikols 96, 135, 228, 457; II

265

metilheptenons 176

metilheptēns II 199

metilheptilketons II 40, 41

metilhinolons 226

metilizopeleterīns 251

metiljuglons 265

metilkoniins 42; II 122

metilksantīns II 138

metillikakonitina hidrojodīds 234

metillikakonitīns 234

metilmerkaptāns II 41

metilmetionīns 59

metilmetioninsulfonijhlorids 299

metilnonilketons II 40, 41

metiloidīns II 183

metilpentozāni 204, 318

metilpentozes 35, 37, 232, 322; II

56

metilpiperidīnpropanons 251

metilpirilketons 129
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metilpirokatehīnaldehīds II 178

metilpirolidīns II 133, 216

metilpirolīns II 133, 216

metilrezerpāts II 11

metilsalicilāts 45, 217, 239, 240,

263, 480, 494; II 203, 208, 251,
253

metilspirts 37

metilsviestskābe 107, 197

metiltetrahidroharmols218

metiltiramīns 435, 529

metionīns 39, 40, 56, 107, 299,
534, 535; II 66, 99, 220, 264

metoksibenzoskabe II 185

metoksibenzoskābes metilēsteris

45, 233

metoksiglikozilftalids 285

metoksihelidonīns 43; II 111

metoksihidroksikumarīns 189

metoksiizoflavons 151

metoksiluteolīns II 99

metoksimetiltriptamīns 435

metoksiparaoksibenzaldehīds 24

metoksipiridīns 331

metoksisalicilaldehīds 495

mētras 22, 24, 430, 511

Metroxylon rumphii Mart. (Are-
caceae) II 43

mezakonitīns 353

mezereīns II 237

Mezereum II 238

mezoinozīts 57, 344

mežloki 431, 432

mežvīteņi 432, 433

Michelia fuscata Blume (Magno-
liaceac) 435, 436

miecvielas 23, 24, 29, 33, 51, 52,

68—63, 67—75, 80, 83, 85, 93,
95, 99—105, 112—116, 119,

123, 125, 129. 136, 139, 140,
151, 154, 155, 160, 161, 166,

171, 173, 176, 180, 189, 196,
197, 206, 208, 210, 212, 216—

218, 223—226, 229, 230, 235,
236, 238, 239, 243, 247, 249,

251, 255, 259, 263—267, 274—

289, 292, 296, 306, 309, 312,

318—322, 327, 328, 331, 333,

339, 342—344, 350, 353—360,
366—370, 372, 377, 380, 381,

382, 387, 389, 395, 400, 402,

403, 407, 409, 412, 413, 420,

424, 430, 434, 438, 439, 441,
445, 450, 457, 460—462, 466,

468, 469, 472, 473, 476, 478,

481, 485—490, 492—495, 497,

500, 504, 507—509, 512, 514,

518, 520, 524—528, 530, 534,

539; II 3, 4, 6, 8, 14, 17, 18,

20, 23, 26, 29, 33—37, 40, 45,

47, 51—56, 66, 67, 71, 79, 81—

88, 94, 103—106, 115—119,

123—128, 134, 139, 141—144,

147—154, 157, 160, 162, 170, 174,

176—179, 181—185, 188, 191,

193, 195, 197, 199, 202, 203,

211, 214, 219—223, 227, 232—

240, 241, 247, 251, 253, 256—

260, 263, 267, 270, 271

mieški 31, 51, 433, 434

mieži 34, 40, 41, 56, 434

miežubraļi 435

mihēlijas 435, 436

miķelītes 436, 437

mikoze 426

mikroelementi 92, 98, 494, 495; II

75, 99, 117, 118, 144, 145, 227

mikstūra, Zdrenko 231; II 81, 126,

150, 155, 199

millefolīds 490

Millefolium 491

miloseīns 276

miltenes 23, 45, 437; II 157

minerālsalis sk. minerālvielas

minerālvielas 39. 52—55, 99, 105,

107, 109, 114, 115, 122, 125,

132, 143, 147, 153, 155, 157.

161, 166, 167, 170, 171, 200,

204, 207, 222, 223, 225, 226,

252, 265, 280, 281, 285—288,

293, 299, 301, 305, 306, 360,

403, 409, 413, 415, 435, 438,

446, 483, 509, 512, 518, 523,

524, 528, 529, 534, 535, 538; II

10, 19, 25. 29, 44, 50, 64, 67;

93, 99, 142, 153, 160, 183, 188,
197, 199, 201, 216, 220, 235,

247, 259, 264, 267

minorīns 296

miokarnīns II 54

mioktonīns 353

miozmīns II 133

mirabeles 518

mircēns 21, 31, 101, 107, 329, 359,

367, 422, 473, 481; II 49, 170.

199

miricetīna glikozīdi 140, 481; II

138, 220
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miricetīns 140, 438; II 138

miricilspirts 22, 34, 274, 303

miricīns II 127

miricitrīns 381, 438, 481; II 115,

138, 223

miricitrozīds 372

miristicīns 483, 501, 503

miristīnskābe 27; II 86

miristīnskābes glicerīdi 292, 316,

325, 382, 442; II 74, 107, 174,250

miroksilons 438

mirozīns 310, 336, 409; II 74,246
mirres 439

mirruzāles 439

mirtenols 129, 216

mirtes 60, 439

mirtilidīns 85

nirrtiltīns 424

mirtols 439

Mitrošina šķīdums 354

mizas 8, 9

Mixtura Bechterevi II 276, 279,
291

molibdēns 53, 54, 62, 115, 226
299, 494; II 45, 169

Momordica balsamina L. 440 (Cu-
curbitaceae)

— cochinchinensis Spreng. 440
— elaterium L. II 129

momordicīns 440

momordikas 440

Monarda punctata L. (Lamia-
ceae) 440

Moneses uniflora (L.) A. Gray
(Pyrolaceae) II 116, 117

monoksidzintarskābe 29

monosaharīdi 29, 34—36, 44; II
131

monozes 34

monozīdi 44, 46

morfīnisms 395

morfīns 42, 392—395; II 114

morīns II 251

Morphinum 393

Morus L. (Moraceae) 251
— alba L. II 251

— nigra L. II 251

Mucilago 14, 19

— Arnyti II 19
— Cydoniae 166, 167
— gummi Arabici 73
— Lini 383

— Plantaginis Psyllii sem. 164;

II 304

Mucilago Salep 204
— Tragacanthae II 145

mugrols 261

mugurenes 440—442

munistīns II 33

Musa paradisiaca L. (Musaccae)
132

muskarīns 38, 39

muskats 442, 443

mušmires 39

Myosotis L. (Boraginaceae) 454

— arvensis (L.) Hill. 454

— palustris (L.) Nath. 454

Myrica cerifera L. (Myricaceae)
539

— gale L. 539, 540

Myristica fragrans Houtt. (My-
risticaceae) 442

Myroxylon balsamum Harms

(Cacsalpiniaceae) 439

— pereira Kjotzsch 438, 439

Myrtolum 439

Myrtus communis L. (Myrtaceae)
439

naftalīns 140

naftohinoni 24, 25, 170, 371; II 7,

116, 174, 253

naktenes 42, 443, 444

naktskaraliene 445

naktssveces 445

naktsvijoles 446, 447

napellīns 353

nārbuji 448

narceīns 392, 393, 395

narcises 448, 449; II 95

narcisīns 449, 505; II 95

Narcissus L. (Amaryllidaceae)
448

— cyclamineus DC. 449

— jonquilla L. 449
— poeticus L. 449
— pseudonarcissus L. 449

—
tazelta L. 449

nardes 450

Nardostachys jatamansi DC. (Va-
lerianaceae) 450

Nardus strieta L. (Poaceae) II

213

narduzāle 359

naringenīna glikozīdi 285, 502

naringenīns 49, 62, 284, 285, 499,
502
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naringins 62, 252

narkotins 42, 262, 392, 393, 395

narkotolins 393

narvedins 449; II 159

Nasturtium officinale R. Br.

(Brassicaceae) 124

nātres 25, 27, 39, 58, 60, 450, 451

Natrii usninas 275

nātrijs 53, 62, 92, 143, 167, 226,

285, 301, 363, 387, 428, 480,

495, 507, 531, 538; II 41, 45,

64, 102, 247, 267

nauduji 453

neaizmirstulītes 454

nefrodīns 464

neiholīns II 66

neirosporīns II 142

nekromelīns 90, 91

neļķes 455, 456

neoabietīnskābe 194, 525

neoakarons 289

neodikumarīns 31

neogalenisks preparāts 14

neogitostīns II 168

Neogynofortum 426

neohlorogēnskābe 116, 166, 318,
499; II 14, 17

neoknidilīns II 64

neoksantīns 155, 387; II 102

neolikopīns 322; II 142

neolikviritīns 361

neolinarīns II 222

neomirtillīns 424

neopellīns 353

neopīns 392

neoplatifilīns 341

neošizandrīns II 131

neotiobinufaridīns 374

Neottia nidus-avis (L.) Rich.
(Orchidaceae) 379

Nepēta cataria L, (Lamiaceae)
286, 287

var. citriodora (Beck.)
Balb. 286

nepetols 286

nepodīns II 79, 81, 83

nepozīds II 79, 81, 83

neriantīns 459, 460

neriantogenīns 459

nerigozīds 460

neriīns 459, 460

Neriolinum 460; II 280

reritalozids 460

Nerium oleander L. (Apocynaceae)
459

nerolidols 438; II 49

nerols 32, 236, 370, 449; II 26

Neslia paniculata (L.) Desv.

(Brassicaceae) 474

niacīns 56

Nicanara physaloides (L.)
Gaertn. (Solanaceae) 457

Nicotiana L. (Solanaceae) II 133

i— rustica L. II 133

•— tabacum L. II 133

Nicotinamidum 38; II 133

Nicoverinum 394

niedres 456

nierutēja 461

Nigclla L. (Ranunculaceae) 427

— damascena L. 427

— sativa L. 427

nigellīns 427

nikandras 456. 457

nikandrīns 457

nikelis 62, 157, 166, 207, 299, 360.

'494, 535; II 99

nikoteīns II 133

nikotellīns II 133

nikotīnarnīds II 133

nikotīnskābe 38, 56, 57, 93, 99.

109, 115, 117, 123, 125, 132,
138, 147, 157, 167, 222, 229,

280, 281, 288, 299, 301, 316,

318, 323, 345, 348, 403, 428,

480, 499, 518, 538; II 4, 12, 45,

71, 83, 100, 102, 133. 142, 160,

201, 220, 251, 259, 264

nikotīnskābes amīds 38, 56, 57

nikotīnskābes betaīns II 251

— metilbetaīns 39, II 71

nikotīns 41—43, 57, 92, 223, 331.

333, 358, 493; II 107, 122, 133,
142, 183

nimfalīns II 154

nimfeīns II 154, 156

nobilīns 268

nonanskābe 27

nonilaldehīds II 26, 86

nonilskābe 348

nonilspirts 23

noragas 31, 51, 457, 458

norarekaidīns 230

norarekolīns 230

noraristolohīnskābe 112

norgalvītes 459

norhelidonīns 246
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Noricavenum II 40

norikarizīds 329

norlobelanidīns 385

norlobelanīns 385

norprinefīns 132

norpseidoefedrīns 304

norviskalbīns 90

novārījums 14, 16

Novikovą šķīdums 481

Novoimaninum 118

novokaīns 92

Nuces moschatae 442

nufarīns 374

nufleīns 374

nukleīnskābes 34, 39, 41; II 201

nukleoproteīdi 34, 41; II 138

Nuphar luteum (L.) Sm. (Nym-
phaeaceae) 374

Nux Avellanae 372
— Cola 327

— Moschatae 443

—
vomica II 110

Nymphaea L. cm. Sm. (Nymphae-
aceae) II 154

— alba L. II 154

— candida Presi II 154, 155

— tetragona Georgi II 155

obakulaktons 329

obakunons 329

oblikvskābe 143

ocimēns 22, 135, 367; II 49

Ocimum basilicum L. (Lamia-

ceae) 134, 135

— grandiflorum 81. 461

— gratissimum L. 136

— menthaefolium Hochst. 136

odallīns II 111

Odontites rubra Gil. (Scrophula-
riaceae) II 52

odorozīdi 460; II 167

Oenanthe aąuatica (L.) Poir.

(Apiaceae) 471, 473

— crocata L. 471

Oenothera biennis L. (Oenothera-

ceae) 445

ogas 8

ogle, koksnes 142, 195

ogļhidrāti 34—37, 41, 116, 280,
293, 363, 435. 484, 534, 535;

II 12, 19, 56, 99, 100, 255

ogļskābe 28

ogļūdeņraži 26, 34

okonakantīns II 211

oksalskābe 28, 30, 41, 53, 147, 197,

287, 301, 306, 358, 424; II 3,

4, 20, 82, 83, 135, 199, 200, 220,
236

oksiakantīns 133

oksiantrahinoni II 80

oksibenzaldehīds 24; II 70

oksibenzoskābe 143; II 227

oksicerotīnskābe 316

oksiciklocitrāls 337

oksicinhonīnskābe 393

oksidazes 214, 409

oksietiķskābe 28

oksihelidonīns II 111

oksihidrohinons 23

oksikanē]skābe 30, 50; II 17, 18,
208

oksikanējskābes laktons 30

oksiketoglutarskābe 207

oksikumarīni 31, 228; II 237, 238

251

oksilizīns 109

oksimetilantrahinoni 339; II 79,

124, 127

oksinaftohinons 25; II 174

oksinarkotīns 393

oksinitrilglikozīdi 45

oksipeicedanīnhidrāts II 36

oksipeicedanīns II 36

oksipentametoksiflavoni II 191

oksipirovīnogskābe 153

oksiprolīns 293

oksipurīns II 138

oksisangvinarīns II 111

oksiskābes, aromātiskās 29

oksisparteīns II 88

oksitrimetilēnhinazolons 235

oksitriptamīns II 94

oktadecenskābe II 54

oktadekadīnskābe II 54

oktadekatriēnskābe II 54

oktilspirts 366

olbaltumvielas 33, 34, 38—41, 62,

88, 92, 96, 98, 107, 121, 125,

128, 147, 161, 171, 183, 184,

197, 218, 222, 224, 225, 228,

252, 253, 265, 275, 280, 283,
288, 293, 299, 301, 312, 318,

327, 328, 331, 342, 363, 382,

386, 393, 404, 512, 523, 528,
529, 534, 535—538; II 4, 12,

18, 19, 33, 34, 41, 44, 45, 50,
56, 71, 75, 83, 99, 102, 127,
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142, 174, 179, 185, 200, 238,

250, 251, 253, 263, 264, 265

Olea europaea L. (Oleaceae) 460

Oleander 460

oleandrigenīns 459, 460

oleandrīns 459, 460

oleandroze 308, 459; II 108

oleandrs 459

oleanolskābe 48, 90, 108, 121, 147,

161, 207, 277, 308, 322, 413,
422, 424, 440, 460, 486, 509; II

25, 47, 94, 211, 241, 260

oleāns 48

oleīnskābe 27, 33, 59, 191, 261,
283, 308; II 4, 29, 30, 267

oleīnskābes glicerīdi 90, 107, 157,

159, 180, 200, 228, 283, 292,

316, 348, 382, 393, 404, 460,
499, 504, 512, 520, 523; II 18,
54, 56, 68, 74, 93, 94, 99, 107,

131, 162, 174, 183, 246, 250

oletropeīns 461

Oleum 14, 19

—
Abies sibiricae 195

— Amygdalarum 404

— Anethi 194

— Anisi 97; II 291

stellati II 265

— Arachidis II 250

hydrogenatum II 250

— Aurantii amarum cort. 101

dulce 99, 100

ftoris 101

Periearpi 101

— Bardanae 182

— Bergamottae 138
— Butųrum 283

— Cacao 283

— Cajeputi, Cajuputi 115

—
Calami aethereum 289

— Camphoratum 291

— Cannabis 293
— Carvi 312

— Caryophylli 342

— Cedri 528

— Chamomillae romanae 268

— Chaulmoograe 261

— Chenopodii anthelminlici 127

— Cinae II 197
— Cinnamomi cassiae 292

pedunculati 292

Oleum Citri 176

— Citronellae 359

— Cocos 325

— Coriandri 328
— Crotonis 337
— Dracunculi 225
— Eucalypti 216
— Foeniculi 228
— Gaultheriae 240

— Getanii 489

— Gnaphalii uliginosi II 235

— Gossypii 327

— Helianthi II 57, 58, 313
— Hippophaes II 94, 297

— Hyoscyami 200
— Hyperici 118

— Hyssopi 278

— /ndts II 86
— Juglandis II 176
— Juniperi ligni 473

empyreumaticum 474

— LaMn 368

— Lavandulae 370
— Lemongrass 359

— Majoranae 399

— Mat/d/s 345; II 287
— Melissae 423

— Menthae crispae 343

piperitae 510; II 313
— Myristicae 443

— Afyr/i 440

—
Nusticae 443

— Olivarum 461

— Palmae 325

— Palmarosae 360
— Papaveris 395

— Pelargonii 489

— Persicarum 107, 499, 518
— Petitgrain 101

— Petroselini 502

— Pimentae 508
— Pini silvestris 527

— Rapae II 5

— fli'cim* II 19, 304

— flosae II 27

fruc/i II 29, 30

— Rosmarini II 25

— Sabinae 472

— Sa/yiae II 48

—
Sanfa/t II 50

— Saturejae 537

— Sesamf II 68
— Sinapis aethereum II 75
— So/ae II 99
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Oleum Terebinthinae rectificatum
526, 527

— Thymi 414

— Vini II 220, 221

oligosaharidi 35, 265

Olimetinum 289; II 309, 312

olitorīns 208

Olitorisidum 208; II 279

olitorizīds 208

oliverīns 240

olīves 33, 461

olivils 460

olīvkoks 460

o'melīns 247

Omelenum 90, 91; II 285, 309

Omnoponum 394

Oncovinum 297

onkovins 297

Onobrychis arenaria (Kjt.) Ser.

(Fabaceae) 224

onocerīns 151

onokols 151

onokorīns 151

ononīds 151

ononīns 67, 151

Ononis arvensis L. (Fabaceae)
151

— spinosa L. 152

Onopordon acanthium L. (Astera-
ceae) 131

— tauricum Willd. 132

onteraksantīns 265

Opialam 394

opijs 3, 41, 42, 392

Opium 392, 393

— pulveratum 393

Orchis L. (Orchidaceae) 202
— latifolia L. 202—204

— maculata L. 202—204

— mascula L. 202, 203

— militaris L. 203

—
morio L. 202, 203

organiskās skābes 26, 31, 62, 70,
93, 99. 100, 105, 107, 112—

115, 123, 125, 129, 133, 147,

149, 153, 155, 161, 174, 197,207,
214. 218, 223, 243, 251—253,

268, 275, 280, 283, 287, 298,
301, 303—306, 309, 316—322,

329, 355—359, 382, 390, 393,

403, 405, 409, 424, 430, 435,

438, 446, 450, 461, 468. 493,

494, 499, 518, 523; II 3, 12,

20. 23, 26, 29, 41, 51—55, 59,

60, 66, 67, 73, 86, 88, 93, 109,

111, 125, 131, 135, 142, 144,

160, 170, 188, 193, 199, 200,

216, 220, 237, 241, 247, 251,
255, 259, 265

orientīns 376; II 236

Origanum majorāna L. (Lamia-
ceae) 398

— vulgare L. II 8, 10

Ornithogalum caudatum Ait. (Li-

liaceae) II 163

— maritimum Brot. II 161

— umbellatum L. II 163

oroselons II 36

Orthosiphon stamineus Benth.

(Lamiaceae) 461, 462
ortosifones 461, 462

ortosifonīns 461

Oryza sativa L. (Poaceae) 11 19

osis 462

ostenols 197

Ostericum palustre Bess. (Apia-
ceae) 198

osthols 324

ostols 197

ostrutols II 36

Oīßap qaa (03H) II

139

O xalis acetosella L. (Oxalida-
ceae) II 234, 236

ozoli 15, 52, 467, 468; II 157

ozoliņi 463

ozolīši 463

ozolpapardes 24, 251, 464—466

pabērzi 36, 45, 469, 470

Pachycarpinum 492

— hydroiodidum II 98

padilles 471, 473

Padus racemosa Gil. (Rosaceae)
266

paegli 22, 27, 31, 32; 472, 473

Paeonia L. (Paeoniaceae) 493

— anomāla L. 494

— officinalis L. 493, 494

— sibirica Pali. 494

pahikarpidīns II 98

pahikarpīns 42, 374, 492, 493; II

98

paidras 474

paķērsas 475

pakrēslītes 475, 476

palmatīns 42, 133, 174, 329; II 109
palmitīnskābe 27, 33, 34, 90, 129,
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157, 159, 180, 214, 228, 261,
272, 274, 283, 303, 308, 327,

348, 368, 400; II 4, 142, 191,
201, 219, 244, 251, 267

palmitinskābes glicerīdi 90, 316,

322, 382, 460, 499, 504, 520,

523, 537; II 56, 68, 93, 94, 99,
107, 162, 183, 250

palmu lapu vaski 34

Paluļinum 341

palustrīns 331, 333

palustrols II 170

palustrskābe 33, 525

panaksadiols II 267

panaksatriols II 267

panaksēns II 267, 269

panaksozīdi II 115, 267

panaksskābe II 267

Pananginum II 101

panātres 13, 39, 476—478

Panax Ginseng C. A. Mey. 48;
II 267, 268

— quinquefolius L. II 267

— schin-seng Nees v. Essenb. II
267

pancērija 478

pangāmskābe 57, 107, 499

Panicum miliaceum L. (Poaceae)
529

pankratins 449; II 159

Pantoponum 394

pantotēns 56

pantotēnskabe 56, 122, 157, 299,
344, 345, 450, 538; II 5, 138,
250, 251

Panzeria lanata (L.) Bge. (Lami-
aceae) 478

papaija 479

papaīns 479

papaiotīns 479

papaveramīns 393

Papaveratum 394

Papaver L. (Papaveraceae) 391—

395

— argemone L. 393, 394
— dubium L 392, 393
— orientale L. 392
— rhoeas L. 393, 394

— somniferum L. 392

var. album Mill. 392

papaveriną hidrohlorīds 87

papaverīns 42, 49, 392—395; II

11, 81, 114

Papaverinam 393, 394

Papaverinam hųdrochloridum 394

paprika 5, 58, 217, 479

paracimols 367, 537

paradifenols II 47

parafīns II 222

paraholesterīns 126

paraksantīns II 138

paralihesterīnskābe 275

parasorbīnskābe 507

Pareira II 110

paridīns 179

parillins II 93

Paris quadrifolia L. (Liliaceae)
178, 179

paristifins 179

Parnassia 120

Parnassia palustris L. (Parnas-
siaceae) 119, 120

paronihīns II 146

parīikkoks 481

pasifloras 482

Passiflora (Passifloraceae) 482
— coerulea L. 482
— incarnata L. 482

Pasta Chlorophullo-carotini 525—
527

— Guaranae 487

pasternozīds 483

Pastinaca L. (Apiaceae) 482
— sativa L. 483

— silvestris Gars. 484. 485

pastinacīns 483

Pastinacinum 483; II 283, 285

pastinaki 31, 482—485

pātaines 484, 485

patisoni 317

Patrinta intermedia Roem. et

Schult. (Valerianaceac) 486

patrinija 486

patrinozīdi 486, 487

patrizīds 486

paulīnija 487

Paullinia cupana Kunth (Sapin-
daceae) 487

pavadītājvielas 21, 44

pavirzās 487, 488

Pectolum 217; 493; II 292

Pectusinum 217

Pedicularis comosa L. (Scrophu-
lariaceae) 277, 278

— palustris L. 277, 278

Peflavitum 119; II 273

Peganini hydrochloridum 223, 261;
II 223
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peganīns 235, 261; 11 222, 223

Peganum harmala L. (Zygophyl-
laceac) 261

peicedanīns 31, 51, 457; II 36, 37

peilustrins II 36

pektināze II 220

pektīns 25, 37, 84, 179, 207, 218,
430; II 3, 58, 70

pektīnvielas 34, 37, 62, 75, 92, 99,

109, 115, 122, 123, 125, 132,

138, 155, 166, 171, 176, 197,
207, 219, 223, 240, 241, 252,
265, 280, 288, 292, 301, 306,

318, 328, 361, 367, 382, 386,

398, 460, 468, 470, 483, 507;
II 29, 33, 99, 124, 135, 142,

157, 160, 181, 201, 220, 222,

227, 247, 251, 259, 263, 267

pektolinarigcnīns II 222

pektolinarins 222

pelargonidīna glikozīdi 50; II 41,
247

pelargonidīnhlorīds 489; II 35

pelargonidīns 50, 62

pelargonijas 8, 488

Pelargonium roseum Willd. (Ge-

raniaceac) 488

pelargonskābe 27, 367, 489

pelašķi 12, 27, 29, 31, 32, 48U-

-491

peleterīni 43, 251

pellotīns 95

peltatīni 522

peluzāles 491, 492

pe|u zirni II 209

peniklavīns 272, 425

pentadecilskābe 322

pentāze 435

pentoksiflavāns II 99

pentozāni 33, 34, 84, 204, 218,

314, 345. 398, 468, 528, 535;
II 64, 102, 219. 259

pentozes 34, 44, 84, 122. 212, 299,
409. 470, 484; II 56

peonidīna glikozīdi II 208

peonidins 318, 493; II 220

neonijas 493—495

peonīns 493

peonols 494

nepsīns 479

peptoni 372

Pericarpitim Aurantii duīce 99

— Citri 176

— Juglandis II 173

Periploca graeca L. (Asclepiada-
ceae) 495

periplocimarīns 495; II 110

periplocīns 495, 496

Periplocinum 495; II 280

periplogenins 495

periplokas 495

pērkoņamolinš 496

pērkones 497

pērkonītes 47, 497, 498

perlolidīns 72

perlolīns 72

peroksidāzes 214, 299, 409

Persica vulgaris Mill. (Rosaceae)
499

persikarīns II 124, 153

persikariols II 124

persiki 33, 35, 45, 54; 499

persikozīds 499

Periussinum 414; II 292

peruviols 438

pervincīns 296

Petasites hybridus (L.) G. M.

Sch. (Asteraceae) II 149

— hybridus Gaertn. 11 149

— officinalis Moench II 149

— spurius L. 400; II 149

petazitolīdi II 150

pēterenes 500

pētersīli 5, 31, 32, 53, 54, 58, 50

Petroselinum 503

—
sativum Hoffm. (Apiaceae)
500, 501

petrozelidinskābes glicerīdi 157;
II 122

petrozelīnskābe 87

petrozelmskābes glicerīdi 157,228,

501; II 87, 122

petunidīna glicerīdi 387; II 142,
220

Peucedaninum 37

Peucedanum L. (Apiaceae) II 35

— morisonii Bess. 31; II 37
— officinale L. II 37

— oreoselinum (L.) Moench II

35, 36

— ostruthium (L.) Koch II 37

— palustre (L.) Moench II 36

— ruthenicum M. B. II 37

Pevirosum II 31

Phascolus coccineus L. (Faba-

ceae) 536

— multiflorus Witld. 536
— vulgaris L. 534
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Phellandrium 471

Phellodendron amurense Rupr.

(Rutaceae) 329

Phlomis L. (Lamiaceae) 230

— pungens Willd. 231
— tuberosa L. 230

Phoenix dactyliįera L. (Areca-
ceae) 183

Phosphrenum 34

Phragmites communis Trin. (Po-
aceae) 456

Physalis L. (Solanaceae) 364

— alkekengi L. 365

— franchetti Mast. 365

Physostigma venenosum Balf.

(Fabaceae) 229

Physostigmini salicylas 230

Phytolacca americana L. (Phyto-
laccaceae) 229

— decandra L. 229

Picea alba (L.) Karst. (Pinaceae)
212

— mariana (Mill.) Britt. 213

piceīns 212

Picris hieracoides L. (Asteraceae)
II 38

pienenes 22, 23, 27, 38, 503

pienpulkstenites 505; II 95

pienskābe 28, 29, 41, 55, 121, 306,
318, 358, 424

pienzales 505

pigmenti 50, 114, 275; II 220

pikrokrocins 337

pikrotoksīns 76, 93

pīlādži 22, 28—30, 35, 51, 52, 58,
506

Pilocarpus jaborandi Holm. (Ru-
taceae) 508

— pinnatifolius Lem. 508

pilokarpīns 42, 508

pilokarps 508

pilozellīns 420

Pilulae asiaticae 509

pimaronskābes 525

pimārskābe II 140

pimentą 508

Pimentą officinalis Berg (Myrta-
ceae) 508

Pimpinella L. (Apiaceae) 457

—
anisum L. 96

— major (L.) Huds. 457
— saxifraga L. 457, 458

pimpinellīns 51, 457

Pinabinum 525, 526; II 309

pinekolīnskābe 431

pinēns 22, 116, 129, 135, 149,

156, 176, 194, 197, 216, 228,

277, 288, 290, 324, 328, 337,

350, 351, 367, 370, 413, 471,

473, 481, 490, 501, 509, 524,

525, 539; II 25, 40, 47, 64, 87,

115, 160, 179, 183, 191, 197,
199

pinipikrīns 472, 524; II 147

pinīts 30, 90

pinokamfeols 277

pinokamfons 277

pinokarvons 126, 216

Pinus sibirica (Rupr.) Mayr.

(Pinaceae) 528

— silvestris L. 524, 525

pipari 508

piparmētras 22, 32, 509, 510

pīpenes, dzeltenās 268

— pļavas 511

Piper cubeba L. (Piperaceae) 509

— methysticum Forst. 509

— nigrum L. 508

piperidīns 42, 509; II 133

piperīns 509

piperīnskābe 509

piperitons 509

piretri 30; II 242—244

piretrīni 30, 92; II 243, 244

piretrolons II 243

piridīns 42, 281, 436; II 216

piridoksīnamīns II 251

piridoksīns 57, 299, 301, 345, 354;

II 251

pirogallols 23, 29, 51

pirogallolskābe 139

pirokatehīnamīdi 139

pirokatehīnetanols 214

pirokatehīnskābe 460

pirokatehīns 23, 51, 52, 210

pirolidīns 42, 157; II 133

pirols 281

pirovīnogskābe 29, 30, 55, 153,

313

Pistacia lentiscus L. (Anacardia-
ceae) 512

— terebinthina St. Lag. 512

— vera L. 512

pistacijas 512

Pisum arvense L. (Fabaceae) II

264

— sativum L. II 264
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Pisurn sativum L. var. arvense

(L.) Poir. II 264

var. hortense Neilr. II

264

Pix Fagi 195
— liauida II 88

Betulae 142, 354, 527

Pini 526, 527

Placenta Amygdalarum 404

plāksteri, paprikas 480

— sinepju II 74, 75

Plantaglucidum 162; II 296, 301

Plantago L. (Ptantaginaceae)
161— 165

— lanceotata L. 161, 164

— major L. 161—163
— media L. 161, 164
— ovata Forsk. 165
— psijllium L. 164, 165

Plantasanum II 114

planteoze 161

Platanthera Rich. (Orchidaceae)
202, 446

— bifolia (L.) Rich. 446, 447
— chlorantha (Cust.) Rchb. 446,

447

platifilīns 341

Platyphullinum 341; II 283, 289

— hydrotartras 341; II 283, 289

plaukšķenes 512

Plavefinum 341

Plemecilum 116

Plcnosolum 91

plikstiņi 3, 22, 38, 39, 514

plostbarži 516

plumbagīns 25; II 7, 8

Plumbago 25

plūmes 30. 33—35, 517, 518

plūškoki 27, 28, 45, 47, 519—521

podofiles 522

podofilins 522, 523

podofilotoksīns 522

Podophullinum 522

Podophulluin emodi Wall. (Berbe-
ridaceae) 522. 523

— peltatum L. 522

Polemonium coeruleum L. (Pole-

moniaceae) 297, 298

policislikopīni II 29

polifenoli 51, 52, 139, 143, 149; II

17, 131

polifenoloksidāze 265

poligalamarīns II 253

poligaiits II 253

poliglueīdi 161

poligonpiperīns II 152

poligonskābe II 153

poliozes 34

poliporskabe 25, 143

polisaharīdi 34—36, 41, 122, 314

polisulfīdi 314

noliterpēni 21

Polygala L. (Polygalaceae) II

253

Polygala amarella Cr. II 253,255
— senega L. II 254

— sibirica L. II 254

— tenuifolia Willd. II 254

— vulgaris L. II 253

Polygonatum L. (Liliaceae) 440
— multiflorum (L.) Ali. 440

— odoratum (Mill.) Druce 441
— officinale Ali. 441

Polygonum L. (Polygonaceae) II

123
— amphibium L. II 123

— aviculare L. II 125, 128

— bistorta L. 127, 128

— convulvulus L. II 127

— cuspidatum Sieb. et Zucc. II

124

— dumetorum L. II 123, 125

— hydropiper L. II 151, 152

— minus Huds. II 154

—
mite Schrk. II 154

— nodosum Pers. II 126

— persicaria L. II 124

— scabrum Moench II 126

Polypodium vulgare L. (Polypo-
diaceae) II 45, 46

Polyporus 25

Polytrichum Hedv. (Polytricha-
ceae) 355, 356

— commune L. 356

— juniperinum Hedw. 356

— piliferum Hedw. 356

pomeranci 23, 100

populīns 105; II 227

Populus L. (Salicaceae) 104—106

— alba L. 104, 105

— balsamifera L. 104

— nigra L. 105

— tremula L. 105

— trcmuloides Mchx. 106

porfiroksins 392

Portulacca oleracea L. (Portulac-

caceae) 523

portulakas 523
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Polamogelon natans L. (Potamo-

getonaceae) 248
— perfoliatus L. 248

potašs II 58

Potentilla L. (Rosaceae) II 13

— anserina L. II 14, 15

— argentea L. II 18

— bifurca L. II 13, 16

— erecta (L.) Raeusch. II 16, 17

— fruticosa L. II 13

— reptans L. II 14

poterīns 154

Potio santi Pauli 78

prateizīns 67

pratoletīns 67

pratols 67

pretčūlas faktors 59, 299

priedes 22, 30—33, 45, 51, 480,
524—529

primulagenīns 233, 529

Primula L. (Primulaceae) 232,
529

— elatior (L.) Grufb. 232, 529

— obeonica Hance 529

— vēris L. 232

prīmulas 233, 529; II 217

primulaverins 45, 233

prirnulaverozīds 233

Primulenum 233

primulīns II 277, 259

primulskabe 529

primverāze 233. 487, 506; II 240

primverīns 45, 233

primveroze 233

primverozīds 233

proalkaloīdi 39

proazulēns 76, 129, 193, 289, 490

progesterons 444

progoitrīns 299; II 4

prohamazulenogēns II 191

prohamazulēns 348

prolamīni 40

prolikopīns II 142

prolīnmetilbetaīns 39

prolīus 39, 40, 107, 166, 350; II

63, 220

propāndikarbonskābe 28

propilizotioeianāts 409; II 91

propilspirts 22

propionilholīns 90

propionskābe 27, 62, 367

prosa 529

proscillaridīns II 162

proteāze 535; II 220

proteīni 40, 126, 167, 180, 183,

185, 265, 376, 435, 456, 497,

531; II 4, 49, 50, 80, 99, 107,

117, 138, 144, 153, 157, 177,

191, 209, 225, 233

protoanemonīns 120, 257—259,

433, 539; II 5, 58, 73, 231,
232

protoeetrārskābe 275

protokatehīnskābe 80. 143, 252,

514; II 127, 220, 265

protolihesterīnskābe 275

protopektīni 37

protopīns 174, 246, 393, 395, 418;
II 111

protoporfirīns 450

protopseidohipericīns 116

protoveratridīns II 187

protoveratrīns II 187, 188

provitamīni 55—59

prulaurazīns 266, 367

prunazīns 266, 367

Prunella vulgaris L. (Lamiaceae)
II 259

prunozīds II 222

Prttnus 518

Prunus L. (Rosaceae) 517
—

armeniaca L. 107

— divaricaia Ldb. 517

— domestica L. 517

— spinosa L. 517

Pschatinum 219; II 302

pseidakonitīns 353

pseidantorīns 353

pseidoefedrīns 210

pseidoheleritrīns II 111

pseidohipericīns 25, 116

pseidohiperikodehidrodiantrons
116

pscidoinulīns 76

pseidojervīns II 188

pseidokarpaīns 479

pseidokonhidrīns II 122

pseidokumnrīns II 170

pseidomorfīns 392

pseidopeleterīns 251

pseidopurpurīns II 33

pseidostrihnīns II 110

pseidošizandrīns II 131

pseidotaraksasterols 504

psihotrīns 271

Psoralea drupacea Bge (Faba-

ceae) 530

psoralejas 530
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psoralēns 31, 387, 530, II 40, 201

Psoralenum 530

Ptarmica vulgaris DC. (Astera-
ceae) 308, 309

ptcrakvilīns 223

Pteridium aųuiliniim (L.) Kuhn

(Polypodiaceae) 222

Pterocarpus marsupium Mart

( Fabaceae) 530

— sanlalinus L. 530

pteroilglutamīnskābe 57

pterokarps 530

pūķgalves 530

puķumeldri 531

pulegols 286

pulegons 509

pulkstenītes 531—533

Pultnonaria angustifolia L. (Bo-

raginaceae) 361

— officinalis L. 360

Pulpa Cucurbitae 316

— Tamarindorum II 135

Pulsatilla Mill. (Ranunculaceae)
II 72, 73

— patens (L.) Mill. II 72

— pratensis (L.) Mill. II 72

pulveris 14, 19

Pulvis 14, 19

— Angelicae II 295, 300, 307
— antiasthmaticus II 289

— Bistortae II 302

— Ccntaurii herb. 121
— Chamomillae II 283

— Digitalis fol. II 168, 281

— divisus 20
— F'acagni fruct. 219; II 302

— Gnaphalii uliginosi II 286

— Glycyrrhizae comp. II 305

— insectorum II 244

— non divisus 20

— Primulae fol. 233

— Rhei rad. II 4

— Rosae la.\anies II 27
— Rumicis conferti rad. II 81,304

—
Schizandrae II 275

— Secalis cornuti 426

— Taraxaci rad. II 287

— Tormentillaerhiz. II 302

— Uvae ursi fol. II 307

pumpuri 7, 8

pundureidonijas 533

Punica granatam L. (Punicaceae)

250, 251

punicīns 251

pupas 4i, 57, 59, 60, 534

— Kalabaras 299, 230

pupiņas 23, 36, 41, 53, 54, 60, 534

puplakši 51, 121, 536

pupumētras 537

puravi 538

purenes 539, 540

purina bāzes 41, 42
— derivāti 88; II 141

purīni II 250

purpureaglikozīdi II 167, 169

purpurīns II 33

purpuroksantīnkarbonskābe II 33

purpuroksantīns 25; II 33

purvamirtes 539

pūslīši 116
pūteles 540

putreseīns 249, 426, 435; II 183

P vitamīnaktivitāte 24, 52, 299,

507; II 84, 102, 160, 220, 259

Pyrethrum 92; II 244

Pyrethrum L. (Asteraceae) 242—

244

— carneum Bieb. II 243

— cinerariaefolium Trev. II 243

— coccineum (Willd.) Worosch.

II 243

— parthenium (L.) Sm. II 243,
244

— roseum Bieb. II 243

Pyrola rotundifotia L. (Pyrola-

ceac) II 252

Pyrus communis L. (Rosaceae)
155

— sativa Lam. et DC. 155

Ģuebracho 354

Gjucrcus robur L. (Fagaceae) 467,

468

Ģuillaia saponaria Mol. (Rosa-
ceae) II 254

rabarberi 25, 28, 30, 45, 52, 53.

247; II 3

rāceņi II 4

Radiculinum II 40

rādijs II 157

Radix 8

— Acetosae officinalis II 83
— Aconiti 353

■ racemosae 334

— Aclaeae racemosae 173

spicatae 334

— Aegopodii podagrariae 238
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/?adi;e Alismae 175

— Althaeae 84

— Angelicae 197
— /Ipii graveolentis II 64

— Apocini (et rhizoma) 308
— /Ircrii lappae 180

— /4ri 110
— Aristolochiae cavae 174

clematitis 111

— Armoraciae 409

— Aronis 110

— Artemisiae II 198
— /Isari 349

— Asparagi II 100
— Asperulae 433

— Aspidii spinulosi 464
— Bardanae 180
— Belladonnae II 215

— Bryoniae II 66
— Buglosi II 195

Bulbocapni 174
— Calamagrostis 167

— Cannae 294

— Chelidonii II 111

— Christophorianae 334

—
Cichorii 171

— Cimicifugae 173

— Colchici II 185

— Colombo 280

—
Consolidae II 135

majoris II 135

— Convallariae 395

— Convolvuli II 140

scpii 195

— Cyclamen europaei 172

— Cynoglossi II 119

— Dictamni albi 192

— Echinaceae 213

— Enulae 76

— Epilobii 307
— Eryngii II 260

— Filicis spinulosi 464

— Foeniculi 227

— Fragariae II 246

— Gci urbani 150

— Gentianae alba 146

rubrae 240
— Glycyrrhizae 361

— Hydrastidis 261

— Ginseng II 267

— Gratiolae II 37
— Inulae 76

— īpacacuanhae 271
— Iwarancusae 360

Radix Junci effusi 199
— Juniperi 472

— Kalumbo 280

— Kawa-Kawa 509

— Lapathi acuti II 84

aquatici II 85

crispi II 81

— Lavalerae 370
— Levistici 387

— Liquiritiae 361

— Mandragorae 405

— Morsus diaboli II 213

— A/msi II 267
— Nymphaeae albae II 154

— Ononidis 151

—
Paeoniae 493

anomāla 494

— Pastinacae 483

— Patriniae (et rhizoma) 486

— Pentaphylli aquatici (et her

ba) II 178
— Petasitidis II 149

— Petroselini 500

— Peucedani II 35

— Phytolaccae decandrae 299

— Podophylli peltati 522

— Polemonii 298
— Polygonati 440

— Polygoni amphibii II 123

cuspidati II 124

—
Primulae 232

— Plarmicae 308

— Pyrethri germanici 92

romāni 92
— Raphani II 41"

— Ratanchiae 333

— Rauwolfiae II 11

— II 3

rhapontici II 4

— Rhodiae II 20

— Rhodiolae II 20

— Rubiae tinctorum II 33

— Rumicis acetosae II 83

ac«/i II 81

conferti II 79

crispi II 81

domesticae II 84

— Sa/ep 202
— Sambuci 519

— Saniculae 208

— Saponariae II 254

a/ba 243

turkestanica 243

rubrae II 254
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Radix Sarothamni scoparii II 88

— Sarsaparillae II 93

— Scopoliae 188
— Scorzonerae II 9

— Scrophulariae 178

— Scutellariae 319
— Senecionis platyphylli 341

— Senegae II 254
— Spiraeae Ulmariae II 203

— Staticis 381
— Succisae pratensis II 213

— Symphyti II 135

— Taraxaci (cum herba) 503
— Trifolii fibrini 536
— Ulmariae II 203

— Urticae 450
— Vera/ri II 187

— Vincae 295

— Vincetoxi 269

— Vio/ae caninae II 207

odoratae II 206

tricoloris II 208

— (et herba) Virgae aureae slve

Consolidae Sarraceniae II 241

— Zingiberis 270

rafanuzīns II 5

rafinoze 35, 36, 327; II 64

raganu milti II 107

raggalvītes II 5

Rajeva metode II 218

ramnartikozīds 470

ramnazīns II 152

ramnetīns 470

ramnikozīds 470

ramnocitrīns 470

ramnohrizīns 470

ramnokatartīns 470

ramnoksantīns 470

ramnolutīns 470

ramnoze 35, 36, 46, 50, 70, 116,

194, 212, 214, 233, 272, 277,
339, 387, 396, 397, 444, 470,

483, 486, 520, 529; II 32, 62,

96, 111, 142, 146, 162, 173, 208

ramnozīdi 116, 176, 481; II 263

Ranunculus L. (Ranunculaceae)
255

— acer L. 255, 256, 258

— bulbosus L. 256, 257

— flammula L. 256, 257
— lingua L. 257

— polyanthemus L. 258

— repens L. 256, 257

— scelerathus L. 255—257

ranunkulīns 257, 422

Raphanus II 42

Raphanus raphanistrum L. (Bras-

sicaceae) 497

— sativus L. var. niger Mėrat II

41

var. radicula Pers. II

12

raponticīns II 4

rapontija 406

rasaskrēsliņi II 6

rasenęs 25, 28; II 6, 7

ratānija 118, 333; II 128, 179

raubazīns II 11

raudenes 21, 36; II B—lo

raudupes II 9—ll

rauhimbīns II 11

raunatins II 12

Raunatinum li 11, 286

rauvolfijas II 11

rauvolfinīns II 11

rauvolfīns II 11

Rauvvolfia serpentiną Benth.

(Apocynaceae) II 11

readīns 395

readīnskābe 395

recepte 14, 15

redīsi 5, 37; II 12

reīna glikozīdi 303; II 3

reīns 303, II 3

renklodes 518

reohrizīns II 3

reosmīnaldehīds II 3

repelenti 32

rescinamīns II 11

Reseda L. (Resedaceae) II 12

— lutea L. II 12

—
odorata L. II 12

Reserpinum II 11, 286

Resina Benzoes II 109

— Jalapae 272

— Mastix 512

— Sandaraca II 140

retēji 12, 52; II 13—18

retinoli 58, 344

reumemodīnantrahinons 339

reumemodīnantranols 339

reumemodīns 95

reumramnozīds 339

rezēdas II 12

rezerpilīns II 11

rezerpinīns II 11

rezerpīns 42, 296; II 11, 12

rezorcīns 23, 24
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Rhamniluin 339; II 304

Rhamnus cathartica L. (Rhamna-
ceae) 469, 470

Rhaponticum carthamoid.es (DC.)

lljin (Asteraceae) 406

Rheum palmatum L. (Polygona-
ceae) II 3

var. tanguticum Maxim.

II 3, 4

— rhaponticum L. II 4

Rhinanthus major Ehrh. II 265

Rhizoma 8

— Angelicae silvestris II 261
— i4rt maculati 110

— Aronis maculati 110

— ,4sari 349

— Asparagi II 100

— Bistortae II 127
— Bulbocapni 174

— Ca/ami 288
— Caricis arenariae 254

nirta* 254
— Ccryophyllatae 150
— Cicutae virosae (cum radici-

bus) II 183

— Cimicifugae 173

— Convallariae 395

— Curcumae 351

— Echinopanacis 214
— Eleuthcrococci senticosi (cum

radicibus) 219

— Filicis maris 466

— — spinulosi 464

— Fragariae II 246
— Galangae 83

— Gelsemii 240

— Gentianae cruciatae (cum ra-

dicibus) 242
— Graminis II 179
— Helenii (et radix) 76
— Hellebori (cum radicibus) II

96

— Hydrastidis 261
— Inidae 76
— /rižflī II 85

pseudacori II 85

— Leontices 374
— Leuzeae (cum radicibus) 406

— Menispermi 428

— A'arrfi 450
— Nuphari 374

— Nymphaeae albae 11 154

Rhizoma Rhei II 3

— Patriniae 486

— Pimpinetlae saxifragae (cum

radicibus) 457

— Podophylli peltati 522

— Polemonii (cum radicibus) 298

— Polygonati 440

— Polypodii II 45

— Rubiae tinctorum II 33

— Sanguisorbae officinalis (cum
radicibus) 153

— Scopoliae 188

— Tormentillae II 16

— Valerianae (cum radicibus)

128

— Vcrafri āftf II 187

— Vincctoxi 269

— Zedoariae 351

— Zingiberis 270

Rhodiola arctica A. Bor. (Crassu-

laceae) I'l 21

— elongata Fisch. II 20

— rosea L. II 20—22

— sachalinensis A. Bor. II 21

Rhododendron L. (Ericaceae) II

22

— aureum Georgi II 22, 23

— chrysanthum Pali. II 22

— dahuricum L. II 23
— ponticum L. El 22, 23

Rhododenisidi II 24

/?/iws L. (Anacardiaceae) li 115

— coriaria L. II 115

— toxicodendron II 142

— typhina Tom. II 116

/?(6es nigrum L. II

159—161

— procumbens Pali. 50

— rubrum L. 280

riboflavīns 56. 99, 108, 122, 123,

125, 132, 147, 157, 167, 222.

299, 301, 316, 318, 337, 344,
345. 363, 387, 403, 404. 428,

450, 480, 483, 499, 504, 518.

528, 538; II 5, 10. 12. 29, 45,

64, 75. 93, 94, 100, 102, 138,

142, 160, 174, 220, 251, 264,
267

ribonukleīnskābe 125: II 251

riboze 34. 44

rīcinīns II 19

rīcins 40; II 19

rīcinskābe II 18

rīcinskābes glicerīdi II 18
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Ritinus communis L. (Euphorbia-
ceae) H 18

rieksti, ciedru 528, 529

— lazdu 37, 53, 54, 56, 372

— muskata 442

rinantīns 161, 217, 278, 448; II

193, 270

rīsi 36, 39, 57; II 19

robinetīns 49

Robinia pseudoacacia L. (Faba-
ceae) II 19

robīnijas II 19

robinīns II 20

robīns II 20

rodanīdi 299, 514

rodanidogeni glikozīdi 299

rodāns 161

rodānūdenražskābe 41

rodiolas II

rodiolozids II 20

rododendri II 22

rododendrīns II 23

rododendrols II 23

rodozīdi II 20

rogas, apiņu 101

Romasulcnum 349

Rorippa amphibia (L.) Bess.

(Brassicaceae) 475

— nasturtium aguaticum (L.)
Hayne 124

Rosa L. (Rosaceae) II 25

— acicularis Lindl. II 33

— alba L. II 26

— beggcriana Schrenk II 33

—
canina L. II 32

— centifolia L. II 32
— cinnamotnea L. II 28

— damascena Mill. II 27

— davurica Pali. II 33
— eglanteria L. II 26

— gailica L. II 26

— majalis (L.) Herrm. II 28

— rubiginosa L. II 26
— rugosa Thunbg. II 27, 28

— spinosissima L. 50

Rosa II 32

rosmaricīns II 25

rosmaricīnskābe II 25

rosmarīns 31; II 24

Rosmarinus officinalis L. (Lamia-

ceae) II 24

rozes 23, 27, 32, 33, 37, 45, 51—

53, 58; II 25—33

rozīnes 53; II 220

rubiadins II 33

Rubia tinctorum L. (Rubiaceae)
25; II 33

rubijas II 33

rubijervins II 188

rubiksantīns 322; II 26, 29

rubiritrinskabe II 33

rubrobrasicīns II 4

rubroflobafēns 318

Rubus L. (Rosaceae) 305

— caesius L. 306

— chamaemorus L. 354, 355
— idaeus L. 122—124

— nessensis Hall. 306

— saxatUis L. 304, 305

Rudbeckia purpurea L. (Astera-
ceae) 214

rudzi 40; II 34

rudzupukes 50; II 34

rūgtdilles 31, 51; II 35—37

rūgtenes 48; II 37, 38

rūgtpienes II 38, 39

rūgtvielas 51, 74, 76, 93, 100, 101,

105, 110. 112, 114, 121, 135,

136, 138, 149, 159—161. 174,

176, 178. 184, 185. 189, 192,

197, 204, 206, 208, 216, 221,

222, 224, 235, 242, 252, 255,

263, 264. 268, 275, 277, 280,

284, 289, 292, 296, 321. 322,

331, 333, 339, 343, 344, 348,

361, 367. 368, 372, 374, 377,

382, 398, 400, 403, 407, 409,

412, 413, 415, 417, 418. 420,
v

422 427. 434, 439. 449, 157,

460, 466, 470, 478, 485. 487,

490, 495, 500, 504. 507, 509,

514, 520, 524, 536; II 6. 8. 14,

25, 26, 36, 40, 44, 47, 54, 55,

66, 71. 88, 99, 104, 106, 113,

117, 119, 125, 141, 148. 150,

151, 154. 162, 174, 177, 188.

191, 193, 195, 197. 19S. 211,

213, 214, 223, 237, 241. 244.

253, 257. 260. 263, 270

Rumex L. (Polųgonaceae) II 79—

84

— acetosa L. II 83

— acetosella L. II 82

— aquaticus L. II 85

— confertus Willd. II 79. 80

— crispus L. II 81, 82

— domesticus Hartm. II 8-1

— hydrolapathum Huds. II 81
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Rumex obtusifolius L. II 84

— thyrsiflorus Fing. II 84

Ruta graveolens L. (Rutaceae) II

39

rutakridīns II 40

rutamins 253; II 40, 41

nitas 23, 31, 39; II 39

rutinoze II 222

rutīns 45, 49, 62, 58,87,107, 115,

116, 155, 156,252,253,294,296,

301, 321, 358, 360, 387, 391,

417, 459, 480, 483, 520, 537;
II 3, 23, 40, 41, 71, 80—83,

97, 98, 102, 127, 138, 145, 153,

191, 201, 208, 227, 240, 241,

245, 260, 263

Rutinum II 98, 273

rutki II 41

sabadila II 42

Sabadilla II 42

— officinarum Lam. (Liliaceae)
II 42

sabadinīns II 42

sabadīns II 42

sabatrīns II 42

Sabina 472

sabinēnhidrāts 509

sabinēns 367, 473; II 36, 160

sabinols 472

saburs 81, 337

saflors 290, 292; II 42, 43, 52

safrāns 337

sago 36; II 43

sagopalma II 43

saharīdi 460; II 219

saharoze 34, 35, 62, 99, 107, 109

115, 123, 125, 139, 166, 176

204, 212, 218, 269, 299, 306

361, 372, 374, 403, 404, 428

483, 484, 507, 518; II 21, 75

99, 102, 107, 136. 162, 179, 200

220, 238, 251, 253, 259

sakneņi 8, 10

saknes 8, 10

salātenes II 43

salāti 5, 36. 53, 59, 60; II 44

— krešu 167

saldsaknītes II 45, 46

saleps 202—204, 243, 446

salicifolīns 391

salicilaldehīds 45; II 202, 203

salieilāts, fizostigmīna 230
— nātrija 240

salicilskābe 28, 29, 30, 33, 37, 45,

62, 67, 107, 123, 134, 173, 303,

322, 348, 355, 494; II 160, 202,

203, 205, 207, 220, 227, 247

salicilskābes esteri 29; II 20, 125
salicīns 24, 45, 105, 494; II 227

salidrozīds II 22

saligenīns 45

salikarīns II 181

salikoze 105

salipurpozīds 284; II 227

Salix II 230

Salix L. (Salicaceae) II 227—

230

— alba L. II 227, 228

— caprea L. II 227—229

— cinerea L. II 228, 229

— fragilis L. II 228
— pentandra L. II 229
—

purpurea L. II 227, 229
— triandra L. II 22, 229
— viminalis L. II 228, 229

Salsola richteri Kar. II 46

Salsolidini hydrochloridum II 46

salsolidīns 42; II 46

Salsolidinum II 46, 286

Salsolini hydrochloridum II 46,
283

salsolīns 42; II 46

Salsolinum II 46, 283

sālszāles II 46

salvēns 31; II 47

Salvia L. (Lamiaceae) II 47
— milthiorhiza Bunge 25

— nemorosa L. II 49

— officinalis L. II 47

— pratensis L. II 49
— sclarea L. II 49

salvijas 25, 31, 32; II 47—49

salviols II 47

sambucicianīns 520

sambucīns 520

Sambuctts L. (Caprifoliaceae)
519-521

— ebulus L. 521

— nigra L. 519, 521

— racemosa L. 519

sambunigrīns 45, 520, 521

samidīns 86

samols II 68

samtenes II 134

Sanalbinum 155; II 301

Sanguisorba officinalis L. (Rosa-
ceae) 153, 154
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sangvinarīns 246, 247; II 111

sangvisorbigenīns 154

sangvisorbīns 154

Sanicula europaea L. (Apiaceae)
208, 209

santalēns II 50

santalīns 530

santalols II 50

santals II 50

Santalum album L. (Santalaceae)
II 50

santēns 194

santonīns 31, 78, 149; II 197

Saparalum 108

sapofonīns 461

sapogenīns 48

saponaretīns 376; II 255

Saponaria officinalis L. (Caryo-
phyllaceae) II 254, 255

saponarīns II 173, 255, 256

saponīni 35, 47, 48, 66, 69, 70, 74,
76, 93, 108, 111, 112, 119, 120,
122, 127, 132, 135, 140, 147,
154, 156, 161, 167, 172—175,
178, 179, 183, 185, 187, 192,

194, 199, 208, 209, 212, 214,

221, 223, 226, 229, 230, 233,
235, 243, 247, 254, 255, 259,
269, 271, 284, 292—294, 298,

301, 305, 322, 329, 331—334,

344, 360, 370, 377, 380, 386—

390, 400, 409, 415,417,427,429,

433, 437, 441—443, 455, 457,

459, 460, 470, 476, 480, 486—

488, 492, 497, 504, 514, 522,

537, 539; II 21, 37, 47, 55—

58, 66, 71, 73, 75, 85, 89, 91,

93, 96, 100, 102—105, 110, 113,

115, 120, 126, 129, 135, 136,

142, 144, 146, 162, 173, 181,

188, 193, 204—208, 213, 214,

222, 225, 227, 231, 232, 236—

241, 245, 253, 254—256, 260,
262—265

— stereoīdi 48; II 167, 168

— triterpenoīdi 48

saponizīdi 47

saporubrīns II 173, 255

saporubrīnskābe II 173, 255

sapotoksīni 47; II 173

saracīns 43, 341

sarenes II 50

sārmenes II 50—52

sarmentoze 460

sarotamnīns II 88

sarotamns II 88

Sarothamnus scoparius (L.)
Wimm. (Fabaceae) II 88

sarpagīns II 11

Sarracini hydrotartras 341; II 283

Sarracinum 341; II 283

Sarsaparilla II 93

sarsasapogenīns II 100, 168

sarsasaponīns II 93

sārtžibulīši 185, 186; II 52

Sassafras II 53
— officinale Nees et Eberm.

(Lauraceae) II 52

Satiturani II 169

Sativinum II 302

Saturēja hortensis L. (Lamia-
ceae) 537

saulkrēsliņi II 53—56

saulpuķes 33, 34, 38, 39, 59; II

56, 57

saulpurenes II 58, 59

saulrieteņi II 59

sausserži II 60, 61

savinīns II 40

Saxifraga granulata L. (Saxiļra-
gaceae) 74

Schizandra chinensis Baill. (Mag-

noliaceae) II 130

Schoenocaulon officinale (Schl.)
Asa Gray (Liliaceae) II 42

Scilla II 163

Scilla maritima L. II 161

scillakurozīds II 162

scillarēni 47; II 162, 163

scillarenīns II 162

scillarenoze II 162

seillicianozīds II 162

scillidiuretīns II 162

scillifeozīds II 162

scilliglaukozīds II 162

scillikoelozīds II 162

scillikriptozīds II 162

scillīns II 162

scillipikrīns II 162, 163

scillirozidīns II 162

scillirozīds II 162

scillisterīns II 162

scHHtīns II 162, 163

scillitoksīns II 162

Scleranthus annuus L. (Caryo-
phyllaceae) II 272
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Scopo.'ainini htjdrobroinidutn II

216, 217

Scopolia carniolica Jacq. (Sola-
naceae) 188

Scorzonera L. (Asteraceae) II 9
— hispanica L. II 10
— humilis L. II 10

Scrophularia nodosa L. (Scro-

phulariaceae) 177, 178

Scuteltaria L. (Lamiaceae) 319,
320

— baicalensis Georgi 319
— galericulata L. 319, 320

— lateriflora L. 320

Secabrevinum 426

Secalc cereale L. (Poaceae) II 34
Secale cornutum 425

Securinega ramiflora Atill.-Arg.
(Euphorbiaceae) II 62

— suffruticosa (Pali.) Rehd. II
62, 63

Securinini nitras II 63

sēdamin s 358

sedanolīds II 64

sedanonskābes anhidrīds II 64

sedinins 358

sedinons 358

sedoheptuloze 386; II 200

sedridīns 358

Sedum L. (Crassulaceae) 357; II

22

— acre L. 357
— altaicum G. Don II 20
— maximum L. 359
— purpureum (L.) Sehult. 357

— rhodiola DC. II 20
— roseum Scop. II 20

— telephium L. 357. 358

— — — subsp. maximum (L.)
Rouv et Camus 359

segetozīds II 173

segliņi 22 II 62

sekalonskābe 426

sēklas 8, 9

sēklsedze, muskata 442
sekretīni 60

sekurinega II 62. 63

sekurinīns 43; II 63

sekurinols II 63

selagīns 98, 99

selenicerejs 445

Selenicereus grandiļlorus (L.)
Br. et R. (Cactaceae) 445

selerijas 5; II 64, 65

selinēns 129, 289, 367; II 64

Semen 8

— Acetosae officinalis II 83
— Alliariae 312
— Amygdalae amaram, dulce 404

— Angelicae 197

— Apii graueolentis II 64

— Aųuilegiae 463
— Arecae 230
— Aristolochiae clematitis 111

— Artemisiae rubrae II 198
— Asparagi II 100
— Bardanae 180
— Belladonnae II 215

— Cacao 282

— Calcatrippae II 257
— Cannabis 293

— Cardui benedicti 137

Marianae 407

— Cerefolii 302
— Chenopodii anthelmintici 127

127

— Cicutae virosae II 183

— Cinae II 196

— Coccognidii II 237

— Cochleariae II 148

— Coffeae 281

— Colae 327
— Colchici II 185

— Convallariae 395

— Corchori 208

— Coronillae variae II 169
— Cucumis 427

sativi 260

— Cucurbitae 316

— Cumini nigri 427
— Cydoniae 166

— Cynosbati II 25
— Dauci 156
— Descurainiae sophiae II 91
— Digitalis II 166
— Fabae albae 534

— Foeni-graeci II 71
— Hippocastani II 262

— Hydnocarpi 261
— Hyoscyami 199
— Iridis pseudacori II 85
— Isphagulae 165

— Lapathi aquatici II 85
— Lepidii sativi 167

— Lini 382; II 304
— Lobeliae inflatae 385

— Lycopodii II 107

— Mezerei II 237
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Semen Milii solis 170

— Momordicae 440

— Myristicae 442

— Nasturta hortensis 167

— Nigellae damascenae 427

— — sativae 427

— Nymphaeae albae II 154

— Paeoniae 493

— Panici tniliacei 529

— Papaveris 392
— Paullinii 487
— Pegani 261

— Persicarum 499
— Physostigmatis 229

— Pirti sibiricae 528

— Pistaciae 512

— Plantaginis majoris 161
— Pst/i/it 164; II 304
— Ģuercus 467
— Rapae II 4

— Rumicis acetosae II 83

acuft II 81

conferti II 79

crispi II 81
— /?wrac II 39
— Sabadillae II 42
— Sarothamni scoparii II 88
— Schizandrae II 130
— Silybi 407
— Sinapis II 73
— So/oc II 98

-- Stramonii II 182
— Strophanthi II 110
— Strychni II 110
— Thermopsidis 491

— Trigonellae II 71
— Urticae 450

— Vincetoxi 269

— Xanthii spinosi II 91

strumarii II 89

Sempervivum soboliferum Sims

(Crassulaceae) II 59

— tectorum L. II 60

sonecifilīns 340, 341
emecīns 341

Senecio L. (Asteraceae) 339—341
— aureus L. 341
— cinerea (L.) DC. 341

— jakobaea L. 340

— paludosus L. 341

— platyphyltus (M. B.) DC. 340

— silvaticus L. 341

— vulgaris L. 340

senecionīns 340, 341

233, 299; II 254

senegins II 254

senna 247, 303

sennas lapas 303, 328

sennidīns 303

sennozīdi 25, 26, 303

sepinēns II 191

septentrionallins 353

serīns 39, 166; II 64, 66, 174, 220

sērmukšspireja II 65

serotonīns 132; II 94, 142

serpentinīns II II

serpentīns II 11

serpinīns II 11

serpīns II 11

Serratula coronata L. (Astera-
ceae) II 241

sērs 40, 44, 53, 54, 114, 126, 167, 169,

299, 363. 387, 409, 450, 480,

531, 538; II 10, 41, 185

sērskābe 41

sērūdeņradis II 74

Sesamum indicum L. (Pedalia-
ceae) II 68

— orientale L. II 68

Seseli libanotis (L.) Koch 152

seskviartemezēns II 197

seskviartemizols II 197

seskviterpēni 21, 22, 32. 83. 101,

116, 127, 197.206,214.277.289,

333, 348, 351, 359, 367, 473,

489, 539; II 8, 89. 131, 150,

244, 267

seskviterpēnu laktoni 22, 31, 76,

144, 149, 322; II 106, 191, 197,

198

— snirti 83, 348, 351, 489; II 50,

197

Setaria viridis (L.) P. B. (Poa-
ceae) II 50

sētložņas II 65—67

sētvijas II 66. 68

sezamīns II 68

sezamolīns II 68

sezamols II 68

sezāms II 68

sfagni II 68—70

sfagnols II 70

sferofīza II 71

sferofizīns II 71

sfondīns 457. 483

sierāboliņš II 71, 72

Silene nutans L. (Caryophylla-
ceae) 512
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silīcijs 53, 74, 126, 170, 226, 316,

376, 387, 438, 480; II 101, 131,

209, 267

silīcijskābe 74, 93, 255, 331, 360,

376, 450, 535; II 125

silikāti 74

silpurenes II 72, 73

silvestrēns 127; II 87

silvīnskābe II 87

Silybum marianum (L.) Gaertn.

(Asteraceae) 406, 407

simfitocinoglosīns II 136

sinaktīns 418

sinalbīns 45, 497; II 74

sinalbīnsulfāts II 74

Sinapis L. (Brassicaceae) II 73

— alba L. II 74

— arvensis L. II 74

— nigra II 75

sinapsīns II 74

sinapskābe 386

sinepes 45; II 73—75

sinigrīns 45, 312, 409, 453, 462;
II 41, 74, 79, 91

sinistrīns II 162

sinoakutīns II 109

sinomenins 429

sīpoli 5, 8, 10, 22, 53, 54, 57, 60;
II 75—78

sirds ziedi 260

sirēnaldehīds II 70

sirēnija II 78

sireniotoksīns II 78

sirēnskābe II 201

siringīns 45, 50, 165

siringopikrīns 45

sirmenes II 78, 79

sīrupa 14, 19

Sirupus 14, 19

— Althaeae 19, 85

— Aloes cum ferro 54, 82

— Anisi 97

— Aurantii 100

floris 100

— Cerosi 318

— Ciiri 177

— compositus 19

— Glycyrrhizae 363
— Ipecacuanhae 272; II 291

— Juniperi 474

— Naphae 100

— Polygalae II 254

— Rhei II 4, 304

— Rosae II 30

Sirupus Rosae fructus vitamini-

satus 11 30, 273

— Rubi idaei 124

— simplex 19

Sisymbrium officinale (L.) Scop.

(Brassicaceae) II 271

— Sophia L. II 91

sitostanols II 70

sitosterīns 23, 59, 123, 301, 327,

361, 400, 403, 433, 461, 499,

523; II 4, 93, 102, 142, 162,

181, 201, 211, 219, 220, 251

fi-sitosterinum 525, 527

sitosterolīns II 56

sitosteroli 67, 180, 197, 344, 393,

403, 450, 504; II 70, 174

Sivercinum 471; II 304

skābenes 5, 28, 30, 45, 53; II 79—

85

skābeņskābe 28, 53, 92, 143, 153,

331; II 219 (sk. oksalskābe)
skābes sk. organiskās skābes

skabiolīds 206

skabiozins II 213

skalbes 24; II 85, 86

skarbsēkles II 87

skimīns II 265

skimmiamīns 43, 192; II 40

skimmiols 504

sklareols II 49

skolimozīds 116

skoparīns II 88

skoparons II 199

skopīns 200; II 183

skopolamīns 42, 189, 200, 405; II

183, 216, 218

skopoletīns 189, 312, II 117, 216

skopolīns II 56

skordeīns 221

skrofularīns 178

skudrskābe 27, 101, 114, 123, 129,

143, 212, 274, 318, 319, 367,

438, 450, 473, 490; II 7, 135,

153, 220, 222

skudrskābes esteri 129, 499

Skujenes II 87

skujmetes II 87

skutelareīns 319

skutelarīns 319, 320

slotzaris II 88, 89

smaiidadži II 89—91

smalkžodzenes II 91, 92

smaržzāles II 92
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smilacīns II 93

smilakses II 93

Smilax medica Schlecht. et Cham.

(Liliaceae) II 93

— officinalis H. B. K- II 93

— utilis Hemsley II 93

smilsaponīns II 93

smiltserkški 3, 51, 59; II 93—

95

sniegpulkstenītes II 95, 96

sniegrozītes II 96, 97

sofokarpidīns II 98

sofokarpīns II 98

soforamīns II 98
soforas II 97, 98

soforozīdi 507

sofradiols II 97

soja 5, 23, 41, 59; II 98

Soja hispida Moench (Fabaceae)
II 98

sojasapogenols 63; II 99

solaceīns 136

soladulcidīns 136

soladulcīni 136

soladulkamarīns 136

solakaulīns 301

solamargīns 125, 136, 443, 444

solanidīns 136, 301

solanīni 125, 136, 301, 302, 444

solantskabe II 56, 57

Solanum 444

Solanum aviculare Forst. (Sola-
naceae) 444

— dulcamara L. 136, 137

— laciniatum Ait. 444

— melongena L. 125

— nigrum L. 443

— tuberosum L. 301

solaradiksīns 444

solaradīns 444

solasodīns 42, 125, 136, 444; II

143

Solasodinum citricum 302

solasonīns 125, 443, 444

Solīdago virgaurea L. (Astera-

ceae) II 240, 241

Solutanum 243; II 183, 217

Solutio 14, 19

— Aescuvasani II 321

— Brevicollini hydrochloridum
spirituosae 255

— Corchorosidi 208; II 279

— Corclborini II 280

— Cymarini II 279

Solutio Devincani II 282
— Echinopsini nitras 226

— Ephedrini hydrochloridi 211

— Erysimini II 280

— Ledoli m oleo Lini II 172

— Neriolinum II 280
— Olitorisidi 208; II 279

— Periplocini II 280

— Pilocarpini hydrochloridum
508

— Platyphyllini hydrotartratis
341

— Salsolini hydrochloridum II

283

— Securinini nitras II 275

— Strophanthini II 280

— Tauremisini II 200

Somponum 394

Sophora L. (Fabaceae) II 97
— japonica L. II 97, 98

— pachicarpa C. M. Mey. II 98

Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. II 65

Sorbex 155; II 301

sorbīnskābe 27, 507

sorbīts 22, 35, 507; II 211

sorboze 35, 507

Sorbus aucuparia L. (Rosaceae)
506

Sorghum vulgare Moench (Poa-
ceae) II 99

sorgo II 99

Sparganium simplex Huds.

(Sparganiaceae) 226

sparģeļi 28, 38, 57, 104; II 100, 101

sparteīns 42, 492; II 88, 89, 98,
111

Sparteinum sulfuricum 89

Spartium scoparium L. (Faba-
ceae) II 88

Species 14, 16

— antiasthmaticae 200; II 183.

217, 289

— Laxantes 339

speciozīns II 185, 187

spermacets 34

Sphaerophysa salsula (Pali.) DC.

(Fabaceae) II 71

Sphaerophysinum II 71

— benzoicum II 71

Sphagnum L. II 68—70

spilves 101

Spinacia oleracea L. (Chenopo-
diaceae) II 102

spinasterīns II 136
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spināti 5, 25, 30, 53-58, 60; II

102, 103

spinātsapogenīns II 102

spinātsaponini II 102

spinātsterini II 102

spinosterins 110

Spiraea L. (Rosaceae) II 103

— japonica L. II 103
— media Schmidt II 103
— salicifolia L. II 103

spireins 45; II 103, 202, 203

spirejas II 103

spireozīds 507; II 75, 263

Spiritus Angelicae 198

— Camphoratus 291
— Cochleariae II 148
— Juniperi 473

— Lavandulae 370

— Melissae compositus 423

— Sinapis II 75

spirti 21, 22—24, 31—35, 44, 70,

90, 158, 197, 214, 348, 403; II

64 u. c.

— kampara 291
— lavandu 370
— melisu 423

— paegļu 473
— skudrskābes 27

Sporae Lycopodii II 107

spradzenes II 247

spriganes II 103, 104

spulgīši II 2*24

spulgnaglenes II 104

spulgotnes II 105

Stachys L. (Lamiaceae) II 50
— officinalis (L.) Trev. 484
— palustris L. II 51, 52

— silvatica L. II 50, 51

staģes II 105, 106

stahidrīns 39, 417, 485, 490; II

51, 244

stahioze 36, 386; II 170

staipekņi 13. 27, 52; II 107, 108

Staphisagria 234

Statice Gmelini (Willd.) Ktze.

(Plumbaginaceae) 381

statices 381

stearīnskābe 27, 33, 34, 129, 180,

228, 261, 283, 303, 327, 348,

400; II 142, 219, 267

stearīnskābes glicerīdi 316. 382,
460, 499, 523; II 18, 56, 68,

93, 107, 183, 250

stearoptēns 292, 309, 509; II 26

Stefānijas II 109

stefarīns II 109

stefarotīns II 109

Stellaria L. (Caryophyllaceae) II

224, 225

— erassifolia Ehrh. II 224

— holostea L. II 224

— media L. II 225
— nemorum L. II 224

— graminea L. II 225

Stephania glabra (Roxb.) Miers

(Menispermaceae) II 109

— tetrandra S. Moorc II 109

Sterculia platanifolia L. (Stercu-

liaceae) II 109

sterīni 22, 23, 154, 30!, 386; II

21, 93, 102

sterkūlija II 109

Sternbergia lutea (L.) Ker-Gawl.

(Amaryllidaceae) II 159

steroli 23, 34

Sticta 514

— colensoi 25

— coronata 25

stigmasterīns 23, 197. 301, 400,

433; II 20, 104, 110, 142, 162

stigmasterols 180, 344, 504

Stigmata Croci 336

— Maydis 344

stiktīnskābe 514

stilopīni II 111

Stipites 8

— Cerasi acidi 318

sev Pcdunculi Cerasorum

318

— Dulcamarae 136

— Laminariae 363

— Visci (cum foliis) 90

stiracīns 380, 438

stirakss II 109

sfirols 380

Stramonium II 183

strihnicīns II 110

strihnīnaugs II 110

strihnīns 42, 227, 240; II 63, 110

Strobuli Lupuli 101

strofantidīns 70, 208, 308, 396,

498; II 78, 110, 111, 246

strofantidols 208, 396. 397; II 110

strofantīni 44, 47, 70, 208, 249,

496, 498; II 78. 97. 110. 111, 170

strofantozīds II 110

strofants 46, 460, 499; II 110, 162,

212
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stroncijs 37, 360, 494, 495; II 58,
139, 267

Sirophanthinum K II 111

Strophanthus 47; II 111

— gratus (Wall. et Hook.)
Franch. (Apocynaceae) II 110,
111

— hispidus DC. U 110

— Kombe Oliver II 110

strospezīds II 167, 168

struksms II 110

strutenes 28, 41; II 111—114

Strychnini nitras II 110

Strychnos ignatii Berg. II 110

— nux-vomica L. II 110

stumbri 8, 10

stumbrlapes II 114

Styti et stigmata Maydis 344

— Mentholi 510

Styphnolobium japonicum Schott

II 98

Styrax benzoin Dryand. II 109

— tonkinensis Craib II 109

suberīns 140

sublimāts 495

Succisa pratensis Moench (Dip-

sacaceae) II 213, 214

Succudifer II 169, 281

Succus 14, 18

— Achilleac II 282

— Aloes 83

— Aroniae U 285

— Belladonnae rad. II 217

— Brassicae 300; II 296

— Calendulae 323

— Cerasi 318

— Citri 177

— Digitalis ferrugineae fol. II

169. 281

— Ķalanchoes 287

— Millefolii II 320

— Plantaginis 161, 164, 165; II

296, 301

— Raphani II 41, 313

— Rutae II 282

— Solcni iubcrosi 302; II 297

— Urticae II 320

Sucradhellum II 216, 217

suēinols 473

sudrabkoks II 115

sudrabs 207, 226, 299, 360; II 70,

125, 153; 170

sudrabsveces 173

suffrntikodīns II 63

suffrutikonīns II 63

sula 14, 18

sulfīdi, organiskie 228; II 75

sulfuretīns II 117

sumachi II 115, 116

— zviedru 438

Sumbulus moschatus 229

Summites, summitates Juniperi
472

— Sabinae 472

— Securinegae II 62

— Thujae II 147

sūnactinas II 116, 117

sunīši 38, 51; II 116—118

sunkumelītes 349

suņmēles II 118—120

sunmirtes II 120

simpētersīļi II 120. 121

suņstobri 5; II 121, 122

Suppositoria Bethiolum II 217,
218

— Cordigiti II 168
— Digitoxini II 168
— cum Khellino 87

sūrenes 12, 27, 44, 45, 52; II

123—128, 154

sveķenes II 129

sveķi 33, 34, 37. 66, 74, 76, 81,

83. 90, 92, 101, 102, 103, 105,

107, 110, 114, 121, 122, 134,

136, 138, 142, 143, 149, 151,

165, 171— 175, 186. 189, 192,

196. 200. 212—218, 219, 224,
228, 238, 240—242, 251, 255.

262—264, 268—271, 274—277,
284, 298, 316, 318, 319, 322.

333, 337, 339,342, 344. 348,351,

356, 358, 361, 368, 374, 387.

398. 407, 409—422, 434, 438.

442. 450, 457, 460, 470, 472,
473, 490, 492, 493, 499, 504,

508, 520, 522, 531, 539; tl 3,

17, 25, 26, 36, 40, 45, 47,

51—57, 62, 66. 67. 70, 73, 79,
82, 83, 87—89, 93, 99, 119,

124, 125, 131, 136, 141, 142,

170, 178—181, 188, 193. 197—

199, 214. 223, 227, 232, 235.
238. 240, 253, 260, 265, 267.
270

svekskābes 22. 33. 101, 259, 424.
525. 537; II 87, 140

sviedrētājglikozīdi 47

sviestenītes 476
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sviestskābe 27, 62, 129, 143, 274,

293, 367; II 64, 124, 244

sviestskābes esteri 30, 129

— glicerīdi 293, 483
— oktilbutilēsteris 30

sviests, kakao 283

svins 37, 207, 299, 494; II 66, 170

Symphytum (ad usum externum)
II 137

Symphytum officinate L. (Boragi-
naceae) II 135, 136

Syrenia cana (Pili. et Mitt.)
Neilr. (Brassicaceae) II 78

— siliculosa (M. B.) Andrz. U

78

Syringa vulgaris L. (Oleaceae)
165

šamarīns 228

šāvējgurķis II 129

šikalkīns 25

šikimskābe II 200, 247, 265

šikonīns 25, 170

šizandra II 130—132

šizandrīns II 131, 132

šizandrols II 131

šķetra II 229

šķīdums 14, 19

šternīns II 159

Tabacum II 133

tabaka 29; II 133

Tabexum 492, 493

tablete 14, 20

Tabuletta, tabulettae 14, 20

— Adonis-Brom 70; II 276, 279

— Aeronum II 216, 217

— Corbella obductae II 216, 217
— Dioscoreae 194
— Ginsengi II 268, 275

— Gnaphalii uliginosi extr. 299;
II 235

— KN 323

— Leonuri 417

— olei Menthae 510
— Opii 393
— Polemonii coerulei 299

— radicis Rhei II 4, 304

— Schizandrae II 131

— Stomachicae cum Opio 394

cum extracto Belladonnae

II 216, 217

— Valerianae (extr.) 130

Tabuletta Vitamīni P et C cx

fructibus Rosae II 31, 273

tacetīns 449; II 159

tagetes II 134

Tagetes patulus L. (Asteraceae)
II 134

taksikatīns 276

taksīns 276; II 253

talatizīns 353

talikmidīns II 54

talikminīns II 54, 55

talikmīns II 54, 55

taliksimidīns II 55

taliksimīns II 54, 55

taliksīns II 54, 55

taliktridīns II 55

taliktrimīns II 54

taliktrīns II 54

taliktrisīns II 55
talmidīns II 54

talmīns II 54

talsimidīns II 55

talsimīns II 55

talsīns II 54, 55

tamariksi II 134

tamarindi II 135

Tamarindus indica L. (Caesalpi-

niaceae) II 135

Tamarix L. (Tamaricaceae) II

134

— gallica L. II 134

— odessana Steven II 134

— tetrandra Palias II 134

Tarnus communis L. (Dioscorea-
ceae) U 135

tanacetīns 149

tanacetons 149

tanacetskābe 149; II 107

tanacetspirts 32

Tanacetum L. (Asteraceae) 147

— balsamita L. 148

— vulgare L. 149

Tanalbinum II 115

tanāze 51

Tanghinia venenifera Poir. (Apo-
cynaceae) II 111

tanginīns II 111

tannīdi 51, 372, 374; II 14, 84, 85,
116, 157, 162, 241, 247, 260,

tannīni 52, 74, 80, 84, 138—140,

152, 155, 173, 218, 223, 235,
265, 308, 318, 321, 370, 398.

415, 417, 422, 481, 494, 512.

520, 537; II 7, 20, 25, 73, 115,
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116, 124, 127, 131, 157, 210,
227

Tanninum 481

tannoglikozīdi II 3, 4, 125

Tansalum II 115

tanšions 25

Taractogenos kurzii King 261

taraksacīns 504

taraksantīns 257, 400, 504; II 29,
56

taraksasterols 114, 171, 348, 504

tarakserols 80, 504; II 70, 170

tarakserons 80; II 70

taraksols 504

Taraxacum officinale Web. (Aste-
raceae) 503

tascīns 374

taspīns II 115

taukas ejjas sk. eļjas
tauksaknes 41; II 135

taukskābes 26, 27, 33, 34, 59,259,
285

taukvielas 33, 34, 72, 74, 88, 105,

109, 116, 122, 125, 126, 147,
151, 167, 171, 183, 194, 197,
218, 222—225, 253, 262, 265,
271, 275, 280, 281, 299, 301,

354, 356, 363, 367, 376, 412,
428, 435, 456, 457, 483, 495,
523, 529. 531, 534, 535; II 10,
12, 19. 34, 44, 50, 62, 75, 99,

102, 125, 144, 177, 201, 219,
233, 234, 251, 253, 255, 264

Tauremisinum II 200

tauremizīns II 198, 200

tauricīns II 200

Taxus baccata L. (Taxaceae) 276

Tchmelinum 80; II 301

teasapogenols II 138

tebaīns 42, 3§2—395; II 11

teīns 249

tēja 16

— apalaču 267

— Javas 461

—
matē 267

—
nieru 461

tējasaugs 29, 52, 58, 211; II 137—

140

telefīns 359

temizīns II 197

temulīns 72

Tensativtim II 188

teobromīns 41. 42, 267, 281, 283,

327, 487; II 109, 138, 139

teofilīns 41, 42, 281, 283; II 138,
139

teogallīns 62; II 138

terapija, ainavu 60

Terebinthina communis 527

— laricina II 88
— veneta II 88

teriaks 97

termopsilancīnēsteris 492

termopsīns 492

terpēni 21, 22, 31, 32, 101, 134,
138, 193, 348, 359, 360, 473,

509, 527; II 25, 170, 200, 203,
265

terpentīnaugs 512

terpentīnelļa 512, 525—527; II 88

terpentīns 33, 512, 525, 527; II 88

terpinēni 22, 127, 193, 328, 398,
413, 473; II 36, 87, 160, 197

terpineoli 22, 100, 107, 129, 165,
176, 279, 367, 387, 398, 412,
413, 473, 481, 525, II 64, 115,
138, 197

terpīnhidrāts 525, 527; II 88

terpinilformiāts 367
terpinolēns 107, 328, 473

Terpinum hydratum 525, 527

Tetraclinis articulata Mast. (Cup-
ressaceae) II 140

tetrahidroharmols 218

tetrahidropalmatīns II 109

tetrahidrotetraoksibenzols 412

tetraklīnas II 140

tetrametildiaminobutānsII 216

tetrameti'ēndiamīns II 183

tetrametilputrescīns 200

tetrandīns 429; II 109

tetraoksibonzolēsteris 32

tetrarīns II 3

tetrasaharīdi 35, 36

tetraterpēni 21, 22

tetrazīdi 46

tetrozes 34

Teucriu/n L. (Lamiaceae) 221
— chamaedri/s L. 221, 222

— scordium L. 221, 222

tevatigenīns II 111

tevetīns II 111

T faktors 161

Thalictrum L. (Ranunculaceae) II

53—55

— aquilegifolium L. (I 53, 55
— flavum L. II 53

— foetidum L. II 56
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triakantīns 42, 43, 247, 348

triamīni 38

tridecilskābe II 86

trifolīns 63, 66, 67, 376; II 65

trifolirizidins 67

Trifotium L. (Fabaceae) 63—68

— arvense L. 66, 67

— hibridum L. 64

— medium L. 68

— montanum L. 66

— pratense L. 67

— repens L. 63

— spadiceum L. 65

— strepens Crantz 65, 66

Triglochin maritimum L. (Junca-
ginaceae) 124

trigogenīns II 71

Trigonella foenum-graecum L.

(Fabaceae) 39; II 71

trigonellīns 39, 121, 192, 293,535;
II 51, 71, 72, 110, 251

Irihidrometilantrahinons 470

Irihidrooksihalkons 361

trilaurīns 368

trimetilaminoetanols56

trimetilamīns 38, 266, 292, 327,

426, 433; II 210

trimetildioksipurīns II 138

trimctilēsteris 67

trimetiletiletikskābe 27

trimetilksantīns 281; II 138

trimetiloksietilamonija hidroksīds

38

trioksibenzoli 23

trioksidimetoksiflavons II 152

trioksimetilantrahinons 25

trioksimetoksiflavanons 49

trioksinaftols II 174

trioksipurīns 41

triozes 34

triozīdi 44, 46

Tripleurospermum inodorum (L.)
Schultz-Bip. (Asteraceae) 349

triptofāns 39, 57, 253, 299, 535; II

68, 99, 264

trisaharīdi 35, 36

triterpēni 21, 22

triterpenoli 143

triterpēnsaponīni 63, 108, 212,

233, 243, 298, 486, 427, 486;
II 56, 97, 142, 146, 241, 250,
255, 260, 263

Iriticīns II 179

Triticum aestivum L. (Poaceae)
354

Triviolinum II 208

Trotilus europaeus L. II 58, 59

tropacīns II 147

Tropaeolum majus L. (Tropaeola-
ceae) 335

tropakokaīns 223

tropeolīns 336

tropīns 200; II 147

troposkābes skopīnēsteris II 183,
216

— tropīnēsteris II 183, 216

truksilīni 223

trūkumzālītes II 145 146

Tschmelinum 80

Tubera, tuber 8

— Aconiti 353

—
Aristolochiae cavae 174

— Colchici II 185

— Cyclaminis 172

— Jalapae 272

— Salep 202, 243, 446

— Stephaniae II 109

tuberīns 40

tuiēns 367

tūja II 147

tujols 32, 149; II 47

tujolspirts II 191

tujons 31, 149, 490; II 147, 191,

198, 199

tūkstošgalves II 147

tūkumzāles II 148

turicīns 485; II 51

turiones, turio 8

— Asparagi II 100

— Pini 524

sibiricae 528

Turrit is glabra L. (Brassicaceae)
II 143

tusilagīns 400

tūsklapes 400; II 149

Tussilago farfara L. (Asteraceae)
399

Typha L. (Typhaceae) II 219

— angustifotia L. II 219

— latifolia L. II 219

uabaīns II 111

übihinoni 25

ūdeņi, aromātiskie 19

ūdens, fenheja 228

— mandeju 404

— melisu 423

tuiēns 367
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ūdens, piparmētru 510

ūdensmētras 511; II 150, 151

udenspipari 27; II 124, 151, 152

ūdensrozes II 154—156

ūdensvirzas II 156

ūdensziedi II 156

ugunspuķes II 157, 158

Ulmus laevis Pali. (Ulmaceae) II
209

umbelliferons 31, 157, 192, 197,

228, 312, 348, 366, 387, 420,

457; II 36, 117, 125, 145, 201,
237

umbelliprenīns 197; II 36, 262

undecilskābe II 86

Ungernia Victoris Vved. II 158

ungernijas II 158

Unguentum 14, 19
— Camphoratum 291
— Chrysarobini 95

— Cnidomoni 325

— Colchamini II 185

— Efcamonum 217, 480

— Gnaphalii uliginosi II 235
— Kalanchoēs 288

— Linaetholi 383, 384

— Majoranae 398
— Populi nigri 106

upenes 30, 35, 50, 58; II 159—

161

uracils 426

Uragoga ipecacuanha Baill. (Ru-
biaceae) 271

ureāze II 99

Urginea maritima (L.) Baker

(Liliaceae) 47; II 161, 162

urginejas II 161—163

urīnskābe 41, 54

urīnvielas 38

urlajas II 164

uronskābes 483

Ursalinum 431

Ursallum 431, 432; II 77

ursals 431, 432

ursolskābe 90, 152, 207, 251, 263,

277, 296, 412, 413,417,422,424,

438, 459, 507, 509; II 23, 25,

47, 94, 210, 211, 227, 260

ursons II 253

Urūca L. (Urticaceae) 450

—
dioica L. 450, 451

— urens L. 451—453

Urfica urens ad usum exlernum

453

urticīns 450

urutīns 253

usnes II 164—166

usnīnskābe 275, 276

uvaols 438; II 47, 170

Uva ursi 438

uzarigenīns II 246

uzlējums 14, 16

uzlējums, zajās tējas II 139

uzpirkstītes 4, 46, 47, 48, 70, 308;
II 62, 97, 162, 166—169

Vaccaria pijramidata Medic. (Ca-

ryophyllaceae) II 172, 173

— segetalis (Neck.) Garcke II

172

Vaccinium L. (Ericaceae) 206

— microcarpum Turcz. 207

— myrtillus L. 423

— quadripetalus Gili. 206, 207

— uliginosum L. II 258

— vitis-idaea L. 152

vainadzītes II 169—171

vaivariņi II 170—172

vakarijas II 172, 173

vakarozīds II 173

vakcēnskabe 59

vakcinīns 52, 153, 207

vaksegozīds II 173

Valeriana officinalis L. (Valeria-
naceae) 128

valeriānskābe 27, 30, 62, 101, 129,

281, 367, 370, 520; II 153, 199

valerianskabes aldehīdi 370

— esteri 499

valerīds 129

valerīns 129

Validolum II 276, 281, 283, 285

valīns 39, 40, 107, 109, 166, 293,

350, 426; II 63, 99, 174, 220

vallarotoksins 396

Valocordinum 103, 130, 510

Valocormidum 130; II 276

valrieksti 25, 40. 58; II 173—176

vanādijs 226, 299, 360, 450; II

125, 157

vanagnadziņi II 177

vanilinamīds 480

vanilīns 23, 24, 267, 342, 380,438,

439; II 70, 109, 178, 202, 203,

220

vanilinskābe 143, 393; II 178, 201

vanilje II 177, 178
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Vanilla fragrans (Salisb.) Ames

(Orchidaceae) II 177

vanilozīds II 179

vārnkājas II 178

vārpatas 22; II 179—181

varš 53, 54, 58, 62, 93, 115, 123.

132, 157, 166, 167, 176, 185,

207, 223, 226, 243, 265, 307,

318, 360, 409, 438, 450, 453,
490. 494, 507, 524; II 29, 45,
93, 99, 118, 125, 160, 170, 201,
235

vasaras eglītes II 181

vaski 30, 34, 74, 76, 90, 114, 121,

149, 212, 275, 331, 337, 344,
358, 367, 372, 460, 520; II 14,
17. 66, 99, 124, 125, 140, 170,

202, 203, 237, 253

vate 37, 326, 327

vazicins 261

vēja griki II 127

vējmietini II 180, 181

velnābols 27; II 182, 217, 219

velnarutki 31; II 183, 184

velnogas II 215

vēlziedes II 147, 185

vemjamā sakne 271

Venena 14

Venoslasinum II 264

veragenīns II 42

Veralest II 188

veratramīns II 188
veratres 41; II 187—189, 244

veratridins II 42

veratrskābe II 147

Veratrum album L. (Liliaceae)
II 188

var. lobelianum Rchb. II

187

— lobelianum Bernh. II 187, 189

— sabadilla Brandt II 42

— viride Ait. II 188

verbaksoze 36, 386

Verbascum L. (Scrophulariaceae)
185

— lychnitis L. 185

— thapsiforine Schrad. 187

— thapsus L. 186

verbenalīns II 188

Verbena officinalis L. (Verbena-

ceae) II 188, 189

verbenas II 188. 189

verbenīns II 188

vērmeles 29, 31, 51, 121; (I 190—

192, 217

— cērmju II 196

vernandins 70

vernīns 41

verodoksīns II 167

Veronica L. (Scrophulariaccae)
II 192

— anaga!lis-aquatica L. II 195

— arvensis L. II 194

— beccabunga L. II 192, 193

— chamaedrys L. II 193

— longifolia L. II 192, 193

— officinalis L. II 193, 194

— teucrium L. II 194

— virginica L. H 193

veronicīns II 193

veronikas II 192—195

vēršmēles II 195, 196

vettonica 486

vībotnes 31, 32; II 196—200

viburnīns 274

Viburnum opulus L. (Caprifolia-
ceae) 272—374

— prunifolium L, 273

Vicairum 289, 339

Vicalinum 87, 289, 339

Viceinum 40

Vicia cracca L. (Fabaceae) II 209

— faba L. 534

vicianins II 209

vīģes 53; II 200

vīgriezes 45; II 201—203

vijas II 203, 204

vijolītes 24. 29, 50; II 204—209

vīki II 209

vīksna II 209

vilkābeles 11, 27, 38; II 210—212

vilkakūla II 213

vilkmēles 11*213, 214

vilknadzes II 213, 214

vilkogas 480: II 183, 215—219

vilkvālītes II 219

vīnakmenskābe 29. 152; II 93.

135, ī60, 207. 211

Vinblastinum 297

Vinca erecla Rgt. et Smalh.

(Apocļ/naccae) 297

—
minor L. 295—297

— rosea L 297

Vincaleukoblastine 297

Vincameirinum 296

Vincapanum 296; tl 282, 286

Vincaionutn 296
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vincetoksīns 269

vincinīns 296

vincīns 296

Vincristinutn 297

vinkaminīns 296

vinkamīns 296

vinkanidīns 296

vinkazīds 296

vīnkoki II 220, 221

vinkristīns 297

vīnogas 28—30, 53, II 220

vīnskābe 28, 29, 41, 62, 107, 123,
166, 191, 223, 365, 400, 461,
499, 507, 514, 520; II 33, 56,

66, 131, 135. 160, 220, 247

vintergrīne|ja 240

Viola L. (Violaceae) II 204—209
— arenaria DC. II 207

— arvensis Murr. II 204, 205
— Ganiņa L. II 207

— collina Bess. II 205

— hirta L. II 205

— mirabilis L. II 204

— odorata L. II 206

— riviniana Rchb. II 206
— rupestris F. W. Schm. II 207 .

— tricolor L. II 204, 206, 208,
209

■ var. arvensis Gaudin II

205

violaemetīns II 207, 208

violaksantīns 155, 316, 322, 387,

403, 450, 479, 480, 504; II 102,
174, 201. 208. 263

violakvercetīns II 207, 208

violakvereitrīns II 208

violanīns 50; II 207, 208

violīns II 207

vīrceles 185; II 221, 222

viroallosekurinīns II 63

virosekurīns II 63

virozīns II 63

virši II 223

virzas II 224—225

Viscaria viscosa (Scop.) Aschers.

(Caryophallaceae) II 129

— vulgaris Bernh. II 129

viscerīns 90

Visculenum 90, 91

Visctim album L. (Loranthaceae)
90, 91

viskalbīns 90

viskamīns 90

viskols 80, 90

viskotoksīns 90

visnadīns 86

visnagīns 86

visnamīns 86

vistenes II 226

vitamīni 22, 55—59, 387
— A 22, 50, 55, 58, 59, 107, 499,

507 (sk. karotini)
— B 36, 38, 103, 107, 116, 122,

166, 176. 223, 229, 307, 314,
424, 435; II 4, 34, 102, 174

— B, 55, 252, 253, 260, 280, 288,

301, 538; II 19 (sk. tiamīns)

— B
2 34, 36, 253, 260, 280, 288

(sk. riboflavīns)
— B3 56

— B
4 56

— B
5

56

— B6 57
— B

7 57

— B* 57

— B9 57

— 812B
12

57

— 815B I5 57, 107, 499

— Bc 57

— B
K

58

— C 30, 36, 55, 58, 93, 135, 176,

177, 212, 331, 434; II 29—31

(sk. askorbīnskābe)

— D 22. 23, 55, 58, 59, 103, 252,

314, 426; II 220

— E 55, 59; II 34

— F 33. 59, 354
— H 57

— H' 58

— K 25, 36, 55, 59, 247, 284,
285, 293, 344, 256, 450; II 29,
79

— P 55, 58, 115, 176, 223, 280,
299; II 29—31, 139, 160. 273

— PP 38, 56, 107, 223, 260, 301

— U 59, 299, 300, 301

vitamīnu antagonisti 89

Vitaminum P II 139

viteksīnramnozīds II 211

viteksīns II 211. 255

vitīns 41; II 220

Vitis L. (Vitaceae) II 220. 221

—
amurensis Rupr. II 221

— vinifera L. 220

vītoli 29, 45; II 227—230

vizaminols 86

vizbulītes II 230—233



vizuli II 233

vogonīns 319

volemīts 233

volframs 495

vomicīns II 110

Xanthium L. (Asteraceae) II 89

— spinosutn L. II 91

— strumarium L. II 89

Xeranthemum annuum L. (Astera-
ceae) 343, 344

zakpēdinas 3, 298, 299; II 234—

236

zaķskābenes 28; II 234, 236

zāles, veža 324

zalktenes 237, 238

zā|u gatavošana 14, 15

— tējas 14, 16; II 273

— vannas 20

zari 8

Zdrenko mikstūra 231; II 18, 55,

81, 126, 150, 155, 203

zeaksantīns 51, 114, 153, 265, 316,
337, 345, 387, 480, 499; II 93,

102, 208

Zea mays L. (Poaceae) 344

zems 40

Ze|enina pilieni 130, 510; II 281

zeltasakne 261; II 20, 22

zeltdadži II 237, 238

zeltenes II 239—241

zeltgahites II 240

zeltlapes II 241, 242

zeltlijas II 242

zeltnātrītes II 242

zeltpīpenītes II 242—244

zeltpulkstenītes II 245

zeltstarītes II 245

zeltziedes II 245, 246

zemenes 24, 30, 37, 50, 53, 54; II

246—250

zemesrieksti 34, 57, 59; II 250

zemzālītes II 250

zīdkoki II 251, 252

ziede 14, 19

ziedi 7, 8

ziedkopas 7

ziemcietes II 252

ziepenites II 253—255

ziepjukoks II 254

ziepjusaknes II 254—256
— baltās 243

zigadenīns II 244

zigofabagīns II 256

zigofiles II 256

zīlaines II 257

zilauši II 257, 258

zilenes II 258, 259

zilgalvītes II 259, 260

zilpodzes II 260, 261

zilskābe 45, 168, 223, 266, 318,
324, 367, 382, 404, 405; II 55,

99, 177, 179, 209

zingiberīns 351, 412

Zingiber officinaie Rosc. (Zingi-
beraceae) 270

zirdzenes 198; II 261, 262

zirgkastani 45; II 262—264

zirni 36, 40, 41, 53—59; II 264

zizifs II 265

Zizyphus jujuba Mill. (Rhamna-
ceae) II 265

— vulgaris Lam. II 265

zoosterīns 23

zvaguli II 265

zvaigžņanīss II 265

zvērenes II 266

Zygadenus elegans Pursh (Lilia-
ceae) II 244

— sibiricus (L.) Gray II 244

Zygophifllum fabago L. (Zygo-
phyllaceae) II 256

žagatinas II 266

ženšens 214, 215, 220, 363; II 68,
92, 115, 267—269

žibulīši II 269, 270

žodzenes II 271

žosterīns 470

žultszālītes II 272
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