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IEVADAM

Veselības kopšanai un saglabāšanai meklēti un izmēģināti ārkār-

tīgi daudzi ārstniecības līdzekli un metodes. Daudzi no tiem, nedo-

dami gaidītos rezultātus vai arī izraisīto nevēlamo blakus parādību
dēļ, aizvietoti ar jauniem, labākiem, taču ne mazums izturējuši pār-
baudi un tiek izmantoti visu zemju medicīnā. Tāda ir arī fitotera-

pija — ārstēšanās ar augu sintezētajām aktīvajām vielām. Augi ir

tas mūžam jaunais, neizsīkstošais ārstniecības līdzekļu avots, kura

bagātības noderējušas visām cilvēku paaudzēm. Saviaik visi augi ir

bijuši ārstniecības augi, nav neviena auga, kas tautas medicīnā kād-

reiz nebūtu lietots. Pat vēl tagad mūsu zemē ir apvidi, kur vietējie
iedzīvotāji dziedniecībai izmanto visus apkārtējās floras augus.

Pamazām, kad zināšanas par augiem koncentrējās atsevišķu cil-

vēku — sava laika tautas dziednieku un pēc tam ārstu rokās, sāka

atlasīt un izvēlēties augus, kas labāk līdzēja. Vēlāk, kad uzkrātās zi-

nāšanas tika apvienotas mācībā par dziedniecības augiem un vie-

lām, un vēl vēlāk — farmakoloģijā un farmakognozijā, ārstniecības

augu novērtējumu visnotaļ noteica ķīmiķu pētījumi. Fitoterapija tā-

pat kā citi medicīnas nozarojumi ciešām saitēm vienoti ar ķīmiju
un tehniku. So nozaru iespējas un sasniegumi vislielākā mērā ietek-

mējuši fitoterapijas atzīšanu vai noliedzošu attieksmi pret to. Tika

atbīdīti pie malas augi, par kuru ķīmisko sastāvu nebija precīzu datu,

tāpat tie, kuru darbīgās vielas izpētīja un izdevās sintezēt un ražot

rūpnieciski. Tādējādi no ķīmiskā viedokļa nepietiekami iepazītie augi

nokļuva nezinātnisko — tautas medicīnas līdzekļu arsenālā, bet iz-

pētītie zinātniskajā. Ķīmiķu neizpētītos augus mediķi vairs neuzdro-

šinājās lietot. Tā nogrima aizmirstībā daudz medicīnai vērtīgu augu
tikai tādēļ vien, ka nebija saņēmuši ķīmiski farmaceitisko ieteikumu.

Dažu ārstniecībai visai noderīgu augu atmeta, tiecoties aizvien pēc
kaut kā jauna. «Vecos laikos», kad no svešajām «brīnumzemēm» at-

veda kādu «zāli», to izslavēja, bet savu vairs nelietoja, tā šķita par
vienkāršu un pārāk pazīstama. Kas ņemsies apgalvot, ka modernā

medicīna pasargāta no šāda grēka!
Kari, neražas, epidēmijas bieži piespieda atkal cienīt savas zemes

devumu un griezties pie tautas gudrības. Lielā Tēvijas kara gados,
piemēram, Uraļskas kara hospitāļa ārsts G. Sviridovs ar labiem

rezultātiem brūču apstrādei izmantoja pastu, ko ieguva no ķērpja
stepes parmēlijas. So parmēliju vietējie iedzīvotāji lieto jau sen. Tā

izrādījās ātri iedarbīgs pretasiņošanas un baktericīds līdzeklis. Tau-
tas medicīna devusi tādus līdzekļus kā hinīns, atropīns, opijs, no tās

aizgūti visi kardenolīdu augi — sirds glikozidu avoti. Tagadējās
modernās medicīnas praksē lieto veselu virkni «jaunu» ārstniecības

augu (dumbrāju zaķpēdiņas, plikstiņus, māteres, kukurūzu, zilās kāp-
nītes, smiltsērkšķus v. c), kas tautas medicīnā ir ļoti veci. Pat sirds

slimībās tik svarīgam importētam augam, kāds ir strofants, kuru
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likās ne ar ko nevar aizstāt, atklājies līdzvērtīgs aizvietotājs — pa-
vasara adonisi, kurus tautas medicīnā gadsimtiem lietojuši pie da-

žādām «sirds kaitēm». Daudzie tagad «jaunatklātie» augi pierāda,
cik labi tautas medicīna pazinusi augus un augu fizioloģisko dar-

bību, kaut neprata to izskaidrot, ka šo augu neatzīšana nav liecība

zinātnes progresam, tās cēlonis — augu vienpusīga pētīšana un

novērtēšana, tā tikai krasi atspoguļo sava laika ķīmijas un farmāci-

jas iespējas un sasniegto. Ārsti fitoterapeiti (N. Kovaļova v. c.) uz-

skata, ka līdz šim vispār ārstniecības augi vērtēti un pētīti ļoti vien-

pusīgi — tikai kā ķīmiski farmaceitiskās rūpniecības izejviela. At-

stāta gandrīz pilnīgi novārtā augu tiešā izmantošana un tāpēc starp
tautas medicīnā lietotajiem augiem vēl vienmēr atrodami efektīvi, da-

biski ārstniecības līdzekļi.
Pētīt augu aktīvās vielas nenoliedzami ir grūti, daudz grūtāk kā

pētīt ķīmiski tīras vielas. Šo darbu apgrūtina tas, ka ārējā vide, ak-

tīvi ietekmēdama vielu maiņu augos, būtiski var mainīt ķīmisko

savienojumu sintēzi un uzkrāšanos augu orgānos. Uzpirkstītēs, pie-
mēram, aktīvo vielu visvairāk, ja augsnē ir mangāns; no timiāna

visvairāk var ievākt ēteriskās eļļas, ja humusa bagātās augsnēs, kur

tas vislabāk padodas, daudz dod kālija mēslojuma. Ēteriskās eļļas
maz rodas vai nerodas augos, kas aug purvainās augsnēs (Šara-
povs, 1954.). Hinīnkokos Ķīnas kalnāju sausajā klimatā hinīns uz-

krājas lielā daudzumā, Melnās jūras piekrastē Kaukāzā un Krimā,
kur hinīnkoki gan aklimatizējas un aug, hinīns praktiski nesintezē-

jas un neuzkrājas.
Dažas aktīvās vielas līdz šim vispār nav izdevies no augiem izo-

lēt tīrā veidā, citu darbība kombinējas ar komponentiem, kuri vēl

nav pazīstami vai izpētīti, tātad šīs aktīvās vielas nevar standar-

tizēt un precīzi dozēt. Šķitās, ka no šīm grūtībām vienīgā izeja —

iegūt sintētiskus ārstniecības līdzekļus.
Taču, pētot barības augu sastāvu, atklāja augos ne vien vitamī-

nus, bet konstatēja arī, ka ikviens augs ir vitamīnu augs. Šis fakts,

periodā, kad sintētisko zāļu un sintētiskās pārtikas piekritēju ietekmē

ne tikai daudzus ārstniecības augus aizmirsa, bet sāka pat noliegt
augu nozīmi medicīnā, bija viens no galvenajiem, kas lika citādā

skatījumā apsvērt augu nozīmi medicīnai un pārtikai.

Medicīnā, tātad arī fitoterapijā šobrīd risināmas vairākas kardi-

nālas problēmas. Kādu laiku gandrīz vai pati svarīgākā problēma
likās sirds-asinsvadu saslimšanas novēršana un ārstēšana. Pašlaik

tāda ir arī dažādo audzēju problēma. Onkoloģijā, kur ilgus gadus
dominējušas divas ārstniecības metodes — ķirurģiskā un staru tera-

pija, pēdējos gados pievēršas ķimioterapijai un līdz ar to fitoterapi-
jai. Izpētīta virkne tautas medicīnā pret audzējiem lietotu augu, no

kuriem vairāki satur spēcīgas indes, kas bloķē kariokinēzi un nosaka

šo augu antiblastisko darbību. Uzkrātie fakti liecina, ka fitoterapijā
ir perspektīvs virziens eksperimentālajā onkoloģijā. No augiem iegūtie
preparāti var atvieglināt slimā stāvokli un atgriezt to aktīvā darba

dzīvē, kaut pilnīgi neizārstē. Tie var būt efektīvi pie slimības procesa
ģeneralizācijas, pie plašām metastāzēm, kad ar ķirurģisku rīcību un

staru iedarbību nav līdzams, vai arī tās vispār nav izmantojamas.
Onkoloģijai 1) jāatrod vielas, kas specifiski tieši ietekmē audzēja šū-

nas, bet būtiski neskar normālās, organisma veselo audu šūnas,

2) jāatrod vielas, kas palielina organisma pretestību nelabvēlīgu
aģentu iedarbībai, jo audzējs ir visa organisma saslimšana, kuras
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patoģenēzē nozīmīgi nervu sistēmas un endokrīnās regulācijas trau-

cējumi un visa organisma vielu maiņas traucējumi; audzējs ir tikai

slimības vietēja izpausme.
No pārbaudītajiem augiem vairāk nekā pusei konstatēta pretau-

dzēju aktivitāte, pie tam daudzi aktīvi pret vairāku audzēju formām

(Teilors, A\akkens, Berlidžs, 1954.—1959.). Interesanti, ka izmēģinā-

jumos ar vistu embrijiem, mūsu florā ancīši — Agrimonia
eupatoria L. 70—80% gadījumos kavēja audzēju augšanu un pat

stimulēja embriju attīstību.

Starp augiem ar pretaudzēju aktivitāti ir gan alkaloidu, gan gli-
kozidu, miecvielu un ēterisko eļļu augi, gan bioloģisko krāsvielu

augi, pie tam lielākā daļa šo augu satur arī fitoncidus. Tie stimulē

audu reģenerāciju, iznīcina bojātajos audos nevēlamo mikroflorų un

var tikt izmantoti pie ādas audzējiem.
Daudziem tautas medicīnā pret audzējiem lietotajiem augiem nav

tiešas antiblastiskas ietekmes, bet tie remdina sāpes, stimulē dažādu

orgānu sistēmu darbību, normalizē vielu maiņu, kas viss objektīvi uz-

labo slimā stāvokli, it īpaši pie ielaistām audzēju formām un neope-

rējama stāvokļa.

Audzēju slimniekiem noderīgi ne tikai specifiskie ķimioterapeitiskie
līdzekji, bet ari tādi, kas ietekmē asinsradi, vielu maiņu un citus

procesus organismā. Indijas, Ķīnas un citu tautu medicīna ieteic au-

dzēju slimniekiem ēst daudz dārzeņu — burkānus, sīpolus, ķiplokus,
redīsus, mārrutkus, sarkano papriku, sarkanos lapu kāpostus, pēter-

sīļus, salātus, selerijas, skābenes, spinātus v. c, kuros, kā tagad zi-

nāms, daudz A vitamīna. Tā daudz arī augos, ko tautas medicīnā

lieto pret audzējiem (piemēram, kurpītēs, suņstobros v. c).
Neraugoties uz to, ka antiblastiskā aktivitāte starp augiem plaši

izplatīta, šobrīd onkoloģijā klīniski izmanto tikai dažus augu pre-
parātus, jo diemžēl līdz šim izdalītie antiblastiskie līdzekji visi ir loti
toksiski.

Līdztekus audzēju un sirds-asinsvadu slimību problēmām arvien

vairāk nākas sastapties ar iedzimstošām slimībām. Augu vielas, no

kurām daudzas izmanto medicīnā, ir visai aktīvas pret šūnu struk-

tūru — vairākums to nomāc mitozi un tikai dažos gadījumos, ja
atšķaidījums liels, šūnu dalīšanos stimulē (I. Nikozojans). Sī ap-

stākļa dēj citofarmakoloģiskā aspektā būtu jāpēta ne vien jaunie,
bet arī jau esošie farmakoloģiskie preparāti.

Mūsu dienās pie izplatītām un bīstamām slimībām jāpieskaita ari

diabēts. Interesanti, ka Birmas nacionālajā medicīnā pie diabēta lieto

banānu ziedus, Arābijas akāciju, sojas un lupīnu augļus, mango sēk-

las, rožaino kapmiršu lakstus ar saknēm, pie tam ārstēšanos ar augu

preparātiem apvieno ar dietoterapijų.
Praktiskā medicīna ne vienmēr var pieveikt bakteriālas infekcijas,

kaut gan līdzekļu pret tām nav mazums. Tāpēc tiek meklēti jauni
antimikrobi līdzekļi starp augos esošajām vielām. Šiem pētījumiem
var būt kā liela praktiska, tā teorētiska nozīme.

Viens no svarīgākajiem veselības saglabāšanas un atgūšanas fak-

toriem ir pareizs uzturs. Lielākā kļūda parasti ir tā, ka pat gadiem
ilgi ēdiens ir augļiem un dārzeņiem nabadzīgs. Ļ.oti zīmīgi, ka dau-

dzi pārtikas augi un visi garšas augi ir kādreiz bijuši tautas medi-

cīnā ārstniecības augi.
Augļu un dārzeņu augus, tāpat garšas augus pamatoti sauc par

profilaktiskiem ārstniecības augiem un tie šeit aprakstīti. Tie nepie-



ciešami slimiem cilvēkiem dietoterapija un veselajiem, lai pasargātos
no saslimšanas. Mūža otrajā pusē, kad liela daļa cilvēku, nepareiza
uztura un vielu maiņas traucējumu dēļ cieš no pārlieka svara, augļi

un dārzeņi lietojami tālab, ka satur maz kaloriju.
Tā kā mūsu republikā saņem citu republiku, arī tropisko apgabalu,

drogas, sniegtas ziņas par šo augu ārstniecisko nozīmi.

Kā citur, tā pie mums savvaļas ārstniecības augu kļūst arvien

mazāk, to audzes tiek noplicinātas vai pat pilnīgi iznīcinātas un no-

pietnāk būtu jādomā par ārstniecības augu kultivēšanu. Izvēloties

augus kultivēšanai, vispirms jāpievēršas republikas floras augiem,
jo ne vienā gadījumā vien nācies konstatēt, ka introducēto augu

ķīmiskais sastāvs augiem svešos apstākļos mainās un diemžēl kva-

litatīvi kļuvis mazvērtīgāks.
Grāmatā saglabāta «Savvaļas ārstniecības» augu 1. un 2. izde-

vumā pieņemtā augu apraksta shēma, tomēr pēc satura plašuma tā

ļoti atšķiras. Tāpat kā iepriekšējos izdevumos tā šajā jāuzsver, ka

grāmata nav domāta pašārstēšanās vajadzībām. Lai lietotu kādu

ārstniecības līdzekli, jābūt skaidrībai par slimības cēloni, jāizprot
zāļu darbības mehānisms, raksturs, kumulācijas iespējas, kontrindi-

kācijas un citas likumības. Tas iespējams tikai speciālas zināšanas

ieguvušam cilvēkam
— ārstam.

Grāmatas nolūks palīdzēt izveidot pareizu, mūsdienu izpratnei
atbilstošu uzskatu par fitoterapiju resp. ārstēšanos ar augu preparā-
tiem, kas ieņem stabilu vietu starp modernās medicīnas metodēm,
kad jaunā aspektā dažādas medicīnas nozares vērtē dabiskos vitamī-

nus, dabisko terapeitisko vielu efektivitāti kompleksā, kā arī augu
un dzīvnieku organismu bioloģisko radniecību.
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DROGU IEVĀKŠANA

Augus jebkurā nepieciešamā brīdī var izmantot tikai tad, ja tos

savlaicīgi ievāc un nebojātus uzglabā.
Lai augus varētu ievākt, tie labi jāpazīst. Pie tam augi

jāpazīst ne vien tad, kad tiem ir ziedi vai augli un tos pazīt ir sa-

mērā viegli, bet arī vēlu rudenī, kad virszemes daļas jau nokaltušas,

vai agri pavasarī, kad tās vēl nav izaugušas, jo šajā laikā bieži vien

ievāc ārstniecības augu saknes un sakneņus, kā arī sīpolus un gurnus.

levācot neatbilstošus augus, veselībai var noda-

rīt vairāk ļauna nekā laba un pat bīstami sain-

dēties.

Augu iepazīšanai noder grāmatā ievietotie augu apraksti un attēli.

Augu aprakstā minētas raksturīgākās morfoloģiskās īpatnības. Vienas

ģints vairākām sugām vienādās īpatnības minētas kopā apraksta sā-

kumā. Tās ne vienmēr raksturo visas attiecīgās ģints sugas, bet tikai

šajā darbā minētās. Minēts arī augu stumbra garums, lapu, ziedu

un augļu lielums. Ikvienam, kas kaut cik dziļāk izpratis dzīva orga-
nisma piemērošanās spēju videi un mainību atkarībā no tās, būs sa-

protams, ka šie skaitļi var sniegt tikai aptuvenu priekšstatu par augu
lielumu. Dabā nekas nav tverams tik šauru skaitļu robežās, izņemot
retus gadījumus, kad visa auga vai atsevišķu orgānu lielums ir ļoti

raksturīgs un tādā gadījumā tiek izmantots sugu norobežošanai. Bet

arī tad jāvēro, piemēram, vairākas lapas vai ziedi, ne tikai viens

zieds vai viena lapa.
Augu ievācējam jāzin kādās vietās augus meklēt, tādēļ ikvienai

sugai minēta raksturīgākā augtene. Tāpat svarīgi zināt, vai augu

sastop bieži vai reti, kas atzīmēts auga apraksta nobeigumā.
Visiem augiem norādīts, kādas auga daļas ievāc un kādas ir šo

augu daļu svarīgākās sastāvdaļas.

Augi, kas satur vielas, kuras pat niecīgā daudzumā var izraisīt

saindēšanos vai būt par nāves cēloni, apzīmēti, kā tas parasts, par
indīgiem. Tomēr, runājot par augu indīgumu, kas vēl arī šobrīd maz

izpētīts, jāatceras ārsta Teofrasta Paracelsa (1493.—1541.) vārdi:

«Nekas nav bez indes — visas lietas ir indīgas. Tikai mērs ir tas,
kas tās padara nekaitīgas.» Gandrīz ikviens ārstniecības līdzeklis var

kļūt organismam indīgs, ja to pārdozē. Pat ēdot visvērtīgāko un ve-

selīgāko barību, varam saslimt resp. saindēties, ja neievērosim mēru.

Tautas ārstniecībā saindēšanās bieži notiek pārdozēšanas dēļ.
Dziedniecības nolūkiem ievāktos augus vai to daļas sauc par dro-

gām. Apzīmējums droga tiek lietots jau kopš 14. gadsimta.
Farmakoloģijas praksē drogas nosauc latīņu valodā un lieto šā-

dus saīsinājumus:

pumpuri — gemtnae, gemma (gemtn.)
ziedi un ziedkopas — flores, flos (flor.)
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augļi — fructus (fruct.)
sēklas — se/nina, semen (sem.)

ogas — baccae, bacca (bacc.)
mizas — cortices, cortex (cort.)
lapas — folia, folium (fol.)
laksti — herbae, herba (herb.)
zari — turiones, turio

stumbri — stipites
sakneņi — rhizomata, rhizoma (rhiz.)

sīpoli — bulbi, bulbus (bulb.)

gurni — tubera, tuber (tub.)
saknes — radices, radix (rad.)

Drogas drīkst ievākt tikai no veselīgiem un veseliem, kukaiņu un

slimību nebojātiem augiem, pie tam tiem jābūt, cik vien iespējams,
tīriem.

levāktajās drogās nedrīkst būt svešu augu vai svešu augu daļu;
ja ievāc atsevišķas auga daļas, tad nedrīkst būt šī paša auga citu

daļu piemaisījumu (piemēram, ja ievāc ziedus, drogā nedrīkst būt

šī paša auga lapu utt.). Valsts standarta noteikumos šādus piemaisī-
jumus sauc par organiskiem un norādīts, cik liels var būt katrā

drogā organisko piemaisījumu procents. Organiskos piemaisījumus
noteic, analizējot drogas makroskopiski un mikroskopiski. Arī neorga-
nisko piemaisījumu (smilts daļiņu v. tml.) pieļaujamais daudzums no-

rādīts valsts standartā.

Ir svarīgi zināt drogu ievākšanas labāko laiku, kad tās farma-

kologiški visvērtīgākās. Piemēram, no lietainā laikā ievāktajām smar-

žīgajām pelargonijām iegūst par 15—20% mazāk ēterisko eļļu, nekā

no saulainā laikā ievāktajām; ziedēšanas sākumā lakstos ir 0,27%,
oktobrī — 0,12—0,14%, bet novembra beigās tikai 0,09% ēterisko

eļļu. Tāpēc drogas jāievāc noteiktā laikā; tikai nedaudz drogu var

ievākt visu gadu.

Lapas, lakstus, ziedus, pumpurus, augļus vai citas augu virszemes

daļas ievāc sausā laikā, jo mitri drogu augi (salijuši, ar rasu) var

ātri bojāties, var iet zudumā darbīgās vielas, tie var zaudēt krāsu

un smaržu un līdz ar to vērtību. Mitrā laikā ievāc ķērpjus, sūnas,

var ievākt arī saknes, sakneņus vai citas augu pazemes daļas.
Vispār drogas ievāc visu gadu, bet noteiktā laikā.

Kaut gan grāmatā minēti arī mūsu republikas floras retie augi,
kam ārstnieciska nozīme, pats par sevi saprotams, ka tos nedrīkst

vākt. Arī bieži sastopamie augi jāvāc saudzīgi, pie tam drīkst vākt

tikai tik daudz, cik patiešām drogas vajadzīgs. levācot atsevišķas
auga daļas, piemēram, lapas, nedrīkst bojāt citus auga orgānus.

Pumpurus, ziedus un lapas parasti noplūc ar rokām, tāpat kā aug-
ļus un sēklas. Arī mazāku un vārāku augu lakstus var noraut ar

rokām. Mizas jāgriež ar asu nazi, sakneņus, saknes, tāpat kā sīpolus
un gurnus, izrok ar nelielu lāpstiņu (1. att.). Staipekņu sporu ievāk-

šanai ieteic izgatavot īpašu ierīci, piemontējot pie kastītes lielākas

šķēres (1. att.). Kumelīšu ziedkopu ievākšanai piemērota speciāla
liekšķerīte (1. att.).

levāktās svaigās drogas nedrīkst tarā blīvi saspiest. Ja transpor-

tējot drogām mainījusies krāsa vai smarža, tās vairs nav derīgas.
Pumpurus ievāc agri pavasarī, parasti martā, aprīlī, kad pumpuri
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1.att. Parasta lāpstiņa drogu izrakšanai un no metāla caurules pa-
gatavota lāpstiņa (pa kreisi; caurulei apakšdaļā puse nošķelta un

gals nosmailots); pie kastītes piemontētas šķēres staipekņu sporo-
filu vārpu nogriešanai (augšā pa labi); liekšķērīte kumelīšu ziedkopu
ievākšanai (apakšā pa labi).

piebrieduši, bet vēl nav sākuši plaukt vai tikko plaukst. Drogām no-

der tikai lapu, bet ne ziedu pumpuri.
Ziedus ievāc pilnā plaukumā vai īsi pirms plaukšanas. Pārziedē-

juši ziedi nav derīgi, tāpat nedrīkst vākt ziedus, kas nobiruši. No-

plūktie ziedi jānovieto grozā vai citā traukā Joti vaļīgi, jo saspiežo-
ties tie ātri zaudē krāsu.

Parasti ziedus neievāc agrās rīta stundās. Šajā ziņā ir tikai daži

izņēmumi, piemēram, deviņvīruspēka ziedi, kurus vislabāk ievākt ap

pīkst. 3—4 no rīta. levāktos ziedus, cik vien iespējams, drīz izklāj

plānā kārtā žāvēšanai.

Augļus un sēklas ievāc pilnīgi nogatavojušos, jo gatavos augļos
un sēklās vairāk darbīgo vielu nekā zaļos. īsi pirms gatavības ievāc

augļus un sēklas, ja tie viegli birst. Vislabāk tos ievākt no rīta vai

vakarā, jo dienas karstumā tie ātri vīst un zaudē C vitamīnu. Tā-

dus augjus kā, piemēram, ķimenes, kas viegli birst, vāc, kamēr nav

vēl nožuvusi rasa vai tad, kad laiks apmācies.
Mizas parasti ievāc sulu laikā pavasari (aprīlī, maijā) no divga-

dīgiem vai trīsgadīgiem zariem vai stumbra. Miza jānogriež sevišķi

saudzīgi, lai augs neaizietu bojā.
Lapas ievāc ziedu laikā vai pirms ziedēšanas, ja tās satur ēte-

riskās eļļas. Tikai retos gadījumos lapas ievāc augļu laikā.



Nedrīkst augam noplūkt visas lapas, jo tad augs joti panīkst vai

pat nokalst. It sevišķi tas jāievēro, ievācot lapas no retāk sastopa-

miem un nelieliem augiem.
Lakstus, t. i., stumbrus vai zarus ar lapām un ziediem, ievāc īsi

pirms ziedēšanas vai ziedu laikā. īsi pirms ziedēšanas lakstus ievāc

tad, ja tajos ir ēteriskās eļļas
Dažu ārstniecības augu lakstus ievāc ar augļiem.
Parasti no lielākiem augiem ievāc tikai zaru galotnes, bez resna-

jām stumbra daļām; mazākus augus, piemēram, ziepenītes, augsti-

ņus v. c, ievāc, nogriežot visas virszemes daļas.
Saknes un sakneņus parasti ievāc rudenī un tikai retumis pava-

sarī, kad augi sāk veģetēt. Parasti visvairāk darbīgo vielu augu pa-
zemes dajās ir ziedēšanas beigās vai augļu nobrieduma laikā, kā arī

pirms lapu un ziedu plaukšanas. Rudenī augu pazemes daļas ievāc

tad, kad vēl kaut cik ir saglabājušās virszemes daļas, pēc kurām

augus var pazīt. Pie tam sēklas tad jau izsējušās un netiek iznīci-

nātas ārstniecības augu dabiskās audzes.

Gurnus un sīpolus ievāc pirms ziedēšanas (piemēram, vēlziedu) vai

ziedēšanas beigās (dzegužpuķu v. c), vai miera periodā (piemēram,
cīrulīšu). levāc tikai jaunos gurnus un sīpolus, vecie nav derīgi.
Gurnus pēc ievākšanas dažas minūtes iemērc verdošā ūdenī, t. i.,
applaucē, lai vieglāk novilktu mizu, tikai pēc tam žāvē.

Saknes, sakneņus, gurnus un sīpolus tūliņ pēc ievākšanas nomazgā
aukstā ūdenī, turpretim lakstus, lapas, ziedus un pumpurus nedrīkst

mazgāt.
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DROGU ŽĀVĒŠANA UN UZGLABĀŠANA

Drogas uzglabā izžāvētas. levāktās drogas jāžāvē nekavējoties —

vēlākais 10 stundas pēc ievākšanas.

Drogu žāvēšana ir Joti atbildīgs darbs ārstniecības augu saga-

tavošanā. levāktajos augos kā jebkurā dzīvā organismā noris vielu

maiņa, kurā piedalās fermenti. Fermentu ietekme ķīmiskās reakcijas,

kur vienas vielas noārdās, citas veidojas, ārkārtīgi paātrinās. Ķīmis-

kās reakcijas fermentu ietekmē noris arī ievāktajos ārstniecības augos
un tādēļ tajos var noārdīties darbīgās vielas. Augus žāvējot jāpa-

nāk, lai fermentu darbība iespējami ātri pārtrauktos un darbīgās
vielas nemainītos. Fermentu ietekme kļūst stipri vājāka vai pat pil-

nīgi pārtraucas jau pie 50° temperatūras, kad daudzas ārstnieciski

nozīmīgas vielas nenoārdās. Tomēr šādā temperatūrā augus žāvēt ne

vienmēr iespējams un pēdējā laikā arvien biežāk cenšas izmantot

svaigu augu sulas (ceļmalīšu, alojes, vilkābeļu v. c).

Atsevišķos augu orgānos ir dažāds ūdens daudzums un dažādas

darbīgās vielas, tāpēc drogas atšķirīgi jāžāvē un pirms žāvēšanas

jāapstrādā.

Pumpurus, ziedus, augļus, sēklas, lapas un lakstus pirms žāvē-

šanas īpaši neapstrādā, turpretim mizas, saknes, sakneņus, tāpat

gurnus un sīpolus žāvēšanai iepriekš sagatavo. Mizas, saknes un

sakneņus, ja tie pārāk resni vai gari, sagriež saskaņā ar standarta

noteikumiem. Saknes un sakneņus, gurnus un sīpolus vispirms rūpīgi
nomazgā aukstā ūdenī.

Telpu, kurā drogas žāvē, vislabāk var izmantot, ja izgatavo īpa-

šus statņus (2. att.). Uz statņiem var likt vai nu drāšu sietus, vai

ar plānu drānu pārvilktus rāmīšus, kuros novieto žāvējamās drogas.
Šādus rāmīšus ieteicams izgatavot arī krāsnīm, kurās drogas žāvē.

Statņi jānovieto tā, lai tiem no visām pusēm varētu viegli piekļūt,
drogas pārjaucot un kontrolējot izžūšanas pakāpi.

Žāvējamās drogas izklāj plānā kārtā uz papīra vai cita paklāja,
vislabāk uz sietiem, ko novieto statņos vai, ja tādu nav, saliek kastēs

vai citur, katrā ziņā tā, lai drogām no visām pusēm brīvi pieplūstu
gaiss un tās ātri izžūtu.

Sīpolus un gurnus var savērt uz aukliņām, kuras izvelk horizon-

tāli. Nedrīkst ar drogām pievērtās aukliņas pakārt vertikali, jo sīpoli
vai gurni tad smaguma ietekmē sablīvējas cits uz cita un slikti žūst.

Uz horizontāli izvilktām aukliņām var žāvēt arī lakstus, ko iepriekš
sasien nelielos kūlīšos.

Drogas nedrīkst izklāt uz apdrukāta papīra.

Drogas var žāvēt kā dabiskā (saules), tā mākslīgā siltumā. Žā-

vējot saules siltumā, lielāko daļu drogu nedrīkst tieši apspīdēt sau-

les gaisma, bet tās jānovieto ēnā. Saules gaismā drogas var zaudēt

krāsu, hlorofilam vai citām darbīgajām vielām noārdoties.



12

Tieši saulē var žāvēt tikai mizas vai dažas bezkrāsainas augu

pazemes daļas, kas satur tannīnus, kā, piemēram, zalkšu sūreņu, re-

tēju vai brūnvālīšu sakneņus.
leteicams augus žāvēt mākslīgā siltumā, kad iespējams regulēt

temperatūru, vēdināšanos, tad augi ātrāk izžūst un mazāka ir var-

būtība, ka mainītos ķīmiskais sastāvs. Mākslīgā siltumā var žāvēt

visas drogas. Šādam nolūkam izmanto īpašas kaltes vai augļu kal-

tes. Mājas apstākļos noderīgas maizes krāsnis vai plītskrāsnis, taču

stingri jāievēro, lai temperatūra nebūtu augstāka kā pieļauts.
Telpai, kur drogas žāvē, jābūt tīrai un labi vēdināmai. Nedrīkst

žāvēt drogas telpā, kurā ir kāda specifiska smaka (benzīna, petrole-
jas v. tml.).

Augus, kas satur ēteriskās eļļas, žāvē 25—35° (40°) temperatūrā,
jo augstākā temperatūrā ēteriskās eļļas izgaist. Sirds glikozidu dro-

gas var žāvēt 50—60° siltumā, alkaloidu augus 40—50° temperatūrā.
Sulīgus augļus, kuros ir askorbīnskābe, žāvē mākslīgā siltumā, tomēr

temperatūra nedrīkstētu būt augstāka par 80—90°.

Dzelteno kaķpēdiņu, kumelīšu, pelašķu, māllēpju u. c. ziedus ne-

drīkst žāvēt augstā temperatūrā bēniņos zem skārda jumta.
Augļus sāk žāvētavā žāvēt zemākā temperatūrā, temperatūru pa-

kāpeniski paaugstinot līdz 05 °C.

2. att. Statņi un rāmītis ar audekla dibenu ziedu

un lapu žāvēšanai.



Krāsns temperatūra it īpaši jāpārbauda sākumā, pirms drogu ievie-

tošanas. Ja nav attiecīga termometra, krāsnī iemet papīra gabalu;
ja tas nesagruzd, tad krāsnī bez bažām var ievietot drogas.

Žāvēšanas laikā drogas vismaz vienreiz dienā jāapgroza. Katrā

ziņā žāvēšanas telpās (bēniņos, krāsnīs v. c.) jāievēro vislielākā

tīrība. Priekšzīmīgi tīriem jābūt arī visiem priekšmetiem (paklājiem,
sietiem, kastēm utt), ar kuriem drogas saskaras.

Drogas jāizžāvē līdz noteiktai sausuma resp. mitruma pakāpei sa-

skaņā ar valsts standarta noteikumiem. Praktiski par izžuvušiem uz-

skata, piemēram, ziedus un lapas, ja tie, saspiesti saujā, nesalīp, bet

paberžot viegli sabirst pulverī.
Pārbaudot saknes vai lakstus, jāņem vērā resnāko daļu izžūšanas

pakāpe.
Homeopātijā (ar retiem izņēmumiem) izmanto tikai svaigus

augus.
Drogu vērtība lielā mērā atkarīga no tā, kādos apstākļos tās uz-

glabā. Drogas jāsargā no putekļiem un mitruma, lai tajās neieviestos

pelējumu sēnes. Dažas drogas, piemēram, balto panātru un deviņ-

vīruspēka ziedi, dižzirdzeņu un lupstāju saknes, ir ļoti higroskopiskas
un ātri uzsūc mitrumu. Šādas drogas uzglabājot, it īpaši jāraugās,
lai telpa būtu sausa.

Izžāvētās drogas uzglabā iesaiņotas tīrā tarā. Par taru var

izmantojot tīras divkāršas papīra kulītes (t. i., ieliek vienu papīra
kulīti otrā), labi noslēdzamas koka kastītes vai stikla traukus (ēterisko
eļļu drogām). Drogu uzglabāšanai neder polietilēna maisiņi, jo tajos
drogas ātri sapel. lesaiņotās drogas novieto īpašā, tīrā, sausā telpā,
kur temperatūrai pastāvīgi jābūt 10—15 °C.

Indīgās drogas jāuzglabā atsevišķi, lai tās nesajauktos ar citām

drogām.
Strādājot ar indīgiem augiem, nedrīkst aizskart ar rokām acis,

muti, seju, kamēr rokas nav rūpīgi nomazgātas. Pārcilājot vai tīrot

indīgo augu drogas, deguns un mute jāaizklāj ar mitru marli vai

tīru, mitru dvieli. Pēc pabeigtā darba rūpīgi jānomazgā rokas, seja,

jāpārmaina drēbes. leteicams lietot īpašu virsvalku.

Lai cik rūpīgi drogas arī neuzglabātu, ar laiku tās tomēr kļūst

mazvērtīgākas, mainoties un izzūdot aktīvajām vielām. Tādēļ par

drogu uzglabāšanu pastāv īpaši noteikumi, kurus izdevusi PSRS Ve-

selības aizsardzības ministrija.
Parasti ziedu un lakstu drogas atļauts uzglabāt I—2 gadus, sak-

nes, sakneņus, gurnus un mizas — 3—5 gadus. Taču ir drogas, ku-
ras atļauts glabāt un lietot pat 10 gadus (piemēram, lakricas sak-
nes) vai neierobežotu laiku (piemēram, staipekņu sporas). Melno
berzu piepi drīkst uzglabāt tikai 4—6 mēnešus.

Drogas pieņem aptieku pārvaldes tieši vai caur lauku aptiekām.
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ZĀĻU GATAVOŠANA NO DROGĀM

No ārstniecības augiem izgatavo kā šķidras, tā cietas zā|u formas.

Zāļu formas, kurās ir visas no augiem izvilktās vielas — gan dar-

bīgās vielas, gan pavadītājvielas un balastvielas, sauc par galēnis-
kiem preparātiem '. Maksimāli attīrītās zāļu formas sauc par neo-

galeniskām. Neogalenisko preparātu stabilitāti palielina, pievienojot

konservējošas vielas, bet standartizē, t. i., nosaka nepieciešamo ak-

tivitāti (darbību) izmēģinājumos ar dzīvniekiem. Aptiekās pēc A

saraksta indīgos un narkotiskos līdzekļus uzglabā ieslēgtus speciālos
skapjos (uz skapja durvīm iekšpusē uzraksts A Venena), pēc B sa-

raksta — stipri darbīgos līdzekļus uzglabā atsevišķi skapjos vai sei-

fos (uzraksts — B Heroica).

Neogaleniskos preparātus var uzņemt iekšķīgi caur muti — per os,

lietot ārīgi un injicēt (muskulī, vēnā) vai citādi uzņemt iekšķīgi, ap-

ejot muti, t. i., parenterāli.
No ārstniecības augiem biežāk izgatavo šādas zāļu formas.

Spccics, -ci (Sp., Spec.) — zāļu tēja
Infusum, -i (Inf.) — uzlējums
Decoctum, -i (Dcc.) — novārījums

Tinctura, -ae (Tinct., T-ra) — tinktūra

Extractum, -i (Extr.) —
ekstrakts

Extractum fluidum (Extr. fluid.) — šķidrs ekstrakts

Extractum spissum (Extr. spiss.) — biezs ekstrakts

Extractum siccum (Extr. sicc.) — sauss ekstrakts

Pulvis, -eris (Pulv.) — pulveris

Tabuletta, -ae (Tabul., Tab.) — tablete

Unguentum, -i (Ung.) — ziede

Solutio, -onis (Sol.) — šķīdums

Sirupus, -i (Sir.) — sīrups
Succus, -us (Succ.) — sula

Oleum, -i (01.) — eļļa

Mucilago, -mis (Muc, Mucil.) — gļotas

Cataplasmata, -ae — kataplazma.

Lielāko daļu zāļu saņem pēc receptes. Recepte ir ārsta norādījums
farmaceitam par zāļu sastāvdaļām, pagatavošanas veidu un norādī-

jums slimniekam, kā zāles lietojamas.

Recepti (latīņu valodā recipe — ņem; Rp.) pieņemts rakstīt latīņu

valodā, pie tam vispirms min svarīgākās sastāvdaļas. Receptēs biežāk

tiek lietoti šādi saīsinājumi:
āā

— ana (partes aequales) — līdzīgās daļās
M. — Misce — sajauc

1 Par galeniskicm preparātiem tās nosauktas, godinot romiešu ārstu Klau-

diju Galenu, kas pirmais sāka lietot slimu cilvēku dziedināšanai izvilkumus

no augiem.
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f. — Fiat — lai pagatavotu
M. f. (Mf.) — Misce fiat — sajauc, lai pagatavotu
D. — Da, dentur — ņem

D. t. d. (Dtd.) — Da (dentur) tales doses — ņem tādas devas

S. — Signa, signetur — apzīmē
D. S. (DS ) — Da, signa, dentur, signetur — ņem, apzīmē
M. D. S. (MDS.) — Misce, da, signa — sajauc, izsniedz, apzīmē
D. t. d. N. 10 — Dentur (da) tales doses numero decem — ņem

10 tādas devas

D. t. d. N. 10 m tabul.
— Dentur tales doses numero decem m

tabulettis — ņem tādas devas 10 tabletēs

M. f. pulv. D. t. d. N. 10 — Misce fiat pulvis. Dentur (da) tales

doses numero decem — sajauc, lai pagatavotu pulveri. Ņem 10 tādas

devas (pulverus).

Zāļu sastāvdaļas receptēs parasti raksta gramos un grama daļās
(mēra vienību neatzīmē):

1 grams 1,0

1 decigrams 0,1 (viena desmitdaļa grama)
1 centigrams 0,01 (viena simtdaļa grama)
I miligrams 0,001 (viena tūkstošdaļa grama)
1 decimiligrams 0,0001 (viena desmittūkstošdaļa grama)

Kājas apstākļos no drogām var pagatavot tējas, uzlējumus, no-

vārījumus, sulas, vienkāršotā veidā dažas tinktūras un ziedes, pulve-
rus, mitras un sautējošas kompreses, apliekamos, inhalācijas, vannas.

Mērot drogas un vajadzīgo šķidruma daudzumu, pieņemts, ka ap-
tuveni

1 tējas glāzē ir 200 ml (g) ūdens

1 kafijas tasē
„

150
„ „

1 ēdamkarotē
„ 15

„ „

1 desertkarotē
„

10
„ „

1 tējkarotē „
5

„ „

ēdamkarotē tējkarotē

g g

Sausu lakstu vai lapu pulveris 7—B 2,5—3

Augļu, sakņu, sakneņu pulveris 10 3,5
Ziedu pulveris 3,5 1,25

Jāievēro, ka karotes tilpums resp. svars var svārstīties ne vien

atkarībā no drogas rakstura, bet arī no tā, cik pilnu karoti paņem.
Piemēram, ozolu mizu pulveris līdz malām pilnā tējkarotē ir 1,5 g,
ar kaudzi — 4 g, līdz malām pilnā ēdamkarotē — 5,5 g, bet ar

kaudzi — 13 g. Sādā veidā drogu svaru zāļu pagatavošanai un arī

zāļu devas lielumu var noteikt tikai samērā nevainīgiem dziedniecības

līdzekļiem. Indīgām drogām ir īpašas dozas un svars jāievēro sevišķi

stingri.
Pieaugušam cilvēkam uz 200 g ūdens parasti ņem s—lo g drogas.

Lapu, ziedu un lakstu drogas gandrīz vienmēr ņem vairāk neka

saknes, sakneņus vai citas auga pazemes daļas. Bērniem 6 —9 gadu
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vecumā devas parasti ir uz pusi mazākas, 2—6 gadu vecumā —

lU daļa no drogas daudzuma, kāds norādīts pieaugušajiem.
Uzlējumus, ko izmanto kuņģa un zarnu slimību ārstēšanai, arī tos,

ko lieto pret vēdera aizcietējumu, dzer nesaldinātus. Turpretī tās

zāles, ko lieto pret klepu, stipri saldina. Katrā gadījumā par

drogas lietošanu ieteicams sazināties ar ārstu.

Pirms zāļu pagatavošanas drogas sasmalcina.

Lapas un lakstus sasmalcina tā, lai daļiņas nebūtu lielākas par
5 mm, stumbrus, saknes, sakneņus un mizas — ne lielākas par 3 mm,

augļus, sēklas — lai daļiņas nebūtu lielākas par 0,5 mm.

Lakstus, lapas, mizas un saknes parasti sagriež vai saberž, cietās

saknes un sakneņus sadauza, sēklas un augļus samaļ speciālās dzir-

naviņās. Ādainās lapas (piemēram, milteņu) sasmalcina rupjā pul-
veri, lai daļiņas nebūtu lielākas par 1 mm.

Drogas tējām, novārījumiem, uzlējumiem, ko lieto iekšķīgi un

ārīgi skalošanai, izsijā caur sietu, kam acis 4—6 mm, vannām —

caur sietu, kam acis 2 mm, kompresēm drogas izsijā caur sietu ar

1,4 mm lielām acīm.

Drogas ārīgai lietošanai principā sagatavo tāpat kā iekšķīgai,
tikai ņem lielākā daudzumā, piemēram, vannai izlieto 250—1000 p

drogu.
Zāļu līdzekļus sagatavo stikla, fajansa, emaljētos vai citādos

nemetāla traukos; metāla traukus nedrīkst lietot.

Visus preparātus, kurus lieto acu slimībās, gatavo aseptiski.
Zāļu tējas (species) ir visvecākā zāļu forma. Tās ir atsevišķas

augu drogas vai drogu maisījums, no kura mājas apstākļos (reti ap-
tiekās) pagatavo tēju, uzlējumu, novārījumu, kompreses v. tml. Pa-

rakstot zāļu tēju, norāda, kā to sagatavot. Parasti zāļu tējas netiek

stingri dozētas — tās mēra ar karotēm, dzer pa glāzei, pusglāzei
vai tamlīdzīgi (sk. zāļu tējas). Dažreiz zāļu tējām pievieno arī

šālis, ēteriskās eļļas u. c. vielas. Tās izsmidzina uz drogām ar pul-
verizatoru, tad drogas pārjauc un izžāvē, pie tam temperatūra ne-

drīkst būt augstāka par 60 °C.

Aptiekā pirktās zāļu tējas ir sasmalcinātas. Ja izmanto paša ievāk-

tas drogas, tās attiecīgi jāsasmalcina. Pie tam, ja tējai ņem vairāku

augu drogas, katru sastāvdaļu sasmalcina atsevišķi un rūpīgi sajauc,
lai tās sadalītos vienmērīgi.

Ziedus un sīkas ziedkopas, izņemot liepu ziedus, izmanto veselus.

Nesasmalcinātus lieto ari dažus augļus (mellenes, avenes v. c), kā

arī sēklas.

Tējas sagatavo vienai dienai, t. i., vienu, divas vai trīs glāzes
(tases). Aromātiskās ēterisko eļļas augu tējas, piemēram, kumelīšu,
ķimeņu, piparmētru v. c, vislabāk gatavot tikai vienai reizei.

Ja nav citu norādījumu, tējas dzer rītā un vakarā, kā arī pus-
dienā pirms ēšanas vai kā mēdz teikt — tukšā dūšā. Sviedrēšanas

tējas dzer karstas un atrodoties gultā.
Uzlējumi (infusa) un novārījumi (decocfa) ir augu drogu ūdens

izvilkumi vai speciālu šim nolūkam sagatavotu ekstraktu (koncentrātu)
šķīdumi. Kā uzlējumus, tā novārījumus lieto gan iekšķīgi, gan ārīgi.
Tā kā tie ātri bojājas, tos gatavo tikai tik, cik vajadzīgs I—3 die-

nām, un uzglabā tumšā, vēsā vietā.

Sagatavojot uzlējumu vai novārījumu, sasmalcināto drogu ievieto

tā saucamajā infūzu aparātā, aplej ar istabas temperatūras vai ver-

došu ūdeni, apsedz ar vāku un karsē, bieži maisot, plūstošos ūdens
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tvaikos. Novārījumu karsē 30 minūtes, uzlējumu 15 minūtes. Ūdeni

uzlej ar uzviju (10—15% vairāk), ņemot vērā iztvaikošanu.

Pēc tam infūzu aparātu izņem no vannas un dzesē novārījumu
istabas temperatūrā 10 minūtes, uzlējumu — vismaz 45 minūtes. Tos

izkāš caur filtru, biezumus nospiež, tad vēlreiz izkāš. Ja vajadzīgs,
pielej destilētu ūdeni, lai iegūtu parakstīto izvilkuma tilpumu.

Izvilkumus no drogām, kas satur miecvielas (piemēram, retēju un

zalkšu sūreņu sakneņu, ozolu mizu v. c), kāš tūlīt, tiklīdz izņem

infūzu aparātu no ūdens vannas.

Izgatavojot uzlējumu vai novārījumu no drogām, kas satur alka-

loidus, pieliek tik daudz citronskābes vai vīnakmeņskābes (var ņemt
arī sālsskābi), cik ņemtajā drogas vairumā alkaloidu.

Ja receptē nav norādīts drogas daudzums, tad 10 svara daļas dro-

gas ņem uz 100 tilpuma daļām iegūstamā uzlējuma vai novārījuma.

Melnajiem graudiem, maijpuķīšu lakstiem, baldriāna sakneņiem un

saknēm attiecība ir 1 :30. Stipri darbīgām drogām uz 1 svara daļu
drogas rēķina 400 tilpuma daļas izvilkuma šķidruma.

Pagatavojot uzlējumus aukstā veidā (infusa frigide parāta), drogu

aplej ar noteiktu daudzumu auksta destilēta ūdens un atstāj istabas

temperatūrā 4—20 stundas. Šajā laikā uzlējumu bieži saskalina. Pēc

tam šķidrumu nokāš, nospiežot biezumus. Ja vajadzīgs, pielej tik

daudz auksta ūdens, lai iegūtu norādīto uzlējuma daudzumu.

Parasti no lapām, ziediem un lakstiem gatavo uzlējumu, no sak-

nēm, sakneņiem un mizām — novārījumu.
Mājas apstākļos uzlējumu gatavo šādi. Emaljētā vai citādā ne-

metāla traukā ievieto sasmalcināto drogu, aplej ar verdošu ūdeni un

ļauj 15—30 minūtes (vai arī visu nakti pamazām dziestošā siltumā,

piemēram, plītskrāsnī) sutināties (ievilkties), tad izkāš caur marli vai

smalku sietiņu. Aukstam uzlējumam ņem aukstu novārītu ūdeni un

ļauj stāvēt 4—20 stundas (vai vairāk).
Gatavojot novārījumu, drogu aplej ar aukstu ūdeni un vāra

10 minūtes līdz 2 stundas (dažreiz arī ilgāk), kad šķidrums padzi-
sis, to izkāš.

Tā kā gatavojot novārījumu, uzlējumu daļa ūdens iztvaiko, daļu

uzņem droga, ūdens jāņem vairāk. Sakņu un sakneņu novārījumam
vai uzlējumam ņem papildus pusotra daudzuma ūdens no drogas
svara, mizām, lakstiem, lapām, ziediem — divkārtīgu, sēklām, aug-
ļiem — trīskārtīgu daudzumu no drogas svara. Piemēram, milteņu

lapu novārījumam 20,0—200,0 nem 20,0 g lapu un 200,0+(20X2) =

=240,0 ml ūdens.

Uzlējumam vai novārījumam, ja droga nesatur stipri aktīvas vielas,

ņem 1 svara daļu drogas uz 10—20 tilpuma daļām ūdens [10,0
(20,0)—200,0; 10,0(20,0) : 200,01, t. i., apmēram I—3 ēdamkarotes ar

kaudzīti lakstu uz 1 glāzi ūdens. Ja drogā ir stipri darbīgas vielas,
attiecība ir 1 : 30, ja indīgas — 1 : 200, 1 : 400.

Dažas drogas gatavo arī kombinētā veidā. Vispirms drogu aplej
ar aukstu ūdeni un, pastāvīgi saskalinot, atstāj vienu divas stundas

stāvēt. Tad auksto šķīdumu nolej kādā traukā, bet drogai uzlej ver-

došu ūdeni un ļauj noteiktu laiku sutināties. Pēc tam abus šķīdumus

salej kopā.
Ķīnas medicīnā lielāko daļu drogu lieto novārījumu veidā: attie-

cīgo daudzumu drogas aplej ar 600—800 g verdoša vai auksta ūdens

un vāra, kamēr paliek 200—300 g šķidruma. Šādu novārījumu dzer

pa 100 g 3 reizes dienā. Tinktūras mājas apstākļos izvelk, drogas
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aplejot ar degvīnu vai vīnu un paturot noteiktu laiku silta vietā vai

vasarā — saulē. Trauku ar tinktūru katru dienu saskalina.

Vitamīnu dzērieniem nedrīkst lietot savītušas lapas, tādēļ
tās jāizmanto nekavējoties. Tikko ievāktas, lapas ātri sasmalcina (lai

gaisa skābekja ietekmē askorbīnskābe neoksidētos), uzlej verdošu

ūdeni (uz 1 daļu lapu, ņem apmēram 4 daļas ūdens), uzmanīgi sa-

maisa un ļauj atdzist. Aplejot drogas ar verdošu ūdeni, fermenti, kas

šķeļ C vitamīnu, tiek inaktivēti.
Tinktūras (tincturae) ir izvilkumi spirtā, ēterī, spirtā-ūdenī vai

spirtā-ēterī. Smalki sagrieztu vai rupjā pulverī sasmalcinātu drogu
aplej ar 40° vai 70° spirtu un atstāj (macerē) istabas temperatūra
7—B dienas, pie tam šajā laikā to bieži apmaisa. Tad izvilkumu no-

kāš, nospiežot biezumus. Palikušos biezumus aplej vēlreiz ar attiecīgo
šķīdinātāju (spirtu, ēteri v. c.) un atkal izkāš un nospiež. legūto iz-

vilkumu atstāj dažas dienas temperatūrā, kas nav augstāka par B°C

un pēc tam filtrē. Šādā veidā iegūst tinktūras ar macerāciju.
Ja tinktūras iegūst ar perkolācijas paņēmienu, tad sasmalcināto

drogu samitrina ar attiecīgo šķīdinātāju un atstāj 4 stundas uzbriest.

Uzbriedušo drogu ievieto īpašā traukā — perkolatorā un tecina virsū

šķīdinātāju, kamēr tas apņem visu drogu un sāk pilēt no tās pa per-
kolatorā apakšējo atveri. Ar šķīdinātāju aplieto drogu atstāj perkola-
torā 48 stundas. Pēc tam lēnām nopilina vajadzīgo daudzumu tinktū-

ras, t. i., no 1 daļas drogas 5 vai 10 daļas tiktūras.

Tinktūru iegūšana ar peikolāciju ir sarežģītāka nekā ar macerāciju,
taču tajās ir vairāk ekstraktīvo vielu. Vienu svara daju drogas ņem

uz 5 tilpuma daļām iegūstamās tinktūras; drogām, kas satur stipri
darbīgas vielas, attiecība ir 1 : 10.

Gatavai tinktūrai jābūt dzidrai ar drogai raksturīgu smaržu un

garšu. Tinktūras izgatavo farmaceitiskās rūpniecības uzņēmumi atbil-

stoši noteiktajam standartam.

Ekstraktus (exiracia) iegūst, izvelkot no drogām darbīgās vielas

spirtā vai ēterī; pēc tam izvilkumu ar dažādām metodēm ietvaicē.

Ekstraktos darbīgās vielas ir daudz koncentrētākā veidā nekā tinktū-

rās. Izšķir šķidrus ekstraktus (extracta fluida), biezus (extracta spissa)

un sausus ekstraktus (extracta sieca).
Sula (succus) bieži vien ir efektīvāks līdzeklis nekā uzlējums,

novārījums vai tinktūra, jo tajā pilnīgi vai gandrīz pilnīgi nemainītas

saglabājas aktīvās vielas. Sulai ņem slimību un kaitēkļu nebojātas
augu daļas (lakstus, ziedus, augļus vai saknes), ja vajadzīgs no-

mazgā un sasmalcina — saberž fajansa vai emaljētā traukā ar fa-

jansa, stikla vai koka stampiņu. Sulu izspiež caur plānu drānu vai

marli vai ar speciālu presi vai sulu spiedi. Lai iegūtu no augļiem
cik iespējams visu sulu, atlikušajiem biezumiem der pieliet mazliet

ūdens un izspiest vēlreiz. Upenes, avenes, ērkšķenes u. c. augļus, no

kuriem vispār sulu grūti iegūt, var ielikt emaljētā vai ugunsizturīgā
stikla traukā, uzliet nedaudz ūdens (uz 1 kg augļu apmēram l/j glāzi
ūdens), un pakarsēt līdz 60—65°; pēc tam sulu izspiež caur marli

vai citu plānu drānu. Ja nav sulu spiedes, burkānus, bietes, kāpostus
un citus dārzeņus samaļ ar gaļas mašīnu (vai sarīvē); pēc tam sulu

izspiež.
Izspiesto sulu konservē, pieliekot 40° vai 70° spirtu (attiecībā 1:1),

ļauj stāvēt 2 nedējas, tad filtrē. Augļu sulas, kuras lieto lielākā vai-

rumā dietoterapija, ziemai uzglabā pasterizētas. Svaiga un pasteri-
zēta augļu (ābolu, dzērveņu, aveņu, aprikožu v. c.) sula bagāta ar
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aug|ii cukuriem, skābēm, pektīnvielām, miecvielām, minerālvielām,

vitamīniem, fermentiem, aromātiskām vielām, tās ieteicamas pie
saaukstēšanās slimībām, kuņģa-zarnu trakta darbības regulēšanai,
ūdens un sāļu līdzsvara normalizācijai organismā.

Ziedes (unguenta) un eļļas (olea) ir mīkstas konsistences līdzekļi.
Ziedes gatavo no smalkā pulverī sasmalcinātas drogas un tā sau-

camās pamatmasas, kas mēdz būt augu vai dzīvnieku taukvielas.

No dzīvnieku taukvielām visbiežāk ziedēm izmanto (arī tautas

medicīnā) cūku iekšējo orgānu tīrītus taukus, kas nekairina ādu un

labi uzsūcas. Lieto arī hidrogenizētus taukus, aitu vilnas vaskus —

lanolinu, vaļveidīgo vaskus
— spermacetu, vazelinu, parafīnu, gli-

cerīnu u. c. No augu taukvielām jeb eļ|ām lieto olīvu, persiku, saul-

puķu, linu u. c. eļļas, kurām nereti piejauc cietas taukvielas, kas

šķīst eļļā.
Ziedes pamatmasu izvēlas atkarībā no tā, vai ziedei jāiesūcas ādā

vai arī tā paredzēta kā segziede. Segziedes jeb aizsargziedes lieto,
lai pasaudzētu ādu vai gļotādu no ārējo kairinātāju vai nelabvēlīgu
apstāk|u iedarbības, no infekcijas Adā iesūcas augu un dzīvnieku

taukvielas, jo tās šķīst lipoīdos; neiesūcas vazelīns, parafīns un citas

sintētiskas taukvielas. Tautas medicīnas līdzekļiem ziedes ieteicams

gatavot ar augu eļļām, jo ar dzīvnieku taukvielām ziedes ātrāk bo-

jājas.
Eļļas tāpat kā ziedes satur drogas un parnatmasu — kādu augu

eļļu (olīvu, riekstu, saulpuķu v. c). Eļļām var izmantot kā svaigas,
tā žāvētas drogas, tās lieto iekšķīgi vai ārīgi.

Ziedes, eļļas, tāpat kā zāļu tējas, pieder pie vecākajām zāļu
formām.

Sīrupi (sirupi) ir koncentrēti cukura šķidinājumi ūdenī, drogu iz-

vilkumos, augļu sulās vai zāļu vielu šķīdumos, kuros ir spirts. Sī-

rupus parasti lieto zāļu garšas uzlabošanai.

Ja sīrups sastāv tikai no ūdens un cukura, tad tas ir vienkāršs

sīrups — Sirupus simplex. Sīrupam var būt pielikti drogu izvilkumi,

augu sulas vai citi darbīgi komponenti, tāds sīrups ir salikts —

Sirupus compositus, kā, piemēram, alteju sīrups — Sirupus Althaeae.

Saliktos sīrupus lieto kā zāļu līdzekļus.
Aromātiskie ūdeņi (Aauae aromaticae) ir ēterisko eļļu šķīdums

ūdenī. Tos lieto, lai uzlabotu zāļu garšu un arī kā zāles.

Šķīdumi (solutiones) ir cietu vai šķidru zāļu vielu šķīdinājumi
destilētā ūdenī (retāk spirtā). Tos plaši lieto kā iekšķīgi, tā ārīgi,
dozē karotēs vai pilienos. Pieņem, ka 1,0 g ūdens ir 20 pilieni, 1,0 g
spirta tinktūras — 50 pilieni. Šķīdumiem ārīgai lietošanai norāda dar-

bīgo vielu koncentrāciju procentos.
Gļotas (mucilagines) ir pusšķidras zāļu formas, kuras iegūst no

augiem, kas satur gļotvielas. Tās sagatavo kā izvilkumus ar karstu

(vai aukstu) ūdeni vai citādā veidā. Gļotas lielo iekšķīgi per se vai

ievada rektāli kā ārstniecības klizmas. Pārklādamas iekaisušos audus,
gļotas pasargā tos no kairinošu aģentu iedarbības, mazina berzi, silda

audus. Tās lieto, lai paildzinātu zāļu ietekmi, ja jāievada zāļu vielas

ar asu, piededzinošu darbību, ar netīkamu smaku vai garšu, kā arī

sniedzot palīdzību dzemdībās, ja dzemdību ceļi sausi.
Pulveri (pulveres) ir cieta zāļu forma. Tos gatavo no vielām, kas

gaisa nesadalās. Lieto iekšķīgi un ārīgi, šķīdumu pagatavošanai mā-

jas apstākļos u. c. Pulveriem pēc farmakopejas noteikumiem ir 8 sa-

smalcinājuma pakāpes; ar vissmalkākajiem pulveriem apkaisa brūces,



gļotādas. Pulveros var būt viena ārstniecības viela (vienkārši pul-
veri) vai vairākas (jaukti pulveri), tie var būt kristāliski vai amorfi.

Atsevišķo pulveru svars 0,2—1,0 Lai šo svaru iegūtu, darbīgai
vielai pievieno kādu pamatvielu, piemēram, piena cukuru — Saccha-

rum lactis.

Pulverus parasti dozē, tie ir dozētie jeb dalītie pulveri (pulvis
divisus); nedozētos pulverus (pulvis non divisus) dozē pats slimnieks

apmēram (pa naža galam, tējkarotei v. tml.) vai medicīnas personāls.
Tautas medicīnā pulverus iegūst, drogas cik vien iespējams smalki

saberžot un pēc tam atsijājot rupjākās daļas. Lieto ārīgi (apkaisa
brūces, čūlas v. tml.) vai iekšķīgi.

Tabletes (tabulettae) ir apajās plāksnītēs saspiestas pulverveida
ārstniecības vielas, kurām vajadzības gadījumā pieliek indiferentas

vielas — piena cukuru, cieti v. tml. Tās ļoti plaši lieto gan tādēļ, ka

var precīzi dozēt, gan tāpēc, ka tabletes ērti lietot un uzglabāt. No

tabletēm gatavo arī šķīdinājumus. Ražo rūpnieciski.
Kataplazmas (cataplasmata) lieto ārīgi. Drogai uzlej ūdeni līdz

rodas putriņai līdzīga masa un uzsilda saskaņā ar norādījumu līdz

miesas temperatūrai vai karstāku. To uzliek tieši uz miesas vai ieliek

marles vai citādas drānas maisiņā un uzliek slimajai vietai. Lai kata-

plazma tik drīz neatdzistu, to pārklāj ar pergamentu vai vaska drānu

un vēl ar vilnainu drānu. Kataplazmu atstāj, kamēr tā atdzisusi.

Izšķir mīkstinātājas, sadalītājas, sāpju remdinātājas, kairinātājas
un vēsinātajās kataplazmas. Pēdējās gatavo no aukstiem šķidrumiem
un tām drogas parasti neizmanto.

Zāļu vannas (balnea medicata) ir vannas ar drogu izvilkumu vai

novārījumu piemaisījumu. Drogu izvilkumu pagatavo, kā parasts, šķid-
rumu pielej vannai, bet biezumus iesien linu vai marles drānā un

ieliek vannā, kur tos nospiež. Pilnai vannai ņem 0,25—1 kg drogas.

Inhalācijas (inhalationes) ir zāļu līdzekļu ievadīšana kopā ar ieel-

pojamo gaisu. Tos var izsmidzināt ar pulverizatoru vai pielikt verdo-

šam ūdenim un ieelpot kopā ar ūdens tvaikiem. Šādā veidā uzņem

gāzveida vai viegli gaistošas šķidras vielas. Inhalācijām drogas pa-
rasti izmanto elpošanas ceļu iekaisumu, iesnu v. tml. slimību ārstē-

šanai, kā arī kosmētiskiem nolūkiem.

Ar inhalāciju ievadīto zāļu vielu darbība ir ātra, jo plaušu alveolu

sienas gāzveidīgās vielas viegli laiž cauri un tām ir Joti liela kopējā
virsma.

Disperti ir pulverveidīgas zāļu formas, kuras iegūst, centrifugāli
saputeklojot izvilkumus no ārstniecības augiem. Kā stabilitātes, tā

standartizācijas ziņā tie ir vislabākie sausie ekstrakti. Augu dabiska-

jam sastāvam it īpaši atbilst no svaigiem augļiem iegūtie disperti.
Tie Joti noderīgi aptieku praksē, jo var aizstāt receptūrā uzlējumu,
novārījumu, sauso un šķidro ekstraktu izgatavošanu. Mūsu zemes ap-

tieku praksē tomēr vēl netiek lietoti.



21

DARBĪGĀS VIELAS

Augu nozīmi ārstniecībā nosaka darbīgās jeb farmakoloģiski ak-

tīvās vielas, kas organismā iekļuvušas ietekmē vielu maiņu, atsevišķu

orgānu vai šūnu grupu dzīvības procesus un funkcijas. Darbīgās

vielas var būt visā augā vai atsevišķos auga orgānos — ziedos, lapās,
saknēs vai citur un atkarībā no tā drogām ievāc visu augu vai auga

daļas, kur darbīgo vielu visvairāk. Darbīgo vielu daudzums augos
nav pastāvīgs, bet atkarīgs no auga attīstības fāzes, augtenes, gada
laika, novākšanas, uzglabāšanas un citiem apstākļiem.

Bez darbīgajām vielām augos ir pavadītājvielas, kas dažkārt at-

vieglo aktīvo vielu uzsūkšanos, maina īpašības un var būt pat kai-

tīgas. Augos ir arī balastvielas — medicīniski indiferentas vielas,
kurām nav nozīmes, taču tās ņem vērā, apstrādājot un sagatavojot
drogas. Sāds dalījums ir nosacīts, vielu grupas nevar krasi norobe-

žot —
vienā gadījumā kāda viela var būt balastviela, citā — ar ārst-

niecisku nozīmi.

Pēc ķīmiskā rakstura darbīgās vielas ir ļoti dažādas. Visvecākie

zāļu augi ir tie, kas satur krāsvielas, ēteriskās eļļas, sveķus, ar

tiem dziedēja kaites, remdēja sāpes, izkrāsoja miesu, pēc nāves iebal-

zamēja mirušos. Meklējot arvien labākas zāles un tādas, kas ātrāk

dziedē, ķīmiķu uzmanību saistīja galvenokārt alkaloidu un glikozidu
augi, no kuriem vairāki ir labi izpētīti.

Modernās tehnikas pārsātinātās dzīves pulss jaunu pavērsienu
devis uzskatos par darbīgajām vielām. Šobrīd vajadzīgas nevien

vielas, kas noder pie dažādām saslimšanām, bet jo vairāk nepie-
ciešami līdzekļi, kas novērš nogurumu, ceļ darba spējas, paaugstina

organisma pretestību saslimšanai, svarīgi atrast nenarkotiskas vielas,

kas stimulē cilvēka psihisko darbību vai vienkāršāk sakot — uzlabo

garastāvokli, līdzekļi, kuri nevien pagarina mūžu, bet palīdz saglabāt
darba spējas līdz dzīves norietam. Tas nozīmē, ka beidzies darbīgo
vielu pētīšanas alkaloidu periods un arvien lielāka uzmanība tiek vel-

tīta glikozīdiem, flavonoīdiem, polisaharīdiem un citām vielu grupām,
ka arvien lielāka uzmanība tiek veltīta profilaksei. Pēc tagadējiem
uzskatiem ārstniecības augu labestību nenosaka kāda galvenā dar-

bīgā viela, bet pa lielākai daļai viss vielu komplekss.

Terpēni (GoHi 6 ) ir ogļūdeņraža izoprēna (CsHB ) polimerizacijas

produkti. Monoterpēnu struktūrā ir divkāršota, seskviterpēnu — trīs-

kāršota, diterpēnu — četrkāršota, triterpēnu — seškāršota izoprēna
formula, tetraterpēniem ir 8 posmi, politerpēniem vairāk nekā astoņi.

Terpēni var būt alifātiski jeb acikliski — ar vaļēju oglekļa ķēdi un

karbocikliski.

Terpēnu atvasinājumi pēc funkcionālo grupu rakstura mēdz būt

spirti, aldehīdi, ketoni, skābes v. tml. Aromātiskais terpenoīds_ ir spirts
timols, kas ir timiānu, raudeņu u. c. augu ēteriskajās eļļās.

Alifātiskie terpēni sastopami samērā reti. Mircēns, piemēram, ir
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miršu dzimtas augu, ocimēns —
baziliku ēteriskajās eļļās. Alifātisko

terpēnu atvasinājums ir spirts citronellols, kas ir rožu eļļā.
Monocikliskajiem terpēniem, piemēram, limonēniem, terpinēniem ir

1 _ sešlocekļu gredzens, bicikliskajiem — pinēniem, kamfēniem, karē-

niem v. c. ir 2 gredzeni — viens no tiem sešlocekļu, diterpēniem, tri-

terpēniem, politerpēniem var būt vairāk par 3 gredzeniem.
Limonēnam ir citronu smarža, tas ir citronu, mārsilu, priežu u. c.

augu ēteriskajās eļļās. Limonēna hidratacija rodas vienvērtīgi spirti
terpineoli, tie rada ceriņu ziedu smaržu. Pilnīgi hidrēts limonēns ir

metāns, no tā atvasināms spirts mentols, kas ir piparmētru un daudzu

citu augu ēteriskajās eļļās. Mentolam oksidējoties rodas ketons men-

tons — mētru ēterisko eļļu sastāvdaļa.
Bicikliskais terpēns ir pinēns, kas terpentīnā ir 80—95%- Pie šīs

grupas pieder arī ketons kampars, kuru iegūst sintētiski no pinēna.
Plaši izplatīts augos ir kamfēns; tas ir, piemēram, baldriānu, izopu,
kalmju, paegļu, priežu u. c. augu ēteriskajās eļļās. Diterpēnu atva-

sinājumi ir sveķskābes.
Triterpēni ir daži sterīni un hormoni. Tetraterpēni kā arī to

atvasinājumi tetraterpenoīdi dabā plaši izplatīti, piemēram, karotini,
karotinoīdi. Politerpēni ir naturālais kaučuks, gutaperča.

Liela terpēnu grupa ir seskviterpēni, kā arī seskviterpēnu skābekli

saturošie atvasinājumi — spirti, aldehīdi, ketoni, esteri u. c. Seskvi-

terpēni ir bezkrāsaini viskozi šķidrumi vai viegli kūstošas kristālis-

kas vielas ar īpatnēju, bieži vien tīkamu smaržu. Tiem visiem rak-

sturīga liela reaģētspēja un augos tie bieži sastopami. It sevišķi tie

modināja interesi, kad dažiem seskviterpēnu laktoniem konstatēja pret-
audzēju aktivitāti (sk. laktoni).

Terpēni un terpēnu atvasinājumi ir viena no augu ēterisko eļļu
galvenajām sastāvdaļām. To darbība ļoti dažāda — antiseptiska, vie-

tēji anestezējoša, pretiekaisumu v. tml.

Spirti jeb alkoholi atvasināmi no ogļūdeņražiem, ja vienu vai vai-

rākus ūdeņraža atomus ogļūdeņražu molekulā aizstāj hidroksilgru-

pas jeb oksigrupas — OH. Atkarībā no hidroksilgrupu skaita var

būt vienvērtīgi vai vairākvērtīgi piesātināti vai nepiesātināti spirti.
Vienvērtīgie alifātiskie spirti etilspirts, buti 1spirts, propilspirts u. c.

augos ir organisko skābju esteru veidā. Tā, piemēram, piesātinātie

vienvērtīgie spirti cerilspirts, miricilspirts gan brīvā gan esteru veidā

ir dažu palmu lapu vaskos. Nepiesātinātais vienvērtīgais spirts alil-

spirts ir sīpolu un ķiploku ēteriskajās eļļās Fitols esteru veidā ir

hlorofilā. Nepiesātināti spirti ir A un D vitamīni.

Divvērtīgie spirti — glikoli nav sastopami brīvā veidā, bet kā

tā saucamie acetāli. Trīsvērtīgie spirti ir glicerīni, četrvērtīgie — tet-

rīti, piemēram, eritrīts dažos ūdens augos, ķērpjos; piecvērtīgie —

pentīti, piemēram, ksilīts, adonīts, sešvērtīgie — heksīti. Sešvērtīgais

spirts sorbīts ir pīlādžu augļos, dulcīts — segliņos, cukurniedrēs,
dažās aļģēs, inozīts

— amuļos, plikstiņos, pienenēs, tā stereoīdie izo-

mēri ir vitamīnaktīvas vielas; mannīts ir ložņu vārpatu sakneņos,

lokos, cigoriņos. Mannītu (Mannitolum) kā spēcīgu diurētisku līdzekli

lieto pie smadzeņu tūskām u. c.

Aromātiskie spirti (hidroksilgrupa sānu ķēdē) brīvi vai kā benzo-

skābes, kanēļskābes, etiķskābes vai citu skābju esteri ir daudzu augu

ēteriskajās eļļās. Vienkāršākais aromātiskais spirts benzilspirts ir

akāciju, jasmīnu u. c. ziedu ēteriskajās eļļās, dažu augu sveķos, bal-

zāmos, piemēram etnameīnā, Peru balzamā, feniletilspirts rožu eļļā.
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Spirti augos bieži sastopami, n-butilspirts ir romiešu kumelītēs,

licptilspirts — krustnagliņu eļļā, otrējais nonilspirts — rūtu, kanēļ-

spirts — hiacintu ēteriskajās eļļās, farnezols ir maijpuķīšu ziedu

un rūgto apelsīnu jeb pomeranču — Citrus bigaradia Risso mizu

eļļās, geraniols ir rožu un ģerāniju ziedu eļļās, linaloolu satur kori-

andru, lavandu un maijpuķīšu ziedu ēteriskās eļļas.

Sterīni jeb steroli ir lielmolekulāri cikliskie spirti, tetracikliskā

ogļūdeņraža sterāna atvasinājumi. Tie nešķīst ūdenī, bet šķīst spirtā,
ēterī u. c. organiskajos šķīdinātājos. Dzīvnieku stcrīns jeb zoosterīns

ir holesterīns. No holesterīna veidojas žultsskābes un steroīdie hor-

moni. Ja asinīs pārāk daudz holesterīna, var rasties dažādi patolo-
ģiski stāvokļi (ateroskleroze, žultsakmeņu slimība — žultsakmeņos
dažreiz līdz 90% holesterīna). Augos ir holesterīna izomērs fitoste-

rīni. Ķīmiski tos raksturo nevien sānu ķēde, bet arī divkāršo saišu

skaits molekulā, piemēram, stigmasterīnam un brasikasterīnam ir 2,

ergosterīnam — D 2provitamīnam 3 divkāršās saites.

Sterīni ir brīvā veidā vai esteru veidā saistīti ar taukskābēm

(augu eļļās) vai arī saistīti ar olbaltumvielām. Kaut gan pastāv inte-

rese par fitosterīnu izmantošanu medicīnā, to fizioloģiskā aktivitāte

maz pētīta. Uzskata, ka tie piedalās holesterīna vielu maiņā.

Sitosterīns un stigmasterīns parasti sastopami vienkopus, tie ir

graudzāļu graudos, pākšaugu sēklas (pupiņās, sojā), dižzirdzeņu sak-

neņos, pienenēs, māllēpēs u. c. 8-sitosterins (Beta-sitosterinum) ir

holesterīna antagonists, to lieto pie aterosklerozes u. c. slimībām, kad

traucēta lipīdu vielu maiņa, iegūst no papīra rūpniecības atbirām.

Brasikasterins ir raksturīgs krustziežu sēklu fitosterīns, ergosterīns
ir dažās sēnēs, raugā, melnajos graudos. Sterīni ir D vitamīna pro-

vitamīni — no tiem ultravioleto staru ietekmē var rasties D vitamīni.

Fenoli ir aromātisko ogļūdeņražu atvasinājumi, kuru molekulas

kodolā viena vai vairāku ūdeņraža atomu vietā ir hidroksilgrupas.
Atkarībā no hidroksilgrupu skaita fenoli ir vienvērtīgi, divvērtīgi vai

trīsvērtīgi. Fenoli parasti ir kristāliskas vielas, kas labi šķīst spirtā

un ēterī; ūdenī šķīst tikai zemākie fenoli. Pēc ķīmiskās uzbūves tie ir

trešējie spirti.
Vienkāršākais fenols ir karbolskābe — viens no pirmajiem un ilgu

laiku svarīgākajiem dezinfekcijas līdzekļiem. Tagad lieto tikai in-

strumentu dezinfekcijai un kopā ar citiem komponentiem pie dažām

ādas slimībām. Divvērtīgiem fenoliem jeb dioksifenoliem iespējami
3 izomēri — pirokatehīns jeb o-dioksibenzols, rezorcīns jeb m-dioksi-

benzols un hidrohinons jeb p-dioksibenzols. Trīsvērtīgajiem fenoliem

jeb trioksifenolicm ir 3 izomēri — pirogallols, floroglucīns un oksihi-

drohinons. Fenoli augos bieži sastopami.

Dioksifenoli visbiežāk ir glikozīdiski saistīti ar cukuriem, tie ir

daudzu miecvielu un sveķu sastāvdaļa. Pirokatehīna metilatvasinājums

gvajakols bakteriostatiski aktīvs pret tuberkulozes mikobaktērijām,
ogļskābes estera veidā to lieto pie elpas ceļu kroniskiem iekaisumiem.

Pirokatehīna atvasinājums ir vanilīns un hormons adrenalīns. Piro-

katehīns kā arī pirogallols ir augu miecvielās. Rezorcīnu lieto kā

antiseptisku līdzekli, pie ādas slimībām (pie psoriazes, seborejas v. c).

Hidrohinons ir glikozidą arbutīna sastāvā; arbutīnu sastop milteņu,
brūkleņu, bumbieru lapās. Drogas ar hidrohinona glikozīdiem lieto

urīneeļu dezinfekcijai. Pirogallols rodas, ja silda gallusskābi. Tā ir

indīga kristāliska viela, kas labi šķīst ūdenī. Pirogallolu izmanto
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dermatoloģijā, pie ādas tuberkulozes, tā antiseptiskā darbība ir ļoti
spēcīga, tas ir daudz enerģiskāks reducētājs par rezorcīnu.

Floroglueīna un taukskābju savienojumi ir helmintocīdi; piemēram,
aspidinols, albaspidīns, filiksskābe ir melno ozolpaparžu sakneņos, ku-

rus lieto lenteņu izdzīšanai.

Fenoli bieži ir augu ēterisko eļļu sastāvdaļa un daudzos gadī-
jumos nosaka šo eļļu antiseptisko darbību.

Dabisko fenolu savienojumu klāstā liela grupa ir flavonoīdu, tādi
kā katehīni, leikoantociāni, flavonoli, antociāni, kumarīni. Tās ir

bioloģiski aktīvas vielas, pie tam lielākai daļai piemīt P vitamīnak-

tivitate. Terapeitiskās devās drogas, kuru darbību nosaka fenoli vai

to atvasinājumi, medicīnā plaši lieto (sk. ēteriskās eļļas, miecvielas,
biopigmenti).

Patreiz pazīstami ap divi tūkstoši fenolu. Pēc ķīmiskās uzbūves un

lokalizācijas augu orgānos tie atšķirīgi un aktīvi ietekmē dažādus

metaboliskos procesus.

Aldehīdi un ketoni. Aldehīdi — spirtu oksidacijas produkts vei-

dojas, ja pirmējiem spirtiem atņem vienu ūdeņraža molekulu; tiem

raksturīga — CHO grupa. Tos var uzskatīt arī par ogļūdeņražiem,
kuros ūdeņraža atomu aizstājusi aldehīdgrupa. Aldehīdiem ir liela

reaģētspēja, tie viegli polimerizējas.
Aldehīdi parasti ir ēteriskajās eļļās. Formaldehīds un acetaldehīds

ir. piemēram, lavandu ēteriskajās eļļās, anisaldehīds — anīsu, benzal-

dehīds — mandeļu, citronellāls— melisu, citrāls (geraniola aldehīds) —

melisu un kaķumētru ziedu un zemeņu lapu ēteriskajās eļļās. Kumīn-

aldehīds ir kanēļa eļļas sastāvdaļa, oksibenzaldehīds — glikozidą sali-

cīna aglikons, metoksi-para-oksibenzaldehīds ir vanilīns.

Aldehīdu darbība ir dezinficējoša, antiseptiska, dažus aldehīdus

izmanto kā sirdslīdzekļus un miega līdzekļus.
Ketoni ir anhidrīdu rakstura savienojumi, kuros karbonilgrupa

(ketogrupa) saistīta ar diviem ogļūdeņražu radikāliem R—CO—R'.
Vienkāršajiem jeb simetriskajiem ketoniem ir vienādi radikāli, ne-

simetriskajiem jeb jauktajiem — dažādi; acikliskajiem ketoniem kar-

bonilgrupa ir gredzenā. Ķīmisko īpašību ziņā tie daudzējādi līdzīgi
aldehīdiem, bet nav tik reaģētspējīgi un nepolimerizējas. Daži ketoni

ir farmaceitiski ļoti svarīgi, augos tie parasti ir ēterisko eļļu sastāv-

daļa. Ketons kampars, piemēram, ir kamparkoka un kampara bazilika

ēteriskajās eļļās, karvons — ķimeņu, krūzmētru, anisketons —
anīsu

un fenheļu, mentons (mentolketons) — mētru, irons — skalbju un

vijolīšu ēteriskajās eļļās. Aromātiskie ketoni tāpat kā aldehīdi ir

indes, kas izraisa krampjus, uzbudina centrālo nervu sistēmu.

Hinoni ir cikliski diketoni, kuru ketogrupa ar dubultām saitēm iz-

veido konjuģētu sistēmu. Hinoni veido molekulārus kompleksus ar

fenoliem, amīniem, aromātiskajiem ogļūdeņražiem. Hinoni dabā plaši
izplatīti gan augstākajos, gan zemākajos augos. Pazīstami vairāk

nekā 100 dabisku hinonu. Daudzi no tiem ir bioloģiski aktīvas vie-

las, taču vairākums nav farmakoloģiski pētītas. Maz skaidrota hinonu

biosinteze un hinonu nozīme augos, par ko pastāv visai dažādi uz-

skati. Antrahinoni, piemēram, tāpat kā citi dabiskie hinoni viegli re-

ducējas vai oksidējas, tādēļ ticama ir doma, ka šīs vielas piedalās
oksidēšanās un reducēšanās procesos. Tā kā daudzi dabiskie hinoni

un hinoli ir antibiotiski aktīvi, tie var būt nozīmīgi augiem aizsar-

dzībā pret kaitīgiem mikroorganismiem.
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No ķīmiskā viedok|a izšķir benzohinonus, naftohinonus, antrahi-

nonus, fenantrēnhinonus, kondensētos hinonus, terpenoīdos v. c.

Benzohinoni. Übibinoni (koferments Q) ir daudzos augos, pie-
mēram, spinātos. Poliporskābe ir Polyporus ģintī, ķērpjos Sticta co-

ronata, S. colensoi v. c., to uzskata par potenciālu pretaudzēju līdzekli.

(B. Keins (Cain)).

Naftohinoni. Plumbagīns ir rasenu un Plumbago ģinšu sugās, to

izmanto pie elpošanas un gremošanas orgānu saslimšanām, pie ādas

slimībām. Juglons (5-oksi-1,4-naftohinons) ir valriekstos, tas ir anti-

mikrobi, fungicīdi, antihelminti aktīvs. Naftohinonu atvasinājumi ir

K vitamīni. Xi vitamīns ir spinātos, kāpostos, nātrēs un daudzos citos

augos, K2 — zivīs, kolibaktērijās u. c. Šikonīns ir dziedniecības ciet-

sēkļu saknēs, Ķīnas medicīnā to izmanto kā gonadotropu līdzekli.

Naftohinoni ir šikalkīns, alkanīns.

Antrahinoni (antracēna atvasinājumi) mēdz būt alizarīna vai

hrizacīna atvasinājumi. Alizarīna atvasinājumi, piemēram, purpuroksan-
tīns Rubia tinctorum L. saknēs ir nefrolītiski aktīvs; hrizacīna atvasi-

nājumiem (piemēram, sennozīdiem, aloīnam, hrizofaneinam, emodi-

nam v. c, kurus sastop rabarberos, krūkjos, alojē) ir laksatīva

darbība. No antrahinoniem vislabāk izpētīta hrizofānskābe (dioksime-
tilantrahinons) un emodīns (trioksimetilantrahinons). Pašus par sevi

tos nelieto, bet izmanto augu glikozidu veidā (sk. glikozidus).
Antracēna atvasinājumi visbiežāk sastopami Rubiaceae, Rhamna-

ceae, Polygonaceae, Leguminosae dzimtās, tie ir dažās sēnēs (pelē-
jumos), ķērpjos.

Fenantrēnhinoni, piemēram, tanšinons, ir dažu salviju (Salvia
milthiorhiza v. c.) darbīgā vielā, Ķīnas tautas medicīnā izmanto

kā caurejas līdzekli.

Kondensēti hinoni ir hipericīns un pseidohipericīns — asinszālīšu

krāsvielas (nosaka šo augu fotodinamisko aktivitāti), tie ir imanīna

un citu preparātu sastāvdaja.
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Organiskās skābes. Karbonskābes atvasināmas no ogļūdeņražiem,
ja to molekulā vienu vai vairākus ūdeņraža atomus aizstāj karboksil-

//°
grupas —Cf . Piesātinātās karbonskābes atvasina no pie-

0H

sātināticm, nepiesātinātās — no nepiesātinātiem un aromātiskās no

aromātiskajiem ogļūdeņražiem. Atkarībā no karboksilgrupu skaita tās
var būt vienvērtīgas jeb monokarbonskābes, divvērtīgas — dikarbon-
skābes, trisvertīgas — trikarbonskābes. Nepiesātinātās un piesātinātās
vienvērtīgās karbonskābes sauc par taukskābēm.
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Karbonskābes, kas satur aminogrupu — NH
2

ir aminoskābes

(sk. 39. lpp.).
Vienvērtīgas piesātinātās karbonskābes. Skudrskābe samērā bieži ir

dažādās augu daļās, piemēram, paegļu čiekurogās, nātru dzeļmatiņos,
baldriānu saknēs, ūdenspiparu, pelašķu lakstos, ābolos, aveņu augļos
v. c. Tā ir arī skudru organismā, odu dzeloņu indē. Atedicīnā lieto

25% skudrskābi (Acidutn formicum) vai skudrskābes spirtu (ārīgi pie
neiralģijām, reimatisma). 19. gs. lietoja arī iekšķīgi kā diurētisku,

tonizējošu līdzekli un seksuālu stimulantu. Tautas medicīnā skudr-

skābe ir sens līdzeklis pret reimatismu (ar skudru novārījumu mazgā
kājas, nedaudz lieto arī iekšķīgi, peras ar nātrām v. tml.).

Etiķskābe sastopama galvenokārt esteru veidā. Tīra etiķskābe ne-

krotizē audus (lieto kārpu, varžaču iznīcināšanai), rada smagu gas-
troenteritu ar letālām sekām (nāvīgā deva 20—50 g), arī atšķaidīta tā

lielās devās kaitīga (rada ēstgribas trūkumu, anēmiju, gastroente-
ritu). Daži etiķskābes atvasinājumi ir fizioloģiski aktīvas vielas, tās

lieto kā herbicīdus, kā augšanas stimulatorus vai kavētājus. Atšķai-
dītu etiķskābi (Acidum aceticum) lieto ārīgi apmazgāšanai, pie kliz-

mām (kā laksatīvu un antihelmintu līdzekli). Etiķskābe ir ālantu, bal-

driānu, lupstāju, biteņu sakneņos un saknēs, plūškoku, pelašķu, blusu

sūreņu ziedos, irbeņu augļos, kviešu un kukurūzas graudos u. c.

Diezgan bieži augos ir propionskābe, it īpaši esteru veidā.
Sviestskābei ir netīkama smaka, toties dažiem tās esteriem —

loti patīkama smarža. Brīva sviestskābe un tās esteri ir plūškoku un

irbeņu ziedos un augļos, baldriāna sakneņos, vilkābeļu augļos. Izo-

sviestskābe ir kalnu arnikas ēteriskajās eļļās.
Valeriānskābei jeb baldriānskābei ir 4 izomēri — n-valeriānskābe,

izovaleriānskābe, metiletiletiķskābe, trimetiletiletiķskābe. Medicīnai

nozīmīgākas ir izovaleriānskābe un metiletiletiķskābe, kuras brīvas un

esteru veidā ir baldriānu un dižzirdzeņu sakneņos, pelašķu un lup-
stāju lakstos, apiņu rogās, kumelīšu ziedos u. c.

Pelargonskābe jeb nonanskābe ir esteru veidā ģerāniju ēteriskajās
eļļās, biešu un kartupeļu sīveļļās.

Palmitīnskābe un stearīnskābe — augstākās piesātinātās tauk-

skābes esteru veidā ir taukvielās. Palmitīnskābe ir, piemēram, āmuļu
lakstos, dadžu saknēs, vilkābeļu mizā, palmitinskābes glicerīdi — pie-
neņu saknēs, velnābolu sēklās, kumelīšu ziedos. Stearīnskābe? glice-
rīdi ir kumelīšu un māllēpju ziedos, staipekņu sporās.

Kapronskābe brīva ir dzelteno kaķpēdiņu ziedos.

Kaprilskābe ir irbeņu mizās, kumelīšu ziedu ēteriskajās eļļās. Irbeņu
mizās ir arī kaprīnskābe. Miristīnskābe ir staipekņu sporās, vilkābeļu
mizās un augļos.

Vienvērtīgās nepiesātinātās karbonskābes. Linolskābes un linolēn-

skābes esteri ir augu eļļās, piemēram, linu un saulpuķu eļļā. Oleīn-

skābes molekulā ir viena divkāršā saite, linolskābes divas, bet lino-

lenskābes molekulā trīs izolētas divkāršās saites. Šo saišu dēļ linol-

skābei, linolēnskābei, oleīnskābei ir laba reaģētspēja, tām liela nozīme

taukvielu un olbaltumvielu vielu maiņā. Šīs taukskābes un radniecīgo
arahīnskābi pieskaita pie vitamīniem (sk. F vitamīnu). Linolskābes

glicerīdus sastop kumelīšu ziedos, pieneņu saknēs, sarkano plūškoku
un velnābolu sēklās, linolēnskābes glicerīdi ir sarkano plūškoku, rožu

augļos u. c.

Sorbīnskābe ir pīlādžu augļos, lieto pārtikas produktu un ievārī-

jumu konservēšanai.
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Vienvērtīgās aromātiskās karbonskābes. Bcnzoskābei ir bakteri-

cīda, fungicidą, insekticīda (akaricīda) aktivitāte; medicīnā lieto ārīgi
(Acidum benzoicum) kā aseptisku līdzekli, kopā ar citiem līdzekļiem

pie bronhītiem un citām elpas ceļu saslimšanām kā atklepošanas
līdzekli; benzoskābes benzilēsteri lieto pie kašķa. Benzoskābes ir dzēr-

venēs, brūklenēs, lupstāju saknēs, raseņu lakstos, drebošo apšu pum-

puros u. c. To izmanto konservēšanai, kā arī krāsvielu ražošanā.
Kanēļskābe un tās esteri ir daudzu augu ēterisko eļļu un sveķu

darbīgās vielas ar antiseptisku un antiparazitāru aktivitāti. Kanēļ-
skābes benzilēsteris ir Peru balzamā, to lieto brūču apstrādei, tas
ir daudzu dziedinošu ziežu sastāvā. Kanēļskābe bieži ir augos kopā
ar benzoskābi.

Divvērtīgās piesātinātās karbonskābes. Oksalskābe jeb skābeņ-
skābe augos parasti ir sāļu oksalātu veidā. Kālija oksalāts ir skābeņu,
rabarberu, zaķskābeņu lapās. Lielākās devās oksalskābe un tās šālis

ir kaitīgas (letāla oksalskābes deva s—lo g).
Malonskābe jeb propāndikarbonskābe ir bietēs, sparģeļu lapās un

augļos, strutenēs, pīlādžos, mellenēs.

Dzmtarskābe jeb butāndiskābe ir rabarberos, negatavos tomātos,

vīnogās un citos augļos gan brīva, gan saistīta ar glikozi. Dzintar-

skābi (Acidum succinicum) lieto pie diabēta pret acidozi. Tai svarīga
nozīme ogļhidrātu vielu maiņā. Dzintarskābe ir sarkanajās jāņogās,
ērkšķenēs, negatavos ķiršos, ābolos.

Divvērtīgās nepiesātinātās karbonskābes fumārskābe, maleīnskābe,
itakonskābe ir dzintarskābes oksidacijas produkti. Fumārskābe ir dau-

dzās sēnēs un sūnās. Maleīnskābe dabā nav sastopama, bet tā rodas,
ja ābolskābi karsē augstā temperatūrā. Fumārskābei reaģējot ar amon-

jaku rodas aminoskābe asparagīnskābe. L-asparagīnskābe varētu būt

nozīmīga miokardą infarkta akūta perioda terapijā (V. Jakuševs,
R. Lifšics, 1970., 1971.; akūta miokardą infarkta periodā mainās dažu

pāraminēšanās izofermentu spektrs un aktivitāte miokardą un aknās;

/-asparagīnskābe paaugstina bojātā miokardą atsevišķu izofermentu

aktivitāti un normalizē fermentu spektru, pastiprina skābekļa patēriņu
bojātajā miokardą; asparagīnskābes sāļiem ir antiaritmiska darbība

sakarā ar to, ka pastiprina kālija iekļūšanu šūnās).
Itakonskābi bioķīmiski iegūst no saharozes Aspergillus terreus

dzīvības procesos.
Nepiesātināta trikarbonskābe ir akonītskābe, tā ir zilo un citu kur-

pīšu sugu sakņu gurnos.
Oksiskābes ir karbonskābes, kuru molekulas ogļūdeņražu radikālī

vienu vai vairākus ūdeņraža atomus aizstāj hidroksilgrupas. Tās vien-

laikus ir gan karbonskābes, gan spirti. Šo skābju svarīga īpašība ir

optiskā aktivitāte, kam liela nozīme dzīvo organismu dzīvības fun-

kcijās. Vienvērtīgas oksiskābes ir ogļskābe, glikolskābe, pienskābe, div-

vērtīgas — ābolskābe, vīnskābe v. c, trīsvērtīgas — citronskābe, aro-

mātiskās oksiskābes ir salicilskābe, gallusskābe, tioglikolskābe u. c.

Glikolskābe jeb oksietiķskābe ir negatavās vīnogās.
Pienskābe rodas pienam rūgstot, arī muskuļu audos. Pienskābe ir

baktericīdi aktīva, ja tā uzkrājas par 3% lielākā koncentrācijā, ap-
stājas baktēriju dzīvības procesi vai tās iet pat bojā. Tāpēc pienskābi
izmanto gurķu, kāpostu ieskābēšanā, lai aizkavētu pūšanas baktēriju
attīstību. Pienskābi (Acidum lacticum) lieto pie ādas un balsenes tu-

berkulozes (pienskābe efektīvi iznīcina tuberkulozes bojātos audus, bet

gandrīz neietekmē normālo gļotādu), vagīnas skalošanai (pienskābe
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ir dabiski vagina, pasargā to no baktēriju iekļūšanas), kārpu un

varžaču piededzināšanai (10—30% šķīdumu). Pienskābe ir laimiņu lak-

stos, mellenēs u. c. Koncentrēta pienskābe rada gastroenteritu, ne-

lielā koncentrācijā labvēlīgi ietekmē vielu maiņu un gremošanas pro-
cesus.

Ābolskābe jeb monoksidzintarskābe atvasināma no dzintarskābes.

Tā ir daudzos augļos: ābolos, dzērvenēs, vīnogās, pīlādžos, bārbelēs

v. c, arī graudaugu un pākšaugu sēklās. No ābolskābes viegli at-

skaldās ūdens un rodas gan fumārskābe, gan maleīnskābe.

Vīnskābe jeb dioksidzintarskābe tāpat kā ābolskābe atvasināma no

dzintarskābes. Tai ir 4 optiskie izomēri; parasti par vīnskābi sauc

d-vīnskābi (vīnakmensskābi). Tā brīvā un arī sāļu veidā ir daudzos

augos. Vīnogās, piemēram, ir vīnskābais kālijs. Vīnskābe (Acidum tar-

iaricum) ir viegls laksatīvs līdzeklis un mazās devās nekaitīga; lielās

devās tā izraisa saindēšanos, elpošanas un sirdsdarbības paralīzi.
Citronskābe (Acidum citricum) ir augļos, arī saknēs, lapās

un citos orgānos. Citronu sulā ir līdz 9% citronskābes, tabakas lapās
pat līdz 14%• Pelējumu sēnes Citromyces un Aspergilius dzīvības

procesos rodas citronskābe no monosaharīdiem. Citronskābi un tās

šālis plaši izmanto gan medicīnā (piemēram, nātrija citrātu lieto

asiņu konservēšanai), gan rūpniecībā. Citronskābe mazā daudzumā

ir nekaitīga, to daudz patērē atspirdzinošiem dzērieniem. Tā tomēr

indīgāka par vīnskābi un, lielā daudzumā lietota, organismā neno-

ārdas.

Ābolskābi, vīnskābi un citronskābi mēdz saukt par augįu skābēm,
tās pārtikas augļos sastop visbiežāk.

Farmakologiški nozīmīgākās ir aromātiskās oksiskābes — salicil-

skābe un gallusskābe, kas ir aromātisko karbonskābju atvasinājumi.
Ja hidroksilgrupa ir kodolā, tad skābei ir reizē skābju un fenolu rak-

sturs un tās mēdz saukt arī par fenolkarbonskābēm. Salicilskābe un

gallusskābe ir fenolkarbonskābes.

Salicilskābe parasti ir saistītā veidā, brīva tā augos ir samērā

reti. Salicilskābi (Acidum salicylicum) kā antiseptisku, pretiekaisuma,
apvelkošu, kairinošu, keratolītisku līdzekli izmanto ziežu, pastu, spirtu
veidā kopā ar citiem medikamentiem pie ādas slimībām (ēdēm, blaug-
znām, varžacīm, kārpām, vasaras raibumiem v. c), pret kāju svīšanu,

(piemēram, Galmaninum), locītavu iekaisumiem, reimatisma, artrītiem

(Camphocinum) u. c. Salicilskābes fenilēsteri lieto iekšķīgi pie gre-
mošanas trakta un urīnorgānu saslimšanām. Acetilsalicīlskābi jeb as-

pirīnu lieto pie paaugstinātas temperatūras saaukstēšanās gadījumos,
pie akūta reimatisma, neiralģijām, migrēnas u. c. Salicilskābe ir

daudzu augu ēteriskajās eļļās, glikozīdiski saistīta tā ir trejkrāsu un

smaržīgo vijolīšu lakstos, gaiļbiksīšu saknēs, vītolu un citu vītolu

dzimtas augu mizās, esteru veidā tā ir kumelīšu, vērmeļu, pelašķu
lakstos.

Gallusskābe saistītā veidā ir augu miecvielās. To izmanto medicīnā

un rūpniecībā. Augos bieži ir arī brīva gallusskābe, piemēram, tējas-

auga lapās. Sildot gallusskābi, rodas pirogallols.
Karbonskābes, kuru molekulā ir aldehīdgrupa, ir aldehidskabes, bet

tās, kuru molekulā ir ketogrupa, sauc par ketoskābēm.

Dabā plaši izplatīta aldehīdskābe ir glioksalskābe — daudzu vielu

sintēžu starpprodukts. Tā ir brūklenēs u. c.

Pirovīnogskābe ir elpošanas un rūgšanas procesu starpprodukts,
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atrodama visos organisma audos. Ja traucēta pirovīnogskābes vielu

maiņa, rodas acetonūrija.
Organiskās skābes aktīvi un dažādi piedalās organisma vielu

maiņā, tām daudzveidīga terapeitiskā darbība. Zemeņu, kazeņu, aveņu

antiseptisko, sviedrējošo un pretreimatisma darbību nosaka salicilskābe,

brūkleņu, dzērveņu antiseptiskais faktors ir benzoskābe. Centrālo nervu

sistēmu nomierinoši ietekmē valeriānskābe, izovaleriānskābe, kas ir

baldriānu sakneņos. Dažas organiskās skābes stimulē gremošanas sulu

sekrēciju, pastiprina peristaltikų, kavē pūšanas procesus gremošanas
traktā.

Organisko skābju sālīm augļos un ogās pa lielākai daļai ir sār-

maina reakcija, tie spēj neitralizēt vielu maiņā radušos skābos pro-
duktus, kas visai svarīgi ne vien normālos dzīvības procesos, bet arī

pie dažām slimībām (nefrītiem, cukura diabēta v. cjļ. Veselam cil-

vēkam aug|i, kur daudz organisko skābju (citroni, jāņogas, dzērvenes,

plūmes, pīlādži v. c.) uzlabo gremošanu. Ja traucēta vielu maiņa un

organismā uzkrājas oksalskābe, nedrīkst lietot spinātus, skābenes, ra-

barberus. Āboli, bumbieri, upenes, vīnogu lapas sekmē oksalskābes

izdalīšanos no organisma.
Augļos parasti brīvo skābju ir vairāk nekā saistīto. Augļu skābā

garša atkarīga ne vien no skābju absolūtā daudzuma, bet arī no cu-

kuru un skābju attiecības. Elpošanas procesā skābes izmanto vairāk

nekā cukurus, tāpēc, augļiem pārgatavojoties un uzglabājoties, skābes

kļūst arvien mazāk. Negatavos aug]os skābju vairāk nekā gatavos.
Esteri — skābju (kā organisko, tā neorganisko) un spirtu an-

hidrīdi rodas, ja no skābes un spirta hidroksilgrupām atšķeļ ūdeni.

Zemāko karbonskābju un vienkāršo spirtu esteri ir gaistoši šķidrumi
ar patīkamu smaržu, augstāko karbonskābju esteri ir cietas bezkrā-

sainas vielas bez smaržas. Esteri nešķīst ūdenī, bet parasti šķīst or-

ganiskajos šķīdinātājos.
Nosacīti augu esterus var dalīt 3 grupās: 1) taukvielas — glice-

rīna-taukskābju esteri, 2) augļu esteri, 3) vaski — augstāko vienvēr-

tīgo_ taukskābju-augstāko vienvērtīgo spirtu esteri.

Esteri augos bieži sastopami — tie ir augu eļļās, ēteriskajās eļ-
ļās, vaskos un bieži nosaka augu smaržu. Etiķskābes bornilēsteris jeb
bornilacetāts ir baldriānos, kumeļpēdu, Sibīrijas skujmetu un dižegļu,
priežu ēteriskajās eļļās, baldriānos ir bornilizovalerianāts, linalilace-

tāts ir lavandu ēteriskajās eļļās (ap 40%), tam ir lavandu smarža,
sviestskābes etilēsterim jeb etilbutirātam ir ananasu, izoamilacetā-

tam — bumbieru, izovaleriānskābes izoamilēsterim — ābolu smarža;

latvāņu ēteriskajās eļļās ir etiķskābes un kapronskābes oktilēsteri, pas-
tinaku — sviestskābes oktilbutilēsteris, amuļos ir pinīts — d-inozīta

5-metilēsteris, esteri ir piretrīni, kas ir insekticīdajos augos piretros.
No sintētiskajiem esteriem gatavo augļu esences.

Laktoni ir iekšēji oksiskābju cikliskie esteri. Laktoniem velta lie-

lāku uzmanību, jo vairākiem no tiem atklāta pretaudzēju aktivitāte.

Oksikanēļskābes (kumarīnskābes) laktons kumarīns augos ir gli-
kozīdiski saistīts, tāpēc kumarīna smarža jūtama tikai izkaltētiem

augiem, kad notikusi glikozidu skaldīšanās. Kopš Fogels atklāja pirmo
kumarinu pagājuši ap 150 gadu. Sajā laikā izdalītas vairāk nekā 200

individuālas vielas, kuru uzbūves pamatā kumarīna skelets.

2-keto-L-gulonskābes laktons ir askorbīnskābe jeb C vitamīns.

Svarīgi ir furokumarīni, kuriem ļoti daudzveidīgas bioloģiskās ak-

tivitātes izpausmes. Tie dabā plaši izplatīti.
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Fotosensibla aktivitāte ir psoralēnam, ksantotoksīnam, izopimpinel-
līnam, bergaptēnam, tie paaugstina ādas jutīgumu pret saules ultra-

violeto starojumu. No tiem gatavo preparātus, ko lieto pie leikodermi-

jām (vitiligo) un citām ādas slimībām. Preparāts beroksāns ir bergap-
tēna un ksantotoksīna maisījums, iegūst no lalvāņiem u. c. Strādājot
dārzā ar furokumarīnu augiem, piemēram, pētersīļiem, pastinakiem un

citiem čemurziežiem, uz rokām var parādīties dermatīts. Peicedanīnam

ir pretaudzēju aktivitāte (sastop Peucedanum Morisonii Bess. un citās

rūgtdillēs), psoralēns un imperatorius ir fungicīdi.
4-oksikumarīns un dikumarols ir antikoagulanti, tie kavē asins re-

cēšanu. Preparātu dikumarīnu un neodikumarīnu (iegūst sintētiski)
lieto pie trombozėm, miokardą infarkta. Oksikumarīns ir umbellife-

rons. Dažu furokumarīna atvasinājumu darbība ir spazmolītiskā, no-

mierinoša, tie sašaurina asinsvadus, sekmē žults sekrēciju, citi ir an-

tihelminti, fungicīdi. protistocīdi. Virknei kumarinu ir pretaudzēju,
pretstarojuma, antibiotiska un mutagēna darbība, kā arī P vitamīn-

aktivitāte. Kumarinu terapeitisko darbību pēta neilgu laiku.

Kumarīns un kumarīna atvasinājumi dabā plaši izplatīti. Tos bieži

atrod čemurziežu, kurvjziežu, tauriņziežu un rūtu dzimtas augos. Ku-

marīns ir, piemēram, gāršās, dižzirdzenes, velnarutkos, burkānos, fen-

heļos, rūgtdillēs, noragās, trūkumzālītēs, rūtās, smaržīgajos miešķos.
Kumarinu nozīme augos nav zināma. Domā, ka tie piedalās augu aug-
šanas regulācijā, aizkavē sēklu dīgšanu, dažkārt pasargā augus no

infekcijas ar sēņu slimībām.

Seskviterpēnu laktoni ir bioloģiski aktīvas vielas un augos vis-

biežāk ir ēteriskajās eļļās. Pirmais seskviterpēnu laktons, ko izdala

no augiem, ir santonīns (to atrada Artemisia maritima L., A. cina

(Berg.) Pol. v. c), tam izteikta antihelminta darbība. Vībotnēs atrada

arī gvajanolidānus; no dažiem gvajanolidāniem atdalās hamazulēns,
kam pretiekaisuma darbība. Tagad samērā īsā laikā izdalīti vairāk

nekā 150 jaunu seskviterpēnu laktonu. It īpaši ar tiem bagāta kurvj-
ziežu dzimta, daudz to arī čemurziežu, amarantu, aristolohiju, mag-

nolijų u. c. dzimtu augos. Pirmais novērtējums dots kādām 200 kurvj-
ziežu sugām. Detalizētāk izpētītas 17 sugas un izdalīti 22 seskviter-

pēnu savienojumi, 9 no tiem ir jauni, 8 noteikta struktūra.

Seskviterpēnu laktoniem ir plats farmakoloģiskās darbības

spektrs — ir laktoni ar antihelmintu, spazmolītisku, kardiotonisku,

pretiekaisuma, pretaudzēju u. c. darbību.

Ēteriskās eļļas ir aromātisks, jau parastajā temperatūrā viegli
gaistošs, pēc ķīmiskās uzbūves un īpašībām dažādu organisku vielu

(terpēnu, fenolu, aldehīdu, ketonu, organisko skābju v. c.) maisī-

jums. Ēteriskai eļļai raksturīgo smaržu nosaka viena vai nedaudzas

no dominējošām sastāvdaļām, kas pa lielākai daļai ir kāds terpēns,
spirts vai fenols vai to atvasinājumi.

Visbiežāk ēteriskās eļļas augos ir brīvas, bet gadās arī saistītas

ar cukuriem (glikozīdi) vai citām vielām. Acikliskais terpēns mir-

cēns ir, piemēram, asinszālīšu, paegļu, apiņu, heptāns priežu ēteris-

kajās eļļās, cikliskais terpēns salvēns — dziedniecības salviju,
limonēns — ķimeņu, diļļu, priežu, tujons — vērmeļu, biškrēsliņu, kam-

fēns — citrusu, priežu, baldriānu, rosmarīnu, salviju, mārsilu ēteris-

kajās eļļās; seskviterpēns kadinēns ir paegļu, kariofillēns — apiņu,
rosmarīnu, lavandu, salviju, pelašķu, kalamēns — kalmju, azulēni

un hamazulēni —
kumelīšu un pelašķu ēteriskajās eļļās; eige-

nols — 4-allil-pirokatehīn-2-metilēsteris ir kalmju, kumeļpēdu, lauru,
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krustnagliņu, biteņu ēteriskajās eļļās, apiols — tetraoksibenzolēsteris

ir pētersīļu, spirts borneols ir baldriānu, priežu, tujols un tanacet-

spirts — biškrēsliņu, vībotņu, geraniols un nerols — rožu, ģerāniju,
lavandu ēteriskajās eļļās.

Vislabākās ēteriskās eļļas iegūst no svaigiem ziediem. Ēteriskās
eļļas nav stabili savienojumi. Gaisa skābekļa vai mitruma ietekmē

atsevišķas sastāvdaļas var oksidēties, mainīties, zaudēt gaistamību,
var veidoties jauni savienojumi, notiek tā saucamā eļļas pārsveķoša-
nās. Ēterisko eļļu sastāvs atkarīgs no augu mūža fāzes, nobrieduma,
no tā, kādas augu daļas izmanto eļļas ieguvei. Ēterisko eļļu dro-

gas jāuzglabā slēgtos, vislabāk emaljētos vai stikla traukos; iegūstot
izvilkumus šīs drogas parasti nevāra.

Ēterisko eļļu farmakologiška darbība, atbilstoši sastāvdaļām, ir

visai daudzveidīga un tās plaši izmanto medicīnā.

Gandrīz visām ēteriskajām eļļām ir antimikroba aktivitāte, tās

bieži vien ir fitoncīdi. Kairinot ožas un garšas orgānus, ēteriskās

eļļas stimulē gremošanas sulu atdalīšanos, kā arī žults sekrēciju;
tās lieto ēstgribas un gremošanas uzlabošanai, kā žultsdzinējus. Lie-

lās devās ēteriskās eļļas var izraisīt gļotādas iekaisumus, tāpēc, sli-

mojot ar čūlas slimībām, gastrītiem, holecistītiem v. c, ēteriskām

eļļām bagāti augļi un dārzāji pārtikā jāierobežo vai tos vispār ne-

drīkst lietot. Tā kā ēteriskās eļļas izdalās galvenokārt caur nierēm,
tās veicina diurēzi. Diurētiska darbība ir pētersīļu, lupstāju, skuju,
paegļu u. c. ēteriskajām eļļām. Tās ir arī antiseptisks līdzeklis, jo
satur terpēnus un seskviterpēnus. Lielākās devās tās var izraisīt nieru
iekaisumu, tādēļ, ja slimas nieres, kā diurētisks līdzeklis nav ietei-

camas ēterisko eļļu drogas. Dažas ēteriskās eļļas (ķimeņu, fenheļu
v. c

L
) ietekmē piena sekrēciju, sviedru atdalīšanos (salviju, liepu ziedu).

Daļēji izdalīdamās caur plaušām, tās sekmē gļotu atdalīšanos un

tiek lietotas kā atklepošanas līdzeklis pie elpas ceļu iekaisumiem,
plaušu slimībām. Šīs ēteriskās eļļas parasti satur fenolus, spirtus
un darbojas ari antiseptiski. Eigenols, mentols, cineols jeb eikalip-
tols, kuri samērā bieži ir ēteriskajās eļļās, ir spēcīgāki baktericīdi

līdzekļi nekā karbolskābe, bet nav kaitīgi. Dažas ēteriskās eļļas kā

gaistošas vielas izmanto inhalācijām pie plaušu tuberkulozes un citām

plaušu un elpas ceļu slimībām. Ēteriskās eļļas, kas satur fenolus,

terapeitiskās devās darbojas antiseptiski, remdina sāpes, mazina iekai-

sumus, bet lielās devās var būt kaitīgas un izraisīt pat paralīzes.
Pretiekaisuma un spazmolītiskā darbība ir kumelīšu, pelašķu ēteris-

kajām eļļām. Kavējot leikocītu kustības, dažas ēteriskās eļļas aiz-

kavē strutošanas procesus. Ir ēteriskās eļļas, kas kairina vai para-
lizē centrālo nervu sistēmu, tās izmanto kā nomierinošus, sāpes rem-

dinošus vai kairinātājus līdzekļus.
Dažām ēteriskajām eļļām un izdalītajiem terpēniem ir patstāvīga

ārstnieciska nozīme un tās lieto tīrā veidā kā antibiotikas, kā izej-
vielas vērtīgiem preparātiem, piemēram, no piparmētru ēteriskajām
eļļām iegūst mentolu, no Sibīrijas dižegļu ēteriskajām eļļām —

kamparu. Ēteriskās eļļas bieži lieto galenisko preparātu aromatizā-

cijai, garšas uzlabošanai. Lielāko daļu garšaugu kā piedevas pie
ēdieniem, salātiem lieto ēterisko e]ļu dēļ, tās padara patīkamu ēdienu

smaržu un garšu un uzlabo gremošanu. Ēteriskās eļļas ir dabiski

repelenti un tai pašā laikā insekticīdi, kas noteiktiem insektiem no

«pieredzes» zināmas kā indes, piemēram, mentols, kampars, timols,

eigenols (neļķu eļļa), kanēļa eļļa u. c. Daudzi sintētiskie repelenti pēc
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struktūras atgādina ēteriskās ejļas un izraisa insektiem bēgšanas
refleksus tāpat kā ēteriskās e|ļas.

Ēteriskās eļļas daudzām dzimtām ir visai raksturīgas, piemēram,
lūpziežu, čemurziežu, priežu v. c., un sastop gandrīz visām sugām.
Tās ir dažādās augu daļās, tomēr visbiežāk ziedos, augļos un la-

pās, kur ēteriskās eļļas uzkrājas īpašos dziedzeros, šūnās, ailēs, pret-
statā taukajām eļļām, kas ir parenhīmas šūnās pilienu veidā vai vāji
saistītas ar olbaltumvielām.

Ēteriskās eļļas plaši izmanto pārtikas, parfimērijas un ziepju rūp-
niecībā, kā arī tehnikā.

Sveķi ir komplicēti, cieti, mīksti vai pašķidri organisko vielu mai-

sījumi. Ķiršu, plūmju u. c. lapu koku sveķi ir galvenokārt pentozānu

un heksozānu maisījums, tajos ir arī kalcija, kālija, magnija un ci-

tas šālis, cukuri, krāsvielas, miecvielas. Ķīmiskais sastāvs šiem sve-

ķiem ne vienmēr skaidrs, tos nereti klasificē pēc fizikālajām īpašī-
bām. Lapu koku sveķi daļēji vai pilnīgi šķīst ūdenī, bet nešķīst
spirtā, ēterī, benzolā. Pie šiem sveķiem pieder, piemēram, akāciju
sveķi jeb Arābijas gumija — Gummi Arabicum, aprikožu sveķi —

Gummi Armeniacae. Tie izdalās no stumbru dabiskajām plaisām vai

ievainojumiem biezas masas veidā. Daži lapu koku sveķi ir fiziolo-

ģiski aktīvas vielas, medicīnā tos lieto kā emulgatorus, apvelkošus
līdzekļus, tablešu, pilulu gatavošanai.

Skuju koku sveķi sastāv galvenokārt no sveķskābēm, piemēram,

abiētinskābes, palustrskābes v. c, kuras dažos sveķos ir pat 94—

95%. Sie sveķi nešķīst ūdenī, bet viegli šķīst spirtā un citos organis-

kajos šķīdinātājos. Skuju koku sveķi bieži vien ir kopā ar ēteris-

kajām eļļām. Šķidrus sveķus mēdz saukt par balzāmiem. Skuju koku

sveķi ir šūnu sekrēts.

Nozīmīgi medicīnai ir priežu, egļu un dižegļu sveķi, no tiem

iegūst terpentīnu, kamparu u. c. Sveķiem piemīt antimikroba, antisep-

tiska, dziedinoša darbība; dažus izmanto kā laksatīvus līdzekļus.
Taukvielas jeb lipīdi ir trīsvērtīgā spirta glicerīna un vienvērtīgo

piesātināto un nepiesātināto taukskābju esteri (glicerīdi). Cietajos
taukos pārsvarā palmitīnskābe un stearīnskābe, mīkstajos — oleīn-

skābe, linolskābe, linolēnskābe un erukskābe. Šķidros taukus sauc

par eļļām, tās parasti ir augos; cietās taukvielas augos ir reti. Augu
taukvielās reti un nelielā daudzumā ir gaistošās taukskābes. Kokos-
riekstu mīkstajos taukos bez palmitīnskābes ir vēl kapronskābe, ka-

prilskābe un kaprīnskābe. Eļļas, kurās pārsvarā linolēnskābe un linol-

skābe, ir žūstošas, t. i., oksidējoties sastingst cietā masā un svars

un tilpums tām, it īpaši sākumā pieaug; nežūstošajās eļļās vairākumā

ir oleīnskābe.

Augos taukvielu samērā maz. Tās parasti uzkrājas parenhīmas
audu šūnās pilienu veidā un nereti saistītas ar olbaltumvielām. Vis-

biežāk augos eļļas ir sēklās un augļos, retāk veģetatīvajos orgānos.
Daudz eļļas augu ir krustziežu, tauriņziežu, asteru, magoņu, rožu

dzimtā. Nežūstošu eļļu, ko lieto medicīnā, iegūst no mandelēm, per-
sikiem, apfikoziem, olīvēm v. c, žūstošu — no liniem, saulpuķēm,
kaņepēm.

Augu eļļas izmanto gan tieši, gan ari medikamentu (ziežu, lini-

mentu v. c.) gatavošanai un šķīdināšanai (piemēram, mentola, sali-
cilskābes, kampara v. c). Eļļas, rezorbējoties caur ādu, atvieglina
tajās esošo darbīgo vielu uzsūkšanos. Augu eļļas, kas satur

F vitamīnu, lieto pie aterosklerozes.
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Farmakognozijā taukvielas nereti mēdz dalit tīrajās taukvielās un

pavadītājvielās, pie kurām pieskaita fosfatīdus, sterolus, olbaltumvie-

las, gļotvielas, krāsvielas, kas vienmēr ir tā saucamajās neattīrīta-

jās augu eļļās.
Taukvielas ir svarīgs organisma uzbūves un enerģijas avots. Sa-

degot 1 g taukvielu, rodas 9,3 kkal, bet noārdoties 1 g ogļhidrātu —

tikai 4,2 kkal. Tauki pasargā organismu no pārāk straujas atdziša-

nas, pasargā orgānus (acis, nieres v. c.) no mehāniskām traumām,

ādu no izžūšanas un padara to elastīgu.
No saliktajām taukvielām svarīgi ir fosfatīdi, kuros bez taukskā-

bēm ir arī fosforskābe un aminospirts. Visvairāk izpētīti lecitīni. Pa-

rasti tie ir augu sēklās. Terapeitiski lecitīnu lieto pie neirastēnijas,
pret mazasinību, pie vispārēja organisma novārguma, pārpūles (pie-
mēram, preparātu Phosphrenuni). Daudz fosfatīdu ir zemesriekstu,
linu, saulpuķu el|ā, tie ir arī kviešu, miežu, auzu graudos. Fosfatī-

dus izmanto pārtikas rūpniecībā, ražojot šokolādi un margarīnu.

Vaski ir taukskābju-vienvērtīgo lielmolekulāro spirtu (ceril-
spirta, cetilspirta, miricilspirta) esteru, brīvu taukskābju, brīvu spirtu
un augstāko piesātināto ogļūdeņražu maisījums. Augu vaskos vis-

biežāk ir nepiesātinātās taukskābes (stearīnskābe, palmitīnskābe),
dzīvnieku vaskos — augstākās piesātinātās taukskābes.

Vaski ir stipri inerti un pat ilgāku laiku uzglabāti nemainās. Tie

nešķīst ūdenī un aukstā spirtā, ļoti grūti pārziepojas sārmu ūdens

šķīdumos. Vaski parasti izdalās uz lapu, augļu vai citu augu or-

gānu epidermas virsmas un pasargā auga orgānus no mikroorga-
nismiem un samirkšanas, aizkavē ūdens iztvaikošanu. Ja augļiem no-

berž vaska kārtiņu, tie daudz ātrāk bojājas.
No augu vaskiem pazīstamākie ir karnauba (palmu lapu) un linu

vaski. Dzīvnieku vaski ir bišu vasks, spermacets, lanolīns. Vaskus

izmanto ziedēm, plāksteriem.

Ogļhidrāti jeb glicīdi ir neaizstājami cilvēku uzturā kā enerģijas
avots, tiem liela nozīme vielu maiņas regulācijā. Ogļhidrāti un to

atvasinājumi ir daudzu medikamentu sastāvdaļa.

Ogļhidrātus klasificē pēc hidrolītiskās šķelšanās īpatnībām.
Monosaharīdi jeb monozes — vienkāršie ogļhidrāti nehidrolizējas,

tiem parasti maza molekulmasa. Polisaharīdiem jeb pdliozēm — sa-

liktajiem ogļhidrātiem ir liela molekulmasa, tie hidrolizējas, pie tam

veidojas vienkāršākas ogļhidrātu molekulas.

Monosaharīdi — vienkāršie cukuri pēc oglekļa atomu skaita var

būt triozes, tetrozes, pentozes, heksozes v. tml. Augos visbiežāk sa-

stop pentozes (C5H1005) un heksozes (C6Hi2
O6).

Pentozes rodas hidrolītiski skaldoties pentozāniem, kas ir augu
pārkoksnējušos šūnapvalkos. Tās ir daudzu glikozidu sastāvā, šūnu

kodolu olbaltumvielās nukleoproteīdos, nedaudz arī gatavos augļos.
Pentoze arabinoze ir augos visbiežāk sastopamais cukurs, /-arabinoze

ir ķiršu, plūmju u. c. augu sveķos, dažu augu sēklapvalkos, graud-
augu salmos, bietēs u. c No arabinozes uzbūvēti pentozāni, pektīn-
vielas, lapu koku sveķi, d-ksiloze jeb koksnes cukurs augos ir pen-
tozāna ksilāna veidā, tā salda tāpat kā saharoze. Cilvēka organismā
izmanto tikai 15—20% ksilozes. Reducējot ksilozi, iegūst piecvērtīgo
spirtu ksilitu, ko izmanto saldumu rūpniecībā, gatavojot saldumus

diabētiķiem. Ksiloze ir daudzās gļotvielas un hemicelulozē. d-riboze

ietilpst nukleīnskābēs un nukleoproteīdos, tā ir arī B
2

vitamīna (lakto-
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flavīna) sastāvdaļa. Lidz šim tā atrasta tikai graudaugu salmos.

Dažas metilpentozes — ramnoze, cimaroze, digitaloze, digitoksoze

diezgan bieži augos ir saistītā veidā kā glikozidu vai saponīnu cu-

kuri.

Heksoze glikoze (jeb dekstroze jeb vīnogu cukurs) ir visās dzīv-

nieku šūnās; cilvēka asinīs normāli ir 0,085—0,12% glikozes. Ja gli-

kozi uzņem par daudz, tā uzkrājas aknās un muskuļos glikogeną
veidā. Slimojot ar cukura diabetu, asinīs ir līdz 5% glikozes un

tā vienmēr ir urīnā (normāli urīnā glikozes nav vai tās ir nedaudz).
Glikozes daudzumu organismā regulē aizkuņģa dziedzera hormons

insulīns. Brīva glikoze ir loti daudzos augļos, ziedu nektārā u. c. Me-

dicīnā izmanto tīru glikozi, kā arī 20% un 40% šķīdumus (injekci-
jām). Sorboze ir askorbīnskābes sintēzes starpprodukts. Sorboze ok-

sidējas par 2-ketogulonskābi, bet atskaldoties ūdenim, rodas lak-

tons, kura enolforma ir askorbīnskābe. Sintētiski askorbīnskābi iegūst

no d-glikozes. Sorbozei reducējoties, rodas sešvērtigs spirts sorbīts.

Bagāti ar sorbītu ir pīlādžu augli, persiki, aprikozi, āboli, ķirši, plū-
mes. Ar sorbītu aizstāj cukuru diabēta slimniekiem. To lieto arī pie
dažām kuņģa-zarnu trakta, aknu slimībām v. c. Brīva mannoze nav

augos sastopama, tā augos ir glikozidiski saistīta un kā polisaharīds
mannāns. Mannozei reducējoties, rodas sešvērtigs spirts mannīts, kas

ir dažu ošu sugu mizā u. c. Galaktoze ir glikozes izomērs un brīva

augos nav sastopama. Tā ir trisaharīda rafinozes, polisaharīda agara,
disaharīda laktozes, dažu gjotvielu u. c. sastāvā. Ar spirtiem tā veido

galaktozīdus. Fruktoze (levuloze jeb augļu cukurs) brīva ir augu

zaļajās daļās, augļos, ziedu nektārā. Tā ir vissaldākā no cukuriem.

Saistīta tā ir saharozē un polisaharīda inulinā, tās glikozidus sauc

par fruktozīdiem.

Augļos no monosaharīdiem' visvairāk ir glikoze un fruktoze, ku-

rus, vērtējot augļus, parasti mēdz saukt par cukuriem. Cukuru dau-

dzums augļos ļoti dažāds: ābolos — 5,8—11,9%, ķiršos — 4,0—

9,5%, upenēs — 5,8—14,4%. Augļiem nogatavojoties, cukuru dau-

dzums līdz kādai pakāpei pieaug un augļi kļūst saldāki; gataviem
augļiem uzglabājoties, resp. pārgatavojoties, cukura paliek mazāk.

Cukura daudzums augļos jāņem vērā, slimojot ar diabētu vai pie
noslieces aptaukoties.

Polisaharidi ir divējādi — saldie un nesaldie. Saldie polisaharidi

jeb oligosaharīdi (disaharīdi, trisaharīdi, tetrasaharīdi) sastāv no 2—4

monosaharīdu atlikumiem, visbiežāk heksozēm. Oligosaharīdiem un

monosaharīdiem ir vairākas līdzīgas īpašības — tie labi šķīst ūdenī,

spēj kristalizēties, tiem salda garša. Nozīmīgākie ir disaharīdi —

glikozidu tipa savienojumi, kam aglikons ir kāds monosaharīds, pie-
mēram, glikoze. Saharoze (biešu jeb niedru cukurs) sastāv no gli?
kozes un fruktozes atlikumiem. Tā ir lapās, stumbros, sēklās, augļos,
saknēs u. c. augu dajās. Cukurbiešu saknēs ir līdz 27%. cukurniedrēs

līdz 2070 saharozes. Saharozei liela nozīme cilvēku uzturā. .Maltoze

(iesala cukurs) dabā brīva nav sastopama, bet rodas gremošanas
traktā, fermentatīvi skaldoties cietei; tā sastāv no 2 glikozes mole-
kulām. Maltoze ir dīgstošās sēklās, iesalā, kuru ieteic pie mazasinī-

bas, organisma novājēšanas. Trehaloze jeb sēņu cukurs ir sēnēs,

melno graudu sklerocijos, aļģēs, arī dažos augstākajos augos; tās
hidrolize rodas glikoze. Laktoze jeb piena cukurs sastāv no vienas

glikozes un vienas galaktozes molekulas, tā ir pienā un piena pro-
duktos, arī augos (piemēiam, putekšņos). Laktoze ir zīdaiņu galvenā
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barība, ko uzņem ar mātes pienu. Izmanto barotnēm, ražojot penici-
līnu, kā saldvielas zāļu garšas uzlabošanai. Trisaharīdi rafinoze, me-

lecitoze, gencianoze ir specifiski glikozidu cukuri. Rafinoze ir cukur-

bietēs, kokvilnas sēklās u. c. Tā sastāv no glikozes, fruktozes un

galaktozes. Gencianoze ir dzelteno genciānu glikozīdos, verbaksoze —

deviņvīruspēka, ramnoze — pabērzu glikozidos. Tetrasaharīds sta-

hioze (lupeoze) ir raudeņu un Galega officinalis glikozīdos.
Nesaldie jeb augstākie polisaharidi ir lielmolekulāri ogļhidrāti un

sastāv no daudziem (simtiem un tūkstošiem) monosaharīdu atliku-

miem. Tie ir cietas, amorfas vielas, kas nešķīst ūdenī, bet veido ko-

loidus šķīdumus. Augos tie plaši izplatīti.
Ciete sintezējas augu zaļajos orgānos un uzkrājas kā rezerves

viela, tā ir galvenais pārtikas ogļhidrāts. Cieti (Amylum) medicīnas

praksē lieto kā apvelkošu līdzekli ziežu, pūderu un citādā veidā pie
iekaisumiem, apdegumiem, vai iekšķīgi un klizmām pie kuņģa-zarnu
trakta slimībām, lai saudzētu gļotādas un paildzinātu ārstniecisko

vielu uzsūkšanos. Medicīnai cieti iegūst no vairāku zāļu dzimtas

augu graudiem (no rīsiem — Amylum Oryzae, no kukurūzas —

Amylum Maydis, no kviešiem — Amylum Tritici v. c), no bumbu-

ļiem (no kartupeļu bumbuļiem — Amylum Solani, no Ipomoe bata-

tas — Amylum Batatae), no dažu palmu stumbru serdes (piemēram,
Amylum Sagu jeb Sago). Cietes lieto kā apvelkošus, mīk-

stinošus līdzekļus. Izmanto arī cietes hidrolizes produktu dekstrīnu

(Dextrinum). Sago un manioka plaši lieto kā diētisku produktu. Ciete

sekmē žultsskābju vielu maiņu.
Glikogēns jeb dzīvnieku ciete ir arī dažos augos, piemēram, ku-

kurūzas graudos, sēnēs, raugos. Glikogeną hidrolize rodas glikoze.
Cilvēka organismā glikogēns uzkrājas kā rezerves viela aknās un

muskuļos, tai skaldoties, rodas enerģija muskuļu darbam.

Inulīns sastāv no fruktozes molekulām. Tas hidrolizējas vieglāk
nekā ciete, to lieto pie diabēta. Inulīns ir dāliju, topinambūru gurnos,
pieneņu un cigoriņu saknēs, artišokos u. c. augos.

Celuloze — augu šūnapvalku galvenais uzbūves materiāls nešķīst
ūdenī un parastajos organiskajos šķīdinātājos. Cilvēku gremošanas
traktā to gandrīz nemaz nesagremo, jo cilvēka organismā nav fer-

mentu, kas šķeltu celulozi. Tomēr tā ļoti nepieciešama, lai normali-

zētos gremošanas trakta darbība. Celuloze, mehāniski kairinādama

gremošanas trakta sienas, veicina peristaltikų, gremošanas sulu izda-

līšanos, padara barības masas porainas, tādējādi gremošanas sulas

tām vairāk piekļūst un uzlabojas gremošana; celulozes klātbūtnē nor-

malizējas pūšanas baktēriju attīstība zarnu traktā, izveidojas ne-

pieciešamā vide derīgajai zarnu mikroflorai, kas ļoti vajadzīga dažu

B grupas un K vitamīnu sintēzei; celuloze veicina pārliekā holeste-

rīna izdalīšanos no organisma, kas svarīgi aterosklerozes, hiperto-
niskās slimības, aknu u. c. slimību profilaksei un ārstēšanai. Pār-

tikas produkti, kur daudz celulozes, lietojami dietoterapija pie vēdera

aizcietējumiem; rodoties barības evakuācijas aizturei gremošanas
traktā, sastrēgušajās barības masās noārdās C vitamīns. No dārze-

ņiem daudz celulozes ir kabačos, tomātos, samērā maz salātos, kar-

tupeļos, daudz celulozes satur zaļie zirņi, pupiņas. Celulozes labvē-

līgā darbība samazinās, ja dārzeņus vai augļus lieto vārītus vai pār-
lieku smalki sasmalcinātus. Slimojot ar čūlas vai gremošanas trakta

iekaisumu slimībām, ar celulozi bagāti produkti jālieto piesardzīgi
vai tie pat kontrindicēti. Izstrādājot ārstniecības līdzekļus no augiem,
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celulozi atdala kā balastvielu Tīra celuloze ir kokvilnas matiņi, kuru

lieto kā pārsienamo materiālu t. i. vati.

Hemiceluloze augos ir kopā ar celulozi, tā viegli hidrolizējas.
Daudz hemicelulozes ir riekstos, kukurūzas vālītēs, klijās. Pie hemi-

celulozes pieder lihenīns, kas ir Islandes ķērpjos.
Lignīns tāpat kā celuloze un hemiceluloze ir augu šūnapvalku uz-

būves viela. No lignīna, augiem sadaloties, rodas augsnes humuss,
bet no tā humīnskābes un kūdra. Humīnskābes ķīmiski un pēc far-

makologiškas darbības radniecīgas salicilskābei, ar ko daļēji izskaid-

rojama dūņu vannu labvēlīgā ietekme pie reimatisma.

Pektīnvielas ir augstāko augu ogļhidrāti, tās kaut nedaudz ir

visos augos. Dzīvnieku organismos tās piedalās dzīvnieku cukura

glikogeną veidošanās procesā (glikogēns ir svarīga rezerves viela).
Nešķīstošās pektīnvielas — protopektīni ir šūnapvalkos kā starp-

šūnu viela, šķīstošās — pektīni ir šūnsulā. Fermentu protopektinažu
ietekmē protopektīni pārveidojas pektīnos, kas notiek augļiem noga-
tavojoties vai vārot ūdenī. Pektinam hidrolizējoties, rodas arabinoze.

metilpentoze, galaktoze, metilspirts. Nozīmīgi ir pektīni, kuru ūdens

šķīdumi veido recekli. Recekļainie augu pektīni gremošanas traktā

līdz ar šķidrumu absorbē kaitīgās baktērijas, indes, amīnus un tā-

dējādi darbojas dezinficējoši un kā atindētāji. Tie saista stronciju,

kobaltu, ieskaitot to radioaktīvos izotopus un, tā kā lielāko daļu pek-
tinu nesagremo, līdz ar tiem no organisma izdalās saistītās kaitīgas
vielas (prof. A. Bezuhovs, 1. Hotīns). Pektīni ir atindētāji, ja sain-

dējas ar dzīvsudrabu vai svinu, tie saudzē gremošanas orgānu gļot-
ādas no kairinājumiem, sekmē dzīšanu.

Pektīnvielas uzlabo gremošanu, kavē pūšanas baktēriju darbību

zarnu traktā, pazemina tātad pūšanas procesu intensifikāciju. Pada-

rot nekaitīgas indīgās vielas, kas veidojas vai iekļuvušas organismā,
pektīnvielas uzlabo apstākļus tādu savienojumu producēšanai, kas

organisma dzīvībai nepieciešami, sekmē derīgo baktēriju attīstību,
holesterīna izvadīšanu no organisma. Pektīnvielas medicīnā izmanto

pie caurejas («ābolu dieta»), pie zarnu trakta saslimšanām ar asiņo-
šanu, pie erozijām, čūlu kolītiem (Haetnophobinum;pektīnvielu šķīdumu

nātrija hlorīda izotoniskā šķīdumā, ražo VDR), pie deguna asiņoša-
nas, pēc zobu izraušanas (Haemophobinum tamponus) u. c. Pektīnvielu

darbība ir ne vien antiflogistiska, bet arī hemostatiska (pretasiņoša-

nas) un sekmē asins recēšanu. Ābolu pektīni kavē influences A vi-

rusą vairošanos.

Pektīnvielu daudz meža zemenēs, ābolos, rožu augļos, ķiršos, cit-

ronos, apelsīnos, aprikozos, ērkšķenēs, redīsos, ķirbjos, bietēs. Pa-
rasti pektīnvielas, gatavojot no drogām medikamentus, atdala kā

balastvielas.

Augu polisaharīdu bioloģiskā aktivitāte ir ļoti daudzveidīga (an-

tibiotiska, pretaudzēju, antidotą u. c), tomēr polisaharīdu ietekme un

izmantošanas iespējas samērā maz skaidrotas.

Gļotvielas ir dažāda ķīmiskā sastāva bezslāpekļa vielas, galve-
nokārt pektīnvielām un celulozei tuvi polisaharidi. Ūdenī tās uz-

briest, veido viskozus, līmīgus šķīdumus — gļotas. Gļotvielām līdzīgi
ir lapu koku sveķi un tos ne vienmēr var stingri norobežot. No

ūdenī uzbriedinātas cietes iegūst klīsterveidīgas gļotas.
Normālos apstākļos gļotādas aizsargā gļotu sekrēts, kas izdalās

no gļotu dziedzeriem. Ja, piemēram, iekaisuma dēļ gļotādas normālā

funkcija ir traucēta un gļotāda kļuvusi jutīga pret kairinājumiem.
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gļotvielas noder kā apvelkošs un dziedinošs līdzeklis — tās mehā-

niski sargā nervu galus gļotādā un ādā no kairinājumiem, izveido-

jot aizsargslānīti, remdina sāpes, aizkavē ārstniecības vielu rezorbcijų
un tā paildzina to vietējo darbību, kam nereti liela nozīme terapijā.
Gļotvielas iekšķīgi lieto pie gremošanas un elpošanas orgānu iekai-

sumiem, čūlas slimībām, pie klepus, saindēšanās gadījumos, ārīgi —

pie dažādiem ādas iekaisumiem, apdegumiem, tās pievieno ārstniecī-

bas klizmām, lai pasaudzētu no kairinājumiem zarnu gļotādu. Gļot-
vielu drogas izmanto kā garšas uzlabotajās, kas padara maigākas
stipri skābas, rūgtas vai kodīgas vielas. Augļi, piemēram, jāņogas,
kurās maz gļotvielu, šķiet daudz skābākas nekā ar gļotvielām ba-

gātās avenes, kautgan tajās vairāk skābju un mazāk cukuru nekā

jāņogās. Gļotvielas ir dažādos augu orgānos, piemēram, dzegužpuķu
gurnos, māllēpju lapās, alteju saknēs, deviņvīruspēka ziedos, sunīšu

un aivu augļos, smilts ceļmalīšu un linu sēklās u. c.

Amīdi ir organisko skābju atvasinājumi, kam karboksilgrupā ir

aminogrupa — NH
2 (vispārējā formula R—CO—NH

2). Ar stiprām
skābēm tie veido šālis; enerģiski reducētāji var amīdus pārveidot
pirmējos amīnos. Amīdi augos rodas olbaltumvielu fermentīvā hidro-

lize un tiem liela fizioloģiska nozīme.

Karbamīds jeb urīnvicla ir ogļskābes diamīds, to izmanto dažu

medikamentu ražošanai. Par amīdiem var uzskatīt dažus glikozidus,

glikoalkaloīdus, kas satur slāpekli, piemēram, amigdalīnu. Aspara-
ginu — asparagīnskābes amīdu vispirms atklāja sparģeļos; tas ir

ari daudzos citos augos, piemēram, bumbieru, sarkanā āboliņa, lak-

ricas, burkānu, saulpuķu, pieneņu lapās, kartupeļu bumbuļos. Glut-

amīns — glutamīnskābes amīds, kam svarīga nozīme slāpekļa vielu

maiņā augos, ir biešu saknēs, kartupeļu bumbuļos u. c. Nikotīnskābes

amīdu (Nicotinamidum) lieto tāpat kā nikotīnskābi, PP vitamīnu.

Lipamīdu (Lipamidum), kas ir lipolskābes amīds, lieto kā lipolskābi,
kas pēc darbības tuva B grupas vitamīniem. Amīdi ir daudzi anestē-

zijas līdzekļi, piemēram, ksikaīns u. c.

Augos amīdu vairāk veģetācijas sākumā, vēlāk to mazāk. Sēklās

miera periodā amīdu maz, bet kad, sēklām dīgstot, skaldās olbaltum-

vielas, amīdu daudzums pieaug.

Amini atvasināmi no amonjaka, ja tā molekulas ūdeņraža ato-

mus aizstāj radikāli — alkilgrupas (alifātiskie amīni) vai arilgru-
pas (aromātiskie amīni). Pirmējos amīnos vienu ūdeņraža atomu

aizvieto arilgrupa vai alkilgrupa, diamīnos — divas, triamīnos —

visus trīs ūdeņraža atomus. Dabā amīni rodas, skaldoties slāpekli
saturošām vielām, piemēram, olbaltumvielām; augos tie ir slāpekļa
vielu maiņas produkts. Metilamīns un dimetilamīns augos ir samērā

reti. Visbiežāk sastopams trimetilamīns, kas ir, piemēram, vilkābeļu

ziedos, apiņu rogās, irbeņu saknēs u. c. Dimetilamīna un trimetil-

amīna darbība līdzīga muskarīna darbībai.

Holīns (trimetiloksietilamonija hidroksīds) ir visos augu un dzīv-

nieku audos, tam liela fizioloģiska nozīme (sk. B grupas vitamī-

nus). Holīns ir bāziska, kristāliska viela, augos ir brīvā vai saistītā

veidā.

Acetilholīnam liela nozīme nervu sistēmas darbībā, tas rodas pa-

rasimpatiskās nervu sistēmas nervu galos, kad aizvada impulsus uz

muskuļiem. Medicīnas praksē lieto diezgan maz, jo tas organismā
ātri noārdās. Acetilholīns ir āmuļos, plikstiņos u. c.
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Muskarīns ir sēnēs, piemēram, mušmirēs. Tiramīns plikstiņos, pa-
nātrēs, tam nozīme dzemdniecībā, ginekoloģijā. Histamīns aktīvi pie-
dalās dzīvībai svarīgos procesos — elpošanā, fagocitozes reakcijās,
asinsvadu-audu caurlaidības regulācijā vielu maiņā, hemokoagu-
lācijā u. c. Parasti tas ir neaktīvs, bet dažos patoloģiskos organisma
stāvokļos pieaug brīvā histaminą daudzums. Brīvs histamīns ir ļoti
aktīvs

— izraisa gludās muskulatūras (arī bronhu) spazmas, pa-
plašina asins kapilārus, pazemina asinsspiedienu u. tml. Histaminu

plaši lieto medicīnā (pie poliarlrītiem, reimatisma, neiralģijām, bron-

hiālās astmas, alerģiskām saslimšanām v. c). Histamīns ir nātrēs,
baltajās panātrēs, melnajos graudos u. c. Aromātiskie amīni ir dau-

dzi ārstniecības līdzekļi, piemēram, fenamīns.

Betaīni ir N-trialkilaizvietoto aminoskābju iekšējas sāīis. Betaīni

pieder pie biogēniem amīniem. Biogēnie amīni bieži ir proalkaloīdi un

piedalās komplicētās biosintezes. Glikokolbetaīna tipa betaīni nav in-

dīgi, bet tā esteri (betaīnmetilēsteris, betaīnctilēsteris) ir ļoti aktī-

vas vielas. Gfikokolbetaīns jeb betaīns ir daudzos augos (dziedniecī-
bas alteju un biešu saknēs, saulpuķu mēlziedos, melnajos graudos,
krokusu ziedos, rīsu, kviešu u. c. graudzāļu sēklās). Stahidrīns (pro-
līnmctilbetaīns) ir pākšaugos, rūtās, trigonellīns (nikotīnskābes me-

tilbetaīns) — Trigonella foenum-graecum L. sēklās, kartupeļos. Be-

tainą hidrogēnhlorīdu — acidolu lieto medicīnā sālsskābes vietā.

Aminoskābēs vienlaikus ir karboksilgrupa — COOH un amino-

grupa — NH2. Tās ir optiski aktīvas kristāliskas vielas, kas šķīst
ūdenī, grūti šķīst spirtā, nešķīst ēterī. Tām salda garša.

Aminoskābes nosaka olbaltumvielu — dzīvības pamatsubstances
bioloģisko vērtību. Tās piedalās olbaltumvielu, fermentu, dažu hor-

monu, nukleīnskābju, bioloģiski aktīvu neolbaltumvielu veidošanās

procesos, oksidēšanās-reducēšanās norisēs, ogļhidrātu un minerālvielu

vielu maiņā. Organisms labāk izmanto aminoskābes, kas griež pola-
rizācijas plāksni pa labi.

Daļa dzīvībai nepieciešamo aminoskābju sintezējas cilvēka orga-
nismā, taču vairāk nekā tO aminoskābes organisms nespēj sintezēt

un tās jāuzņem ar barību. Sīs tā saucamās neaizstājamās aminoskā-

bes ir arginīns, fenilalanīns, histidīns, izoleicīns, leicīns, lizīns, metio-

nīns, treonīns, triptofāns, valīns. Aizstājamās aminoskābes ir alanīns,
asparagīnskābe, cisteīns, cistīns, glikokols jeb glicīns, glutamīnskābe,
prolīns, serīns. tirozīns.

Ja zudis organismā aminoskābju līdzsvars, pazeminās organisma
aizsardzības spēja pret infekcijām, parādās avitaminozes, nervu sis-
tēmas paaugstināts uzbudinājums, vairogdziedzera funkcijas traucē-

jumi u. c. patoloģiskas noslieces.

Ja, piemēram, nav pietiekami lizīna, var vērot jutīgumu pret trok-

sni, galvas reiboņus, nelabumu, anēmiju, augšanas aizkavēšanos, dzi-

mumcikla traucējumus.

Metionīna nepietiekamība izraisa anēmiju, aknu aptaukošanos,
aizkuņģa dziedzera funkcijas traucējumus, muskuļu atrofiju, pazemi-
nās organisma pretestība infekcijām. Ja neuzņem pietiekami cistīna

(to var aizvietot metionīns), novēro dermatitus, matu izkrišanu, ci-

rozi, biežāku saslimšanu ar infekcijas slimībām.

Triotofāna nepietiekamība var izraisīt kataraktų, dzimumdziedzeru

atrofiju, nekrospermiju, plikgalvību. Pie arginīna nepietiekamības no-

vēro spermatogenezes nomāktību, augšanas palēnināšanos.
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Histidīna nepietiekamība ir cēlonis vielu maiņas traucējumiem,
ēstgribas trūkumam, lēnākai augšanai.

Leicīna trūkums negatīvi ietekmē slāpekļa līdzsvaru organismā,
pasliktina ēstgribu. Ja nepietiekami izoleicīns, parādās ēstgribas trū-

kums, nervozitāte, svara pazemināšanās u. c. novirzes.

Neuzņemot pietiekami fenilalanīnu, vērojami traucējumi pigmenta-
cija, vairogdziedzera, virsnieru dziedzera, iekšējās sekrēcijas dzie-

dzeru darbības traucējumi.
Pie valīna nepietiekamības rodas hiperestēzija (slimīgs jušanas

nervu galu uzbudinājums), kustību koordinācijas traucējumi.
Augšanas un citas organisma normālas attīstības novirzes novēro

arī, ja aminoskābes uzņem pārbagāti.
Augos aminoskābes ir olbaltumvielu maiņas produkti un veidojas

šķeļoties proteīniem. Daudzos augos (gatavās sēklās, bumbuļos, gu-

rnos vai citos orgānos) ir brīvas aminoskābes. Visbiežāk sastop lei-

cīnu, arginīnu, tirozīnu, glutamīnskābi, asparagīnskābi.
Aminoskābju saturs ārstniecības augos skaidrots maz. Plašāku

darbu publicējis G. Tlehass (1974.) par Orenburgas novada ārstnie-

cības augiem (sk. tabulu II sējumā). Ārstniecības augos daudz sva-

rīgu aminoskābju un proteīnu (3,8—29%)- Tās kopā ar citām augu

darbīgajām vielām — glikozīdiem, alkaloīdiem, flavonoīdiem, vit-

amīniem var būt visai nozīmīgas ārstniecībai. Diemžēl ar patreizējām
uzlējumu, novārījumu gatavošanas metodēm aminoskābes no augiem
izvelk maz.

Dažas aminoskābes izmanto tieši terapijā. Histidīnu (Histidini
hydrochloridum) lieto pie čūlas slimībām, hepatītiem, aterosklerozes,
metionīnu (sēru saturošu aminoskābi) izmanto pie cirozes u. c. aknu

saslimšanām, pie diabēta, aterosklerozes, kroniska alkoholisma v. c,

cisteīnu (Cystcinum, Viceinum) — pie kataraktas, glutamīnskābi
(Acidum glutaminicum) — pie nervu sistēmas saslimšanām, pie psi-
hozēm, epilepsijas, poliomielīta u. c. Augos ir brīva glutamīnskābe un

tās amīds glutamīns. Tā ir viena no svarīgākajām aminoskābēm, kas

it īpaši nozīmīga nervu audu vielu maiņā — tā saista organismam
kaitīgo amonjaku, kas pastiprināti izdalās smadzeņu darbībā un tādē-

jādi atindē organismu.
Olbaltumvielas ir lielmolekulāri organiski savienojumi, kuros ar tā

saucamo peptīdu saiti —CO—NH— saistītas aminoskābju paliekas. At-

šķirībā no taukvielām un ogļhidrātiem olbaltumvielu molekulā bez og-
lekļa, ūdeņraža un skābekļa ir slāpeklis un bieži arī sērs un fosfors.

Olbaltumvielas ir amorfas, amfotēras vielas (tikai nedaudzas iegūtas
kristāliskā veidā, piemēram, asiņu hemoglobīns), tās parasti nešķīst

ūdenī, bet šķīst gan skābēs, gan bāzēs.

Vienkāršās olbaltumvielas jeb proteīni sastāv tikai no aminoskābju

paliekām, to hidrolīzē rodas tikai aminoskābes. Prolamīni un glute-
nīni ir tikai augos (labību graudos v. c). Prolamīnu hidrolīzē bez

prolamīna rodas arī glutamīnskābe. Prolamīns gliadīns ir kvie-

šos, rudzos, hordeīns
— miežos, zeīns — kukurūzā, avenīns — auzās.

Kukurūzas miltos ir gandrīz tikai glutenīni, rīsos prolamīni. Albumīni

šķīst ūdenī, tajos dominē sēru saturošas aminoskābes, cistīns un me-

tionīns, bet nav glikokola. Albumīns leikozīns ir kviešu graudos, in-

dīgais toksalbumīns — ricinos, legumelīns — pākšaugos. Globulīni

līdzīgi albumīniem, bet satur glikokolu un nešķīst ūdenī. Globulīns

edestēns ir kaņepēs, legumīns — zirņos, tuberīns — kartupeļos, glo-
bulīni ir ķirbjos, mandelēs, valriekstos. Augu globulīnos nav fosfora.
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Saliktās olbaltumvielas jeb proteidi sastāv no aminoskābēm un tā

sauktajām prostētiskajām grupām; šo olbaltumvielu hidrolīzē rodas

aminoskābes un vēl citas vielas — nukleīnskābes, polisaharidi, krās-

vielas u. c. Glikoproteīdos bez aminoskābēm ir ogļhidrāti, nukleopro-
teīdu prostētiskā grupa ir nukleīnskābes, hromoproteīdu — kāda krās-

viela, piemēram, hlorofils.

Olbaltumvielas gremošanas traktā noārdās līdz aminoskābēm, no

kurām sintezējas katram organismam īpatnējas olbaltumvielas ar no-

teiktu un raksturīgu aminoskābju secību polipeptīdu ķēdēs. Izpētot,
kādi faktori nosaka un regulē aminoskābju secību olbaltumvielu mole-

kulās, pavērtos iespēja regulēt organisma attīstību, ārstēt un novērst

ļaundabīgos audzējus un iedzimstošas slimības, kuru cēlonis ir amino-

skābju maiņas. Ja svešas olbaltumvielas ievada tieši asinīs, tās dar-

bojas kā inde. Tādēļ cilvēkam nevar pārliet dzīvnieka asinis; arī

pārlejot cita cilvēka neradniecīgas asinis, rodas smagas komplikāci-
jas un iestājas pat nāve.

Organismam ar barību jāuzņem pietiekamā daudzumā pilnvērtīgas
olbaltumvielas, t. i., tādas, kurās ir neaizstājamās aminoskābes. Aug-
ļos un dārzeņos olbaltumvielu maz un parasti tās nevērtīgākas par
dzīvnieku olbaltumvielām. Bez tam augu olbaltumvielas bieži vien

saistītas ar šūnapvalku celulozi un netiek pilnībā sagremotas un uz-

sūktas. Izņēmums ir olbaltumvielām bagātie pākšaugi — zirņi, pupas,
pupiņas, soja u. c.

Purina bāzes. Nukleoproteīdiem organismā skaldoties, rodas starp
citu arī purīna bāzes, piemēram, 2-6-dioksipurīns jeb ksantīns, 2-6-8-

trioksipurīns jeb urīnskābe u. c. Tās rodas arī augos vielu maiņas
norisēs. Augos purīna bāzes ir gan brīvas (kofeīns, teobromīns, teo-

filīns v. c), gan glikozīdiski saistītas (vernīns, vitīns v. c). Plaši

tiek izmantots kofeīns, teobromīns, teofilīns (sk. kafija, kakao). In-

teresi izraisījis alantoīns, kas ir, piemēram, tauksaknēs, gurķenēs, jo
domā, ka tas stimulē augšanu un ziedu veidošanos. Ksantīns, ade-

nīns un vernīns ir lazdu riekstos, miežos, cukurbietēs, āboliņos, pu-
piņās.

Alkaloīdi ir fizioloģiski ļoti aktīvi bāziski organiskie savienojumi,
kuros bez oglekļa, ūdeņraža un skābekļa ir arī slāpeklis. Tie parasti
ir šķīstošu sāļu veidā, visai reti brīvi. No organiskajām skābēm biežāk

ir etiķskābe, pienskābe, oksalskābe, ābolskābe, vīnskābe, citronskābe.

Dažreiz alkaloīdos ir sastopamas kādiem augiem specifiskas skābes,

piemēram, akonitskābe kurpīšu alkaloīdos, helidonskābe — struteņu,
veratru alkaloīdos, mekonskābe — opijā. No neorganiskajām skābēm

alkaloīdos ir sērskābe, fosforskābe, rodānūdeņražskābe.
Alkaloīdi, kuros ir ogleklis, ūdeņradis un slāpeklis (bezskābekļa al-

kaloīdi) parasti ir šķidras gaistošas vielas, ar netīkamu, raksturīgu

smaku, piemēram, nikotīns, koniīns. Lielākais vairums alkaloidu satur

arī skābekli (skābekļa alkaloīdi); tie ir kristāliskas, negaistošas vielas

ar rūgtu garšu. Alkaloīdi parasti ir bezkrāsaini, taču sastop arī krā-

sainas vielas, piemēram, berberīns ir dzeltens. Alkaloīdi ūdenī grūti
šķīst vai nešķīst, tie labi šķīst spirtā un citos organiskajos šķīdinā-

tājos. Alkaloidu sāļi labi šķīst ūdenī.

Lielākais vairākums alkaloidu ir ļoti indīgi un pat nedaudzus

miligramus liela deva var atnest nāvi. Augu indīguma visbiežākais

cēlonis ir alkaloīdi, kaut gan to daudzums augos mēdz būt desmit-

daļas vai simtdaļas procenta.
Alkaloidus iedala pēc darbības un pēc slāpekļa heterocikla, kas
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ir alkaloidu uzbūves pamatā. Tos alkaloidus, kuru uzbūve nav no-

teikta, klasificē pēc filoģenētiskām iezīmēm, apvienojot grupās alka-

loidus, kas izdalīti no radniecīgiem augiem.
Pirolidīna grupas alkaloīdi (I) uzbūves ziņā ir vienkāršākie, pie-

mēram, higrīns, kārpains. Piridīna (II) atvasinājumus dala apakš-
grupās: Ila vienkāršie piperidīna atvasinājumi (koniīns, metilkoniīns,
koniceīns, lobelīns), Ilb — bicikliskie ar nekondensētu piperidīna un

pirolidīna ciklu (nikotīns), llc — bicikliskie ar 2 nekondcnsētiem pipe-
ridīna cikliem (anabazīns), Ild bicikliskie ar kondensētu pirolidīna un

piperidīna ciklu jeb tropana grupa (atropīns, skopolamīns, kokaīns),
Ile — atvasinājumi ar 2 kondensētiem piperidīna cikliem (lupināna
grupa; citizīns, sparteīns, pahikarpīns). Hinolina atvasinājumi (III)
ir hinīns, cinhonīns, ehinopsīns; izohinolina (IV) —opija alkaloīdi, sal-

solīns, salsolidīns, papaverīns, berberīns, palmatīns, helidonīns, morfīns,

kodeīns, tebaīns, bulbokapnīns, narkotīns; indola (V) — melno graudu
alkaloīdi — ergoalkaloīdi, strihnīns, rezerpīns; imidazola (VI) — pilo-
karpīns, ergotionīns; purina atvasinājumi (VII) — kofeīns, teobromīns,

teofilīns, triakantīns; acikliskie alkaloīdie amīni — efedrīns, kolhi-

cīns, kolamīns; akonītalkaloīdi — kondelfīns, elatīns, delsemīns. Ste-

roido alkaloidu uzbūves pamatā ir steroīds kodols. Tie atšķiras no ste-

roīdajiem glikozīdiem ar to, ka satur slāpekli un tajos nav laktona

gredzena. Steroīdie alkaloīdi raksturīgi kartupeļu, liliju un kapmiršu
dzimtām. Kartupeļu dzimtā steroīdie alkaloīdi ir glikozidu veidā, tos

mēdz saukt par glikoalkaloīdiem. Hidrolīzē rodas aglikons, kurā ir

slāpeklis, un cukuru daļa. Šīs grupas alkaloīdi (tomatidīns, solasodīns)
ir izejviela vairāku hormonālu preparātu ieguvei (testosteroną, pro-

gesteroną, kortizona u. c; sk. naktenes).

Alkaloidu grupas
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Alkaloidu darbība ir ļoti daudzveidīga un tos medicīnas praksē
plaši lieto. Ir alkaloīdi, kas paralizē parasimpatisko nervu sistēmu,

pazemina siekalu un kuņģa sulas sekrēciju, paplašina bronhiolas, pa-
ātrina sirdsdarbību (atropīns, hiosciamīns); stimulē aknu funkcijas,
darbojas kā kuņģa līdzeklis — rūgtviela, tonizē un uzbudina dzemdes

gludo muskulatūru, ir specifisks līdzeklis pie leišmaniozes (berbe-
rīns); pazemina temperatūru, palēnina vielu maiņu, nomāc enzimātis-

kos procesus, regulējoši ietekmē sirds darbību, anestezē, ir specifiski
līdzekji pie malārijas (hinīns, hinidīns, cinhonidīns); atslābina skeleta

muskulatūru, tos lielo ķirurģijā un arī kā relaksantus, t. i., lai pa-

zeminātu muskuju tonusu pie patoloģiskiem stāvokļiem un kustību

funkciju traucējumiem (kurārei līdzīgie alkaloīdi elatīns, kondelfīns,

delsemīns); daži alkaloīdi ir mitotiskas indes un tiek lietoti pie audzē-

jiem (kolhieīns, homohelidonīns, metoksihelidonīns); citi ir antihel-

minti (peleterīns, izopeleterīns) vai antimikrobi līdzekji (skimmiamīns).
Viena no stiprākām indēm ir alkaloīds nikotīns — pēc īsa uzbudinā-

juma tas izraisa veģetatīvās nervu sistēmas gangliju paralīzi, paaug-
stina asins spiedienu, izraisa lokālas asinsvadu spazmas, uzbudina

gremošanas trakta peristaltikų.
Medicīnā parasti izmanto alkaloidu sājus. Daudzus alkaloidus

iegūst sintētiski. Alkaloidu pētīšanā lieli nopelni zinātniekam A. Ore-

hovam. Pēdējo desmit gadu laikā pirmējais novērtējums par alkaloidu

esamību izdarīts vairāk tūkstoš augu sugām, sīkāk izpētītas vairāk

nekā 50 sugas un pamatojoties uz to, medicīnas praksē atjauts lietot

sekurinīnu, ehinopsīnu, saracīnu, triakantīnu, berberīnu, glaucīnu u. c.

Alkaloīdi sastopami galvenokārt ziedaugos, pie tam radniecīgās
augu sugās un pat ģintīs nereti ir pēc ķīmiskās struktūras un dar-

bības radniecīgi alkaloīdi. Tas atvieglina jaunu ārstniecības augu

atrašanu. Parasti alkaloidu augos ir maz (1 —2%), tomēr ir arī augi,
kuros alkaloidu samērā daudz, piemēram, bārbe|u saknēs ir līdz 15%
alkaloidu. Dažos augos ir viens vai nedaudzi alkaloīdi, bet citos daudzi,

piemēram, magonēs — vairāk nekā 25 alkaloīdi. Ir dzimtas, kurās

visas sugas satur alkaloidus, un tādas, kurās alkaloidu vispār nav.

Kāda alkaloīdiem nozīme augu dzīvē, nav īsti skaidrs. Parādī-

jušās un noraidītas vairākas teorijas. Uzskatīja, piemēram, ka'alkaloīdi

pasargā augus no kaitēkļiem, ka alkaloīdi ir augu dzīvības norišu

atkritumprodukts, ka tie ir barības rezerves viela, ka tie ir sensibi-

lizatori — vielas, kas pastiprina augu šūnu un audu jutīgumu pret
spektra atsevišķām dajām (uz to mudināja tas, ka alkaloīdi bieži ir

lapās). Pēdējā laikā dominē doma, ka alkaloīdi ir augu hormoni, bio-

katalizatori. Taču arī šī teorija nevar izskaidrot, kālab alkaloīdi ir

samērā nedaudz augos, bet vairākums augu iztiek bez tiem. Jādomā,
ka alkaloidu biofizioloģiskā loma augos ir dažāda un šimbrīžam nav

noskaidrota.

Glikozīdi ir viena vai vairāku cukuru un dažādu necukuru kom-

plicēti ēsterveidīgi organiskie savienojumi, kuros molekulas cukuru

daļu skābekja, sēra vai slāpekja atoms saista ar necukuru daļu.
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Hidrolītiski (skābju vai ūdens iedarbībā) vai enzimātiski (fermentu jeb
enzimu ietekmē) glikozīdi skaldās glikonā — cukurā (vienā vai vai-

rākos) un aglikonā — necukura daļā. Glikons parasti ir monosaha-

rīdi, visbiežāk glikoze, bet mēdz būt arī citas heksozes vai pentozes —

fruktoze, galaktoze, arabinoze, riboze, mannoze u. c. un līdz ar to

attiecīgi glikozīdi — fruktozīdi, galaktozīdi, arabinozīdi v. tml. Ir

ari specifiski, tikai noteiktos glikozīdos sastopami cukuri, piemēram,
sirds glikozīdiem raksturīgi dezoksicukuri, kuros mazāk skābekļa. Gli-

kozīdi ar vienu cukura molekulu ir monozīdi, ar divām — diozīdi,
ar trim — triozīdi utt. Ja glikozīdā vairāki cukuri, hidrolīzē tie at-

skaldās pakāpeniski. Neskaldījušos glikozidus, kādi ir augos un sa-

tur vairākas cukura daļas, sauc par pirmējiem; kad atskaldās kāda

daļa cukuru, rodas tā saucamie otrējie glikozīdi. Pirmējie glikozīdi ir

nestabili. Fermentu ietekmē, augus žāvējot vai sagatavojot galeniskos
preparātus, pirmējie glikozīdi, atskaldoties vienai cukura daļai, kļūst
par otrējiem glikozīdiem, bet, hidrolizei risot tālāk, iegūst aglikonu.
Tīrus pirmējos glikozidus grūti iegūt, biežāk tālab lieto otrējos gli-
kozidus, galeniskus preparātus, kuru aktivitāte izpaužas visu glikozidu
kompleksa un pavadītājvielu darbība. Farmakologiški aktīvais gli-
kozidu komponents ir aglikons, kas ķīmiski var būt ļoti dažāds, vis-

biežāk ir kāds spirts vai fenols.

Viss vairākums tīru glikozidu ir neitrālas kristāliskas vielas, viegli
šķīst ūdenī, sliktāk spirtā, bet gandrīz nemaz nešķīst ēterī un petrol-
ēterī. Glikozīdiem parasti ir rūgta garša. Daudzi glikozīdi ir indīgi,

piemēram, amigdalīns. Indīgi ir arī sirds glikozīdi, kas mazās devās

uzmundrina sirds darbību, bet lielās var to pilnīgi nomākt un iz-

raisīt nāvi. Kā bultu indi senajos laikos bieži izmantoja glikozidus.
Glikozīdi producējas augos vielu maiņas norisēs. Tie izšķīduši

šūnsulā un var būt dažādu auga orgānu šūnās. Kopā ar glikozī-

diem, bet citās šūnās, ir attiecīgi fermenti, kas šķeļ glikozidus. At-

bilstošos apstākļos šī paša fermenta ietekmē var notikt glikozidą sin-

tēze no aglikona un cukura, t. i., glikozidu hidrolize ir atgriezeniska.
Glikozidus medicīnā izmanto visai plaši. Pa lielākai daļai lieto

glikozidu izvilkumus; tīrus glikozidus lieto reti (piemēram, digitok-
sīnu, strofantīnu). Glikozīdi ir svarīgākie sirds līdzekļi, tie ir daudza?

rūgtvielas (sk. 51. lpp.), biopigmenti (sk. 48. lpp.), miecvielas (sk.
51. lpp.), antibiotikas (streptomicīns).

Glikozīdi augos bieži sastopami. Ir pat dzimtas, kurām glikozīdi
ļoti raksturīgi. Sirds glikozīdi ir, piemēram, vīrceļu dzimtā, gundegu,
kapmiršu, oleandru dzimtā, antraglikozīdi — krūkļu, sūreņu, liliju
dzimtā, krustziežu dzimtā ir sēru saturoši glikozīdi.

Glikozidus klasificē pēc aglikona ķīmiskā rakstura un darbības.

Tioglikozīdu (sēra glikozidu) aglikonā ir sērs, ar kuru piesaistīts
cukuru komponents. So glikozidu hidrolīzē izdalās gaistošas vielas —

ēteriskās eļļas, kuru molekulā ir sērs un slāpeklis. Tām ir netīkams

aromāts un asa garša, tās kairina ādu un gļotādas (izraisa acu asa-

rošanu), mazās devās rosina ēstgribu, rada ādas apsārtumu (hipe-
remijų), lielās devās var būt par cēloni iekaisumiem. Dažiem tiogli-
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kozīdiem piemīt spēcīga antimikroba, antihelminta un pretiekaisuma
darbība. Tioglikozīdus sastop krustziežu, krešu, liliju u. c. dzimtu

augos. Sinepju sēklās, mārrutku saknēs ir tioglikozīds sinigrīns, balto

sinepju sēklās — sinalbīns. Drogas, kas satur tioglikozīdus, lieto ārīgi
pie reimatisma, podagras, išiasa, plaušu slimībām, pret zarnu parazī-
tiem v. c, iekšķīgi izmanto ēstgribas un gremošanas uzlabošanai;
dažiem aromātiskajiem tioglikozīdiem ir pretmalārijas aktivitāte.

Oksinitrilglikozldi (cianogēnglikozīdi) atskalda zilskābi, tie ir stipri
indīgi. No šiem glikozīdiem, kas vispār augos bieži sastopami, vis-

plašāk izplatīts amigdalīns. Tas ir gandrīz visu rožu dzimtas Pru-

noideae apakšdzimtas augu sēklās (aprikožu, plūmju, ābolu, bumbieru,

persiku v. c). Sambunigrins ir melno plūškoku ziedos un augļos, lina-

marīns — linu sēklās. Amigdalīnu izmanto aromātiskiem ūdeņiem,
piemēram, Aqua Amygdalae amarae, ko lieto kā nomierinošu un sāpes
remdinošu līdzekli. Amigdalīns skaldās pakāpeniski — vispirms atšķc-
ļas viena glikozes molekula, tad — otra, pēc tam aglikons sadalās

zilskābē un benzaldehīdā, kuri daļēji atkal savienojas, pie tam ro-

das benzaldehīdciānhidrīns, kas nomierinoši ietekmē elpošanu, remdina

klepu.
Fenolglikozīdu aglikons ir fenoli, tie ir baktericīdi aktīvi. Arbutīns

(p-hidrohinonglikozīds) enzīma arbutāzes ietekmē skaldās glikozē un

hidrohinonā, tas ir milteņu, brūkleņu, bumbieru lapās. Tā antisep-
tisko, dezinficējošo darbību izmanto, ārstējot urīnorgānu iekaisumus.

Salicīns (skaldās saligenīnā — salicilskābē un cukurā) ir vītolu,

kārklu, apšu u. c. augu mizās, ziedos, tas nav tik iedarbīgs kā salicil-

skābe; lieto kā pretdrudža līdzekli, pie malārijas u. c. Salicīnam tuvs

ir spireīns (aglikons salicīlaldehīds), ko sastop vīgriežu ziedos (tau-
tas medicīnā lieto pie reimatisma, urīnorgānu slimībām). Vīgriezēs
ir arī gaulterīns, tas atrasts ari bērzu mizās (aglikons metilsalici-

lāts). Pie šīs grupas pieder prīmverīns (aglikons 2-oksi-4-metoksiben-

zoskābes metilēsteris) un primulaverīns (aglikons 2-oksi-5-metoksi-

benzoskābes metilēsteris), kas ir gaiļbiksīšu saknēs (lieto pie klepus).
Koniferīns (fenilpropāna atvasinājums) ir priežu dzimtas augos, sirin-

gīns (siringopikrīns) — parastajos ceriņos, geīns — pilsētas bitenēs

(tam šķeļoties izdalās eigenols), eskulīns — zirgkastaņos (aglikons
dioksikumarīns). Hesperidīns, kas ir citrusu (apelsīnu, citronu v. c.)

mizās, radniecīgs rutīnam un sekmē asins kapilāru sienu nostipri-
nāšanos.

Antraglikozīdi (antracēnglikozīdi) nosaukti pēc aglikona, kas ir

kāds antrahinonu atvasinājums, biežāk emodīns, hrizofanols, hrizo-

fānskābe (sk. hinoni). Glikons ir glikoze, retāk ramnoze, ksiloze vai

cits kāds cukurs. Augos kopā ir dažādi antraglikozīdi, to izomēri, brīvi

aglikoni, antranola atvasinājumi un citi antracēna savienojumi. An-

traglikozīdi samērā viegli šķīst ūdenī un sārmos, kā ari spirtā (jo
vājāks tas, jo labāk), grūti šķīst ēterī, hloroformā un citos organis-

kajos šķīdinātājos. Tie parasti dzeltenā vai oranždzeltenā krāsā (pēc
tās tos saknēs un mizās var noteikt pat mikroskopiski); augu zaļajos
orgānos tos nosedz hlorofils. Antraglikozīdi augos ir bieži. Daudz to,

piemēram, krūkļu, sūreņu dzimtas augos, tie parasti izšķīduši šūnsulā.

Lielāko daļu antraglikozīdu izmanto kā caurejas līdzekļus. Resnajā
zarnā skaldoties, tie pastiprina peristaltikų; laksatīva darbība parā-
dās tikai pēc B—lo8 —10 stundām. Antraglikozīdi darbojas spēcīgāk nekā

brīvi aglikoni. Antraglikozīdu augi ir rabarberi, krūkļi, pabērzi, skā-

benes v. c.
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Sirds glikozīdi (kardenolīdi) selektīvi ietekmē sirds muskuli, pie
tam raksturīgo darbību nosaka aglikons. Aglikonam ir komplicēta
ciklopentānperhidrofenantrēna kodola struktūra un lielākajai daļai
sirds glikozidu nepiesātināts laktona gredzens (stāvoklī C 17). Gliko-

zidą selektīvo darbību acīm redzot nosaka laktona gredzens — ja tā

nav, sirds glikozīds zaudē fizioloģisko aktivitāti. Uzpirkstitēs, piemē-
ram, ir arī glikozīds diginins ar steroidu uzbūvi, bet bez laktona gre-
dzena; sirds darbību tas neietekmē. Daļai sirds glikozidu ir vienādi

aglikoni, bet cukuri dažādi, citiem ir vienādi cukuri un dažādi agli-
koni, ir arī tādi, kas atšķiras kā ar glikonu tā ar aglikonu. Kaut gan

glikons pats ir neaktīvs, tam tomēr svarīga loma aglikona farmako-

dinamika, jo tas ietekmē glikozidą šķīšanu, sūkšanos cauri šūnu mem-

brānām, saistīšanos ar asins un audu olbaltumvielām, fiksēšanos sirds

muskulī, no tā atkarīga glikozidą aktivitāte, darbības ilgums, tok-

siskums. Visiem sirds glikozīdiem stāvoklī C 3 un C 14 ir hidrok-

silgrupas, C 13 metilgrupa, ar hidroksilgrupu pie C 3 saistīts cukurs.

Stāvoklī C 10 var būt dažādas grupas, biežāk ir metilgrupa (uzpirk-
stīšu glikozīdiem) vai aldehīdgrupa (strofanta tipam). Mēdz būt arī

papildus hidroksilgrupas stāvoklī C 5, C 12, C 16 vai citur, kā arī

citas funkcionālas grupas. Glikons ir glikoze, bieži arī /-ramnoze,
kā arī specifiski cukuri — uzpirkstīšu glikozīdos, piemēram, digitok-
soze, cimaroze — strofantu glikozīdos. Starp sirds glikozīdiem ir gan
monozidi, diozīdi un triozīdi, gan tetrazīdi.

Kardenolīda skelets

R —
cukurs

Ri — H, CH3 o. c.

R2) R 3
- H, OH

Glikozidą darbība sākas un ilgst tikmēr, kamēr noris glikozidą
šķelšanās. Ja glikons noārdās ātri, glikozīds maz saistās ar asins

plazmas olbaltumvielām, ātri fiksējas sirds muskulī, un tā darbība

sākas drīz, bet ilgst īsāku laiku, kā, piemēram, strofanta glikozīdiem.
Turpretī ja glikons noārdās un atskaldās lēni, glikozīds ciešāk sais-

tās ar asins plazmas olbaltumvielām, pakāpeniski pāriet sirds mus-
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kulī un glikozidą darbība sākas lēnāk, bet ir ilgstošāka, piemēram,
uzpirkstīšu glikozīdiem. Pie akūtas sirds-asinsvadu nepietiekamības,
pēkšņi radušās dekompensacijas, kad jāsniedz nekavējoši palīdzība,
lieto ātras darbības sirds glikozidus, piemēram, strofantīnu, konval-

latoksīnu u. c. Izvēloties sirds glikozidus, jāņem vērā, ka daži, pie-
mēram, strofantīns, gremošanas traktā lēni un maz uzsūcas, tos jā-
ievada intravenozi.

Organisma jutīgums pret sirds glikozīdiem nav pastāvīgs. Pret

pērkonīšu sirds glikozīdiem, tas, piemēram, stipri palielinās, ja orga-
nismā maz kālija jonu. Kālija jonus organisms daudz zaudē, lieto-

jot dažus diurētiskus līdzekļus, piemēram, hipotiazīdu v. c, kurus

nereti dod kopā ar sirds glikozīdiem. Tāpēc var draudēt saindēšanās

pat tad, ja pērkonīšu glikozidu devas ir terapeitiskas, bet netiek

kompensēts organismā kālija jonu zudums.

Sirds glikozīdi normalizē sirds musku|u ogļhidrātu un fosfora vielu

maiņu, ietekmē skābekļa izmantošanu, tādēļ rodas vairāk enerģijas
sirds darbam, pieaug sirds kontrakcijas spēks, paretinās sirds darbības

ritms; tie palēnina impulsu pārvadi pa atrioventrikulāro kūlīti un tā-

dējādi normalizē sirds kambaru sistoli un diastoli, kas savukārt sekmē

sastrēgumu likvidēšanos; sirds glikozidu ietekmē daļēji atjaunojas
sirds spēja veikt fizioloģisko slodzi. Sirds glikozidu ietekmē pieaug

diurēze, jo, uzlabojoties asinsritei, caur nierēm izplūst vairāk asiņu,
tās atfiltrē vairāk urīna, lidz ar to mazinās šķidruma daudzums

audos (tūskas) un vēdera dobumā (ascīts). Daži sirds glikozīdi no-

mierinoši ietekmē centrālo nervu sistēmu, tie kopā ar citiem kompo-
nentiem ir daudzu sedatīvu līdzekļu sastāvdaļa; piemēram, Behtereva

mikstūra, ko lieto nervu slimībās, satur pavasara adonisu glikozidus.
Sirds glikozīdi tāpat kā vairākums glikozidu ir indīgi un, pārdozējot
tos vai nesaprātīgi lietojot, var saindēties vai pat iestāties nāve.

Sirds glikozidu augus sastop diezgan daudzās dzimtās, piemēram,
vīrceļu, krustziežu, liliju, gundegu v. c, tomēr izpētīti un medicīnā

tiek lietoti samērā nedaudzi. Farmakoloģiski un klīniski vislabāk

izpētīts digitoksīns un gitoksīns (sastop Digitalis purpurea L.), stro-

fantīns K, H un G (dažādu Strophanthus sugu sirds glikozīdi), scil-

larēns A un B (Urginea maritima (L.) Bak. sīpolu glikozīdi),
konvallatoksīns (Convallaria majalis L. glikozīds), adonizīds un adoni-

toksīns (Adonis vernalis L. glikozīdi), erizimīns (Erusimutn canes-

cens Rolh glikozīds). Glikozidu daudzums augos, tāpat kā citu vielu

daudzums, ir mainīgs dažādās augu attīstības fāzēs un atkarībā no

vides.

Lai sirds glikozidu drogas pasargātu no nevēlamām pārmaiņām,
tās pēc ievākšanas nekavējoties jāžāvē (50—60° temperatūrā) un jā-
uzglabā sausās telpās slēgtos traukos. Sirds glikozidu preparātus
standartizē un stingri dozē.

Sviedrētājglikozidi palielina sviedru sekrēciju, piemēram, liepu
un plūškoku ziedu, aveņu augļu glikozīdi. Darbības mehānisms un

ķīmiskais sastāvs nav noskaidroti.

Saponīni jeb saponizīdi ir glikozīdi, kuru raksturīga īpašība ir

virsmas aktivitāte, t. i., spēja ūdenī viegli veidot putojošus koloidus

šķīdumus, un hemolītiska aktivitāte. īlemolītiskās aktivitātes dēļ sa-

ponīni ir indīgi savienojumi. Sajā ziņā sevišķi aktīvus saponīnus sauc

par sapotoksiniem.
Brīvi tīri saponīni ir bezkrāsainas vai dzeltenīgas amorfas vielas,

tie maz šķīst aukstā spirtā, nešķīst ēterī, benzolā un citos
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organiskajos šķīdinātājos. Pēc saponīnu aglikona sapogenīna uzbūves

izšķir steroidus un triterpenoīdus saponīnus.
Steroīdie saponīni pēc ķīmiskās uzbūves tuvi dažām sirds gliko-

zidu grupām, glikoalkaloīdiem un bieži augos ir kopā ar tiem. Atšķi-
rībā no sirds glikozīdiem tie neietekmē sirds darbību, atšķirībā no

alkaloīdiem
— nesatur slāpekli. Sarkanajās uzpirkstītēs ir, piemēram,

steroīdi saponīni digitonīns, tigonīns un gitonīns, dziedniecī-

bas rūgtenēs graciolīns. Steroīdie saponīni ir lēta sākumviela steroido

hormonu sintēzei.

Triterpenoidie saponīni daudz plašāk dabā izplatīti nekā steroīdie.

Šie saponīni ir galvenokārt oleanāna vai ursāna atvasinājumi. Tri-

terpenoīdo saponīnu aralozīda A un B sapogenīns ir, piemēram, ole-

anolskābe. Fizikāli ķīmiskās īpašības triterpenoīdajicm saponīniem vi-

sai dažādas un no farmakologiška viedok|a maz pētītas, pie tam

darbību var noteikt arī piemaisījumi. Atšķirībā no steroīdajiem sa-

ponīniem, kas gandrīz vienmēr ir neitrāli, triterpenoidie saponīni mēdz

būt skābi un neitrāli.

levadīti asinīs saponīni darbojas kā spēcīgas indes. Pat visai

stiprā atšķaidījumā saponīnu šķīdums izraisa hemolīzi. Tādēļ saponīnu

preparātus uzņem caur muti. Uzņemti per os terapeitiskās devās tie

nav indīgi, jo zarnu traktā gandrīz nemaz neuzsūcas, bet veicina citu

vielu uzsūkšanos (saponīni sekmē dzīvu audu un šūnas apvalka
caurlaidību). Lielās devās tie rada kuņģa-zarnu trakta iekaisumu. Sa-

indējoties ar saponīniem parādās galvas reiboņi, nelabums, vemšana,

pat krampji un elpošanas paralīze.
Saponīnu darbības spektrs ir plašs, tomēr lielāko tiesu saponīnu

drogu izmanto kā atklepošanas līdzekļus pie hroniskiem elpas ceļu

iekaisumiem, bronhektāzijām u. c. slimībām. Saponīni. kairinot gļot-
ādas, pastiprina šķidru siekalu sekrēciju un gļotu rašanos augšējos
elpas ceļos un atvieglina atkrēpošanu. Saponīnu darbība var būt

stimulējoša, tonizējoša (piemēram, Panax ginseng saponīnu), kardio-

toniska (aralozīdu, escīna), sedatīva, uzbudinoša, pretkrampju, diurē-

tiska, pretčūlas, antisklerotiska, antihelminta, antimikroba. Daudzi

augi, kurus tautas medicīnā lieto kā asinstīrītājus ', satur saponīnus.
Tīrus saponīnus izmanto vakcīnu pagatavošanai (piemēram, gatavo-

jot vakcīnas pret Sibīrijas mēri, brucelozi).

Augos saponīni bieži sastopami, tie parasti izšķīduši šūnsulā. Ir

dzimtas, kā, piemēram, neļķu apakšdzimta Silenoideae, kur gandrīz
visās sugās ir triterpenoidie saponīni. Daudz saponīnu augu ir prī-
mulu, ziepenīšu dzimtā. Taču sastopamas dzimtas, kurās līdz šim ne-

maz nav atrasti augi ar saponīniem. Tādas, piemēram, ir lūpziežu,
krustziežu, čemurziežu, skujukoku dzimtas.

Biopigmenti. Augu terapeitisko darbību bieži nosaka aktīvas krās-

vielas — biopigmenti. Atbilstoši biopigmentu uzbūves dažādībai tā

var būt visai daudzveidīga. Tautas medicīnā, pamatojoties uz pieredzi,
izmanto daudz augu, kas satur krāsvielas (it sevišķi kā antisep-
tiskus līdzekļus un brūču dziedināšanai). Zinātniskajā medicīnā bio-

pigmentu nozīme sāk noskaidroties tikai pēdējos divdesmit gados.
Flavonoīdi ir heterocikliski savienojumi, kuru uzbūves pamatā f la-

voną (2-fenilhromona) skelets ir diviem benzolkodoliem (A un B);

1 Sis termins novecojis, taču to bieži lieto, it īpaši ja runā par tautas me-

dicīnu; ar to saprot, ka auga darbīgās vielas uzlabo asinsriti, pastiprina vielu

maiņu un diurčzi pie kroniskām ādas un citām slimībām.
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tos saista 3 oglekļa atomu saites. Atkarībā no C 3 oksidēšanās pa-
kāpes izšķir flavonus, flavonolus, dihidroflavonolus, flavanus, flava-

nonus, flavan-3-olus (katehīnus), flavan-3,4-diolus (leikoantociani-

dīnu), flavilsālis (antocianidīnus); pie flavonoīdiem pieskaita arī izo-

flavonus, izoflavanonus, halkonus, dihidrohalkonus, auronus, kas ķī-
miski un bioģenētiski radniecīgi, kaut tiem nav 2-fenilhromona ske-

leta (sk. attēlu).

Atsevišķi savienojumi katra flavonoīdu tipa robežās atšķiras galve-
nokārt ar hidroksil- un metoksilgrupas skaitu un stāvokli. Kā bioģe-
nēzes procesā, tā m vitro flavonoīdi var pārvērsties. Atkarībā no

reakcijas apstākļiem halkoni, piemēram, var pārveidoties flavanonos,

flavonos, flavonolos, flavonoli un antocianidīni oksidējas katehīnos.

Flavonoīdi ir ļoti perspektīvas bioloģiski aktīvas vielas ar plašu

farmakoloģiskās darbības spektru. Hesperetīns (5,7,3'-trioksi-4'-metok-
siflavanons), eriodiktiols (5,7,3',4'-tetraoksiflavanons), buplerīns ir P

vitamīnaktīvi, ietekmē asins kapilāru caurlaidību un trauslumu. Tējas
katehīniem, kvercetīnam (3,5,7,3',4'-pentoksif lavonam), rutīnam, hes-

peridīnam (hesperetīn-7-rutinozīdam) u. c. P vitamīnaktīviem savieno-

jumiem ir simpatomimētiska darbība. Gossipetīns un robinetīns ir

taukvielu antioksidanti.

Kempferolam, naringeninam un citiem dabiskajiem flavonoīdiem ir

spazmolītiskā aktivitāte, aptuveni līdzīga papaveriną aktivitātei.

Daži flavonoīdi regulējoši ietekmē sekrēcijas dziedzeru darbību, pa-
stiprina žults atdalīšanos un diurēzi, sekmē radioaktīvo vielu izdalī-

šanos no organisma, dziedina brūces, ir pretiekaisuma, hipotensīvi,
kardiotoniski un baktericīdi līdzekļi. Flavonoīdi nav toksiski ne per
os, ne ievadīti intravenozi. Pašlaik medicīnā visplašāk izmanto rutīnu,

kvercetīnu, hesperidīnu un epikatehīnu, dažus summārus augu (dzel-
teno kaķpēdiņu, lakricas v. c.) flavonoīdus.
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Brīvus flavonoīdus sastop reti, parasti tie ir glikozīdiski saistīti

(flavonglikozīdi) un izšķīduši šūnsulā. 1 Flavonoīdi ir dažādās augu

daļās, bet to daudzums veģetācijas periodā ļoti svārstīgs; it sevišķi
bagāti ar tiem jaunie orgāni. Dzeltenā un oranžā krāsa augos pa
lielākai daļai ir no flavonoīdiem Kokaugos dominē flavonoli un lei-
koantocianidīni, lakstaugos — flavoni un flavanoni. Daudz flavo-

noīdu ir tauriņziežu, čemurziežu, rožu, gundegu, asteru dzimtas augos.
Kāda flavonoīdiem nozīme augu dzīvē, nav īsti skaidrs. Domā, ka tie

piedalās oksidācijas-redukcijas procesos šūnās. Šimbrīžam zināmi vai-

rāk nekā 150 flavonoīdu.

Viss vairākums dzīvo audu satur aktīvas glikozidāzes, kas var

iedarboties pat ja ir klāt augstas koncentrācijas organiskie šķīdinā-

tāji, kurus lieto flavonoīdu izvilkšanai. Lai flavonoīdi neizmainītos,
ievāktās drogas nekavējoties un ātri jāizžāvē vai jāapstrādā ar ver-

došu spirtu.
Antociāni (antocianīni) ir glikozīdiskas augu krāsvielas (antociān-

glikozīdi), kuru aglikons ir antocianidīni. Antocianidīni ir skābekli sa-

turoši heterocikliski savienojumi, kuru uzbūves pamatā flavana sis-

tēma. Antocianidīnus mēdz dalīt 3 grupās: pelargonidīnos, delfinidīnos

(piemēram, malvidīns, siringīns) un cianidīnos. Antociāni ir izšķī-
duši šūnsulā un augos plaši izplatīti. No tiem atkarīga ziedu un

augļu zilā, violetā un sarkanā krāsa, piemēram, trejkrāsu vijolīšu
ziedu zilo krāsu rada antociānglikozīds violanīns (sastāv no delfi-

nidīna, glikozes, ramnozes un n-oksikanēļskābes). Kazeņu augļos ir

cianidīn-3-glikozīds, avenēs 4 cianidīna glikozīdi, dārza un meža ze-

menēs ir pelargonidīna un cianidīna glikozīdi. Perspektīvi antociānu

augi ir upenes, Ribes procumbens Pali. Lonicera altaica Pali., Coto-

neaster melanocarpa Lodd., Rosa spinosissima L., kuru augļos ir 3—

17% antociānu, galvenokārt cianidīni un delfinidīni.

Antociānus medicīnā samērā mazāk izmanto. Starp tiem ir P vit-

amīnaktīvas vielas, laksatīvi un baktericīdi (piemēram, melleņu augļu
antociāni) aktīvi, kā arī tādi, kas palielina diurēzi (zilo rudzupuķu
antociāni).

Karotinoīdi ir stipri piesātināti terpēnu rindas ogļūdeņraži; tiem

raksturīgs lielais sajūgto dubultsaišu skaits. Karotinoīdi šķīst taukos,

tāpēc tos sauc nereti par lipohromiem. Pazīstami vairāk nekā 70 karo-

tinoidu, lielākā daļa to satur 40 oglekļa atomus un molekulas struk-

tūra tiem principiāli līdzīga, acīm redzot tie ģenētiski saistīti. Vai-

rāki karotinoīdi ir A provitamini, kas organismā pārvēršas A vit-

amīnā.

Svarīgākie karotinoīdi ir a-, P-, v- karotini. Karotinu empīriskā
formula C

4oHSG, tie atšķiras ar struktūrformulu un bioloģisko aktivi-

tāti. Karotinu krāsa atkarīga no piesātināto dubultsaišu skaita — jo
vairāk dubultsaišu, jo sārtāka ir karotina krāsa: a-karotīns ir tumši

sārts, P-karotīns — tumši rubīnsarkans ar metālisku spīdumu. Karo-

tini viegli šķīst hloroformā, benzolā, grūtāk šķīst eļļās, taukos; spirtā

praktiski nešķīst. Tie viegli saistās ar gaisa skābekli it īpaši gaismā

un karsējot. Visaktīvākais un izplatītākais ir P-karotīns, tas aptuveni
divreiz aktīvāks nekā a-karotins un trīsreiz aktīvāks par Y-karotīnu.

Visi šie karotini parasti ir kopā. Burkānos, piemēram, ir 85% P-ka-

1 Augu pigmentus dažkārt dala 2 grupas- flavonoīdos, kur apvieno pigmen-

tus, kas izšķīduši šūnsulā un lipohromos, kas atrodas plastīdās. kā piemēram,

karotinoīdi, hlorofils. Par lipohromiem mēdz saukt arī pigmentus, kas šķīst

taukos.
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rotīns, 14% a-karotīns un 0,1% v-karotīns. P-karotīnu iegūst no bur-

kāniem, lucernas, griķiem u. c. augiem; to ražo ari sintētiski. Lapu
plastulās karotinus nosedz hlorofils.

Pie karotinoīdiem pieder karotina atvasinājumi —
dažādi skābekli

saturoši augu pigmenti. Kriptoksantins (monooksi-P-karotīns) C
4oH560

ir pīlādžu augĮos, zeaksantins — kukurūzas graudos, kro-

kusu drīksnās, likopīns — tomātos, rožu augļos, brūklenēs, ksanto-

fīls C
4oH5602 ir ziedos un lapās kopā ar karotinu un hlorofilu.

Karotins un citi karotinoīdi piedalās fotosintēzē, tie svarīgi apaug-
ļošanās procesā, augu augšanas un iesakņošanās norisēs. Karotīns
ir hlorofila pavadonis, tas uzkrājas attiecīgajos orgānos visaktīvākās

fotosintēzes periodā; veģetācijas perioda beigās tā daudzums augu

zaļajās daļās krasi samazinās. Karotina augi ir smiltsērkšķi, pīlādži,
burkāni, kliņģerītes, sunīši u. c.

Hlorofili augos ir īpašās organellās — plastīdās hloroplastos. Hlo-

rofila uztvertā gaismas enerģija pārveidojas oksidēšanās-reducēšanās

reakciju ķīmiskajā enerģijā un realizējas fotosintēze — viens no vis-

svarīgākajiem procesiem, kas padara iespējamu dzīvības pastāvēšanu
uz Zemes.

Hlorofili ir makrocikliski savienojumi, tajos ir 4 pirola gredzeni,
kas ieslēdz magnija atomu (asiņu krāsvielai hemīnam tāpat ir 4 pirola

gredzeni, bet magnija vietā — dzelzs), a-hlorofils un b-hlorofils ir

augstākajos augos un zaļajās aļģēs, c- un d-hlorofils diatomejās,
brunaļģēs, sārtaļģes. Domā, ka hlorofilam ir tonizējoša, stimulējoša
darbība, ka tas pastiprina vielu maiņu, paaugstina dzemdes, gremo-
šanas trakta, sirds-asinsvadu sistēmas un elpošanas centra funkcijas,
stimulē audu granulāciju un epitelizāciju, ietekmē asins sastāvu. Taču

pastāv ari uzskats, ka hlorofila lielās molekulas gandrīz nemaz ne-

uzsūcas un tādēļ tā lietošanai nav efekta. Ārīgi lieto hlorofila-karo-

tīna pastu, ko iegūst no priežu skujām.
Rūgtvielas ir glikozīdiski vai citādi bezslāpekļa savienojumi ar

rūgtu garšu, tās lieto gremošanas un ēstgribas uzlabošanai. Uzlabo-

damas gremošanu un ēstgribu, tās spēcina organismu un bieži ir

dažādu tonizējošu līdzekļu sastāvdaļa. Glikozīdiskas rūgtvielas ir ab-

sintīns vērmelēs, asperulozīds smaržīgajos miešķos, knicīns benedikt-

dadžos, eritaurins augstiņos, genciamarīns un genciopikrīns dzelte-

najās genciānas, meniantīns puplakšos u. c. Neglikozīdiskas rūgt-
vielas ir humulons un lupulons apiņos, helenīns ālantu sakneņos u. c.

Rūgtvielas ir furokumarīns, peicedanīns, pimpinellīns, kas ir rūgtdillēs
un noragās.

Rūgtvielas mēdz dalīt vienkāršās (amara pura), kur ir tikai rūgt-
vielas, aromātiskajās (amara aromatica), tās bez rūgtvielām satur

ari ēteriskās eļļas, un gļotu rūgtvielas (amara mucilaginosa), kādas

ir, piemēram, Islandes ķērpjos. Rūgtvielas lieto pirms ēšanas. Rūgt-
vielas parasti nelieto, ja paaugstināta ir kuņģa sekrēcija un skābums.

Miecvielas jeb tannīdi ir fizioloģiski aktīvas komplicētas bezslā-

pekļa vielas, bieži vien brīvu polifenolu (pirogallola, pirokatehīna,
floroglucīna), to atvasinājumu, fenolkarbonskābes u. c. savienojumu
maisījums. Miecvielas labi šķīst ūdenī un spirtā. Saskarē ar gaisa
skābekli enzīma tanāzes ietekmē tās viegli oksidējas un rodas tum-

šas krāsas savienojumi flobafēni vai krasēni, tie bieži rada augu
mizu vai citu orgānu brūno krāsu. Flobafēni nešķīst aukstā, bet šķīst
karstā ūdenī un krāso to brūnu. Daži tannīdi ir saistīti ar olbal-
tumvielām un nešķīst ne ūdenī, ne organiskajos šķīdinātājos, tos
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izvelk ar sārmiem. Savienojumu attiecības miecvielu kompleksā nav pa-
stāvīgas, bet mainās atkarībā no veģetācijas fāzes un auga vecuma.

Pavasarī, piemēram, lapās ir vairāk brīvu polifenolu, uz rudens pusi
tie pamazām izzūd un rodas vairāk flobafēnu. Glikozīdiskas miecvielas

(gallotannīni, tannīni, depsīdi) ir aromātisko oksikarbonskābju (gal-
lusskābes, elaguskābes vai citu skābju) esteri ar cukura atlieku. En-

zimu ietekmē tās hidrolizējas; ar dzelzs sāļiem rodas melni zilas no-

gulsnes. Gallotannīns vakcinīns ir, piemēram, brūklenēs, mellenēs, gli-
kogallīns — rabarberu saknēs, hamamelitannīns — Virdžīnijas burvj-
lazdu lapās. Katehīnu grupas miecvielas (biežāk pirokatehīna vai flo

roglucīna atvasinājumi) radniecīgas flavonoīdiem un antociāniem, tās
ir tējasaugu lapās, retēju un zalkšu sūreņu sakneņos. Tannīnictn

līdzīgas ir tā saucamās ķērpju skābes (evernskābe, cetrārskābe v. c);
ir zināmas vairāk nekā 200 šādu skābju.

Miecvielas lieto ārīgi un iekšķīgi kā pretiekaisuma, savelkošus,
vieglus antiseptiskus, dezinficējošus, lokālus anestēzijas līdzekļus pie
dažādiem iekaisuma procesiem, apdegumiem, caurejām, pie saindē-

šanās ar augu indēm (alkaloīdiem) un smagajiem metāliem. Miecvielu

savelkoša darbība izpaužas tādējādi, ka tās, nokļuvušas uz gļotādas
vai ievainojuma virsmas, izraisa gļotu vai ievainojuma eksudāta ol-

baltumu daļēju sarecēšanu un izveidojas plēvīte, kas pasaudzē jušanas
nervu galus no kairinājuma. Līdz ar to samazinās sāpju sajūta, vie-

tēji sašaurinās asinsvadi, mazinās sekrēcija un tieši tādēļ šūnu mem-

brāna kļūst blīvāka un pierimst iekaisuma reakcija. Savienodamās ar

asins olbaltumvielām, tās sarecina asinis un noder kā vietējs pret-
asiņošanas līdzeklis. Miecvielas ir baktericīdi un fungicīdi aktīvas, jo
satur fenolu atvasinājumus. Katehīnu grupas miecvielas, kuras vis-

biežāk ir augļos (piemēram, aronijās, skābajos ābolos) ir P vitamīn-

aktīvas. Drogas, kas satur miecvielas un ēteriskās eļļas, lieto brūču

dziedināšanai, pie gļotādu iekaisumiem; miecvielas pastiprina un pail-
dzina ēterisko eļļu darbību. Ozolu miecvielām piemīt pretaudzēju akti-

vitāte (A. Jerusalimskis; izmēģinājumi ar dzīvniekiem). Drogas, kas

satur tannīnus, piemēram, mellenes, jālieto tukšā dūšā, jo lietojot tās

pēc ēšanas, barības olbaltumvielas saistās ar tannīnu ātrāk nekā miec-

vielas sasniedz gremošanas trakta sienas.

Miecvielas ir gandrīz visos divdīgļlapjos un kailsēkļos. Viendīgļ-
lapjos miecvielu parasti nav, to nav arī kosās, staipekņos, vai ir visai

nedaudz. Visvairāk miecvielu (20—30%) ozolu, rožu, tauriņziežu,
miršu dzimtas augos. Tās izšķīdušas šūnsulā un uzkrājas galvenokārt
stumbru mizā un koksnē, kā arī augļos. Augu zaļajās daļās miecvielu

daudz mazāk. Miecvielas veidojas lapās, no lapām tās tiek aizvadītas

uz citiem orgāniem, kur dažādā veidā piedalās vielu maiņā — oksi-

dācijas-redukcijas procesos, elpošanā, uzkrājas kā rezerves vielas,
kuras augi izmanto pavasarī augot, pasargā augus no baktēriju un

sēņu postījumiem, no dažādiem kaitēkļiem. Kad augļi izsalst, miec-

vielu daudzums tajos samazinās un miecvielām bagātu augļu (meža
ābolu, kizilu, pīlādžu v. c.) garša mainās.

Minerālvielas ir tikpat svarīgas cilvēka dzīvībai kā vitamīni. Tās

ir šūnu, asins plazmas, vitamīnu, fermentu un citu organisma aktīvo

dzīvības faktoru komponents, tās piedalās skābekļa piegādē un

oglekļa dioksīda izvadīšanā, ietekmē ūdeņraža jonu koncentrācijas

regulāciju asinīs un limfā, tās nepieciešamas nervu, muskuļu un

citu audu normālai darbībai. No organisma minerālvielas nepār-
traukti izdalās ar sviedriem, urīnu, ekskrementiem, tādēļ pastāvīgi
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jāuzņem ar barību vai, ja nepieciešams — zāļu veidā. Ir saslimšanas,
kuras izraisa vai sekmē kādas minerālvielas trūkums organismā. Gur-

denums, nespēja koncentrēties, darba spēju samazināšanās, ātrs no-

gurums, ēstgribas trūkums bieži ir minerālvielu trūkuma vai nepie-
tiekamības sekas. No minerālvielu trūkuma dzīvnieki ātrāk iet bojā,
nekā ciešot pilnīgu badu.

Nepietiek, ja organisms uzņem tikai kādas minerālvielas absolūtu

daudzumu, svarīgas ir atsevišķu minerālvielu attiecības, attiecības ar

olbaltumvielām, taukvielām, ogļhidrātiem. Kalcija šālis, piemēram, iz-

manto sliktāk, ja barībā pārāk daudz taukvielu; slikti izmanto kal-

ciju no produktiem, kuros daudz oksalskābes (skābeņskābes), tāpēc

skābenes, spināti, rabarberi nav ieteicams kalcija avots.

Nepieciešamo minerālvielu daudzums un attiecības atkarīgas no

mūža fāzes (augošam organismam, piemēram, kalcijs un fosfors

vajadzīgs vairāk kā pieaugušam), veselības stāvokļa, arī profesijas.
Uzskata, ka veselam pieaugušam cilvēkam dienā nepieciešami 0,7—

0,8 g kalcija, 1,5—2 g fosfora, 2—3 g kālija, 4—6 g nātrija, o,oo×
0,01 g dzelzs, 0,3—0,5 g magnija. Bez šiem ta sauktajiem makro-

elementiem nepieciešami mikroelementi — varš, cinks, kobalts, sērs,

silīcijs, molibdēns, mangāns, jods, fluors, arsēns.

Kālijs piedalās nātrija un kalcija vielu maiņā, nosaka daudzu fer-

mentu darbību, muskuļu funkcijas; kālija šālis kavē ūdens aizturi or-

ganismā, pastiprina diurēzi. Tādēļ pie sirds, nieru, aknu slimībām, pie
aterosklerozes un hipertoniskās slimības, aptaukošanās un citiem pa-

toloģiskiem stāvokļiem, kad organismam nepieciešams daudz kālija,
kad jāsamazina vārāmās sāls un uzņemamo kaloriju daudzums, aug-
ļiem un dārzājiem, kas satur kāliju, ir zāļu vērtība. Daudz kālija ir

pētersīļu lakstos, kartupeļos, kāpostos, pupiņās, aprikozos, ķiršos, plū-
mēs un citos kauleņaugu augļos, vīnogās, ananasos, banānos. Sevišķi
daudz kālija žāvētos augļos.

Kalcijs ir visās šūnās, asinīs, tam svarīga nozīme kaulu un zobu

attīstībā, šūnu membrānu caurlaidības regulācijā, tas nosaka dažu

fermentu darbību, kas ietekmē perifēro nervu sistēmu. Kalcijam liela

nozīme dietoterapija pie tūskām, alerģijām u. c. Kalciju uzņem gal-
venokārt ar pienu un piena produktiem, augos tas bieži ir nešķīstošu
sāļu veidā; tos organisms nevar izmantot. Labs kalcija avots ir sa-

lāti, loki, zirņi, kāposti, žāvēti augļi, samērā daudz tā zemenēs un

avenēs.

Magnijs vajadzīgs nervu sistēmas normālai darbībai, tas sekmē

holesterīna izdalīšanos no zarnu trakta, ietekmē asinsspiediena paze-
mināšanos, tam piemīt pretiekaisuma darbība. Magnijs ir riekstos,
mandelēs, zirņos, rupja maluma maizē, rožu augļos, kazenēs, avenēs,

zemenēs, rozīnēs, vīģēs.
Nātrijs piedalās ūdens-sāļu vielu maiņā, ūdens kustības regulā-

cijā starp audiem un asinīm, osmotiskā līdzsvara saglabāšanā kopā
ar kāliju un hloru. To uzņem galvenokārt ar vārāmo sāli. Pārlieks

vārāmās sāls daudzums uzturā sekmē šķidruma aizturi organismā,
tūskas, iekaisuma procesus, asinsspiediena paaugstināšanos, nelab-

vēlīgi ietekmē ādas slimību gaitu v. tml. Tālab pastāv tā saucamās
bezsāls diētas.

Fosfors — viens no zobu un kaulu uzbūves svarīgākajiem ele-

mentiem ir visās šūnās un šūnstarpu šķidrumos. Fosforu satur vai-

rāki fermenti, no kuriem atkarīgas dzīvības norises, tas nepieciešams
nervu sistēmas un smadzeņu darbībai, fosfors sekmē asinsradi, barības
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vielu uzsūkšanos zarnu traktā. Fosfora daudz riekstos, zirņos, pu«
piņās, zaļumu dārzeņos, kāpostos, persikos. Fosfora preparātus lieto

pie nervu slimībām, mazasinības.

Dzelzs nepieciešama asinsradei un vielu maiņai, tā ir vairāku

fermentu sastāvdaļa, tai piemīt pretiekaisuma darbība. Dzelzs uz-

krājas galvenokārt aknās un parasti organismā ir pietiekami. Pa-

pildus tā jāuzņem pie mazasinības, liela asiņu zaudējuma. Dzelzs

svarīga antireimatiskās terapijas kompleksā. Visvairāk dzelzs ir ābo-

los, zemenēs, it īpaši meža zemenēs, tā ir arī bumbieros, mellenēs,
vīnogās, persikos, pētersīļu lakstos, pupiņās, zirņos, tomātos. Dzelzs

preparātus (T-ra Ferri pamati, Extr. Ferri pamati, Sirupus Aloes cum

ferro v. c.) lielo pie anēmijām.
Varš tāpat kā dzelzs vajadzīgs normālai asinsradei; vara nepie-

tiekamība var sekmēt mazasinību. Visvairāk vara ķiršos, lapu dārze-

ņos, pākšaugos, banānos, ananasos, avenēs.

Cinks nozīmīgs asinsradei, oksidācijas-redukcijas norisēs. Cinks

ir burkānos, kartupejos, bietēs, kāpostos, tomātos, samērā daudz upe-
nēs, ērkšķenēs, mazāk ābolos. Vispār saknes bagātākas ar cinku
kā augļi.

Kobalta dzīvos organismos ļoti maz, taču fizioloģiski tas visai

nozīmīgs. Kobalts stimulē eritropoēzi, sekmē dzelzs uzņemšanu un

iesaistīšanu vielu maiņas norisēs; kobaltu satur 812 vitamīns un pre-
parāti Coamidum, Fercovenum v. c, kurus lieto pie anēmijām. Uz-

skata, ka dienā jāuzņem 0,1—0,2 mg kobalta (A. Pokrovskis). Ko-
balts ir cigoriņos.

Mangāns piedalās oksidācijas-redukcijas procesos, ietekmē aug-
šanu un attīstību, asinsradi, tam piemīt pretiekaisuma darbība. Man-

gāna visvairāk augu zaļajos orgānos, kuros ir hlorofils; nezaļajos
stumbros, augļos un jo sevišķi saknēs un sakneņos mangāna maz.

Vispār augu daļās, kurās vairāk mangāna, bagātīgāk ir arī citu mi-

nerālvielu. Slimojot ar diabētu, organismā samazinās vairāku minc-

rālelementu, arī mangāna daudzums.

Sērs ir olbaltumvielu sastāvdaļa, tas ir daudzos medikamentos.

Elementārais sērs ir farmakoloģiski indiferents — ieņemts per os

tas pa lielākai daļai nemainījies izdalās no organisma. lekšķīgi ho-

meopātiskās devās sēru lieto pie furunkulozēm, aknēm, dažreiz kā

laksatīvu līdzekli; ārīgi lieto pie dažādām ādas slimībām kā antisep-
tisku un keratolītisku līdzekli.

Jods ietekmē lipidu un olbaltumvielu maiņu, vairogdziedzera hor-

mona veidošanos, sekmē kalcija un fosfora asimilāciju. Elementāra-

jam jodam ir antimikroba aktivitāte. Joda preparātus lieto pie ate-

rosklerozes, tireotoksikozėm, astmas, kataraktas u. c. Jodu satur

bietes, laminārijas, fukusi u. c. brūnalģes.
Fluors nozīmīgs skeleta attīstībā, tas aizkavē zobu kariesa raša-

nos. Fluors ir kāpostu zaļajās lapās, lokos, kviešu graudos.
Molibdēns ir fermenta ksantinoksidāzes būtiski svarīga sastāv-

daļa (šis ferments oksidē ksantīnu par urīnskābi, aldehīdus par at-

bilstošām karbonskābēm). Farmakoloģiski to neizmanto. Molibdēns

ir graudaugos, zirņos, griķos, mazāk dārzājos, tomēr daži dārzāji
izceļas ar lielu molibdeną daudzumu, piemēram, pētersīļi un dilles.

Tas ir arī kartupejos, lokos, ķiršos, maz tā bumbieros, ābolos.

Organisma profilaktiskajā apgādē ar minerālelementiem šimbrī-

žam neaizstājami ir dārzeņi un augļi. Uzskata, ka arī dziedniecis-

kos nolūkos lietderīgāk izmantot augu minerālvielas, nevis tīras mi-
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nerālvielas vai tīras šālis, jo augos minerālvielas ir kompleksā ar

citām darbīgajām vielām. Svarīgi arī tas, ka minerālvielas var kā-

pināt vitamīnu, hormonu, fermentu (Savies, 1959., Gude, 1962.), sirds

glikozidu (Batraks v. c, 1961.) darbību.

Vitamīni ir dzīvības procesu normālām norisēm nepieciešamas vie-

las, kuru trūkums vai nepietiekamība var būt cēlonis patoloģiskām
pārmaiņām organismā, avitaminozēm vai hipovitaminozēm.

Vitamīnu sintēze noris galvenokārt augu šūnās, tikai nedaudzi

producejas cilvēka organismā. Vitamīnus uzņem ar barību. Nepiecie-
šamais vitamīnu daudzums atkarīgs no dzīves veida un apstākļiem,
vecuma, darba slodzes, gada laika, veselības stāvokļa. Slimam cilvē-
kam vitamīnu vajadzīgs vairāk, it sevišķi pie dažām slimībām (tu-
berkulozes, bazedova slimības, cukura diabēta, kroniska nieru un

citiem iekaisumiem v. c), kā arī lietojot antibiotikas. Vislabāk lietot

augu vitamīnu koncentrātus, vitamīniem bagātu barību, kur vitamīni

ir kompleksā ar minerālsālīm, kas sekmē to uzņemšanu un dar-

bību.

Ja jāpanāk ātrs terapeitisks efekts, lieto ķīmiski tīrus dabiskos

vai sintētiskos vitamīnus. Pārlieku lielas vitamīnu devas, it sevišķi
tādu vitamīnu, kas kumulējas, izraisa hipervitaminozes. Izmantojot
dabiskus vitamīnu kompleksus no augu un dzīvnieku produktiem,
vitamīnu pārdozēšana nedraud.

Jāņem vērā arī vitamīnu mijdarbība (tiamīns veicina askorbīn-

skābes darbību, D vitamīna toksiskums mazinās A vitamīna ietekmē

v. tml.). Mainoties organisma fizioloģiskajam stāvoklim, fiziskajai
vai garīgajai noslodzei, patoloģiskajiem procesiem, var būt vajadzī-

gas dažādu vitamīnu kombinācijas. Tādēļ, lietojot vitamīnus, nepie-
ciešams ārsta padoms.

Augos ir brīvi vai ar citām vielām saistīti vitamīni un provit-
amīni, kas organismā pārveidojas vitamīnos. Lai uzsūktos taukos

šķīstošie vitamīni, ar barību jāuzņem arī taukvielas, gremošanas
traktā jābūt žultskābēm, dažādiem mikroelementiem. Ūdenī šķīstošo
vitaminu rezorbcijų sekmē olbaltumvielas, aminoskābes. Gatavojot
ēdienu, jāņem vērā, ka dārzeņi un augļi jānotīra, jānomizo tieši

pirms vārīšanas vai cepšanas, jāliek vārīties verdošā ūdenī, jāvāra
slēgtā traukā vai vislabāk jāsutina; nedrīkst tos notīrītus glabāt
ūdenī. Kartupeļus ieteicams vārīt nemizotus. Augļus un dārzeņus, kas

satur karotinoidus — A provitamīnus, nedrīkst sagrieztus turēt

gaismā, tos jāuzglabā tumšā telpā vai slēgtā traukā.

Vitamīnus dala 2 grupās: taukos šķīstošajos vitamīnos (A, D, E,
K vitamīni) un ūdenī šķīstošajos (B grupas vitamīni, C un P vit-

amīns). Kad vitamīnus atklāja, tos nosauca pēc latīņu alfabēta bur-

tiem. Tagad izstrādāta jauna vitamīnu nomenklatūra, taču parasti
īsākas izteiksmes dēļ vitamrnus apzīmē ar burtiem.

Tiamīns (Bi vitamīns, antineirīns, aneirīns) ir kofermenta kokar-

boksilāzes sastāvdaļa un piedalās pirovīnogskābes un ketoglutarskā-
bes dekarboksilēšanā; tas ietekmē augšanu, sirds-asinsvadu un nervu

sistēmas stāvokli, normalizē gremošanas un iekšējo sekrēcijas dzie-

dzeru darbību. Ja tiamīna trūkst, rodas traucējumi ogļhidrātu, olbal-

tumvielu, ūdens un arī taukvielu vielu maiņā, audos uzkrājas pirovīn-
ogskabe un pienskābe, kas var būt cēlonis smagiem nervu sistēmas
un sirds darbības traucējumiem. Pilnīgs tiamma trūkums izraisa
beri-beri slimību. Var būt arī sekundāras tiamīna avitaminozes vai

hipoviiaminozes, kuru cēlonis kroniski iekaisumi, audzēji, čūlas, kad
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traucēta gremošanas traktā vielu uzsūkšana, kā arī infekcijas un

citas slimības (tuberkuloze, malārija, diabēts v. c.) un daži ārstniecī-
bas līdzekļi.

Tiamīns organismā neveidojas un neuzkrājas, tas jāuzņem ar ba-

rību katru dienu. Ilgstoši lietojot vienpusīgu, tiamīna nabagu barību,
paradas vispārīgs spēku apsīkums, galvas sāpes, bezmiegs, aizdusa,
tahikardija, gremošanas traucējumi, pazeminās temperatūra.

Medicīnas praksē tiamīnu lieto pie neirītiem, neiraļģijām, radi-
kulītiem, pie čūlas slimībām, gremošanas trakta atonijas un aknu
slimībām, pie dažām ādas un acu slimībām u. c.

Tiamīns ir riekstos, kviešu, auzu, griķu augļapvalkos, no rupja
maluma miltiem ceptā maizē, raugā, pākšaugos.

Riboflavīns (B2 vitamīns, laktoflavīns) ir viens no svarīgākajiem
vitamīniem, kas nepieciešams augšanai, normālai ogļhidrātu, olbal-

tumvielu un taukvielu vielu maiņai, hemosintēzei, redzes funkcijām.
Riboflavīns ir dažu fermentu un kofermentu bioķīmiskās struktūras

pamatelements, tas paātrina holesterīna pārvēršanos žultsskābēs un

izdalīšanos no organisma, kas svarīgi pie aterosklerozes. Ja šī vit-

amīna par maz vai pilnīgi trūkst barībā, zūd ēstgriba, krīt svars, jū-
tams vispārējs vājums, nogurums, parādās galvas sāpes, ādas dedzi-

noša sajūta, graušana acīs, redzes traucējumi krēslā, sāpīgums un

plaisas mutes kaktiņos un apakšlūpā (mutes kaktiņu stomatīts), mēle

kļūst sausa, spilgti sarkana, parādās seborālais dermatīts, acu jutī-
gums pret gaismu, konjunktivīts, blefarīts.

Terapijā riboflavīnu lieto pie gremošanas funkciju traucējumiem,
dažādām acu slimībām, čūlām, pie staru slimības, astenijas u. c.

Riboflavīnu uzņem galvenokārt ar pienu un piena produktiem,
gaļu, zivīm, tas ir raugā, graudu augļapvalkos, nedaudz pākšaugos,
kartupeļos, spinātos, tomātos u. c.

Pantotēnskābe (B3 vitamīns, pantotēns) piedalās vielu maiņā,

taukskābju un acetilholīna sintēzē, tā ir virsnieru garozā un stimulē

kortikosteroidu veidošanos, tai nozīme nervu sistēmas darbības regu-

lācijā. Pantotēnskābi producē zarnu mikroflora, tās trūkuma izraisī-

tas patoloģiskas parādības nenovēro. Dabā tā plaši izplatīta (putek-
šņos un nektārā, zirņos, raugā v. c). Medicīnā lieto sintētiskus pre-

parātus pie vielu maiņas traucējumu izraisītiem patoloģiskiem stā-

vokļiem, polineirītiem, neiraļģijām, trofiskām čūlām, apdegumiem,
asinsrites nepietiekamības (kopā ar sirds glikozīdiem) u. c.

Holīns (B4 vitamīns, trimetilaminoetanols) ir visos dzīvos orga-

nismos kā lecitīnu sastāvdaļa, tam svarīga loma fosfolipīdu vielu

maiņā, no tā veidojas acetilholīns, viens no galvenajiem kairinājumu
impulsu mediatoriem. Holīna deficīts izraisa aknu un nieru taukaino

infiltracijų un hemorāģisku deģenerāciju, vairogdziedzera involūciju.
Holīnu lieto pie dažādām aknu slimībām (hepatītiem, aknu ciro-

zes, botkina slimības), pie cistinūrijas, hipotireozes, aterosklerozes,

kroniska alkoholisma.

Holīns ir gandrīz visos zaļajos augu audos, daudz tā kāpostos,
spinātos, kviešu un citu labību dīgstos, auzu un miežu miltos, olu

dzeltenumā. Organismā veidojas no metionīna.

Nikotīnskābe, nikotīnskābes amīds (85, PP vitamīns, niacīns) ir

fermentu kodehidrāžu prostētiskās grupas; šie fermenti svarīgi vielu

maiņā — tie regulē šūnu elpošanu, pārnes ūdeņradi un piedalās ok-

sidācijas-redukcijas procesā, tie realizē arī fosfora pārnesi, veicina

asins elementu veidošanos. Trūkstot nikotīnskābei vai tas amīdam,
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rodas vielu maiņas traucējumi, pelagra. Nereti hipovitaminozes cē-
lonis ir vitamīna rezorpcijas traucējumi (sekundāra hipovitaminoze),
kad novēro nogurumu, ēstgribas trūkumu, iekaisumu un krevelītes

lūpu kaktiņos, tieksmi uz caureju.
Nikotīnskābi lieto nevien pret pelagru, tā labvēlīgi ietekmē aknu,

sirds un nieru slimību gaitu, to izmanto pie čūlas slimībām, entero-

kolītiem, aterosklerozes.

Nikotīnskābe ir sēnēs, zemesriekstos, pākšaugos, tomātos, griķos,
aknās, nierēs u. c. produktos. Nikotīnskābi iegūst no alkaloidą ana-

bazīna un nikotīna. Organismā tā veidojas no triptofāna.
Piridoksīns (B6 vitamīns) aktīvi piedalās aminoskābju vielu maiņā,

ietekmē lipīdu vielu maiņu, kas svarīgi pie aterosklerozes. Tā trū-

kums rada bērniem traucējumus augšanā, gremošanas traucējumus,
anēmiju, pieaugušiem novēro ēstgribas trūkumu, uzbudināmību, ādas

taukainumu, blauznošanos, konjunktivītu. Piridoksinu lieto pie čū-

las un staru slimībām, hepatītiem, neirītiem, radikulītiem, ateroskle-

rozes, dažādām ādas slimībām, grūtniecības toksikozėm, pie tubazīda

un citu prettuberkulozes preparātu izraisītām toksikozėm u. c.

Piridoksīns ir labību graudu klijās, zirņos, pupās, daudzu augu

zaļajās daļās, sakņaugos, piena produktos u. c. To producē arī zarnu

mikroflora.

Biotini (87, H vitamīns) ir 2 izomēri (a- un 0-); tie stimulē

nervu šūnu attīstību, piedalās vielu maiņā. Pie biotīna hipovitaminozes
parādās nogurums, depresija, ādas taukainums, blauznošanās, palē-
ninās augšana. Jārūpējas par pilnvērtīgu uzturu un normālu gremo-

šanas trakta darbību. Parasti biotīnu ar barību uzņem pietiekami
(tas ir zirņos, lokos, kartupeļos, ziedu kāpostos, raugā, gaļas pro-
duktos).

Mezoinozīts (B8 vitamīns, inozīts) ir inozīta stereoizomērs; ino-

zītu bieži sastop augos. Mezoinozītu iegūst no fitīna. Tas piedalās
nervu sistēmas darbības un tauku vielu maiņas regulācijā.

Folijskābe (Bg, Bc vitamīns, pteroilglutamīnskābe) piedalās ami-

noskābju, nukleīnskābju, purinu un piridīnu sintēzē, holīna vielu

maiņā, stimulē eritropoēzi. Folijskābes trūkums izraisa traucējumus

asinsradē, parādās mazasinība, mutes gļotādas iekaisumi. Folijskābi
lieto pie makrocitārām anēmijām, leikopēnijām, pie kroniskiem gastro-
enterītiem, zarnu trakta tuberkulozes, aterosklerozes.

Folijskābi producē zarnu mikroflora. Tā ir gandrīz visu augu za-

ļajos orgānos, daudz tās spinātos, sparģeļos, pupās, tomātos, raugā
v. c.

Ciankobalamīns (Bi 2 vitamīns) ir augšanas faktors, nepieciešams
asinsradei, piedalās un ietekmē aminoskābju, ogļhidrātu, lipīdu vielu

maiņu, labvēlīgi ietekmē aknu un nervu sistēmas funkcijas, pazemina
holesterīna daudzumu asinīs.

Ciankobalaminu producē zarnu mikroflora, tas uzkrājas aknās,

nierēs, zarnu trakta sienās; to uzņem ar dzīvnieku valsts produk-
tiem. Lieto pie dažādas etioloģijas anēmijām, staru slimības, aknu

slimībām, polineirītiem, radikulītiem u. c. saslimšanām. Drīkst lietot

tikai ar ārsta ziņu.
Pangāmskābe (815 vitamīns) ietekmē lipīdu vielu maiņu, skā-

bekļa asimilāciju audos, paaugstina glikogeną daudzumu muskuļos
un aknās, stimulē virsnieru funkcijas. Lieto pie aterosklerozes, kro-

niskiem hepatītiem, kroniska alkoholisma intoksikācijām u. c. Pan-

gāmskābe ir augu sēklās, rīsu dīgstos, raugā, dzīvnieku produktos.
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p-aminobenzoskābe (BIT
H' vitamīns) piedalās folijskābes sintēzē

organismā.
Askorbīnskābe (C vitamīns; 2-keto-L-gulonskābes laktons) Joti

viegli sadalās sildot un gaisa skābekja ietekmē. Tā piedalās oksidā-

cijas-redukcijas norisēs, ogļhidrātu vielu maiņā, ietekmē asins recē-

šanu, kapilāru caurlaidību, sekmē audu reģenerāciju, steroido hor-

monu veidošanos. Askorbīnskābes trūkums izraisa smagu slimību

cingu jeb skorbūtu. Mūsu apstākļos ar cingu saslimst reti, biežas

turpretim ir slēptas askorbīnskābes nepietiekamības, kas izpaužas kā

nogurums, apātija, pazeminātas darba spējas, uzņēmība pret infek-

cijas slimībām, toksiskām vielām v. tml Askorbīnskābes trūkums or-

ganismā var rasties pie infekcijas u. c. slimībām, kā arī lietojot an-

tibiotikas. Askorbīnskābe jāuzņem ar augu valsts barību. Askorbīn-
skābes sevišķi daudz ir rožu augļos, upenēs, grieķu valriekstos, sar-

kanajā paprikā.
Paaugstinātas askorbīnskābes devas lietojamas tikai ar ārsta

ziņu.
P vitamīns (citrins, flavonoīdi) nav individuāla ķīmiska viela;

aktīvais komponents ir liela grupa savienojumu, kam līdzība ķīmis-

kajā uzbūvē. Tādi ir, piemēram, flavoni (hesperidīns, eriodiktins),
flavonoli (rutīns, kvercetīns), antociāni (cianidīns, enidīns), leiko-

antociāni (leikocianidīns), katehīni (katehīns, epikatehīns, galloka-
tehīns); aktīvākie ir katehīni un leikoantociāni.

P vitamīns mazina asins kapilāru caurlaidību, kopā ar askorbīn-

skābi piedalās redukcijas-oksidācijas procesos, kavē hialuronidāzes

darbību, askorbīnskābes oksidēšanos. P vitamīnu (parasti kopā ar

askorbīnskābi) lieto pie asins kapilāru caurlaidības traucējumiem,

hemorāģiskām diatēzēm, staru slimības, reimatisma, hipertoniskās sli-

mības, pie infekcijas slimībām u. c.

Daudz P vitamīna ir aroniju, pīlādžu, rožu augļos, tējasauga lapās,
citrusos, griķu lakstos, upenēs u. c. P vitamīns lietojams ar ārsta

padomu, jo atsevišķiem preparātiem ir kontrindikācijas.
Retinols (Ai vitamīns) nosaka augšanas un attīstības normālu

norisi, labvēlīgi ietekmē asaru, sviedru un siekalu dziedzeru darbību,

palielina gļotādu izturību pret saslimšanām un bojājumiem, paaug-

stina visa organisma pretestību infekcijām, tas svarīgs redzes or-

gānu funkcijām. Dehidroretinols (A2 vitamīns) mazāk aktīvs. Trūkstot

retinolam, āda kļūst sausa un bāla, blauznojas, pārragojas matu

folikuli, mati kļūst trausli un taukaini, parādās pinnes, ādas sastruto-

jumi, ēstgribas trūkums, nogurums, pasliktinās redze.

Retinolu medicīnas praksē lieto pie ādas un acu slimībām, infek-

cijas un saaukstēšanās gadījumos, pie kroniskiem gastrīiiem un li-

tām gremošanas orgānu saslimšanām, pie aknu cirozes u. c.

Retinola augos maz, tā avots ir augi, kas satur karotinoidus (sk.
50. lpp.). Karotinoidu, it sevišķi karotina pārveidošanos retinolā re-

gulē endokrīnie dziedzeri un sekmē tokoferola klātbūtne, mikroele-

menti kobalts, varš, cinks, jods. Tas ātrāk uzsūcas, ja barībā ir tauk-

vielas. A provitamīna karotina daudz ir burkānos, spinātos, tomātos,

aprikozos, pētersīļos, lucernu, nātru, āboliņu lapās, pīlādžos u. c.

Ķalci\eroli (D vitamīni) ir pazīstami pavisam seši. Svarīgākie ir

ergokalciferols (D 2 vitamīns) un holekalciferols (D 3vitamīns); tie

pēc fizikāli ķīmiskajām īpašībām un darbības līdzīgi: regulē fosfora

un kalcija vielu maiņu, sekmē šo elementu uzsūkšanos, savlaicīgu

nogulsnēšanos kaulaudos. Ja augošs organisms nesaņem pietiekami
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kalciferolu, tas var saslimt ar rahīlu, aizkavējas zobu attīstība. Kal-
ciferolu lieto pret rahītu, pie kalcija vielu maiņas izraisītām ādas

slimībām, dažām tuberkulozes formām, tetānijas u. c.

Augos ir tikai kalciferolu provitamīni ergosterīns un sitosterīns.

Parasti veselā organismā tas pietiekamā daudzumā sintezējas saules

ultravioleto staru ietekmē ādā un kumulējas. Kalcifcrolus satur olas

dzeltenums, sviests, zivis, tā provitamīni ir kviešu dīgstos, kukurūzas

graudos, āboliņa lapās u. c.

Tokoferoli (a-, \- u. c, E vitamīns) ir aktīvi antioksidanti, tie

stabilizē A un D vitamīnus, ietekmē nukleīnskābju, olbaltumvielu

vielu maiņu, piedalās nervu un muskuļu darbības regulācijā, ietekmē

vairošanās funkcijas, asinsvadu paplašināšanos. Eksperimentos ar

dzīvniekiem novērots, ka trūkstot tokofcroliem, notiek deģeneratīvas

pārmaiņas skeleta un sirds muskulatūrā, nervu šūnās un aknu pa-
renhīmā, palielinās asins kapilāru caurlaidība un trauslums.

Medicīnā tokoferolus lieto pie muskuļu distrofijām, dermatorniozī-

tiem, pie menstruālā cikla novirzēm, pret draudošu abortu, sperma-
togenezes un potences traucējumiem u. c.

Tokoferolus augos sastop bieži. Daudz to ir, piemēram, saulpuķu,
kukurūzas, sojas, smiltsērkšķu, zemesriekstu, kokvilnas un citu augu
eļļās, dīgstos, it īpaši zāļu dzimtas labību dīgstos, pupās, zirņos, sa-

lātos. Lietojami ar ārsta padomu.
Fillohinons (Xi vitamīns, fitohinons) sastopams augos, farnohi-

nons (K2 vitamīns) — dzīvnieku produktos. Bez tiem ir vēl 5 citi

K vitamīni. Fillohinons piedalās protrombiną veidošanās procesā, kas

noris aknās, sekmē asiņu normālu recēšanu, ietekmē šūnu elpošanas
un iekšējos vielu maiņas procesus. Fillohinona trūkums izraisa asins

izplūdumus, hemorāģiskās diatēzes, bet traumu gadījumos — dzīvī-

bai bīstamas asiņošanas.
Fillohinona preparātus lieto pie asiņošanām, kuru cēlonis pazemi-

nāts protrombiną saturs asinīs, kā arī pie citām asiņošanām, pie akū-

tiem hepatītiem, žults noplūdes aiztures.

Fillohinonu uzņem ar barību, daļēji to sintezē zarnu mikroflora.

Tas uzsūcas tikai žults klātbūtnē, tādēļ, slimojot ar aknu slimībām,
ta trūkumu var novērot arī tad, ja ar barību to uzņem pietiekami.

Fillohinons augos plaši izplatīts, tas ir visvairāk augu lapās, ma-

zāk augļos un saknēs.

F vitamīns (nepiesātinātās taukskābes oleīnskābe, linolskābe, lino-

lēnskābe, arahīnskābe, vakcēnskābe v. c.) svarīgs lipīdu vielu

maiņā, to lieto aterosklerozes ārstēšanai un profilaksei, pie dažādām
ādas slimībām, apdegumiem. legūst no augu eļļām.

U vitamīns (pretčūlas faktors, S-metilmetionīns) ir kāpostu u. c.

dārzeņu sulā. Tas viegli oksidējas un noārdās augstas temperatūras
ietekmē. Lieto pie čūlas slimībām, gastrītiem, kolītiem.

Antivitamīni — vielas, kas nomāc vitamīnu aktivitāti, pēc uzbūves

līdzīgi vitamīniem, organismā saistās kofermentos un izspiež no tiem

uzbūves ziņā līdzīgo vitamīnu; līdz ar to fermentatīvā sistēma zaudē

aktivitāti. Antivitamīni izraisa vielu maiņas traucējumus un avita-

minozes. Tos parasti sintezē Tokoferola antivitamīni ir daži tauk-

skābju oksidacijas produkti, kas nereti rodas vecos taukos, tiamīna

avitamīns ir tiamināze, avidīns — putnu olas baltuma glikoproteīds
ir biotīna, dikumarols — fillohinonu antivitamīns, purvu kosās ir

ciankobalamīna antivitamīni.

Fitohormoni (augu hormoni) ir augu organisma producētas vielas,



kas stimulē augšanu, ievainojumu audu
— kallusa veidošanos, šūnu

dalīšanos. Augšanas hormoni ir auksīni, šūnu dalīšanos stimulē kinīni.

Fitohormonu nozīme cilvēku organisma dzīvības procesos nav no-

skaidrota, kaut gan pēdējā laikā tam velta lielu uzmanību. Pupiņu
pākstīs, piemēram, ir glikokinīni, kas tāpat kā insulīns ietekmē ogļ-
hidrātu vielu maiņu, tos izmanto pie diabēta. Kāpostos, salātos, bur-
kānos ir tireokinīni, kas stimulē vairogdziedzera hormonu veidoša-

nos, tireostazīnam turpretim ietekme ir pretēja — tas kavē šī dzie-
dzera sekretorās funkcijas. Tireostazīns atrasts auzās, lucernā. Augu
sekretīni sekmē gremošanas sulu sekrēciju, tie ir daudzos dārzeņos,
piemēram, spinātos, tomātos, sīpolos, skābētos kāpostos un gurķos,
biešu lapās, arī nātrās. No pupu pākstīm izdalīts fitohormons trau-

matīnskabc; ta sekmē kallusa veidošanos.

Fermenti jeb enzīmi (biokatalizatori) — visu ķīmisko pārvērtību
ierosinātāji un virzītāji dzīvos organismos — arvien plašāk tie lietoti
medicīnas praksē brūču apstrādei, pie iekaisuma procesiem, hemato-

mām, apdegumiem. Tos iegūst no dzīvniekiem. Pēdējos gados uzma-

nību piesaistījis augu ferments L-asparagināze, kas katalize aspara-
giną skaldīšanos. Ir novērojumi par stāvokļa uzlabošanos pie akūtām
leikozēm bērniem, kad lietota asparagināze.

Biogēnie stimulatori. Kā augu tā dzīvnieku audos, ja tie atdalīti

no organisma nonāk nelabvēlīgos, bet tomēr tādos apstākļos, kur ne-

iet bojā (piemēram, augi tumsā), notiek bioķīmiskas pārmaiņas, dzī-

vības procesi noris ar grūtībām un sakarā ar to producējas īpašas
vielas, kas audos stimulē apdzisušos dzīvības procesus. Šīs vielas

nosauca par biogēniem stimulatoriem (prof. V. Filatovs). Biogēnie
stimulatori, ievadīti cilvēka organismā, izraisa dzīvības norišu pacē-
lumu, kāpina vielu maiņu, sekmē reģenerāciju. Biogēnos stimulatorus

lieto pie acu slimībām, artrītiem, radikulītiem, mialģijām, pie čūlas sli-

mībām, bronhiālās astmas. Tos iegūst no alojēm, kūdras, dūņām u. c.

Fitoncīdi ir augstāko augu antibiotiskas vielas, kas nonāvē da-

žādus mikroorganismus, sēnes, kā arī protistus vai kavē to attīstību.

Pēc ķīmiskā rakstura fitoncīdi ir ļoti dažādi — ēteriskās eļļas, alka-

loīdi, miecvielas, glikozīdi, biopigmenti. Tie augos nereti veidojas
fermentatīvās reakcijās, ko izraisa ievainojumi vai šūnu bojājumi.
Fitoncīdi augos ļoti bieži sastopami.

Fitoncidus lieto pie dažādiem iekaisuma un strutojošiem procesiem,
trofiskām čūlām, pie plaušu tuberkulozes (miršu fitoncidus), gripas
(gossipolu), angīnas, pie dažām protistu un sēņu izraisītām slimībām

(leišmaniozes, malārijas, tripanozomozēm, kandidozēm). Daudziem

fitoncidu augiem konstatēta pretaudzēju aktivitāte (tautas medicīnā

pie audzējiem lietotie augi visi satur fitoncidus). Fitoncīdi ietekmē

arī gaisa mikroflorų, ko svarīgi ņemt vērā veidojot apstādījumus,

izvietojot ārstniecības iestādes.

Augu nozīme veselības kopšanā izpaužas arī tā sauktajā ainavu

terapijā. Izraisot spēcīgu emocionālu pārdzīvojumu, ainavas skais-

tums nomierinoši ietekmē cilvēka nervus un psihi, novērš nervu sistē-

mas slimīgu sasprindzinājumu, ko izraisījusi slimība vai ikdienas ne-

patikšanas, stimulē bioloģiskos procesus organismā, aktivizē smadzeņu

garozas darbību. Līdz ar to uzlabojas garastāvoklis, ēstgriba, miegs,

ātrāk izzūd nogurums, ātrāk atjaunojas darba spējas. Puķu, koku un

krūmu stādījumi, uzlecošās saules zeltītie, zaļiem kokiem apaugušie

pakalni vai mēness sudrabainās gaismas apmirdzētie meži un lauki ir

spēcīgs dziedniecības līdzeklis
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DROGU AUGI

ĀBELES—MALUS MILL,

Vasarzaji koki vai krūmi ar plašu žuburainu vainagu. Stumbrs
3—lo (12) m augsts. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, plati olvei-

dīgas vai eliptiskas, B—l2 cm garas, 4—B cm platas, kātainas, mala

nevienādi sīki vienkārt vai divkārt zaģzobaina. Ziedi divdzimumu,
aktinomorfi, vairogos uz īsvasām. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, bal-

tas, rožainas vai sārtas. Putekšņlapu daudz. Augļlapas 5. Sēklotne

apakšēja, saaugusi ar ielīkušo ziedgultni. Auglis ābols, tam 5 cir-

kņi, katrā 2 sēklas.

Mājas ābeles — Malus domestica Borkh.

Zari bez ērkšķiem. Lapas pūkainas (vismaz apakšpusē). Kausla-

pas un ziedgultne balti tubaina. Irbuļi saauguši parasti līdz pusei.

Augļi visai dažādi pēc formas, krāsas un sastāva.

Meža ābeles — Malus silvestris L.

Droga. Ābolu mizas — Cortex Piri mali {rudi
Zari parasti ar ērkšķiem. Lapas kailas (tikko izplaukušām var

būt arī matiņi), gals pēkšņi smails, smailīte mazliet asimetriska.

Kauslapas ar garu smaili, ārpusē kailas, iekšpusē tūbainas. Vainag-
lapas 1,3—2 cm garas. Irbuļi tikai pie pamata saauguši, ziedgultne
kaila. Augļi 2—2,5 cm diametrā, zaļgani dzelteni. (3. att.)

Aug mežmalās, meža klajumos, ceļmalas, laukmalās. Zied

maija, jūnija.
Izmanto augļus, lapas.

3. att Meža ābeles — Malus silvestris L. auglis
un ziedi.
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Sastāvs. Augļos organiskās skābes (līdz 12%) — ābolskābe, cit-

ronskābe, vīnskābe, hlorogēnskābe, salicilskābe, etiķskābe, arahīnskābe,
borskābe, propionskābe, sviestskābe, izosviestskābe, valeriānskābe, izo-

valeriānskābe, kapronskābe; cukuri — glikoze, fruktoze, saharoze; pek-
tīnvielas; miecvielas, galluskābe, teogallīns, gallokatehīns, celuloze

(ap 1,3%), olbaltumvielas, ēteriskās eļļas, cianidīns un tā glikozīds
mekocianīns; dzelzs un fosfora organiskie savienojumi, kalcijs, nāt-

rijs; mikroelementi (ap 28) — varš, cinks, niķelis, kobalts, mangāns,
molibdēns v. c; tiamīns, karotini, askorbīnskābe (līdz 64,2%). Lapās
rutīns, kvercetīns, hipericīns, floricīns un tā aglikons floretīns, na-

ringīns, naringenīns, epikatehīns, florogēnskābe; leikoantocianidīni, an-

tociāni cianidīns, pelargonidīns. Mizās flavonoīdi, glikozīds floricīns

(izraisa floricīndiabētu — cukura parādīšanos urīnā, bet cukura dau-

dzums asinīs nereti samazinās). Sēklās amigdalīns, taukas eļļas.

Lieto dietoterapija pie vispārēja spēku apsīkuma, mazasinības, pie
akūtām un kroniskām caurejām, kolītiem, enterokolītiem (it īpaši bēr-

niem), gremošanas uzlabošanai (svaigus veselus vai rīvētus ābolus,
ābolu sulu vai novārījumu), pie dizentērijas, paratīfa (meža ābolu
sulu. sarīvētus antonovkas), kā diurētisku līdzekli pie tūskām, pie
dzeltenās slimības (zaļus, ceptus, vārītus ābolus), vielu maiņas uz-

labošanai, pret sklerozi, hipertoniju, avitaminozēm, pret aptaukoša-

nos.

Tautas medicīnā lieto pie dažādām gremošanas orgānu slimībām,
vēdera aizcietējumiem (ābolu ēdienus, sulu tukšā dūšā), pie urīn-

akmeniem, žultsakmeņiem, podagras, pie reimatisma, kroniskiem poli-
artrītiem, ekzēmām (ābolu mizu tēju), pie vieglas formas diabēta

(ābeļu sakņu mizas), pret aterosklerozi (ilgstoši lieto ābolu novārī-

jumu), pie neirastēnijas kā nomierinošu līdzekli, pret bezmiegu (ēd
vakara svaigus ābolus), pie sirds slimībām, hipertoniskās slimības

(ābolu «atslodzes dienas»), saaukstēšanās gadījumā, pie akūta bron-

hīta, klepus, aizsmakuma (lapu un ziedu tēju); ārīgi lieto pie apde-

gumiem, apsaldējumiem, slikti dzīstošām čūlām (uzliek svaigus sa-

rīvētus ābolus vai ābolu gabaliņus), pie izgulējumiem, krūšu galu

un lūpu sasprēgājumiem vai ieplīsumiem (ābolu ziedi —
sarīvētus

ābolus ar krējumu vai taukiem).

No skābiem (vislabāk meža ābeļu) āboliem gatavo Extractum Ferrl

pomati (lieto pie mazasiuības) un Tinctura Ferri pomati (lieto vielu

maiņas uzlabošanai, pie sklerozes, cingas u. c. avitaminozēm).

Ābolu novārījumam (tējai) uz l / ūdens ņem 2—3 nemizotus ābo-

lus, sagriež, pavāra 10 minūtes, ļauj 3—4 stundas stāvēt, lieto pa
2—3 tasēm dienā. Var pielikt nedaudz cukura.

Ābolu mizas ir dažādu ikdienas veselības tēju sastāvdaļa.

Pie gastrogēnas diarėjas, entcrītiem, dizentērijas, B paratifą u. c.

izlieto dienā 0;5—1,5 kg sarīvētus, gatavus ābolus (Morro, Heislers).
Āboli uzlabo slimnieka stāvokli, izzūd drudzis, apātija, samazinās

paratīfa un dizentērijas izraisītāju daudzums, savairojas zarnu derī-

gas floras mikroorganismi; darbīgais komponents ir ābolu pektīni.

Ābolu atslodzes dienās apēd 1,5—2,5 kg ābolu (ēd pa 300—400 g

svaigu ābolu 5 vai 0 reizes diena).

Abolskābās dzelzs preparātu mājas apstākļos var iegūt šādi: iedur

ābolā s—lo tīras tapešu dzelzs naglas un atstāj diennakti, tad iz-

ņem; dienā apēd 2 v ai 3 ābolus.
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Āboli uzlabo gremošanu, sekmē peristaltikų, darbojas nedaudz an-

tiseptiski, diurētiski, sekmē asinsradi; antonovkas fitoncīdi nonāvē

dizenterijas izraisītājus.

Kaut gan antonovkām un citām skābajām ābolu šķirnēm anti-
mikroba darbība vairāk izteikta nekā saldajām, tomēr ieteic lietot
(pie caurejām, kolītiem v. c.) saldās šķirnes, jo organiskās skābes

pārlieka daudzumā var nevēlami pastiprināt peristaltikų.

Askorbīnskābes daudzums ābolu šķirnēs stipri dažāds: antonovkas
augļos ir 36,2, baltā dzidrā — 31.1, mālābetes — 24,7, Tērbatas rož-
ābeles un Trebu sēklaudža — 25,2, Rēveles bumbierābeles — 20,5,
sīpoHņa — 9,1. cukuriņa — 5,4 mg

c/o- Visvairāk askorbīnskābes ābolu
mizas (pat 15 reizes vairāk kā mīkstumā), vismazāk serdes daļā.
Augļiem pārgatavojoties un uzglabājot tos, askorbīnskābes daudzums

samazinās. Dienvidu šķirņu ābolos askorbīnskābes maz (apmēram
5 mg%).

ĀBOLIŅI — TRIFOLIUM L.

Lakstaugi. Saknes ar gumiņiem. Lapas pamīšus, trīsstaraini sa-

liktas, ar pielapēm. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, smaržīgi, ar nek-

tāru. Ziedu galviņas stumbru vai zaru galotnēs. Kauslapas 5, sa-

augušas. Vainaglapas 5, vainags tauriņveidīgs. Putekšņlapas 10,
viena no tām brīva, 9 ar kātiņiem saaugušas. Augļlapa 1, sēklotne

augšēja. Auglis pākstīte — āboliņu ģintij raksturīga, riekstiņam
līdzīga pāksts ar vienu sēklu, retāk ar 2 vai 3 sēklām.

Baltais āboliņš — Trifolium repens L.

Droga: Baltā āboliņa ziedi — Flores Trifolii albi

Daudzgadīgs augs. Stumbri 15—45 cm gari, ložņājoši, mezglos
sakņojas. Lapiņas otrādi olveidīgas, I—31 —3 cm garas, 0,6—1,5 cm pla-
tas, mala sīki zobaina, gals parasti ar jomu. Ziedu galviņas bezla-

painu ziednešu galos. Vainags balts, bāli dzeltens, rožains vai zaļ-
gans, paliek pie augļa. Pākstītē 3 (4) sēklas. (4. att.)

Aug laukos, pļavas, mežos. Ļoti bieži. Zied no maija līdz ok-

tobrim.

Izmanto ziedu galviņas vai lakstus. Zavē laukā ēnā vai vēdināmā

telpā.

Sastāvs. Glikozīds trifolīns, izotrifolīns, miecvielas, alkaloīdi, ēte-

riskās eļļas, tokoferols, karotini Lapās daudz askorbīnskābes, karo-

tinoīdi. Stumbros alkaloīdi ksantīns, hipoksantīns. adenīns. Visā augā

triterpēnsaponīni (sapogenīns sojasapogenoli A, B, C).

Lieto tautas medicīnā pie saaukstēšanās, paaugstinātas tempera-

tūras, pret klepu, pie dažādām ginekoloģiskajām slimībām, baltajiem
ziediem, pret dzemdes asiņošanu, pie plaušu tuberkulozes, aizdusas,

pret migrēnu, podagru, pie reimatisma, epilepsijas (uz 1 glāzi ver-

doša ūdens ņem 2—3 tējkarotes drogas, ļauj 3 stundas ievilkties,
dzer pa 'A glāzei 4 reizes dienā 20 minūtes pirms ēšanas); ārīgi
lieto pie brūcēm (apliekamos), pie audzējiem, augoņiem (vannas).

Baltā āboliņa darbība ir tonizējoša, spēcinoša, savelkoša, mīksti-

noša, viegli laksatīva, diurētiska, diaforētiska, antipirētiska (pret-
drudža), pretiekaisuma, sāpes remdinoša, nedaudz antiseptiska.
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Bastarda āboliņš — Trifolium hibridum L.

Divgadīgs vai daudzgadīgs augs. Stumbri 30-80 cm gari. Lāpi-
ņas ovalas vai plati eliptiskas, 1,5-3 cm garas, mala sīki zobaina
Ziedi rožaini, balti vai iezaļgani. Pākstītē 2 vai 3 sēklas

Aug pļavas, krūmājos, ceļmalas. Ļoti bieži. Zied no maija līdz
septembrim. 1

Izmanto lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots.
Lieto tautas medicīnā pie saaukstēšanās, angīnas, stenokardijas

(uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 3 tējkarotes ziedošu sausu lakstu,
ļauj 2 stundas ievilkties, lieto pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā)-
angi lieto pie adas iekaisumiem (uzklāj svaigas lapas), pie muskuļu

4. att. Baltais āboliņš — Trifolium repens L.
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sāpēm miozītiem; 2—3 ēdamkarotes lakstu saplaucē verdošā ūdenī,
ieliek planas drānas maisiņā un uzliek sāpīgajai vietai).

Bastarda āboliņa darbība ir laksatīva, diurētiska, pretiekaisuma,
sāpes remdinoša.

Brūnais āboliņš — Trifolium spadiceum L.

Viengadīgs vai divgadīgs. Stumbrs 15—35 cm garš, bez zariem
vai zarojas tikai pie pamata. Lapiņas olveidīgas vai iegarenas, 1—

2cm garas, mala sīki zobaina. Ziedi sākumā zelta dzelteni, bet

drīz klust brūni un visbeidzot spīdīgi kastanbrūni.

Pākstītē 1 sēkla. (5. att.)
Aug mitrās, purvainās pļavās. Diezgan bieži. Zied no jūnija

līdz augustam.
Izmanto ziedus.

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie acu iekaisumiem (ziedu novārījuma kom-

preses) .

5. att. Brūnais āboliņš — Trifolium spadiceum L. (pa kreisi), dzel-

tenais āboliņš — T. strepens Crantz (pa labi).
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Dzeltenais āboliņš — Trifolium strepens Crantz

Viengadīgs vai viengadīgs pārziemojošs augs. Stumbrs 10—40 cm

garš, ar matiņiem. Lapiņas lancetiskas vai iegareni otrādi olveidīgas,
I—21 —2 cm garas, 0,4—0,8 cm platas, ar neizteikti zobainu malu. Ziedu

galviņas iegarenas, līdz 2 cm garas. Ziedi dzelteni, noziedot nobrunē.

Pākstīte ap 2 mm gara, ar vienu sēklu.

Aug sausās, parasti smilšainās pļavās, mežmalās, ceļmalas, tīru-

mos. Diezgan bieži. Zied no jūnija līdz augustam. (5. att.)
Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Tokoferols, karotinoīdi.

Lieto tautas medicīnā kā sāpes remdinošu un nomierinošu līdzekli,

pret sirds darbības traucējumiem; ārīgi lieto vannām (nervozu, nemie-

rīgu bērnu mazgāšanai).

Kalnu āboliņš — Trifolium montanum L.

Daudzgadīgs augs. Stumbri 20—60 cm gari, ar pelēcīgi baltiem

matiņiem tāpat kā lapas. Lapiņas eliptiskas, 1,5—6 cm garas, 1—

2,5 cm platas, mala sīki zobaina, gals īsi smails. Ziedu galviņas
1,5—2,5 cm garas, garenas. Ziedi zaļgani balti, vēlāk rūsgani. Pāk-

stīte 2 sēklas.

Aug sausās saulainās pļavās, gaišos mežos, mežmalās. Diezgan
bieži. Zied no jūnija līdz augustam.

Izmanto ziedkopas, lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie ginekoloģiskām slimībām (ziedkopu no-

vārījumu), pret vēdera sāpēm, gremošanas traucējumiem, trūcēm

(lakstu stipru novārījumu).

Lauku āboliņš — Trifolium arvense L.

Droga: Lauku āboliņa laksti
— Herba Trifolii arvensis

Viengadīgs, vai viengadīgs pārziemojošs augs. Stumbrs 10—30 cm

augsts, ar matiņiem. Lapiņas iegarenas vai lineāras, 1,2—2 cm ga-

ras, līdz 0,4 cm platas, ar matiņiem, mala gluda, gals ar zobiņiem.
Ziedu galviņas I—31 —3 cm garas, garenas. Ziedi bālgani vai rožaini,
kauss paliek pie augļa. Pākstītē parasti 1 sēkla. (6. att.)

Aug smilšainos laukos, pakalnos, ceļmalas. Bieži. Zied no jū-
nija līdz septembrim.

Izmanto ziedu galviņas.
Sastāvs. Glikozīds trifolīns, kvercetīns, ēteriskās eļļas, sveķi, al-

kaloīdi (zīmes), saponīni, tokoferols, fitoncīdi. Sastāvs nav noskaid-

rots.

Lieto tautas medicīnā pie saaukstēšanās, paaugstinātas tempera-
tūras, pret klepu, bronhītu un citām elpošanas orgānu slimībām, pret
aizsmakumu, galvas sāpēm, migrēnu, pie aizdusas, kā vispārēju spē-
cinošu līdzekli, pie cukura diabēta, pret caureju, dizentēriju, urīn-

pūšļa iekaisumiem, kuņģa-zarnu trakta kolikām, pie dažādām gi-
nekoloģiskām slimībām («baltajiem ziediem» v. c), pret iekšējām
asiņošanām, dažādiem nervu sistēmas traucējumiem (uz 1 glāzi ver-

doša ūdens ņem 3 tējkarotes drogas, ļauj slēgtā traukā V2—1 stundu

ievilkties, lieto pa V 4glāzei 4 reizes dienā pirms ēšanas); ārīgi lieto

pie strutojošām brūcēm un čūlām (novārījumu apmazgāšanai), pie
krūšu, kakla un reimatiskām sāpēm (apliekamos — 3—4 ēdamkaro-
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6. att. Lauku āboliņš — Trifolium arvense L. (pa kreisi), pļavas
āboliņš —

T. pratense L. (pa labi).

tes drogas saplaucē verdošā ūdenī, ieliek drānas maisiņā un uzliek

sāpīgajai vietai).
Lauku āboliņa darbība ir savelkoša, pretiekaisuma, sāpes remdi-

noša, antiseptiska.
Homeopātijā izmanto ziedošus augus (Trifolium arvense).

Pļavas jeb sarkanais āboliņš — Trifolium pratense L.

Droga: Pļavas āboliņa ziedi —
Flores Trifolii rubri (Flores Tri-

folii pratensis)
Divgadīgs vai daudzgadīgs augs. Stumbri 15—40 cm gari, ar ma-

tiņiem. Lapiņas plati olveidīgas vai eliptiskas, 1,5—3 cm garas, 1—

2cm platas. Ziedu galviņas ieapaļas, 2—4 cm diametrā, īsā kātā

vai sēdošas. Ziedi rožaini vai violeti sārti. Pākstitē parasti 1 sēkla.

(6. att.)
Aug pļavās, laukos, ceļmalas. Bieži. Zied no jūnija līdz sep-

tembrim.

Izmanto ziedu galviņas. Žāvē ēnā laukā vai vēdināmā telpā.
Sastāvs. Lakstos, ziedos flavoni un flavonoli — kempferols, kver-

cetīns, izoramnetīns, pratoletīns, glikozīds trifolīns, pratols, luteolīns,
fizetīns, izoflavoni genisteīns, formonetins. biohanīns A un tā gliko-
zīdi, daudzeīns, prateizīns, trifolirizidīns un tā glikozīdi, ononīns,
5,7-dioksi-4/-metoksiizoflavons, miecvielas, ēteriskās eļļas, taukvielas,

kumarīnskābe. salicilskābe, ketoglutārskābe, dikarbonskābe, trimetilēs-

teris, asparagīns, tirozins, minerālvielas, sitosterols, tokoferols, karo-

tinoīdi, askorbīnskābe.
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Lieto (autas medicīnā pie saaukstēšanās, drudža un klepus, pie
kroniska bronhīta, pie garā klepus, kā tonizējošu, spēcinošu līdzekli

pie vispārēja spēku apsīkuma, mazasinības, kroniska reimatisma, pie
avitaminozēm, pie hipertoniskās slimības, galvas sāpēm un reiboņiem
(uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 3—4 ēdamkarotes drogas, ļauj ap-

mēram V 2stundu ievilkties, lieto pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes

dienā; vai uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti drogas, ļauj
slēgtā traukā 1 stundu ievilkties, lieto kā tēju pa Va glāzei 3 reizes

dienā pirms ēšanas); pret dzemdes asiņošanu un sāpīgām menstruā-

cijām, pie malārijas; kā diurētisku līdzekli pie cistitiem (uz 1 glāzi
verdoša ūdens ņem 3 tējkarotes drogas, ļauj slēgtā traukā 1 stundu

ievilkties, lieto pa '/< glāzei 4 reizes dienā 20 minūtes pirms ēšanas);
ārīgi lieto pie apdegumiem (lakstu novārījuma apliekamos), pie augo-
ņiem, reimatiskām sāpēm, pie «kaulu stīvuma» (sautējošas kompre-
ses — 2—3 ēdamkarotes drogas saplaucē verdošā ūdenī, ieliek plā-
nas drānas vai marles maisiņā un uzliek sāpīgajai vietai), pie nober-

zumiem, strutojošām brūcēm, čūlām (uzliek svaigas lapas, apmazgā
ar novārījumu), pie skrofulozes (lakstu uzlējuma apliekamos).

Pļavas āboliņa darbība ir tonizējoša, mīkstinoša, pretiekaisuma,
antiseptiska, dziedinoša, sāpes remdinoša, diurētiska, sviedrējoša.

Zirgu āboliņš — Trifolium medium L.

Daudzgadīgs augs. Stumbri 20—50 cm gari. Lapiņas eliptiskas vai

lancetiskas, 1,5—6 cm garas, 0,6—3 cm platas, apakšpuse zilgana,
mala gluda vai sīki zobaina, gals īsi smails. Ziedu galviņas olveidī-

gas vai ieapaļas, 3—6 cm diametrā. Ziedi spilgti aveņsarkani. Pāk-

stītē 1 sēkla.

Aug krūmājos, gaišos mežos, mežmalās, ceļmalas. Bieži. Zied

no jūnija līdz augustam.
Izmanto lakstus, lapas.
Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie saaukstēšanās pret paaukstinātu tem-

peratūru, drudzi, pie angīnas, galvas sāpēm, pie neirastēnijas, pie
vēdera aizcietējumiem (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 3 tējkarotes
drogas, ļauj slēgtā traukā 1 stundu ievilkties, dzer pa V 4glāzei 4

reizes dienā 20 minūtes pirms ēšanas); ārīgi lieto pie sasitumiem,

nagu ēdes, brūču dziedināšanai (svaigas lapas).
Zirgu āboliņa darbība ir viegli laksatīva, pretdrudža, sviedrētāja,

sāpes remdinoša, antiseptiska.

ADENOFORAS, LILIJLAPU — ADENOPHORA LILIIFOLIA (L)
Bess. (Campanula liliifolia L.)

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbri 80—100 cm gari, kaili. Lapas

pamīšus, gareni olveidīgas vai lancetiskas, ar kātu vai sēdošas (aug-

šējās), gals smails, mala rupji zaģzobaina. Ziedi divdzimumu, akti-

nomorfi, smaržīgi, nokareni, tie piramidālās skarās stumbra vai zaru

galos. Kauslapas 5, kausa daivas trīsstūraini lancetiskas. Vainaglapas
5, vainags zvanveidīgs, 1,2—2 cm garš, šķelts līdz Va vai V2. zils,

bāli violets, retāk balts. Putekšņlapas 5, putekšņlapu kātiņi pie pa-

mata manāmi platāki. Augļlapas 5, sēklotne apakšēja, irbulis garš,

izkarājas no vainaga, pie irbuļa pamata zemsēklotnes disks. Auglis

nokarena pogaļa, atveras pie pamata.
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Audzē kā krāšņuma augu. Reti. Zied jūlijā, augustā.
Izmanto saknes, lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie caurejām, pret asiņošanu.
Tautas medicīnā lieto vairākas adenoforu sugas, kas sastopamas

Tālajos Austrumos. Adenophora trachelioides Maxim. saknes lieto pret
dzemdes asiņošanu, A. tricuspidata (Fisch.) DC. saknes lieto pie ate-

rosklerozes un epilepsijas; tāpat lieto A. triphylla (Thunb.) DC, Ķī-

nas tautas medicīnā tās lieto pie dažādas izcelsmes klepus kā atkle-

pošanas līdzekli (saknēs tām saponīni; vienreizējai devai uzlējumam
ņem I—s g sakņu), pie otosklerozes un kā antitoksisku līdzekli pie
audzējiem; A. latifolia Fisch. Ķīnas tautas medicīnā lieto kā tonizē-

jošu, spēcinošu līdzekli (vienas reizes devai ņem novārījumam 6—

20 g sakņu), tās ir daudzu līdzekļu sastāvdaļa, ko lieto pie funkcio-

nālām nervu sistēmas saslimšanām, pret dzemdes asiņošanu.

ADONISS, PAVASARA — ADONIS VERNALIS L.

Droga: Adonisa laksti — Herba Adonidis vernalis

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbri maz zaraini, stāvi, nedaudzi, zie-

dēšanas sākumā 5—20 cm gari, augam noziedot 30—40 cm gari.

Lapas pamīšus, sēdošas, kailas, vienkārt vai divkārt staraini dalītas

lineārās, 0,5—1 cm platās plūksnās. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi,

7. att. Pavasara adoniss — Adonis vernalis L. (I), vasaras adoniss

A. aestivalis L. (II).
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pa vienam zaru galos. Kauslapas s—B, ar matiņiem. Vainaglapas
10—20, spilgti dzeltenas, 2,5 —3,5 cm garas. Putekšņlapu un augļ-
lapu daudz, tās spirāliski uz konusveidīgās ziedgultnes. Auglis —

30—40 sīku riekstiņu kopauglis (7. att.).
Audzē dārzos kā krāšņuma augu. Reti. Zied aprīlī, maijā

pirms lapu plaukšanas. Indīgs.
Izmanto lakstus. levāc ziedu laikā. Žāvēt vislabāk augu kaltēs,

temperatūra nedrīkst būt augstāka par 50°. Nedrīkst žāvēt saulē. Lak-

sti derīgi 2 gadus.
Sastāvs. Sirds glikozīdi cimarīns (strofantidīns + cimaroze-fgli-

koze), adonitoksīns (adonitoksigenīns + /-ramnoze); acetiladonitoksīns,
daži kristāliski sirds glikozīdi; flavonglikozīds adonivernīts; 2,6-di-
metoksihinons; saponīni; fitosterīns un spirts adonīts, adonitoksols.

Sēklās un saknēs nenoskaidroti sirds glikozīdi; kumarīns vernadīns

(saknēs).
Lieto pie samērā vieglas kroniskas sirds-asinsrites nepietiekamī-

bas, pie sirds neirozēm, aritmijām, tahikardijas (Adonisidum, Cordi-

asidum), kā nomierinošu līdzekli pie nervu sistēmas traucējumiem,
pie vegetodistonijām, kā sirds-asinsvadu sistēmu tonizējošu līdzekli,

pie sirds darbības vājuma, slimojot ar infekcijas slimībām (Cordi-
asidum), pie epilepsijas, bazedova slimības, pie bezmiega un sirds

darbības traucējumiem klimaksa periodā (Tabulettae Adonis-Brom),
kā diurētisku līdzekli pie hidropa, ēdemas, pie plaušu emfizemas; pro-
filaktiski pret trombozėm.

Tautas medicīnā lieto arī pie reimatiskām locītavu un muskuļu sā-

pēm, pie nieru slimībām, tūskām (tinktūru), pie krampjiem, garā
klepus, pie malārijas, saaukstēšanās gadījumos, pie aterosklerozes

(uzlējumam uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem V2ēdamkaroti drogas,
lieto pa I—2 ēdamkarotēm divas, trīs līdz 5 reizes dienā; var uz-

glabāt ilgākais 3 dienas).
Pavasara adonisu lakstu uzlējumu — Inf. herb. Adonisidis ver-

nalis 6,0—200,0 lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes dienā.

Adonisidum lieto pa 20—40 pilieniem 2—3 reizes dienā (pieaudzis
cilvēks, bērnam dod tik pilienu, cik gadu). Pie smagām sirds-asins-

rites dekompensācijām Adonisidum lieto intravenozi (vienreizējā deva

1 ml, diennakts — 2 ml, injicē lēnām 2—3 minūtēs). Ja adonisīdu

lieto ilgstoši, pēc katrām 5 vai 6 dienām ir 3 vai 4 dienu pārtrau-
kums.

Adonisidum siccum tabletēs lieto pa 1 tabletei 2—4 reizes dienā

(satur 0,75 mg preparāta); nav ieteicams, ja slimo ar čūlas slimī-

bām, gastrītiem, enterītiem, enterokolītiem saasināšanās periodā.
Cordiasidum (adonizīda un kordiamīna maisījums līdzīgas daļās)

lieto pa 20 pilieniem 2 vai 3 reizes dienā; ik pēc 5 vai 6 dienām

ievēro 3 vai 4 dienu pārtraukumu.
Tabulettae Adonis-Brom (satur adonizīda sauso ekstraktu un kā-

lija bromīdu 1: 1 0,25 g) lieto pie neirozēm kā nomierinošu līdzekli,

pie vieglas formas asinsrites nepietiekamības.
Adoniss ir kardiovalēna, Behtereva mikstūras un citu sirds līdzekļu,

nomierinošu, pretklepus un pretastmas līdzekļu (Traskova mikstūras

v. c.) sastāvdaja.
Adonisa glikozīdi tuvi uzpirkstīšu glikozīdiem, bet nav tik aktīvi

un noturīgi organismā, neiedarbojas tik ilgi un gandrīz nemaz ne-

kumulējas. Tie mazāk toksiski kā strofantīns, ātri uzsūcas gremoša-

nas traktā, tie pastiprina sirds kontrakcijas, paretina ritmu (pulsu),
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palielina sirds puksta un minūtes tilpumu, nomierinoši ietekmē cen-

trālo nervu sistēmu, palielina diurēzi.

Adonisa preparāti lietojami tikai ar ārsta ziņu.
Adonisi bija labi pazīstami seno grieķu ārstiem. Tie nosaukti, go-

dinot feniķiešu un asīriešu saules dievu Adonu, kas katru gadu pēc
šo tautu ticējumiem mirst un katru jaunu pavasari atkal ziedošs at-
dzimst.

Pavasara adonisus medicīnā sāk lietot no 1875. gada (ievēroja-
mais klinicists S. Botkins un viņa audzēknis N. Bubnovs); 1894.gadā
ieteic lietot pie epilepsijas (klinicists Behterevs). Tautas medicīnā tos
lieto jau pirms Aleksandra Lielā laika.

Homeopātijā lieto ziedošus lakstus (Adonis vernalis).

Agrāk medicīnā lietoja arī viengadīgos vasaras adonisus — Ado-

nis aestivalis L. (7. att.); ziedi tiem sarkani, nelieli. Sastāvs nav

noskaidrots, darbība vājāka.

AGAVE, AMERIKAS — AGAVE AMERICANA L.

Tropisko apgabalu bezstumbra sukulents. Lapas sulīgas, rozetē.
Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, lielās ziedkopās ziedneša galotnē.

Kultivē Vidusjūras apgabalā, Indijā, Melnās jūras piekrastē.
Dzimtene Dienvidamerika. Agaves mūžs parasti 15—20 gadu.

Izmanto lapas, kurām vismaz 3 gadu.
Sastāvs nav izpētīts. Uzskata ka tas līdzīgs alojes lapu sastāvam.

Lieto tautas medicīnā pie plaušu slimībām (svaigu lapu uzlē-

jumu — vidēja lieluma lapu sasmalcina, uzlej 1 glāzi auksta ūdens,

Jauj 6 stundas stāvēt, tad izkāš caur marli, lieto pa 1 ēdamkarotei
3 reizes dienā pirms ēšanas; tāpat lieto novārījumu), pie plaušu tu-

berkulozes, bronhīta (svaigu lapu sulu ar medu), pie aknu un kuņģa
kaitēm (uzlējumu, novārījumu, pulveri), pie dispepsijas (kopā ar vēr-

melēm
— uz 20 pilieniem vērmeļu tinktūras vai 1 ēdamkaroti no-

vārījuma ņem 5,0 g vai 1 tējkaroti agaves sulas un atšķaida ar

V 2/ verdoša ūdens, lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā; pulverim
ņem gaisā izkaltētas lapas, saberž pulverī, izsijā, lieto pa naža ga-

lam — 0,2—0,5 g 3 reizes dienā), pie tūskām (pa 20 pilieniem svaigu
sulu ar 1 ēdamkaroti ūdens), gremošanas trakta darbības regulēša-
nai (sulu kopā ar vērmelēm); ārīgi lieto pie brūcēm, augoņiem (sli-

majai vietai uzliek svaigas pārplēstas lapas plēsuma pusi).
Cilvēkiem ar izteiktu ādas jutīgumu var parādīties dedzināšana;

pēc tautas dziednieku uzskata tā jāpārcieš un rezultāts parasti ir

labs. Lai mazinātu sāpīgumu, iekaisušajai vietai laiku pa laikam

der uzlikt plānā kārtiņā svaigu biezpienu.
Agavu darbība ir antiseptiska, pretiekaisuma, sāpes remdinoša,

tās pazemina temperatūru, atvieglina atklepošanu.
Homeopātijā izmanto svaigas lapas (Agave).

AIRENES, REIBUMA — LOLIUM TEMULENTUM L.

Droga: Aireņu augli — Fructus Lolii

Viengadīgs lakstaugs. Stumbru nedaudz, tie 30—80 cm gari. La-

pas lineāras, smailas, virspusē raupjas, makstis gludas, mēlīte īsa,

strupa. Ziedi divdzimumu, līdz 30 cm garās, saliktās vārpās. Vārpi-
ņas 1—1,5 cm garas, ar s—B5—8 ziediem, vārpiņas ass kaila. Vārpiņas

plēksne viena, garāka par vārpiņu vai arī tikpat gara, dzīslas 7.
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8. att. Reibuma airenes
— Lolium temulentum L. (pa labi), raibie

akļi — Galeopsis speciosa Mill. (pa kreisi).

Zieda plēksnes divas, apmēram vienādas, ar matiņiem, dzīslas 3—5;
ārējai zieda plēksnei apmēram 1,5 cm garš akots. Putekšņlapas 3.
Aug|lapas 2, sēklotne 1, drīksnas 2, plūksnainas. Auglis 5—6,5 mm

garš plēksnenis. (8. att.)

Aug vasarājos (nezāle), ceļmalas, gružainēs. Reti (Liepāja, Nīca,
Rīga, Vaive, Priekuļi, Dobele, Cēsis, Krustpils v. c). Zied no jūnija
līdz augustam.

Izmanto augļus. levāc augustā, septembrī.
Sastāvs. Alkaloīdi perlolīns, perlolidīns, temulīns, taukvielas, miec-

vielas, kāds rūgts glikozīds.
Lieto tautas medicīnā pie nervu slimībām, galvas sāpēm un rei-

boņiem, pie bezmiega, trīcēm, pret deguna asiņošanu, pret vēdera

aizcietējumiem, menstruāciju aizkavēšanos; ārīgi lieto pret ēdēm,
ādas niezi, augoņiem, pie reimatisma un ģikts. Gatavo pulverus, tin-

ktūras.

Homeopātijā izmanto ienākušos augļus (Lolium).
Saindējoties ar temulīnu, rodas reibonis, redzes, dzirdes un runas

traucējumi, galvas sāpes, baiļu sajūta, vemšana, caureja, vispārējs
vājums, pazeminās temperatūra. Var iestāties koma un pat nāve elpo-
šanas paralīzes dē|.

Sirdsdarbību temulīns ietekmē maz.

Indīgo alkaloidu temulīnu producē sēne Slromatinia temulenta

(Prill.) Daelccr. Sēnes micēlijs attīstās sēklotne, tāpēc bīstami ir tikai

augli. Ar šo sēni slimo ap 96% reibuma aireņu. Ja augs nav inficē-

jies, augļi nav indīgi.
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AKĀCIJAS — ACACIA L.

Mimozu dzimtas koki vai krūmi. Lapas divkārt plūksnaini salik-
tas, daļēji reducējušās filodijos. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, dzel-
teni. Auglis pāksts.

Sārmainā akācija — Acacia dealbata Link

Mūžzaļš koks. Stumbrs 10—12 m garš. Lapas 10—12 cm garas,
lapiņas ap 0,1 cm platas. Ziedi pa 20—30 apaļās galviņās, tās —

skarās. Audzē Vidusjūras apgabalā, Melnās jūras piekrastē. Dzim-

tene Austrālija, Tasmānija. Zied no februāra līdz aprīlim.

Arabijas akācija — Acacia arabica Willd.

Aug Āzijā, Āfrikā.

Izmanto gumijsveķus — Gummi arabicum.

Sastāvs. Sārmainās akācijas gumijsveķos arabāns (75%), arābijas
akācijas — arabins, sastāv no arabinozes, galaktozes. Arabīns pil-
nīgi izšķīst aukstā ūdenī un veidojas dzeltens līmīgs šķidrums.

Lieto gatavojot emulsijas (pulveri); šķīdumu ūdenī — Mucilago
Gummi arabici lieto kā apvelkošu līdzekli (iekšķīgi, klizmas) pie
iekaisumiem, kolītiem, čūlas slimībām, lai mazinātos ārstniecības

līdzekļu kairinājums, palēninātos vielu uzsūkšanās; pie saindēšanās.

Acacia catechu Willd. (aug Indijā v. c.) koksnes ekstraktu lieto

iekšķīgi un ārīgi kā savelkošu, pretiekaisuma līdzekli (arī homeopā-
tijā; Catechu); satur pirokatehīna grupas miecvielas.

AKĻI — GALEOPSIS L.

Droga: Akļu laksti — Herba Galeopsidis
Viengadīgi augi, viscaur ar matiņiem. Stumbrs četršķautnains,

10—100 cm augsts. Lapas pretējas, vienkāršas, veselas, olveida vai

lancetiskas, 2,5—12 cm garas, 0,3 —4 (6) cm platas, mala rupji zo-

baina. Ziedi pušķos lapu žāklēs. Kauslapas 5, saaugušas. Vainagla-
pas 5, vainags divlūpains, apakšlūpa trīsdaivaina, ar 2 konusveida

radziņiem, augšlūpa izvelvēta. Putekšņlapas 4. Augļlapas 2, sēklotne

augšēja. Auglis 4 riekstiņu skaldauglis.
Aug laukos, sakņu dārzos, krūmājos, nezālienēs. Zied no jū-

nija līdz septembrim, oktobrim.

Parastie akli — Galeopsis tetrahit L.

Vainags violeti purpursārts vai bālgans, apakšlūpas vidējā daiva

vesela, ar tumšākiem purpursārtiem plankumiem un šauru gaišu ap-

mali. Bieži.

Platlapu akļi — Galeopsis ladanum L.

Stumbrs ar piegulošiem matiņiem, zem mezgliem nav resnāks (ci-
tām akļu sugām stumbrs ar atstāvošiem matiņiem, zem mezgliem
resnāks). Vainaga lūpas purpurvioletas, vainaga stobriņš bālgans.
Ne bieži.

Raibie akļi — Galeopsis speciosa Mill.

Vainags dzeltens, 2,5—3 cm garš, vidējā apakšlūpas daiva violeta.

Bieži. (8. att).
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Šķeltie akļi — Galeopsis bifida Boenn.

Vainags gaiši rožains, vainaga apakšlūpas vidējā daiva zobaina

vai šķelta, ar jomu. Ne bieži.

Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs maz noskaidrots. Platlapu akļu lakstos rūgtvielas,
taukvielas, sveķi, krāsvielas, alkaloīdi, ābolskābe, gallusskābe,
silīcijskābe, karotini (50 mg%). Šķeltajos akjos saponīni, alkaloīdi

ar lielu bioloģisko aktivitāti. Parastajos akļos ir silikāti (līdz 1%;
no tiem ap 0,2% šķīst ūdenī), ēteriskās eļļas (nedaudz), taukas eļļas,
tannīns (5—10%), saponīni, vaski.

Lieto pie plaušu tuberkulozes (kā palīglīdzekli kopā ar kosām),
pie bronhitiem, garā klepus, bronhiālās astmas, pie kroniska aizsma-

kuma un iesnām, pie liesas slimībām, mazasinības, leikēmijas, fu-

runkulozes, pret asiņošanām, kā diurētisku līdzekli (uz 2 glāzēm
verdoša ūdens ņem 3 tējkarotes drogas, lieto pa V 2glāzei 4 reizes
dienā).

Visas akļu sugas uzskata par indīgiem augiem (it īpaši ziedus

un sēklas), bet indīgās vielas nav noskaidrotas. Tautas medicīnā

lieto pie tuberkulozes jādomā lielā silīcija un karotina daudzuma dēļ.
Akļi šķidrina gļotas, sekmē atklepošanu.

Galeopsis segėtum Neck. (G. ochrolcuca Lam.) (Herba Galeopsidis
grandiflorae), kas aug Viduseiropā, agrāk importēja un lietoja pie
plaušu tuberkulozes. Šo akļu svaigus ziedus (Galeopsis) izmanto ho-

meopātijā.

AKMENLAUZITES, SĪPOLIŅU — SAXIFRAGA GRANULATA L.

Droga: Akmeņlauzīšu laksti —

Herba S.axifragae granu-
latae

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs

15—20 cm augsts, pie pamata tam ne-

lieli sīpoliņi. Lapas pamīšus, vienkār-

šas, 0,7—2,5 cm garas, 1—2,5 cm pla-
tas, ar matiņiem; rozetes lapas ieapaļi
nierveidīgas, dziļi zobainas vai sta-

raini daivainas, augšējās parasti sta-

raini šķeltas vai arī veselas. Ziedi

vairogveidīgās vai skarveidīgās zied-

kopās. Kauslapas 5. Vainaglapas 5,

brīvas, baltas vai dzeltenīgas, 1—

1,4 cm garas. Putekšņlapas 10 (5+5).

Augļlapas 2, sēklotne vidēja, irbuļi 2.

Pogaļa apmēram 7 mm gara, sēklu

daudz.

Aug sausos pakalnos, pļavās.
Diezgan bieži. Zied no maija lidz

jūlijam.
Izmanto ziedošus lakstus.

9. att. Sīpoliņu akmeņlauzītes
Saxifraga granulata L.
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Sastāvs. Bergenins (izoktimarīna atvasinājums).
Lieto tautas medicīnā pie nieru, urīnpūšļa akmeņiem, pie žultsak-

meņiem, kuņģa krampjiem, pret dzelteno kaiti, ārīgi pie kroniskieni

ādas izsitumiem, ausu sāpēm (sulu). Lieto homeopātijā.
Uzlējumam uz 2 glāzēm verdoša ūdens ņem 3 tējkarotes (3,3 g)

sasmalcinātas drogas, ļauj 10—15 minūtes ievilkties, izdzer vairākās

reizēs dienas laikā. Lieto ari izvilkumu alkoholā.

AKTINIDIJA, PARASTĀ — ACTINIDIA KOLOMIKTA M,i\im.

Kokveidīga liāna. Stumbrs vijas pa citu koku stumbriem līdz

15 m augstumā, zari 2—5 cm diametrā. Lapas pamīšus, vienkāršas,
veselas, eliptiskas vai olveidīgas, 5—13 cm garas, mala sīki zāģzo-
baina, gals gari smails, pamats sekli sirdsveidīgs, ieapaļš, pat asimet-

risks. Ziedi viendzimuma, reti divdzimumu, aktinomorfi, nokareni, ar

īsiem kātiem. Kauslapas 5, paliek sažuvušas pie augļa. Vainagla-
pas 5, baltas vai ar rožainu nokrāsu, 0,5—0,7 cm garas. Vīrišķajos
ziedos daudz brīvu putekšņlapu un rudimentāra sēklotne, tie parasti
pa 3 ķekarā vai "vairogveidīgās ziedkopās. Sievišķie un divdzimumu

ziedi pa vienam lapu žāklēs. Augļlapas B—l2 (16), sēklotne 1, aug-

šēja, cirkņu daudz. Auglis — garena, sulīga, zaļa, smaržīga, saldi

skāba oga, ar 12 gareniskām tumšām svītrām, ap 1 cm diametrā,
līdz 1,8 cm gara. Sēklu daudz. (10. att.).

Kultivē dārzos. Ļoti reti. Zied jūnijā. Augļi augustā, septem-
brī (ienākas apmēram mēneša laikā). Dzimtene Tālie Austrumi. Mūsu

republikā apsalst.
Izmanto augļus un lapas.
Sastāvs. Svaigos augļos askorbīnskābe (0,53—1,43%), karotinoīdi,

cukuri (4,2—9,8%), organiskas skābes (0,78—2,48%), pektīnvielas,
miecvielas, krāsvielas. Lapās līdz 1% askorbinskābes. Mizās sirds gli-
kozīdi, miecvielas.

10. att. Parastā aktinīdija —
Actinidia holomikta

Maxim. (pa kreisi), sīkzobainā aktinīdija —
A. ar-

gūta Planch. ex Miq. (pa labi).
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Lieto pie cingas (arī profilaktiski), pie tuberkulozes, garā klepus,
zobu kariesa, pret dažādām asiņošanām, zarnu parazītu izdzīšanai.

Aug|i tiek uzskatīti par lielu gardumu («kišmiš»), tos lieto pār-
tikā gan svaigus, gan pārstrādātā veidā. Askorbīnskābes tajos tik-

pat ka rožu augļos un vairāk nekā apelsīnos, citronos un upenēs.
Kultivē vairākas aktinīdiju sugas. Sīkzobainās aktin ī d i -

jas — Actinidia arguta Planch. cx Miq. audzētas mūsu republikā jau
pirms 1935. gada, gan tikai kā dekoratīvs augs (10. att.).

ALANTES, HELĒNA — lIMULA HELENIUM L.

Droga: Helēna ālantu sakneņi un saknes — Rhizoma et radix

Inulae (Radix Enulae, Radix Inulae, Rhizoma et radix

Helenii)
Daudzgadīgs lakstaugs ar matiņiem. Sakneņi zaraini, gumveidīgi,

smaržīgi, ar rūgtenu garšu. Stumbrs vienkāršs vai augšdaļā zarains,
100—150 cm augsts, sarkanīgi brūns. Lapas pamīšus, olveidīgi eliptis-
kas vai lancetiskas, 12—30 cm garas, G—lB cm platas, mala nevienādi

zobaina, pamats sirdsveidīgs, apakšējās ar kātu, pārējās sēdošas.

Ziedi dzelteni, 6—7 cm platos kurvīšos zaru galos. Kurvīša ārmalā

vienā rindā sievišķi mēlziedi, vidū — divdzimumu stobrziedi. Vīkala

lapas zālainas, vairākās rindās. Kurvīša gultne kaila, gandrīz pla-
kana. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. Sēkļenis ap
5 mm garš, kails. Kausmatiņi vienkārši, divreiz garāki kā sēklenis.

(11. att.)
Aug pļavās, krūmmalas. Senāk kultivēts, pārgājis savvaļā. Sav-

vaļā atrasts Smārdē, Tukumā, Maltā, Sabilē, Dricēnos. Zied jūlijā,
augustā.'

Izmanto sakneņus. Vislabāk tos ievākt rudenī vai ļoti agri pava-
sari; visvairāk ēterisko eļļu veģetācijas perioda beigās. Sakneņi un

saknes rūpīgi jānotīra no zemēm un ātri jānoskalo aukstā ūdeni.

Žāvē sagrieztus nelielos gabaliņos (2—20 cm garos, I—3 cm resnos;

par 2 cm īsāku gabaliņu izžuvušajā drogā nedrīkst būt vairāk par
5%) atklātā vietā ēnā vai vēdināmā telpā, vai arī krāsnī (vislabāk
40° Ctemperatūrā) pēc iespējas strauji. Lai droga ātrāk un vienmē-

rīgāk izžūtu, lielākos sakneņus un saknes ieteicams pārgriezt arī ga-

reniski.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas tā sauktās alantoīnejļas (1 —3%; to kris-

tāliskā daļa rūgtviela helenīns ir trīs seskviterpēnu klases laktonu —

alantolaktona, izoalantolaktona, dihidroalantolaktona un alantoskābes

maisījums), tajās ir alantols, proazulēns, brīvā etiķskābe; inulīns

(līdz 44%), pseidoinulīns, inulenīns, nedaudz alkaloidu, saponīni,
tokoferols, gļotvielas, vaskvielas, sveķvielas. Lakstos ēteriskās eļļas,
laktons alantopikrīns (rūgtviela; pēc darbības līdzīgs pikrotoksīnam
un cikutotoksīnam).

Lieto kā atklepošanas līdzekli pie kroniskiem un akūtiem elpas
ceļu iekaisumiem, pie plaušu tuberkulozes; pie kuņģa-zarnu trakta

iekaisumiem, pie aknu un nieru slimībām, pie tūskām, kā efektīvu

antihelmintu līdzekli (lenteņu izdzīšanai).
Tautas medicīnā lieto pie bronhiālās astmas, garā klepus, bron-

hītiem, saaukstēšanās gadījumos pret drudzi, kā sviedrēšanas līdzekli

(uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 20 g drogas, ļauj 4 stundas stāvēt,
lieto pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā 20 minūtes pirms ēšanas),

pie caurejas, kolikām, meteorisma, pie aknu slimībām, dzeltenās
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11. att. Helēna alantes — Inula helenium L.

kaites (uz 1 glāzi ūdens ņem 10—15 g drogas, pavāra kādas 10 mi-

nūtes, lieto pa 1 ēdamkarotei 4 vai 5 reizes dienā), pie hemoroīdiem,

pret ēstgribas trūkumu, gremošanas uzlabošanai, kā vispārēju toni-

zējošu un spēcinošu līdzekli, pie mazasinības, kā asinstīrītāju līdzekli

pie dažādām kroniskām ādas slimībām (uz 1 / ūdens ņem 30 g

sakņu, sutina cepeškrāsnī vienu nakti, lieto pa V 2glāzei 3 reizes

dienā pirms ēšanas; lieto ari pa naža galam sakņu pulveri 2 reizes

dienā pirms ēšanas, uzdzerot ūdeni); pie galvas sāpēm, epilepsijas

lēkmēm, sirdsklauvēm; pie vieglas formas cukura diabēta, skrofulozes,

pie tūskām, nierakmeņiem, pie dažādām locītavu sāpēm, reimatisma,

podagras pie cingas, tromboflebitą, pret dzemdes asiņošanu, pie

baltajiem' ziediem (uzlējumu), profilaktiski pret priekšlaicīgam dzem-
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dibām (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 tējkaroti drogas, jauj 4 stun-

das stāvēt, lieto pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā), pie hiperto-
niskās slimības; ārīgi lieto pie trofiskām čūlām, strutojošām brūcēm,
pie furunku|iem, karbunkujiem, pie zvīņēdes, kraupja, kašķa, dažādām

ādas niezēm (sakņu novārījumu apmazgāšanai, pulveri, ziedi — 1 da|u
sakņu pulvera sajauc ar 2 daļām cūku tauku, krējuma sviestu vai va-

zelīnu; uz 1 daļu smalki sagrieztām saknēm ņem 10 daļas cūku tauku,

pavāra 15 minūtes, pēc tam izkāš), pie neirodermītiem, reimatisma,
išiasa (svaigu sasmalcinātu saplaucētu sakņu sautējošas kompreses;
jālieto piesardzīgi, lai nerastos ādas iekaisums vai apdegums), pie
dažādiem mutes un rīkles gļotādas iekaisumiem (novārījumu skalo-

šanai — uz 1 / ūdens ņem 100 g svaigu sakņu, savāra, ļauj 4 stun-
das pastāvēt, tad izkāš; šādu novārījumu lieto arī brūču apmazgā-
šanai, pie ādas slimībām, vannām).

Novārījumam uz 3 glāzēm ūdens ņem 15—30 g drogas, vāra

1 stundu, lieto pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā vai ik pēc 3 stun-

dām. Aukstam uzlējumam uz 1 glāzi uzvārīta atdzesēta ūdens ņem
1 tējkaroti drogas, ļauj 8 stundas stāvēt, lieto pa 'A glāzei 4 reizes

dienā 20 minūtes pirms ēšanas (pie klepus, gremošanas orgānu sa-

slimšanām).
Zarnu parazītu izdzīšanai bērniem līdz 2 gadu vecumam ieteic

10 g sausas drogas, 3—6 gadu vecumā — 13—20 g, 7—9 gadu ve-

cumā 30—35 g, 10—16 gadu — 40—50 g, 17 gadu vecumā un vecā-

kiem cilvēkiem — 60—70 g.
Alantu sakneņu tinktūra — T-ra Inulae helenii un novārījums —

Decoct. rhiz. cum radicibus Inulae helenii 20,0—200,0 (pa ēdamkaro-

tei 3 vai 4 reizes dienā) kā atklepošanas līdzeklis ir iedarbīgāks kā

ipekakuānas saknes un pilnīgi var aizstāt senegu. Alantes labestīgi
ietekmē plaušu tuberkulozes slimnieku stāvokli (prof. S. Tomiļins) —

lielākajai daļai slimnieku samazinājās krēpu daudzums, pierimst kle-

pus, neizdalās vairs mikobaktērijas, uzlabojas ēstgriba un pašsajūta.
Visām ālantu daļām piemīt antimikroba un insekticīda aktivitāte.

Sakņu un sakneņu novārījumam un spirta ekstraktam piemīt baktc-

ricīda un bakteriostatiska aktivitāte pret pasterelām (ekstraktam 1 : 2,
novārījumam 1 : 100), bruceliozes, Sibīrijas mēra un tuberkulozes

ierosinātājiem (ekstraktam 1:100, novārījumam 1:50), stafilokokiem

un hemolītisko streptokoku (ekstraktam 1 : 50, novārījums iedarbojas
tikai bakteriostatiski).

Alantu antiseptisko un pretiekaisumu darbību nosaka ēterisko eļļu
komplekss. Alantes ir arī labs žultsdzinējs un antihelmints (pret-

cērmju) līdzeklis (alantolaktons pēc bioloģiskās aktivitātes tuvs san-

tonīnam).
Alantes ir ļoti populārs ārstniecības augs, ko tautas medicīnā

lieto kopš Hipokratą laika (430.—375. g. pirms m. ē.). Vecākais He-

lēna ālantu attēls zināms no Dioskorīda Codex constantinopolitanus

(Dioskorīds dzīvojis mūsu ēras pirmajā gadsimtā). Senie romieši

alantes lietojuši ne vien dziednieciskiem nolūkiem, bet arī pārtikai.
Viduslaikos no tām gatavoja vīnu, ko uzskatīja par universālu līdzekli

pret visām «kaitēm» un sauca par «Potio santi Pauli» — svētā Pāvila

dzērienu. Tibetas tautas medicīnā lieto Helēna ālantu ziedkopas.

Helēna alantes ir oficināla droga Nīderlandē, Rumānijā, Portugālē,
Venecuēlā un Meksikā Mūsu valsts farmakopejā nav uzņemtas, kaut

gan plaši lieto un eksportē uz citām zemēm.

Homeopātijā lieto svaigus sakneņus ar saknēm (Inulae).
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Helēna alantes ir ļoti dekoratīvas un pa retam tiek kultivētas kā

krāšņuma un nektāra augs.

Alantes ir insekticīds augs, tās lieto blusu, mušu, odu apkaro-
šanai (sausu sakņu pulveri uzber uz kvēlojošām oglēm).

ALKSNI — ALNUS Gaertn.

Drogas: Alkšņu augļkopas — Fructus Alni (Amenti Alni)
Alkšņu mizas — Cortex Alni

Alkšņu lapas — Folia Alni

Vasarzaļi koki vai krūmi
— vienmājnieki. Lapas pamīšus, vien-

kāršas, veselas, pielapes drīz nobirst. Ziedi viendzimuma. Vīrišķie
ziedi līdz 9 cm garās, nokarenās spurdzēs, apziedņa lapas 4, putekšņ-
lapas 4. Sievišķie ziedi stāvās, līdz 1,5 cm garās vārpās, apziedņa
nav, seglapas saaug ar pieziedlapām, līdz augļu laikam pārkoksnējas
un izveido augļa zvīņu, kas nenobirst kopā ar augļiem. Augļlapas 2.

Augļkopas čiekurveidīgas («alkšņu čiekuriņi»). Riekstiņi ar šauru

spārnu.

Melnalksnis — Alnus glulinosa (L.) Gaertn. (12. att.) izaug līdz

35 m augsts. Vainags kupls, plašs, diezgan skrajš. Miza tumši pelēki
brūna, rievaina, jauniem zariem gluda. Lapas otrādi olveidīgas vai

ovāli eliptiskas, 4—9 cm garas, 3—7 cm platas, tumši zaļas, spīdīgas,
pamats ķīļveidīgs, gals strups vai ar seklu jomu, mala zobaina.

Aug mežos, ūdeņu krastmalās, mitrās vietās. Ļoti bieži. Zied

aprīlī, maijā.

Baltalksnis — Alnus incana (L.) Moench ir 5—25 m augsts
(12. att.). Vainags nekārtns, skrajš, miza gaiši pelēka, gluda. Lapas
ovālas vai olveidigi apaļas, 4—lo cm garas, 3—7 cm platas, apakš-
pusē parasti balti tūbainas, gals smails vai slaidi smails, pamats
ieapaļš vai mazliet sirdsveidīgs, mala divkārt zāģzobaina.

Aug mežmalās, ūdeņu krastmalās, tīraudzēs. Ļoti bieži. Zied

martā, aprīlī.

12. att. Baltalkšņa — Alnus in-

cana (L.) Moench zariņš (pa

kreisi), melnalkšņa — A. gluti-
nosa (L.) Gaertn. lapa un augļ-
kopa (pa labi).
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Izmanto augļkopas («čiekuriņus»), lapas un jaunu mizu. Miecvielu

visvairāk vasarā zaļajos čiekuriņos, nevis nomelnējušos čiekuriņos
rudenī vai ziemā. Augļkopas norauj ar visiem kātiņiem vai zariņiem,
kas nedrīkst būt garāki par 1 cm; izjukušu augļkopu un atsevišķu
augļu nedrīkst būt vairāk par 3%, stumbra gabaliņu bez augļkopām
vairāk par 1%, augļkopu, kam zariņi garāki par 1 cm, vairāk par
3%. 2āvē siltās telpās. Droga satur maz mitruma un ātri izžūst. Jau-

nākā laikā lapas un mizu (ievāc pavasarī) lieto reti.

Sastāvs. Augļkopas daudz miecvielu, kurās ap 2,5% tannīna un līdz

3,7% gallusskābes. Lapās flavonglikozīdi — hiperozīds, kvercitrīns,
kofeīnskābe, hlorogēnskābe, protokatehīnskābe. Mizā miecvielas, alnu-

līns, tarakserols, ketons glutinons (alnuzenons), tarakserons, lupeols
(6-viskols).

Lieto kā savelkošu līdzekli pie akūta un kroniska enterīta, dizen-

tērijas un citām gremošanas trakta saslimšanām, pret asiņošanu.
Tautas medicīnā lieto pie ilgstošas caurejas, dizentērijas, vēdera

sāpēm (uz 1 / verdoša ūdens ņem 50 g augļkopu, dzer siltenu pa
glāzei 3 reizes dienā); kā sviedrēšanas līdzekli saaukstēšanās gadī-
jumā (pie saaukstēšanās lieto arī tā saucamās sausās vannas —

svaigas jaunas alkšņu lapas ieliek dziļā baļļiņā, uzlej nedaudz karsta

ūdens, un uzliek vāku, lai tās sasiltu, tad slimais «ierokas» lapās līdz

kaklam vai jostas vietai un pasēž «sausajā vannā» apmēram stundu;
šādai vannai izmanto arī jaunas bērzu lapas); pie reimatisma, po-
dagras, pie malārijas (lapu, mizu vai augļkopu uzlējumu — uz 1

glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti augļkopu — čiekuriņu, lieto

pa 'A glāzei 3 vai 4 reizes dienā; uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
1 ēdamkaroti mizu, lieto pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā); pie

epilepsijas (augļkopu tinktūru), pie diatēzes (ziedu spurdžu uzlējumu),
kā caurejas līdzekli (ziedu spurdžu tinktūru — uz 100 ml degvīna
ņem 1 tējkaroti spurdžu, ļauj 15 diennaktis stāvēt, lieto pa 20—30 pi-
lieniem 3 reizes dienā); ārīgi lieto pie sasitumiem, čūlām, ievainoju-
miem (uzliek sasmalcinātas svaigas lapas), pie rīkles un mutes gļot-
ādas iekaisumiem (mizu vai svaigu lapu uzlējumu skalošanai), pret

kāju svīšanu (lapu uzlējumu) un nogurumu pēc tāliem pārgājie-
niem ( lapu uzlējuma vannas), pie kāju pirkststarpu izsutumiem (liek
pirkststarpās svaigas saberztas lapas vai atvases).

Alkšņu augļkopu un mizu darbība ir savelkoša, pretiekaisuma,
sāpes remdinoša, sviedrējoša, baktericīda un pretasiņošanas.

Extractum fructum Alni siccum (Tchmelinum; satur 12—13% miec-

vielu) lieto pie nespecifiskām, akūtām un hroniskām caurejām, enterī-

tiem, kolītiem, kā palīglīdzekli pie specifiskiem gremošanas trakta

traucējumiem — pie dizentērijas v. c; lieto pa 0,5—0,6 g 3—6 reizes

dienā 3—5 dienas.

Alkšņu augļkopu novārījumu —
Dcc. fruct. Alni 2,0 (4,0)—200,0

lieto pa '/< glāzei 3 vai 4 reizes dienā (pie caurejas, kolītiem, dizen-

tērijas). Tinctura Alni lieto pa 30—40 pilieniem 2 vai 3 reizes dienā.

Alkšņu mizu novārījumu vai uzlējumu — Dcc. (Inf.) cort. Alni

15,0—200,0 lieto pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā (pie kolītiem,
enterītiem).

Alnus glutinosa lapu ekstraktu (70° spirtā) Alglutinum lieto kā
maigu caurejas līdzekli (nav nekādu nelabvēlīgu blakus parādību).
Dzer vakarā pa 35—40 pilieniem.

Homeopātijā lieto Alnus serratula Willd. svaigas mizas (Alnus).
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ALOJE, KOKVEIDĪGA — ALOE ARBORESCENS MILL.

Droga: Alojes lapas —Folia Aloē

Daudzgadīgs, mūžzaļš kserofīts, savvaļā tropos un subtropos, kur

izaug lidz 4 m garš. Stumbrs īss. Lapas rozetē, sukulentas, līdz

00 cm garas, 3—6 cm platas, 1,2—1,5 cm biezas, zobenveidīgas, mala

dzeloņaina, gals ar dzeloņsmaili. Ziedu bultite 20—140 cm gara.
Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, nokareni, līdz 4 cm gari. Apziednis
vainagveidīgs, apziedņa lapas 6, brīvas, ārējā gredzenā oranžsārtas.

iekšējā gaišākas, plēvveidīgas, ar oranžsārtu dzīslu. Putekšņlapas 6,
divi gredzenos. Augļlapas 3. Sēklotne augšēja. Auglis trīsšķautnaina
pogaļa. (13. att.)

Audze istabas, siltumnīcas, vasarā izstāda laukā. Zied ziemas

mēnešos, bet neregulāri; sēklas neattīstās.

Izmanto lapas un lapu sulu. lebiezinātu lapu sulu sauc par sa-

būru. Alojes sabūru iegūst dažādā veidā. Parasti lapas nogriež pie

pamata visplatākajā vietā, saliek traukā ar griezumu uz leju un

sula caur speciālu sietu iztek traukā. Sulu savāc un filtrē, tad iebie-

zina. Var sulu arī ar presi izspiest. Sabūra nedrīkst būt vairāk mit-

ruma par 10%.

Biostimulējošo alojes sulu iegūst no labi attīstītām apakšējām un

vidējām lapām: tās nogriež, nomazgā ar verdošu ūdeni, ļauj nožūt

un ievieto slēgtā traukā tumšā vēsā vietā (4—B°C temperatūrā), kur

atstāj 2 nedēļas. Tad lapas samaļ gaļas mašīnā un sulu izspiež caur

marli.

Sastāvs. Brīvu un saistītu rūgtu antraglikozīdu maisījums aloīns

(tajā ir aloinozīdi A un B, arabinoze, homonataloīns, izobarbaloīns,

aloje emodinantrahinons, aloje emodīnantranols, hrizofanols), brīvs

aloje emodīns un glikozidu veidā, sveķvielas, ēteriskās eļļas (nosaka
sabūra īpatnējo smaržu).

Lieto kā iedarbīgu caurejas līdzekli pie atoniskiem un kroniskiem

vēdera aizcietējumiem (0,2 g un lielākas devas), ēstgribas un gremo-
šanas veicināšanai (mazas devas — 0,01 —0,02), pie kroniska gastrīta

ar pazeminātu skābumu (sabūru I—2 tējkarotes 2—3 reizes dienā V2
stundu pirms ēšanas), kā

žultsdzinēju, menstruāciju re-

gulēšanai (mazas devas), pie
kroniskiem locītavu iekaisu-

miem (ekstraktu), pie dažā-

das etioģijas mazasinības

(alojes sīrupu ar dzelzi pa
l/2—l tējkarotei 3 reizes

dienā ar nedaudz ūdens); kā

biostimulatoru pie dažādām

acu slimībām (kataraktām,
konjunktivītiem v. c; zem-

ādas injekcijas pēc akad.

13. att. Kokveidīgā aloje
Aloë arborescens Mill.
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V. Filatova metodes), pie plaušu un rīkles tuberkulozes, pie bronhiā-

lās astmas, kroniska gastrīta, čūlas slimībām (30—40 injekcijas;
atkārto pēc I—2 mēnešu pārtraukuma); bērniem pie bronhiālās

astmas (alojes ekstrakta mikroklizmas; S. Butjagins) un pret
patvaļīgu urinēšanu naktī (25—30 injekcijas; jīdz 5 gadu veciem —

0,2 —0,3 ml, vecākiem — 0,5 ml; A. Fomina). Ārīgi lieto pie rentgena
starojuma izraisītiem un citiem ādas apdegumiem, epidermītiem, sau-

sās un mitrās seborejas (emulsiju, linimentu), pie trofiskām čūlām,
osteomielītiem (ar vaļējiem strutojuma perēkļiem), pie abscesiem,

mastitiem, flegmonām (sulu), pie ādas tuberkulozes, ekzēmām

(kompreses), pie dzemdes kakla erozijām (tamponus), pie akūta aiz-

smakuma (iepilina nāsīs s—B pilienus alojes sulas 2—3 reizes ar ne-

daudzu stundu starplaiku; B Preobraženskis).
Tautas medicīnā alojes lieto ļoti plaši gan iekšķīgi gan ārīgi.

lekšķīgi lieto pie plaušu un kaulu tuberkulozes (15 g svaigu alojes
sulu sajauc ar 100 g kausētiem cūku vai zoss taukiem vai ar krē-

juma sviestu, 100 g medus un 50 g kakao pulvera; lieto pa ēdamka-

rotei 2—3 reizes dienā ar glāzi karsta piena); pie čūlas slimībām

(sasmalcinātas alojes lapas sajauc ar medu un cukuru 1:1:1, ļauj
10 dienas siltā tumšā vietā stāvēt; lieto 2 mēnešus pa desertkarotei

3 reizes dienā Va stundu pirms ēšanas); ārīgi lieto pie rīkles, sma-

ganu un balsenes iekaisuma (50% alojes sulas šķīdumu skalošanai

vai iekšķīgi siltā pienā iejauktu sulu pa tējkarotei 3 reizes dienā), pie

ēdēm, noberzumiem, čūlām un brūcēm (lapas un sulu), varžaču no-

dzīšanai (uzliek lapu mīkstumu un atstāj vairākas dienas).

Svaigu sulu ieteic (Jurkova) kā efektīvu līdzekli ādas tonizēšanai,
lai pasargātu to no krunkām, iekaisumiem. Kosmētisko līdzekļu rūp-
niecība ražo sausai ādai krēmu Aloe (satur stimulējošo alojes sulu).

leņemot alojes terapeitisku devu (0,03—0,2 g) vēders iztukšojas

pēc B—l2 stundām, pie tam nav noslieces uz caureju. Tāpēc alojes
lieto pie kroniska vēdera aizcietējuma. Tās maz noder, ja jāizraisa
ātra un enerģiska vēdera iztukšošanās, jo lielas devas izraisa zarnu

trakta iekaisumu. Lai skaldītos antraglikozīdi un izraisītos caurejas

darbība, nepieciešams, lai zarnu traktā būtu žults, tāpēc alojes kā

caurejas līdzekli nevar lietot, ja slimas aknas un žultspūslis. Aloīns

mīkstinoši iedarbojas arī ievadīts zem ādas; izdalās caur zarnu

traktu.

Alojes svaiga lapu sula ir baktericīdi un bakteriostātiski aktīva

pret stafilokokiem, streptokokiern, zarnu nūjiņām, difterijas, dizentē-

rijas un tīfu izraisītājiem. Alojes biogēnie stimulatori paaugstina

organisma pretestības un aizsardzības spējas, stimulē vielu maiņu. Tās

fitoncīdi (ievadīti zem ādas) labvēlīgi (dziedinoši) ietekmē Erliha kar-

cinomas.

Extractum Aloēs siccum (pilulās) lieto pa 0,015—0,1 g vienā

reizē; Extractum Aloēs spissum (pilulās vai tabletēs) lieto vienā reizē

pa 0,05—0,1 g (2—3 reizes dienā); Tinctura Aloēs pa 10—20 pilieniem
2 reizes dienā (caurejas līdzekļi).

Sirupus Aloēs cum ferro lieto pa
XJ2— 1 tējkarotei 3 reizes dienā (ar

'A glāzi ūdens) pret mazasinību.

Extractum Aloēs fluidum injekcijām lieto pie acu slimībām kā

biogēnu stimulatoru, arī pie čūlas slimībām, bronhiālas astmas u. c.

Injicē zem ādas pa 1 ml katru dienu. Maksimālā diennakts deva

3—4 ml. Ārstēšanas kursā 30—50 injekciju. To atkārto pēc vairākiem

mēnešiem.
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Linimentum Aloēs lieto pie apdegumiem, profilaktiski un ārstējot
apstarojumu izraisītus bojājumus.

Succus Aloēs lieto ārīgi pie apdegumiem, strutojošām brūcēm, ādas
iekaisuma slimībām (apslacīšanai, apliekamiem), iekšķīgi pie gastrī-
tiem, gastroenterītiem, enterokolītiem, aizcietējumiem ( pa 1 tējkaro-
tei 2—3 reizes dienā 20—30 minūtes pirms ēšanas; lieto 15—30 die-

nas). Lai iegūtu stimulējošo alojes lapu ūdens uzlējumu, lapas sa-

maļ gaļas mašīnā, pielej ūdeni (1:5), ļauj vienu stundu stāvēt, tad

karsē un pavāra 2—3 minūtes, pēc tam izkāš caur marli. Izmanto

apliekamiem pie dažādām ādas slimībām, mutes un rīkles skalošanai,

pie iekaisuma procesiem; iekšķīgi lieto pie kuņģa-zarnu trakta slimī-

bām (pa 1 tējkarotei 2—3 reizes dienā).
Tā kā alojes preparāti izraisa asiņu pieplūdumu iegurņa orgānos,

tie kontrindicēti pie kuņģa-zarnu trakta un nieru akūtām saslimšanām,

grūtniecības periodā, menstruāciju laikā, slimojot ar hemoroīdiem, arī

pie smagām sirds dekompensācijām un asinsvadu slimībām, pie hiper-
tonijas, akūtas plaušu tuberkulozes. Ārīgai lietošanai kontrindikāciju
nav.

Alojes lietojamas tikai ar ārsta padomu. Sevišķi
bīstami lietot pie audzējiem — alojes labuma nedod, bet slimais zaudē

laiku un ielaiž slimību.

Homeopātijā izmanto svaigu lapu iebiezinātu sulu (Aloē).
Alojes dziednieciskās īpašības bija pazīstamas jau vairāk nekā

3000 gadu atpakaļ senajā Ēģiptē, vēlāk tās iepazina indiešu, grieķu
un romiešu tautas dziednieki. Alojes lieto ari modernajā medicīnā,
kaut gan no ķīmiskā viedokļa tās maz izpētītas. Mūsu farmakopejā
uzņemtas 1961. gadā.

Aloju sugu ir daudz, taču medicīnā izmanto tikai tās, kuru lapās
ir pabieza sula. Labāko sabūru iegūst no Kapzemes alojēm,
kas aug Dienvidāfrikā, Kapzemē. Visbiežāk izmanto dzeloņai-
nās alojes —

Aloē ferox Mill. iebiezinātu sulu. Plašākās dabiskās

aloju audzes (galvenokārt A. ferox Mill.), kuras izmanto rūpnieciski,
ir Dienvidāfrikas savienībā un Indijā. Daudz tās kultivē Centrālajā
Amerikā (visbiežāk A. Vera L.). Mūsu zemes subtropiskajos rajonos
audzē A. arborescens Mill., kas tur sasniedz 3—4 m augstumu. Tel-

pās, augu mājās bieži kultivē svītrainās alojes — A. striatula Haw.

ALPINIJA, APTIEKU — ALPINIA OFFICINARUM Hance

Droga: Galganta sakneņi — Rhizoma Galangae

Zingiberaceae dzimtas augs ar spēcīgiem sakneņiem.

Aug Ķīnas salās, kur to arī kultivē.
Izmanto sakneņus.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas (0,6—1%). tajās seskviterpēni un seskvi-

terpēnu spirti, cineols, eigenols, alpinols, galangīns, miecvielas (1%).
ciete (līdz 33%), sveķi.

Lieto ēstgribas rosināšanai, kuņģa sekrēcijas uzlabošanai.

ALTEJAS — ALTHAEA L.

Lakstaugi. Stumbri apakšdaļā koksnaini, viscaur ar matiņiem.
Saknes resnas, žuburainas. Lapas pamīšus, vienkāršas, staraini dai-

vainas vai šķeltas, 5—15 cm garas un platas, mala zobaina, gals
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smails vai strupš, pielapes drīz nobirst. Ziedi divdzimumu, aktino-

morfi, pa nedaudziem lapu žāklēs. Kauslapas 5, paliek pie augļa,
ārkauss ar lineārām da]ām. Vainaglapas 5, ar izteiktu plātnīti un na-

dziņu. Putekšņlapu daudz, putekšņlapu kātiņi saauguši un veido stob-

riņu. Augļlapu daudz, sēklotne augšēja. Auglis plakani apaļīgs daudz-

sēklu skaldauglis.

Dziedniecības altejas — Althaca officinalis L

Drogas: Alteju saknes — Radix Althaeae

Alteju ziedi — Flores Althaeae

Alteju lapas — Folia Althaeae

Daudzgadīgs augs. Stumbrs 60—150 cm garš, ar pelēkiem sam-

tainiem matiņiem, zaru nedaudz. Lapas ar 3 vai 5 daivām, stumbra

augšdaļā arī veselas, pamats apaļīgs vai sekli sirdsveidīgs. Arkauss ar

B—l2 daļām. Ziedi rožaini, 2—3(5) cm gari. Skaldeņi 15—25. (14. att.)
Audzē kā krāšņuma augu. Ne bieži. Zied no jūnija līdz sep-

tembrim.

Izmanto saknes. levāc otrajā gadā rudenī. Retāk izmanto ziedus

un lapas
Sastāvs. Saknēs gļotvielas (līdz 35%; pentozānu un heksozānu

maisījums, hidrolitiski skaldās pentozē, galaktozē un dekstrozē), ciete

(līdz 37%; balastviela, kuru, gatavojot preparātus, atdala), /-aspara-
gīns (līdz 2%), betaīns, lecitīns, fitosterīns, cukurs (10,2%), pektins,
tannīns, taukas eļļas (1,7%), fosforskābes sāļi (7%). Lapās un ziedos

ēteriskas eļļas.
Lieto pie elpas ceļu iekaisumiem, bronhītiem, garā klepus, pie

akūtiem gastrītiem, enterītiem, pie caurejas, dizentērijas, pie čūlas

14. att. Dziedniecības altejas — Al-

thaea officinalis L. (pa kreisi), liektie

amaranti — Amaranthus retroflexus
L. (pa labi).
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slimībām, pie urīnceju un urīnpūšļa iekaisumiem; ārīgi lieto pie sma-

ganu, mandeļu un rīkles iekaisuma (skalošanai), pie acu gļotādas un

adas iekaisumiem (apliekamiem, kompresēm), pie caurejas (klizmas).
Tautas medicīnā lieto arī pie bronhiālās astmas, dažādiem gremo-

šanas orgānu traucējumiem, čūlām, vēdera sāpēm, pie patvaļīgas uri-

nēšanas (uz 1 glāzi istabas temperatūras ūdens ņem 10 g sakņu, ļauj
I stundu stāvēt, izkāstu lieto pa ēdamkarotei ik pēc 2 stundām; uz

1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti lapu, ļauj 1 stundu ievil-

kties, lieto pa V2glāzei 2—4 reizes dienā: uz 1 glāzi verdoša ūdens

ņem 1 tējkaroti ziedu, ļauj I—2 stundas ievilkties, lieto siltu pa tēj-
karotei 3 reizes dienā); ārīgi lieto pie ādas iekaisumiem, sastrutoju-
miem, pie rīkles gļotādas iekaisumiem, klizmām (uz V 2 l ūdens ņem
2 ēdamkarotes sakņu, ziedu vai lapu, savāra, ļauj 2 stundas stāvēt,

tad izkāš).

Aukstam uzlējumam ņem 3—4 tējkarotes sasmalcinātu sakņu uz

I—2 glāzēm auksta ūdens, ļauj 4—B stundas stāvēt, tad izkāš; dzer

ik pēc 2 stundām pa ēdamkarotei (pret klepu) vai pa V2 glāzei 3—4

reizes dienā.

Izmanto sakņu sauso ekstraktu (pulveri) — Extractum Althaeae

siccum, šķidru ekstraktu — Extractum Althaeae fluidum un sīrupu —

Sirupus Althaeae.

Alteju darbība ir apvelkoša, pretiekaisumu, sāpes remdinoša, tās

sekmē atkrēpošanu.

Altejas ir vecs ārstniecības augs, kura dziedinošās īpašības zinā-

mas no mūsu ēras IV gadsimta. Alteju saknes uzņemtas mūsu X

farmakopejā, tās ir oficināla droga vairāk kā 25 zemēs, bet lapas —

10, ziedi tikai 3 zemēs ir oficināla droga.

Rožu altejas — Althaea rosea (L) Cav.

(kāršu rozes)

Droga: Rožu alteju ziedi ar kausu vai bez kausa — Flores Malvae

arboreae cum calyce, sine calyce

Divgadīgs augs. Stumbrs 1—2,5 m garš, ar raupjiem matiņiem.

Lapas ar 5 vai 7 seklām daivām, pamats ķīļveidīgs. Arkauss ar 6—9

daļām. Ziedi 5—7(8) cm gari, sārti balti vai melni violeti (Althaea
rosea (L.)Cav. var. nigra hort.), pa 1, retāk pa 2 vai 3 lapu žākles;

vainaglapas galotne ar jomu. Skaldeņi 15—18.

Audzē dārzos kā krašņumaugu. Zied (otrajā gadā) no jūlija
līdz oktobrim.

Izmanto ziedus, kurus ievāc kopā ar kauslapām. Retumis izmanto

arī saknes.

Sastāvs. Ziedos krāsviela mirtilidīns (alteīns; 10—11%; var. nigra

hort.), gļotvielas, miecvielas. Lapās askorbīnskābe (0,15%).

Lieto pie elpas ceļu iekaisumiem, pie klepus, pie kuņģa-zarnu
trakta iekaisumiem, pret caureju; ārīgi lieto pie mutes un rīkles gļot-

ādas iekaisumiem (skalošanai).
Darbība tāda pati kā dziedniecības altejām, tikai vājāka.

Rožu alteju melnās varietātes ziedus izmanto pārtikas rūpniecībā
kā krāsvielu un indikatoru (skābju klātbūtnē tie kļūst gaiši sārti, bet

bāzu — zaļi).
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AMARANTI, LIEKTIE — AMARANTHUS RETROFLEXUS L.

Viengadīgs lakstaugs — nezāle. Vienmajnieks. Mietsakne neliela.

Stumbrs stāvs, 15—90 cm augsts. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas,
līdz 10 cm garas, 7 cm platas, mala gluda vai sīki zobaina, gals
strups, pamats strupi ķīļveidīgs. Ziedi viendzimuma, sīki, dzeltenzaļi,
blīvos pušķos stumbra galotnē un lapu žāklēs. Apziedņa lapas 5.

Putekšņlapas 5. Augļlapas 3, sēklotne augšēja. Pogaļa īsāka par ap-
ziedni, atveras ar vāciņu. Sēkla viena. Sēklām dzīvesspēja augsnē sa-

glabājas vairāk kā 5 gadus. (14. att.)
Aug dārzos, laukos apdzīvotu vietu tuvumā. Nezāle. Ne bieži.

Zied no jūnija līdz augustam.
Izmanto lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie caurejas, dizentērijas, kolītiem, pie vē-
dera aizcietējumiem, pret asiņošanu (dzemdes, zarnu, plaušu, pārlieku
menstruālo un hemoroīdālo asiņošanu).

AMMI — AMMI L.

Viengadīgi lakstaugi. Stumbri līdz 1 m gari. Lapas pamīšus, lielas,
plūksnaini divkārt vai trīskārt dalītas šaurās plūksnās. Ziedi divdzi-

mumu, zigomorfi (ziedkopas ārmalā) vai aktinomorfi, saliktos če-

muros. Kauslapas 5, kausa zobiņi tikko manāmi. Vainaglapas 5, bal-

tas, ap 0,1 cm garas. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja.
Auglis dvīņsēklenis (atgādina ķimeņu augli) ap 2 mm garš.

Izmanto augļus.

Liela amrni — Ammi majus (L.) Lam.

Droga: Lielās ammi augļi — Fructus Ammi majoris
Čemurā 25—30 staru. Vīkala lapas plūksnainas. Lapu plūksnas

paplatas, vismaz apakšējām lapām zobainas.

Kultivē Ziemeļkaukāzā, Moldāvijā, Ukrainā. Zied no jūnija
līdz septembrim. Dzimtene Vidusāzijas apgabals.

Sastāvs. Furokumarīni bergaptēns, izopimpinellīns.
Lieto pie leikodermijas vitiligo (ādas depigmentācijas), pie plik-

galvības.
Ammifurinum lieto pa 1 tabletei (0,02 g; sk. 484. lpp. beroksānu);

ārīgi lieto 2% un 1% šķīdumu. Kontrindicēts, ja slimo ar nieru sli-

mībām, tuberkulozi, grūtniecēm.

Zobaina ammi — Ammi visnaga L.

Droga: Zobainās ammi augļi — Fructus Ammi visnagae
Čemurā 40—00(100) staru. Vīkala lapas plūksnaini šķeltas, vīkaliņa

lapas veselas, sarveidīgas, daudzas. Ziediem netīkama smarža.

Aug Kaukāzā, Azerbaidžaną Kultivē Krasnodaras novadā. Zied

no jūnija līdz augustam. Dzimtene Vidusjūras apgabals.
Sastāvs. Furanohromona atvasinājumi kellīns (visnamīns; ir visās

auga daļās), visnagīns, kellinīns (kellolglikozīds — kellols-f-glikoze),

ammiols, kellinols, vizaminols; a-benzopirona atvasinājumi —
sami-

dins, dihidrosamidīns, visnadīns; kellaktons; flavonoīds akacetīns, ēte-
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riskās eļļas (0,2%), taukas eļļas (20%), tajās petrozelīnskābe, begen-
skābe v. c.

Lieto pie koronāras nepietiekamības, stenokardijas, bronhiālāsastmas,

pie kuņģa v. c. orgānu spazmām (Ķhcllinum, Khellatrinum, KJielliveri-

nutn), pie nieru kolikām, urīnakmeņiem, lai atvieglinātu katetrizāciju
(Avisanum), pie čūlas slimībām, hiperacīdiem gastrītiem (Vicallnum).

Khellatrinum (satur 0,02 g kellīna, 0,02 g papaveriną hidrohlorīdu,

0,00025 g atropīna sulfātu), Khelliverinum (satur 0,01 g kellīna, 0,02 g
papaveriną hidrohlorīdu) lieto pa 1 tabletei 2 vai 3 reizes dienā.

Kellīnu sveču veidā — Supposit. cum Khellino lieto pa 1 svecei

(0,02 g) 2 reizes dienā. Kontrindicēts pie krasi izteiktas asinsrites ne-

pietiekamības. Khellinum lieto pa 1(2) tabletei (0,02) 2(3) reizes dienā.

Avisanum (zobainās ammi augļu summārs preparāts) lieto pa
I—2 tabletēm (0,05—0,1 g) 3 vai 4 reizes dienā I—3 nedēļas pēc
ēšanas. Lietojot pie uiīnakmeņiem ieteic dzert daudz šķidruma (2—3

stundās der izdzert 1,5—2 / ūdens vai tējas, ja tas nav liegts sirds-

asinsvadu stāvokļa dēļ). Parasti Avisanum labi panes; nelabvēlīgas
parādības var būt caureja, it īpaši pie kuņģa-zarnu trakta slimībām.

Vicalinum (satur 0,005 g kellīnu un tikpat rutīnu, 0,025 g kalmju

sakneņu un tikpat krūkļu mizas, bez tam magnija karbonātu, nātrija
hidrokarbonātu, bismutą nitrātu) lieto pa I—21 —2 tabletēm 3 reizes dienā

(I—2—3 mēnešus).
Kellins terapeitiskās devās paplašina sirds koronāros asinsvadus,

palielinot asins plūsmu 2—3 reizes, nemaina asinsspiedienu; paslābina
bronhu, vēdera dobuma orgānu gludo muskulatūru, nomierinoši

ietekmē centrālo nervu sistēmu. Avisanum spazmolītiskai darbībai ir

izvēles raksturs — ietekmē galvenokārt urīneeļu gludo muskulatūru.

AMOLIŅI — MELILOTUS L.

Droga: Amoliņu laksti — Herba Meliloti

Divgadīgi lakstaugi Saknes ļoti dziļas, spēcīgas. Stumbri 30—

150 cm gari. Lapas pamīšus, trīsstaraini saliktas, ar pielapēm, lapiņas
1,5—4,5 cm garas, 0,5—1(2) cm platas, otrādi olveidīgas vai lance-

tiskas, mala augšdaļā zobaina, apakšdaļā parasti gluda. Ziedi div-

dzimumu, zigomorfi, garos paskrajos ķekaros. Kauslapas 5. Vainag-

lapas 5, vainags tauriņveidīgs, 0,4—0,7 cm garš. Putekšņlapas 10.

Augļlapa 1, sēklotne augšēja. Auglis pākstite ar 1 vai 2 sēklām.

Zied no jūnija līdz septembrim.

Augstais amoliņš — Melilotus altissimus Thuill.

Sēklotne un auglis ar matiņiem, pākstītes melnganas, ap 0,2 cm

garas.

Aug pļavās, ganības, krūmājos, grāvjos, nezālienēs. Reti.

Dziedniecības amoliņš — Melilotus officinalis (L.) Lam. cm. Thuill.

Sēklotne un auglis kails, pakstites dzeltenīgi brūnas vai iepelēkas,

0,3—0,4 cm garas. (15. att.)

Aug laukos, pļavas, ceļmalas, nezālienēs. Bieži.

Izmanto ziedošus lakstus — ziedēšanas laikā ieAāktas zaru galot-

nes. Žāvē laukā ēnā vai vēdināma telpā.

Sastāvs. Glikozīds melilotozīds (o-kumarskābe+glikoze), kuma-

rīns, melilotīns [melilotskābes (hidrokumarīnskābes) laktons, tie
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15. att. Dziedniecības amoliņš — Melilotus officinalis (L.) Lam

cm. Thuill.

glikozīdiski saistīti, rodas, augus žāvējot], kumārskābe, melilotskābe,
dikumarols (dikumarīns; rodas, kad amoliņš sāk pūt), melilotols, cima-

nns, purīna atvasinājumi alantoīns, alantoīnskābe, taukvielas, gļot-
vielas, olbaltumvielas (17%), ēteriskās eļļas, holīns, askorbīnskābc

(lapas ziedu laikā 190 mg%), tokoferols, karotinoīdi.

Lieto ārīgi kā mīkstinošu, sāpes remdinošu, dziedinošu līdzekli

(sautējošām kompresēm, plāksteriem).
Tautas medicīnā lieto pie saaukstēšanās, kroniska bronhīta, kle-

pus, (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 10 g drogas, ļauj kā tējai ievil-

kties, atdzisušu izkāš, lieto pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā],
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piena sekrēcijas veicināšanai, pret meteorismu, pie neirastēnijas, histē-

rijas, pret bezmiegu, pie hipertoniskās slimības, pie vispārēja nespēka,
migrēnas (uz 1 / verdoša ūdens ņem 30 g ziedu, dzer pa 'A glāzei
vairākas reizes dienā; aukstam uzlējumam uz 2 glāzēm auksta no-

vārīta ūdens ņem 2 tējkarotes lakstu drogas, ļauj nostāvēties, dzer

pa V 2glāzei 2—3 reizes dienā), pie menstruālā cikla traucējumiem
klimaksa periodā, pie olnīcu iekaisumiem; ārīgi lieto pie strutojošām
brūcēm, furunkuļiem, karbunkuļiem, «augoņiem», mastīta (kompreses,
ziedes), pie reimatisma, podagras (vannas, kompreses; uz 1 glāzi ver-

doša ūdens ņem 1 ēdamkaroti lakstu), pie osteomielīta, noberzumiem

(sakausē 12 g dzeltenā vaska ar 22 g kolofonija un 1 ēdamkaroti

liellopu taukiem, tad pieliek 1 tējkaroti amoliņu lakstu pulvera, pa-
karsē 5 minūtes uz lēnas uguns, pastāvīgi maisot, pēc tam izkāš;
ziedei uz 2—3 ēdamkarotēm svaiga sviesta ņem 2 ēdamkarotes sa-

berztu svaigu ziedu).

Uzlējumu 2,0—(3,0) —200,0 dzer pa 'A glāzei 3—4 reizes dienā.

Kompresēm uz 7a l verdoša ūdens ņem apmēram 2 ēdamkarotes

drogas: ļauj ievilkties 10—15 minūtes.

Amoliņa darbība ir nomierinoša, sāpes remdinoša, dziedinoša, lak-

togēna. Kumarīns nomāc centrālo nervu sistēmu, tam ir pretkrampju
un narkotiska darbība, tā ietekmē pieaug leikocītu daudzums (lietojot
pie leikopēnijas pēc staru terapijas). Lielas kumarīna devas var iz-

raisīt nelabumu, vemšanu, miegainību, nieru iekaisumu, asins izplūdu-
mus, galvas sāpes, gludās muskulatūras paralīzes.

Homeopātijā izmanto svaigas lapas un ziedus (Melilotus).
Dikumarols (dikumarīns) ir toksiska viela, to vispirms ieguva

no amoliņa sēklām, tagad sintezē. (Preparātu Dicumctrinum lieto pie
trombozėm, tromboflebītiem, miokardą infarkta v. c.) Dikumarols aiz-

kavē asins sarecēšanu (tas ir K vitamīna antagonists), pie tam iedar-

bojas netieši, pamazītnēji (12—72 stundas pēc lietošanas) un kumu-

lējas.
Amoliņus nevar lietot ilgstoši un lielās devās, tie lietojami

tikai stacionārā un ārsta uzraudzībā.

Dziedniecības amoliņš ir oficināla droga Nīderlandē, Vācijā, Polijā,

Austrijā, Rumānijā u. c.

Dziedniecības amoliņš ir labs nektāraugs un vitamīnu augs lop-
barībai. Ilgstoši izbarojot mājdzīvniekiem, tiem stipri asiņo pat sīkākie

ievainojumi.
Tautas medicīnā lieto balto amoliņu — Melilotus albus Mcd.

kas sastopams bieži un tādās pašās augtenēs kā dziedniecības amo-

liņš. Tā sastāvs nav noskaidrots.

AMORFA, KRŪMU -AMORPHA FRUTICOSA L.

Vasarzajš krūms. Stumbri ap 3 m gari. Lapas pamīšus, nepāra

plūksnaini saliktas, līdz 30 cm garas, lapiņas 11—25, eliptiskas,

1^5—4 Cm garas, apakšpuse ar dzelteniem dzicdzermatiņiem, virspuse

kaila, pielapes pavedienveidīgas. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, blīvos

vārpām līdzīgos ķekaros. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, tumši zili vio-

letas, vainagā nav spārnu un laiviņas, ir tikai karogs, tas 0,4—0,6 cm

garš. Putekšņlapas 10, zelta dzeltenas. AugĮlapa 1, sēklotne augšēja.

Auglis pāksts ar 1 sēklu.

Audzē kā krāšņuma augu. Reti. Zied maijā, jūnijā. Dzimtene

Ziemeļamerika.
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Izmanto ziedošus lakstus resp zaru galotnes.
Sastāvs. Glikozīds amorfīns (fruticīns; amorfigenīns+glikoze, ara-

binoze).
Lieto pie veģetatīvām neirozēm, sirds-asinsvadu neirozēm, paroksis-

mālas neirogēnas tahikardijas.
Fruticinum (ražo Bulgārijas Tautas republikā) lieto pa I—2 (0,05)

tabletei 2—3 reizes dienā pēc ēšanas. Ja labi panes, devu palielina līdz

0,1 g vienā reizē. Jāuzglabā sausā tumšā vietā.

Amorfas nomierinoši ietekmē centrālo nervu sistēmu, tām piemīt
ari kardiotoniska aktivitāte.

ĀMUĻI, BALTIE — VISCUM ALBUM L.

Drogas: Āmuju laksti — Stipites Visci cum foliis (Herba Visci

albi, Stipites Visci)
Amuļu lapas — Folia Visci

Krūms — pusparazīts. Divmājnieks. Stumbri 30—60 cm augsti,
dihotomiski zaraini. Lapas pretējas, dzelteni zaļas, lancetiskas vai

ovālas, 2—4 (10) cm garas, 1—1,5 cm platas, pamats ķīļveidīgs, gals
strups, mala gluda. Ziedi viendzimuma, aktinomorfi, pa 3—6 zaru

galos. Apziedņa lapas 4, zaļgandzeltenas. Putekšņlapas 4. Augļlapas
2, sēklotne apakšēja. Auglis balts, spīdīgs, apmēram 1 cm diametrā;

mezokarps gļotains (16. att.)
Aug parasti uz lapu kokiem. Reti (Gavieze, Kalupe, Rucava v.c.).

Zied no marta līdz maijam. Indīgs.
Izmanto jaunas lapas ar zariem vai tikai lapas, kuras ievāc vēlu

rudenī vai ziemā.

Sastāvs. Viskotoksīns (polipeptīds, satur vairāk kā 15 aminoskā-
bes, cukurus); viscerīns, a- un B-viskols (lupeols), oleanolskābe, ursol-

skābe, holīns, acetilholīns, pro-
pionilholīns; alkaloīdiem līdzīgs
savienojums C 8H

nN, tokso-

melīns, nekromelīns, tiramīns,
6-feniletilamīns, viskamīns u. c.

amīni; spirti kvebrahīts, rf-kver-

cīts, inozīts (augļos līdz 1,2%),
pinīts; taukas eļļas, tajās oleīn-

skābes, linolskābes, palmitīnskā-
bes glicerīdi; glikozīdi siringi-
nīns (mizās), viskalbīns (lapās),
norviskalbīns, kaučuks (augļos),
vaski, sveķi, askorbīnskābe, ka-

rotini. Pretaudzēju aktivitāte.

Lieto pie hipertoniskās slimī-

bas, stenokardijas, sirds astmas

(Omelenum, Visculenum, 20%

tinktūru; 10% novārījumu vai

16. att. Baltie āmuļi — Viscum

album L.
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uzlējumu), pie aterosklerozes, pie uefritiem (īpaši pie intersticiāliem,

prof. S. Tomiļins; uz 1 glāzi auksta ūdens ņem 1 ēdamkaroti sasmal-

cinātu lakstu, ļauj B—l28—12 stundas stāvēt, izlieto dienā 3 reizēs, lapu
pulveri lieto pa 0,5—2,0 g 3 reizes dienā), pie pielonefrīticm ar hiper-
toniju un tūskām, klimaktērija periodā pret hipertoniju, galvas sāpēm
un reiboņiem, pie caurejas ar asiņošanu, pie plaušu, dzemdes un hemo-

roīdālas asiņošanas (Omelenutn), pie krūšu vēža (P. Krafts, 1940.),

pie barības vada un augšējo elpas ceļu vēža (M. Vasmuts, 1941.,
Plenosolum — standartizētu ūdens izvilkumu ar simptomātisku un

specifiski antiblastisku darbību).
Tautas medicīnā lieto arī kā nomierinošu un sāpes remdinošu

līdzekli pie neirozēm, histērijas, krampjiem, epilepsijas (uz 1 glāzi ver-

doša ūdens ņem 7 g āmuļu lakstu un 7 g baldriāna sakņu, ļauj
vienreiz uzvirt, atdzisušu lieto pa 1 ēdamkarotei ik pēc 2 stundām.

Novārījumam uz 1 / ūdens ņem 30—40 g āmuļu, dzer pa V 2glāzei
3 reizes dienā); pie apopleksijas; pret asiņošanu (kuņģa, zarnu

trakta, dzemdes, plaušu), pret spazmām; pie hipertoniskās slimības

(uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdamkaroti (8 g) drogas, uzkarsē līdz vā-

rīšanai, tad ļauj ievilkties 2 stundas, dzer pa ēdamkarotei 3 reizes

dienā; vienlaikus ieņem pa 3 āmuļu sēklām 2 reizes diena); pret
dažādas lokalizācijas audzējiem. Lieto arī zarnu parazītu izdzīšanai

(uz 1 glāzi piena ņem 3 g lapu vai augļu, savāra, dzer pa l/3 glāzei
siltu 3 reizes dienā); ārīgi lieto pie hemoroīdiem (sēdvannas; uz l /

ūdens ņem 60 g drogas), pie noberzumiem, ilgi nedzīstošu brūču un

čūlu dziedināšanai (apliekamos), pie augoņiem (kā mīkstinošu un

sāpes remdinošu līdzekli), pie locītavu sāpēm, neiraļģijām, išialģijām,
pie audzējiem (apliekamos pret sāpēm; ziedi sāpīgo vietu apzieša-
nai — 3 daļas āmuļu lakstu ņem uz 2 daļām svaigu cūku tauku,

savāra, izkāš, pieliek 30 g vaska un 8 g kampara, apziestās vietas

silti apsaitē).
Omelenum lieto pa 1 tabletei (0,2) 3 reizes dienā, Viscttlentan —-

pa 20 pilieniem 3 reizes dienā.

Āmuļu tinktūru — Tinctura Visci albi lieto pa 30 pilieniem 3 rei-

zes dienā (3—4 nedēļas).
Āmuļu novārījumu — Dcc. Visci albi vai uzlējumu — Inf. Visci

albi 15,0 (20,0) — 200,0 lieto pa 1 ēdamkarotei 3—5 reizes diena.

Amuļi ir Acophytum radiculinum sastāvdaļa (lieto pie neiraļ-

ģijām). Homeopātijā lieto svaigas lapas un augļus līdzīgās daļās

(Viscum album).

Āmuļi uzlabo pie hipertoniskās slimības slimnieka vispārējo stā-

vokli (izzūd galvas sāpes, uzlabojas miegs un sirds darbība, pazemi-

nās arteriālais asinsspiediens un centrālās nervu sistēmas uzbudinā-

mība. Bioloģiskā aktivitāte atkarīga no ievākšanas laika, kā arī no

saimniekauga, uz kura āmuļi parazitē, t. i., no kāda auga sulām tie

pārtiek. Uzskata, ka saimniekaugs ļoti ietekme darbīgo vielu akti-

vitāti. Klīniski novērojumi par to nav zināmi. It īpašu interesi mo-

dina āmuļi, kas parazitē uz vilkābelēm, kuras pašas izmanto hiper-
toniskās un citu slimību ārstēšanai.

Amuļi ir vecs tautas ārstniecībā iecienīts augs, kuru lietoja arī

pie audzējiem. Tos zināja ari senās Grieķijas un Romas ārsti un da-

bas pētnieki (Hipokrats, Plīnijs v. c.) un izmantoja pie asiņošanām,

krampjiem, kolikām u. c. Tikai 1951. gadā no tiem izdalīja divas

bioloģiski aktīvas vielas toksomelīnu un nekromelīnu (G. Menšikovs,

N. Gurevičs), taču āmuļu sastāvs arī šobrīd nav pilnīgi noteikts.
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ANABĀZES, BEZLAPAINĀS — ANABASIS APHYLLA L.

Droga: Anabāžu laksti — Herba Anabasis

Puskrūms, žagaraugs. Stumbri 20—70 cm gari. Lapu vietā sī-

kas zvīņas. Ziedi divdzimumu, sīki, vārpām līdzīgās ziedkopās. Ap-
ziedņa lapas 5. Putekšņlapas 5. Augļlapa viena. Auglis sulīgs, ar

1 sēklu.

Aug Azerbaidžāņa, Krimā, Vidusāzijā solončaku pustuksnešos.
Zied no jūnija līdz augustam. Ļoti indīgs.

Izmanto lakstus (viengadīgos dzinumus).
Sastāvs. Alkaloīdi anabazīns, afilīns, afilidīns, lupinīns v. c,

citronskābe, skābeņskābe u. c. skābes, pektīnvielas, ciete, olbaltum-

vielas, kālijs, nātrijs, daudz retu mikroelementu.

Lieto kā elpošanas stimulatoru (anabazīnu mazās devās), pie hi-

pertoniskās slimības, sirds slimībām (afilīnu), pie dažām ēdēm (2%
anabazma sulfāta šķīdumu).

Anabazīna darbība līdzīga nikotīna darbībai, tas uzbudina elpoša-
nas centru, veģetatīvās nervu sistēmas ganglijus, paaugstina asins-

spiedienu, lielās devās darbība nomācoša, paralizējoša.
Lupinīnu izmanto lupikaīna sintēzei (lupikaīns ir spēcīgāks vie-

tējs anestezētājs kā kokaīns un novokaīns), anabazīnu — nikotīn-

skābes iegūšanai. Anabazīns ir spēcīga kontaktinde, to lieto kā in-

sekticīdu.

ANACIKLES, APTIEKU — ANACYCLUS OFFICINARUM Hayne

Droga: Vācijas piretru saknes — Radix Pyrethri germanici
Viengadīgs lakstaugs. Lapas pamīšus, vairākkārt plūksnaini dalī-

tas šaurās plūksnās. Ziedi divdzimumu, īskātainos ap 1 cm platos
kurvīšos zaru galos. Kurvīša ārmalā balti mēlziedi, centrā

— stobr-

ziedi.

Audzē dažos Padomju Savienības rajonos. Dzimtene Vidus-

jūras apgabals. Zied jūnijā, jūlijā.
Izmanto saknes.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas, sveķi.
Lieto tautas medicīnā pie gremošanas traucējumiem, kā sviedrē-

šanas līdzekli, pie paralīzēm, reimatisma, neiraļģijām, pret zobu sā-

pēm (novārījumu vai uzlējumu skalošanai). Saknes izraisa stipru

siekalošanos.

Homeopātijā izmanto žāvētas saknes (Pyrethrutn).
Piretru anacikļu — Anacyclus pyrethrutn saknes ir alkaloīds pi-

retrīns. No saknēm — Radix Pyrethri romāni iegūst tinktūru —

Tinctura Pyrethri; lieto pie gremošanas traucējumiem, zobu sāpēm.

ANAMIRTES — ANAMIRTA COCCULUS (L.) Wight et Arn.

Droga: Anamirtu augļi — Fructus Cocculi

Mūžzaļa spēcīga liāna. Stumbrs līdz 15 cm diametrā. Lapas pa-

mīšus, plati ovālas. Ziedi viendzimuma, sīki, plašās daudzziedu ska-

rās. Apziedņa lapas 6, zaļganas. Augļlapas 3. Auglis sauss kaulenis

ar 1 sēklu.

Aug tropiskajos apgabalos. Dzimtene Indija.
Izmanto augļus.
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Sastāvs. Pikrotoksins.

Lieto kā pretindi saindējoties ar barbiturātiem.

Pikrotoksins ir spēcīga parasimpatiska inde, tas uzbudina elpoša-
nas centru, paaugstina asinsspiedienu, palēnina pulsu. Lielākas de-

vas izraisa muskulatūras spazmas (konvulsijas), pārdozējot — klo-
niskus krampjus ar letālām sekām. Bīstama ir 0,02 g pikrotoksīna
deva, letāla var būt 2,5 g deva.

Pikrotoksins ir ļoti rūgts — pat atšķaidījumā 1:80000 jūtama
rūgta garša. Homeopātijā lieto žāvētus augļus (Cocculus indicus).

ANANAS! — ANANAS COMOSUS (Stickm.) Merr.

Daudzgadīgs lakstaugs. Savva|ā Brazīlijā. Uz Eiropu tos atveda

spānieši XVI gadsimta sākumā.

Izmanto augļus."
Sastāvs. Cukuri (11—15%), organiskas skābes (citronskābe 1%),

kālija šālis (321 mg%, varš (8,3 mg%), alkaloīdi, fermentu maisī-

jums bromelīns (uzlabo gremošanu, diurēzi), askorbīnskābe (40 mg%),
karotini (0,04 mg%), tokoferols, tiamīns, nikotīnskābe.

Lieto dietoterapija pie kuņģa-zarnu trakta saslimšanām, pie aknu

un nieru slimībām, mazasinības, pie sirds-asinsvadu slimībām, tūs-

kām, pret cingu. Homeopātijā lieto pie nervu sistēmas funkcionāliem

traucējumiem. Indiešu medicīnā lapu sulu lieto pret zarnu parazī-
tiem.

Ananasi nav ieteicami pie čūlas slimībām un gastrītiem ar paaug-
stinātu skābumu.

ANCIŠI, DZIEDNIECĪBAS — AGRIMONIA EUPATORIA L.

Droga: Ancīšu laksti — Hcrba Agrimoniae
Daudzgadīgs lakstaugs, viscaur ar matiņiem. Sakneņi īsi, paresni.

Stumbrs stāvs, 30—60 (100) cm augsts. Lapas pamīšus, nepāra plūk-
snaini dalītas, plūksnas 2—6 (7) cm garas, I—3 cm platas, plūksni-
ņas, kas atrodas starp plūksnām, mazākas, plūksnu un plūksniņu
mala zobaina. Ziedi 10—30 cm garā. skrajā ķekarā vai vārpā. Zied-

gultne pokālveidīga, ārpusē ar daudziem āķveidīgiem matiņiem. Kaus-

lapas 5, vainaglapas 5, dzeltenas, brīvas, 4—6 mm garas. Putekšņ-

lapu daudz. Sēklotne apakšēja, saaugusi no 2 augļlapām. Auglis
paliek ziedgultnē; dzeloņveidīgo matiņu ārējā rinda atlikusi. (17. att.)

Aug pļavās, mežmalās, grāvmalās, ceļmalas. Bieži. Zied no jū-

nija līdz augustam.
Izmanto lakstus (ziedošu zaru galotnes). Žāvē ēnā laukā vai vē-

dināmā telpā.
Sastāvs. Miecvielas (5%), ēteriskās eļļas, rūgtvielas (tajās gliko-

zīds eipatorīns), silīcijskābe, flavonoīdi, kumarīns, steroīdi saponīņi,
alkaloidu zīmes. Lapās 830 mg%, ziedos 200 mg% C vitamīna.

Lieto tautas medicīnā pie aknu un žultspūšļa slimībām, pie aknu

cirozes, žultsakmeņiem (uzlējumu 5,0:200,0 dzer pa '/a glāzei 4 reizes

dienā 1 stundu pirms ēšanas), pret caureju (uz 1 glāzi ūdens ņem

20—30 g drogas, īsu brīdi pavāra, dzer pa ēdamkarotei katru

stundu), pret dzemdes un plaušu asiņošanu (novārījumam uz 360 g
ūdens ņem 30 g drogas, novāra līdz pusei daudzuma, dzer pa
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17. att. Dziedniecības ancīši — Agri-
monia eupatoria L.

ēdamkarotei ik pēc 3 stundām; uzlē-

jumam uz glāzi ūdens ņem 20 g dro-

gas, lieto pa ēdamkarotei ik pēc 2

stundām), pie nieru un urīnpūšja sli-

mībām, nieru akmeņiem, urīna nesa-

turēšanas, tūskām, pie gremošanas

traucējumiem, kuņģa atonijas, pie el-

pas ceļu iekaisumiem, kā asinstīrītāju
pie dažādiem kroniskiem ādas izsitu-

miem (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 tējkaroti drogas vai uz 1 / 4 ēdam-

karotes, slēgtā traukā pavāra 2—3 mi-

nūtes, Jauj 2—3 stundas stāvēt, iz-

kāstu lieto pa Vs—

xh glāzei 3 reizes

dienā; lakstu pulveri lieto pa 0,5 g

4 reizes dienā), pie dzemdes kakla ero-

zijām, pie dažādām locītavu sāpēm,
lumbago; lieto arī zarnu parazītu iz-

dzīšanai un pie hemoroīdiem; ārīgi
lieto pie rīkles un mutes gļotādas
iekaisumiem (uzlējumu skalošanai —

uz V 2/ ūdens ņem 3 ēdamkarotes

drogas, slēgtā traukā pavāra 3 minū-

tes, ļauj vēl 4 stundas ievilkties, tad

izkāš), pie brūcēm, čūlām (lakstu no-

vārījumu apmazgāšanai, apliekamiem),
pie furunku|iem, augoņiem (uzlējuma
apliekamos), pie ādas iekaisumiem,
dermatītiem (uzliek sasmalcinātas

svaigas lapas), pret kāju nogurumu

pēc tāliem pārgājieniem (lakstu novā-

rījuma vannas).

Ancīšu darbība ir savelkoša, sāpes remdinoša, žultsdzinēja, diu-

rētiska, pretiekaisuma, tonizējoša, antiblastiska (izmēģinājumos ar

vistu embrijiem novērota audzēju pilnīga uzsākšanās, 70—80% aiz-

kavēta audzēju palielināšanās). Ancīšus var lietot ginekoloģijā (tie
sekmē dzemdes muskulatūras kontrakcijas; klīniski dati) un kā

antihelmintu līdzekli.

Ancīši ir viens no vecākajiem un iecienītākajiem ārstniecības au-

giem daudzu tautu medicīnā. Oficināla droga Bulgārijā u. c.

ANDIRA, ARAROBA — ANDIRA ARAROBA Aguiar

Koks ar nepāra plūksnainām lapām. Stumbrs 20—30 m garš. Ziedi

brūngandzelteni, vainags tauriņveidīgs.

Aug Brazīlijā.
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Izmanto stumbrus. Vecu koku stumbru koksnē, šūnām ejot bojā.
rodas lizigēni dobumi un plaisas, kur uzkrājas šūnu sairšanas pro-
dukti — dzeltenas krasas pulveris ararobs, kas gaisā ātri kļūst
brūngans. Šo pulveri apstrādā un iegūst hrizarobinu — Chrysaro-
binum.

Sastāvs. Antracēna atvasinājumi hrizofanolantrons (29—39%),
hrizofanolantranols; reumemodīns u. c. antrahinona atvasinājumi.

Lieto pie psoriazes (Ung. Chrysarobini; uzziež slimības skartajām
vietām pa 10 g rītā un vakarā, katru dienu iet siltā vannā 10—15

minūtes; ārstēšanās ilgst 17—18 dienas).
Hrizarobīns rada ādas hipcrēmiju, niezi, stipri kairina elpas ceļu

un acs gļotādas, var izraisīt konjunktivītu, keratītu. Tas uzsūcas

caur ādu un gļotādām un ilgāk lietots var radīt nieru iekaisumu,
samazināt leikocītu daudzumu. Kontrindicēts pie nieru funkciju trau-

cējumiem.

ANDROMEDAS, EMBOTIŅLAPU — ANDROMEDA POLIFOLIA L.

Mūžzaļš krūmiņš. Stumbri 15—40 cm gari. Lapas pamīšus, vien-

kāršas, veselas, gareni ovālas vai lancetiskas, 2—4 cm garas, 0,2—

0,8 cm platas, virspuse spīdīgi zaļa, apakšpuse blāva, bāli zilgani
zaļa, mala gluda, ieritinājusies, gals smails. Ziedi divdzimumu, ak-

tinomorfi, nolikuši, ķekaros pa 2—5, ziedu kāti tumši sārteni, pie

pamata tiem krāsainas pieziedlapas. Kauslapas 5. Vainaglapas 5,

vainags sārts, zvanveidīgs, ap 0,5 cm garš, vainaga apmales zobiņi
atliekušies. Putekšņlapas 10, putekšņlapu kātiņi ar matiņiem, pu-

tekšnīcas ar 2 radziņiem. Augļlapas 5, sēklotne augšēja. Auglis
daudzsēklu pogaļa.

Aug sūnu purvos, mitros, izskalotos smiltājos. Diezgan bieži.

Zied no jūnija līdz augustam. Indīgas.
Izmanto lapas.
Sastāvs. Miecvielas, glikozīds andromedotoksīns. Sastāvs maz no-

skaidrots.

Lieto tautas medicīnā pret caureju (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti sausu lapu, Jauj 1 stundu ievilkties, lieto pa I—2 ēdam-

karotēm 3 vai 4 reizes dienā), pie reimatisma, plaušu tuberkulozes,

klepus, ārīgi lieto pie brūcēm (uzliek svaigas lapas).
Andromedų darbība ir vietēji kairinoša, savelkoša (miecvielu),

narkotiska (andromedotoksīna).

ANHALONIJI, VILJAMSĄ — ANHALONIUM VVILLIAMSII Levv.

(Echinocactus Williamsii Lew.)

Sīks sukulents. Stumbrs īss un resns, lodveidīgs, ar radiālām rie-
vām un gariem mīkstu matiņu pušķiem lapu vietā. Ziedi rožaini.

Aug Meksikā Teksasā.

Izmanto auga virszemes daļas.
Sastāvs. Alkaloīds meskalīns (pellotīns).
Lieto kā tonizējošu līdzekli, strādājot smagu nogurdinošu darbu,

kā narkotiku (izraisa reibuma stāvokli, redzes halucinācijas). Augu

aizliegts lietot.
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ANĪSI, PARASTIE — PIMPINELLA ANISUM L.

Droga: Anīsu augļi — Fructus Anisi vulgaris
Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs 25—50 (60) cm garš. Lapas pa-

mīšus, piezemēs lapas veselas, ieapaļas, nierveidīgas, ar garu kātu,
mala zobaina, stumbra vidusdaļā lapas trīsstaraini dalītas, pašas
augšējās trīskārt vai pieckārt dalītas lineārās plūksnās. Ziedi div-

dzimumu, aktinomorfi, ziedu čemuri ar 7—15 stariem. Vīkala nav

vai ir tikai 1 vīkala lapa; vīkaliņš ar 1 vai nedaudzām vīkaliņa la-

piņām. Kauslapas 5, kausa zobiņi maz manāmi. Vainaglapas 5, bal-

tas, ap 1,5 mm garas, galotnē ieliekušās, ar jomu. Putekšņlapas 5.

Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. Augļi otrādi olveidīgi vai bumbier-

veidīgi plakanīgi skaldaugļi, nogatavojušies sadalās divos 3—4 mm

garos skaldeņos. Augļi smaržīgi, ar saldenu, vircainu garšu. (18. att.)

Kultivē. Reti Dzimtene Mazāzija. Savvaļā kā adventīvs augs
mūsu republikā atrasts nedaudzas reizes. Zied jūnijā, jūlijā. Augļi
augustā.

Izmanto augļus. Žāvē izbērtus plānā kārtā ēnainā vēdināmā telpā
vai mākslīgā siltumā (40—50° temperatūrā).

Sastāvs. Ēteriskās eļļas (tā saucamā anīsu eļļa; 2—6%; tajās
anetols ap 90%, metilhavikols līdz 10%, anīsketons, anīsaldehīds,

anīsskābe), taukās eļļas (30%), olbaltumvielas, cukuri, neorganiski

sāļi, holīns. Galvenā sastāvdaļa, kas rada raksturīgo smaržu ir ane-

tols.

Lieto pie elpas ceļu gļotādas iekaisumiem, bronhītiem, pie klepus,
aizsmakuma, pie astmas, pret vēdera aizcietējumiern, gremošanas

orgānu iekaisumiem un darbības traucējumiem, pret meteorismu, pie
nieru un urīnpūšļa iekaisumiem, pie
urīnakmeņiem. Tautas medicīnā

lieto ēstgribas un gremošanas vei-

cināšanai, pret vēdera graizēm,
piena sekrēcijas veicināšanai, pie
saaukstēšanās kā sviedrēšanas

līdzekli pret paaugstinātu tempera-
tūru, drudzi, kā diurētisku līdzekli;

ārīgi lieto pret utīm.

Anīsu darbība ir savelkoša,

anestezējoša, dezinficējoša, spaz-
molītiska, diurētiska, sekretolītiska,

laktogēna, pretiekaisumu.
Uzlējumam — tējai uz 1 glāzi

verdoša ūdens ņem V2—2 tējkaro-
tes augļu, ļauj ievilkties 15—20

minūtes, izkāš, dzer pa l/i glāzei
3—4 reizes dienā (pie klepus, kā

caurejas līdzekli) V2stundu pirms
ēšanas.

18. att. Parastie anīsi — Pimpi-
nella anisum L.
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Anīsu eļļu — Oleum Anisi (satur ap 80% anetola) lieto pie kle-

pus pa 2—4 pilieniem 2—3 reizes dienā. To bieži liek pie atklepo-
šanas mikstūrām. Anīsu sīrupu — Sirupus Anisi lieto zāļu garšas
uzlabošanai.

Anīsu augļi ir daudzu sviedrēšanas, gremošanas veicināšana?,

caurejas un klepus (krūšu) tēju sastāvdaļa. Tie ir oficināla droga
daudzās zemēs, arī pie mums.

Homeopātijā izmanto žāvētus augļus (Anisum).
Svaigas anīsu lapas lieto kā piedevu pie salātiem un dažādiem

ēdieniem, garnējumiem, augļus kā garšvielu pie mērcēm, gaļas ēdie-

niem, skāba piena produktiem, anīsu eļļu izmanto ķīmiski farmacei-

tiskajā rūpniecībā (zobu pulverim, pastām, eliksīriem v. c), sal-

dumu un dzērienu rūpniecībā.
Anīsi pieder pie vecākajiem kultivētajiem ārstniecības augiem, tos

sevišķi cienīja senās Romas un Grieķijas dziednieki. Viduslaikos ani-

sus atsevišķi vai kā ieslavētu «brīnumzāļu» teriaka sastāvdaļu lietoja
pie visādām slimībām un pret saindēšanos. Krievijā anīsi parādās
19. gs. sākumā. Tagad tos kultivē Ukrainā un Kaukāzā.

APDZIRAS — LYCOPODIUM SELAGO L.

Droga: Apdziru laksti — Herba Lycopodii selaginis
Mūžzaļš sporaugs. Stumbrs 5—25 cm augsts, stāvs, tikai pie pa-

mata pacils, augšdaļā zarains. Zari tuvu cits pie cita. Lapas vienkār-

šas, veselas, lineāri lancetiskas, pamīšus (tā kā tās ļoti tuvu cita

citai, liekas, ka lapas pa 4 mieturos). Sporangiji lapu žāklēs, parasti
vairāk stumbra vidus daļā. Sporas vienādas. No sporas attīstās ga-

metofīts — mazs lapoņaugs bez stumbra un lapām; sakņu vietā tam

rizoīdi. Gametofīts aug zem zemes; tikai pēc 10—15 gadiem tam

attīstās arhegoniji ar sievišķām dzi-

mumšūnām un anterīdiji ar vīrišķām
dzimumšiinām. Pēc olšūnas apaugļo-
šanās sāk attīstīties sporofīts — za-

ļais staipeknis. (19. att.)
Aug ēnainos, mitros mežos. Ne

visai bieži.
Izmanto lakstus. Vislabāk tos

ievākt rudenī, kad izveidojušies zie-

mojošie pumpuri, no kuriem nākamajā

gadā sāk attīstīties sporofīts. Tādējādi
tiek saudzētas šī jau reta kļuvušā
auga audzes. Jānogriež ap 15—20 cm

gara virszemes daļa, nekādā ziņā
nedrīkst augus izraut ar

saknēm. Ja augus izrauj ar visām

saknēm, pie tam jau vasarā, tiek me-

žonīgi izpostītas šī vērtīgā auga sa-

audzēs.

19- att. Apdziras — Lycopodiuin se-

lago L.
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Sastāvs. Kādi 7 alkaloīdi (0,6—1,1%) — selagīns, likopodīns,
akrofolīns v. c, olbaltumvielas, cukuri, mikroelementi (ap 40). Sa-
stāvs maz izpētīts.

Lieto pie kroniska alkoholisma un lai radītu pretīgumu pret smē-

ķēšanu. Labvēlīgi rezultāti iegūti, lietojot pie psoriazes, zvīņēdes.
Tautas medicīnā lieto pie nervu sistēmas traucējumiem, pie his-

tērijas, neirastēnijas, pie vielu maiņas traucējumiem, pie reimatisma,

plaušu tuberkulozes (V 2 l 40° degvīna ieliek I augu, pudeli cieši

aizkorķē, apziež ar mīklu un sautē krievu krāsnī, iegūto izvilkumu

lieto pa tējkarotei dienā), pie nieru un urīnpūšļa iekaisumiem un urīn-

akmeņiem, pie vēdera aizcietējumiem, kā vemšanas un abortīvu

līdzekli (Joti bīstami! Bieži sekas saindēšanās dēj ir letālas?); ārīgi
lieto pie ēdēm, pret matu izkrišanu, pret utīm.

Pie alkoholisma lieto 5% lakstu novārījumu — Dcc. Lycopodii se-

lagiosi. 10 g sasmalcinātas drogas ievieto kolbā, pielej 200 ml

ūdens un vāra 15 minūtes uz mazas uguns. Novārījumam ]auj at-

dzist, pielej destilētu ūdeni, lai atkal būtu 200 ml šķīduma, šķīdumu
filtrē, biezumus nospiežot. Novārījums ātri bojājas, to nedrīkst glabāt
ilgāk kā 2 diennaktis; vislabāk katrai reizei novārījumu sagatavot
no jauna. Novārījumu iedzer 80—100 ml. Pēc 3—15 minūtēm dod

dzert 3—5 ml iemīļotāko alkoholisko dzērienu, reizē liekot to arī

ostīt. Alkoholisko dzērienu dod atkārtoti pirms katras vemšanas re-

akcijas, lai pēc iespējas ātrāk rastos pretīgums pret alkoholu. Vem-

šana sākas 10—15 minūtes pēc apdziru novārījuma un alkohola

ieņemšanas, taču dažreiz tikai pēc I—3 stundām. Seansa beigās ne

tikai alkoholiskie dzērieni, bet pat to pieminēšana (vārdi šņabis, deg-

vīns) izraisa nelabumu un vemšanu. Dažreiz reakcija izstrādājas,
tikai ieņemot preparātu 2—3 reizes. Līdztekus negatīvajai reakcijai
pret alkoholu, preparāts labvēlīgi ietekmē visa organisma stāvokli, pa-

augstina tā dzīvības tonusu, uzlabo neirodinamiku v. c.

Profilaktiskos nolūkos jāizdara īslaicīgs atkārtots (nostiprinošs)
ārstēšanas kurss (1 —2 seansi), ja parādās tieksme pēc alkohola (pēc

pusgada, 1—2—3—4—5 gadiem — atkarībā no veselības stāvokļa

un slimā reakcijas). Ārstēšanu ar apdzirām ieteicams apvienot ar

psihoterapiju, organisma vispārēju spēcinošu ārstēšanu un vitamīnu

terapiju, kā arī ar fizikālo terapiju.

Pēc preparāta ieņemšanas var parādīties sarežģījumi: sāpes vē-

derā, bezsamaņa, kolapss. Lai tie nerastos, pirms ārstēšanās jāatturas
3—4 dienas no alkohola lietošanas un jāievēro kontrindikācija. Ja

parādās sāpes, kolapsoidāls stāvoklis, slimajam dod skābekļa inhalā-

ciju, kordiamīnu, intravenozi 20—40 ml glikozi ar askorbīuskābi.

0,5—1 ml atropīna 1 : 1000, pie epilepsijas lēkmēm — 4% hlorālhid-

rāta šķīduma klizmas, nosaka gultas režīmu vismaz 6 stundas.

Ārstēšanās ar apdziru novārījumu kontrindicēta pie visām akūtām

infekciozām un citām slimībām, epilepsijas, smagām kardiosklerozes

formām, smadzeņu asinsvadu aterosklerozes, koronaras sklerozes,

recidīva reimokardita, sirds-asinsvadu slimībām subkompensācijas un

dekompensacijas stadijā, stenokardijas, čūlas un smagām aknu slimī-

bām, nefrīta, nefrozes, pionefrozes, nieru cistām, smagas formas gas-

trīta, hipertoniskās slimības, pie plaušu tuberkulozes ar asiņošanu, kā

arī citu orgānu tuberkulozes, plaušu emfizemas, bronhektāzijas, pnei-
mosklerozes, bronhiālās astmas, smagiem endokrīno dziedzeru trau-

cējumiem, diabēta, vairogdziedzera bojājumiem, audzējiem, žultsakme-
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ņiem, organiskam centrālās nervu sistēmas slimībām, alkoholisma

kaheksijas, kā ari vecākiem par 60 gadiem.
Jāārstējas stacionāros apstākļos ārsta uzraudzībā; tikai izņēmuma

veida var ārstēties ambulatoriski, ja ir atbilstoši apstākji (terapeita
un psihiatra vai neiropatologa uzraudzībā).

Apdziru novārījums terapeitiskās devās izraisa spēcīgu veģetatīvu
reakciju — siekalu atdalīšanos, svīšanu, muskuļu fibrilāru Taustīša-

nos, nedaudz pazemina arteriālo asinsspiedienu, palēnina pulsu un

elpošanu, rada vispārēju smaguma sajūtu, stipru nelabumu un vem-

šanu. Nelabums ilgst 2—4 (6) stundas un pastiprinās, ja dzer alko-

holu vai smēķē. Vemšanas reakcija parādās s—B reizes un vairāk.
Šis īpašības izmanto, lai izveidotos slimajam nosacījuma reflekss pret
alkoholiskiem dzērieniem.

Lietojot apdziru novārījumu, pretīgums pret alkoholu izstrādājas
daudz īsākā laikā nekā ar citiem līdzekļiem (emetīnu, apomorfīnu
v. c).

Selagīna (iegūst no apdziru lakstiem) 1—2% sālsskābes šķīdums

pazemina acs iekšējo spiedienu, sašaurina acs zīlītes, neizraisa vie-

tēju kairinājumu, tas var aizstāt pilokarpīnu, ezeriņu.

APELSĪNI — CITRUS L.

Mūžzaji tropisko apgabalu koki. Stumbrs 7—lo m garš. Lapas
vienkāršas, veselas, pamīšus, 7—12 cm garas. Ziedi divdzimumu, ak-

tinomorfi, smaržīgi. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, baltas. Putekšņlapu
daudz. Augjlapas 5, sēkictne augšēja. Auglis sulīgs.

Ķīnas apelsīni — Citrus sinensis (L.) Osbeck

Droga: Apelsīnu augļapvalks (mizas) — Pericarpium AuranHi

dulce (Cortex Aurantii dulcis)
Augļa mīkstums saldi skābs, miza mazliet rūgtena. Dzimtene In-

doķīna, no tās apelsīni aizvesti uz Indiju, pēc tam arābi tos ieau-

dzējuši Ēģiptē un Sirijā. Krievijā pirmās oranžērijas ierīkotas Pē-

terburgā 1714. gadā, pirmās āra plantācijas izveidotas Adžārijā 19.

gadsimtā.

Audzē telpās, augu mājās. Sēklaudži ražo B—l2 gadu vecumā,

potētie augi pēc 3—5 gadiem.
Izmanto augļus, augļapvalku un mizas ārējo kārtu.

Sastāvs. Cukuri (7%) glikoze, fruktoze, saharoze, organiskās skā-

bes (citronskābe v. c.), pektīnvielas, miecvielas, minerālvielas — kā-

lijs (197 mg%), kalcijs v. c, ēteriskās eļļas, flavonoīdi, askorbīn-

skābe (30—60 mg%). karotinoīdi, tiamīns, riboflavīns, nikotīnskābe,
fitoncīdi. Lapās līdz 1000 mg% askorbīnskābes.

Lieto augļu mīkstumu pie hipovitaminozēm un avitaminozēm, pie

hipertoniskās slimības, aterosklerozes, ēstgribas un gremošanas vei-

cināšanai, pret kroniskiem vēdera aizcietējumiem, pie drudža stāvokļa

slāpju dzēšanai. Augļu mizu un augļapvalku izmanto zāļu garšas

koriģēšanai, no tām iegūst ēteriskās eļļas — Oleum Aurantii dulce,

ko lieto parfimērijā. Tautas medicīnā apelsīnus lieto arī pret drudzi

(mizu uzlējumu degvīnā), pret dzemdes un pārlieku menstruālo asi-

ņošanu (mizu novārījumu, vislabāk negatavu augļu); ārīgi lielo pie
infekciozām brūcēm un čūlām.
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Apelsīni nav ieteicami pie čūlas slimībām, gastrītiem ar paaug-
stinātu skābumu saasināšanās periodā (tad lietojama ar ūdeni at-

šķaidīta sula).

Apelsīnu augļapvalkā eļļu — Oleum Aurantii dulce iegūst no

svaigiem augļapvalkiem, tā līdzīga rūgto apelsīnu jeb pomeranču
eļļai, bet nav rūgta. To izmanto tāpat kā pomeranču eļļu.

Apelsīnu mizām ir spēcīga antimikroba aktivitāte — daži pilieni
mizas sulas, pielikti 1 litram piena, pasargā to ilgāku laiku no bo-

jāšanās. Apelsīnu aromātisko virsmiziņu lieto, lai atgaiņātu kodes

(to liek drānās kopā ar krustnagliņām).

Rūgtie apelsīni, pomeranci — Citrus bigaradia Risso

(Citrus aurantium subsp., var. amara Engl.)

Drogas: Pomeranču augļi (augļapvalki) — Fructus Aurantii im-

maturi (Cortex Fructus Aurantii)
Pomeranču ziedi — Flores Aurantii (Flores Naphae)
Pomeranču lapas — Folia Aurantii

Auglis-pomerancis plakanigs, gandrīz apaļš, oranždzeltens, ar sar-

kanīgu nokrāsu, mīkstums saldeni skābs, miza ļoti rūgta, bieza, gru-

buļaina. (20. att.)
Kultivē Vidusjūras apgabalā u. c. Dzimtene Ziemeļindija. Pie

mums audzē Melnās jūras piekrastē.
Izmanto augļus, ziedus, lapas.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas (ziedos 0,25%, lapās 0,3%, augļapvalkā
1,4%), tajās antranilskābes metilēsteris (0,5—1%), farnezols, gera-
niols, limonens, linalools, terpineols; vairākas rūgtvielas (hesperidīns,
aurantiamarīns v. c), organiskās skābes, miecvielas.

Lieto kā nomierinošu, tonizējošu līdzekli pie nervozitātes (ziedu,
lapu uzlējumu, tinktūru), ēstgribas, gremošanas uzlabošanai (ziedu
tinktūru, pomeranču tinktūru), pie krampjiem, kolikām (ziedu vai

lapu uzlējumu, tinktūru).
Pomeranču tinktūru — 7m-

ctura Aurantii un pomeranču
ziedu tinktūru — Tinctura

Aurantii floris (Tinctura Na-

phae) lieto pa 15 pilieniem 3 rei-

zes dienā.

Pomeranču sīrupu — Siru-

pus Aurantii un pomeranču
ziedu sīrupu — Sirupus Auran-

tii floris (Sirupus Naphae) liek

pie mikstūrām, tinktūrām u. c.

garšas un smaržas uzlabošanai.

No rūgto apelsīnu — pome-
ranču augļapvalkā iegūst po-

20. att. Rūgtie apelsīni, pome-
ranči — Citrus bigaradia Risso.
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meranču eļļu — Oleum Aurantii pericarpi (Oleum Aurantii corticis

amarum), ko izmanto parfimērijā, esencēm, dzērieniem, tās galvenā
sastāvdaļa terpēns limonens, bez tam tajā ir fenoli, seskviterpēni,
brīvas skābes, aldehīdi citrāls un citronellols, spirti, antranilskābes

metilēsteris.

Pomeranču ziedu eļļu jeb neroli eļļu — Oleum Aurantii floris
(iegūst no svaigiem ziediem destilācijā; no apmēram 100 kg ziedu
iegūst 1 kg eļļas) izmanto parfimērijā (Ķelnes ūdenim, ziedu smar-

žām), konditorejas un dzērienu rūpniecībā. Smaržu nosaka antranil-

skābes metilēsteris; eļļas satur arī linaloolu, linalilacetātu, limonēnu,
geraniolu u. c.

Pomeranču augļapvalku (Aurantii cortex) izmanto arī homeopātijā.
Pomeranču lapu eļļu — Oleum Petitgrain (iegūst galvenokārt Pa-

ragvajā, apstrādājot lapas un jaunos zariņus) izmanto parfimērijā.
Tajā ir brīvs Minalools un tā esteris, limonēns, brīvs geraniols un tā
esteris.

APIŅI, PARASTIE — HUMULUS LUPULUS L.

Droga: Apiņu augļkopas jeb apiņu rogas — Strobuli Lupuli
(Amentae Lupuli)

Daudzgadīgs lakstaugs, divmājnieks. Stumbrs vijīgs, 2—6 m garš.
Lapas pretējas, vienkāršas, ļoti raupjas, 4—15 cm garas un platas,
ar pielapēm; augšējās parasti veselas, citas trīsstaraini vai piecstaraini
daivainas vai šķeltas, mala zaģzobaina, pamats sirdsveidīgs, gals
smails. Ziedi viendzimuma. Vīrišķie ziedi skrajās skarās lapu žāklēs,
apziednis vienkāršs, dzelteni balts vai zaļš, apziedņa lapas 5, pu-
tekšņlapas 5. Sievišķie ziedi galviņās, seglapas līdz augļu laikam

izaug lielākas, tā ka augļkopa atgādina čiekuru. Augļlapas 2, sēk-

lotne augšēja, drīksna divžuburaina. Riekstiņš apmēram 3 mm garš.
(21. att.)

Aug mitros lapu koku mežos, upju krastos, krūmājos. Diezgan
bieži. Daudzās vietās pie mājām kultivē. Zied jūlijā, augustā.

Izmanto sievišķo ziedu galviņas («čiekurus») resp. augļkopas.
levāc apmēram augusta beigās, septembrī, kad tās sāk nogatavoties

un vēl ir dzelteni zaļas. Dzelteni brūnās augļkopas ir pārgatavojušās,
spilgti zaļās negatavas un tāpēc nederīgas. Augļkopas norauj ar vi-

siem kātiņiem, lai tās neizjuktu. levākto drogu nekavējoties žāvē vē-

dināmā telpā vai laukā, izklājot plānā kārtiņā. Atsevišķu brīvu seg-
lapu nedrīkst būt drogā vairāk par 10—15% (3. šķiras drogā ne

vairāk par 25%), slimību un kaitēkļu bojātu rogu 1. šķiras drogā
nedrīkst būt nemaz. Drogā nedrīkst būt pelējušu rogu, tai jābūt
dzeltenīgi zaļā vai zeltdzelteni zaļā krāsā, ar maigu apiņu smaržu,

dziedzeriem jābūt spīdīgiem, lipīgiem, dzeltenā vai zaļgani dzeltenā

krāsā, katrai rogai jābūt atsevišķi, rogas kātiņš nedrīkst būt garāks
par 2 cm.

Sastāvs. Humulons, lupulons un citi analogi — adhumulons, ko-

humulons, kolupulons; humulinons (antibiotiska viela, veidojas humu-

lona izdalīšanās procesā), lupulinskābe (rūgtviela), ēteriskās eļļas

(1—3%), tajās ir mircēns, limonēns u. c. terpēni, brīvs linalools, ke-

tons luparons, a- un B-sveķskābes un attiecīgi a- un B-sveķi (bakte-

ricīdi aktīvi), alkaloīdi hopeīns, izomorfīns (zīmes); skudrskābe, va-

leriānskābe, apiņu miecvielas, dzeltens pigments, hormons estrogēns.
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21. att. Parastie apiņi — Humulus lupulus L.

holīns, betaīns, asparagīns, askorbīnskābe (lapās līdz 230 mg%) u. c.

Pretaudzēju aktivitāte.
Lieto kā nomierinošu līdzekli pie bezmiega, nervoza pārguruma,

kā diurētisku un pretiekaisuma līdzekli pie cistītiem, pret pārmērīgu
dzimumsferas juteklību (paaugstinātu dzimumtieksmi, sāpīgām erek-
cijām, biežām polucijām); ārīgi lieto pie sāpīgiem abscesiem, čūlām
(ziedes). Prof. K. Titovs ieteic apiņu sveķus (xMe;ießaa cMOJiKa)
pie malārijas (pa 1 tējkarotei 3 reizes dienā, bērniem I—2 g 3 rei-
zes dienā), pie rahīta, distrofijas, hipohromās anēmijas (bērniem), pie
akūta bronhadenita u. c. slimībām, kur krasi izteikta anēmija; pie
kroniskiem enterokolītiem (I—2 g 3 reizes dienā), furunkulozes; ārīgi
ieteic brūču, strutojošu apdegumu dziedināšanai, pie kroniskiem koli-
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tiem (augstas klizmas, 1,5—2 g ūdens izvilkumā); pie gripoziem
bronhītiem, ja daudz krēpu (pulvera inhalācijas; sasmalcinātu pre-
parātu ieber sausā traukā, pakrata un radušos putekļus 4 reizes

ieelpo caur degunu un muti 3—4 reizes diennaktī), pret akūtām

iesnām (iešņauc degunā kā šņaucamo tabaku). Labvēlīga ietekme no-

vērota pie šizofrēnijas (J. Bļinovskis).
Tautas medicīnā lieto pie neirastēnijas, neiraļģijām, dažādām lo-

cītavu un «kaulu sāpēm», pret bezmiegu, migrēnu, kuņģa un zarnu

spazmām, krampjiem (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 2 tējkarotes
drogas, ļauj stāvēt 4 stundas, dzer pa

3A—1 glāzei vakarā pret bez-

miegu; ieteic pret bezmiegu gulēt uz apiņu spilvena); pie urīnpūšļa,
nieru, aknu un žultspūšļa iekaisumiem, liesas slimībām, pie tūskām,

pie gastrītiem, ēstgribas rosināšanai, kā maigu caurejas līdzekli un

kā pretlīdzekli pie kroniskas caurejas, pret cingu, pie skrofulozes, tu-

berkulozes (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti drogas, ļauj
vairākas stundas ievilkties, atdzisušu izkāš, lieto pa '/« glāzei 3 vai
4 reizes dienā 15—20 minūtes pirms ēšanas; rogu pulveri lieto pa
V2tējkarotei 3 reizes dienā.

Ārīgi lieto pie dažādām ādas slimībām (ēdēm, kašķa; novārījumu
kazu pienā), pie brūcēm, čūlām (novārījumu apmazgāšanai), pie ādas

vēža, augoņiem, pie reimatiskām sāpēm, podagras (ziedi; 1 ēdamka-

roti apiņu «čiekuru» pulvera sajauc ar 1 ēdamkaroti cūku taukiem

vai svaiga sviesta; ziedi gatavo ari attiecībā 1:4), pie sasitumiem

(mitras kompreses), pret blaugznām, lai spēcinātu matu augšanu —

pret plikgalvību (mazgā matus apiņu novārījumā), nomierinošām,

aromātiskām vannām.

Lupulinum lieto pa 1 pulverim (0,5; 0,25) 2 vai 3 reizes dienā.

Apiņu rogu uzlējumu — Inf. gland. Lupuli 10,0 (20,0)—200,0 lieto

pa ēdamkarotei 2 vai 3 reizes dienā (pie cistītiem, nervozitātes, bez-

miega). 20% spirta tinktūru lieto pa 10—15 pilieniem 2 reizes dienā.

Apiņu sveķi rodas kā brūni nosēdumi uz trauku sienām, kur rau-

dzē alu, kā arī uz rūgstoša alus. Sveķus var viegli savākt; izžāvē-

jot tos, iegūst melni brūnu, rūgtu pulveri, ko nosauca par luhusu (no
lv (pulon) +hu (mulon) +S (accharomyces — alus rauga sēnes). Tie

satur tātad apiņos esošās vielas, iesalu un raugu (ap 70%).
Luhusu attīrot, ieguva vairākus preparātus — Jī-l (Luhus Nr. 1),

Jī-2, «71 -3. Pēc antiseptiskās aktivitātes luhusu var pielīdzināt anti-

biotiskajām vielām. Tam piemīt ne vien antiseptiska, bet arī terapei-
tiska iedarbība.

Apiņi ir Valocordinum sastāvdaļa (lieto pie sirds-asinsvadu nei-

rozēm, veģetoneirozēm, stenokardijas; ražo Vācijas Demokrātiskajā

republikā).

Apiņi ir nomierinošu un žultsdzinēju tēju sastāvdaļa; alus raugu

lieto pie avitaminozēm, vielumaiņas traucējumiem, pazemināta baro-

juma, furunkulozes u. c. (pa 1 tējkarotei 2—3 reizes dienā; satur B

vitamīnu kompleksu, D provitamīnu, fermentus v. c).

Apiņu darbība ir nomierinoša, antispazmātiska, pretkrampju, sā-

pes remdinoša, pretiekaisuma, tie ir viegls miega līdzeklis, maigs
laksatīvs un diurētisks līdzeklis, tie veicina gremošanu, rosina ēst-

gribu.

Homeopātijā izmanto sievišķo ziedu dziedzerus (Lupulinum).

Apiņi ir indīgs augs: I—21 —2 g lupulīna var izraisīt nelabumu,

vemšanu, sāpes kuņģī, gurduma sajūtu, nespēku, galvas sāpes.
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Pirmās zinas par apiņu lietošanu medicīnā ir no VIII gadsimta.
Viduslaiku zāļu grāmatās tos min kā diurētisku un «asinstīrītāju»
līdzekli.

Lupulīnskābi pirmais izdalīja Bungers. Tā ir viena no spēcīgāka-
jām organiskajām indēm pienskābes baktērijām, bet nekaitīga rau-

giem un etiķskābes baktērijām. Apiņu izvilkuma antiseptisko iedarbību

pirmais atklāja Haiduks (1885); vēlāk citi zinātnieki pierāda, ka

apiņu sula aizkavē pat sarcīnu augšanu. 1% apiņu novārījums (pēc
Ričardsona) 12 stundās iznicina Bacterium coli communae, B. ttjphi
abdominalis, B. salivarius, Micrococcus pyrogenes. Apiņu skābes,
ievadītas asinīs, izraisa saindēšanos un uzbudina iegarenās smadze-

nes; šādu iedarbību nenovēro, ja tās ievada gremošanas traktā (izmē-
ģinājumos ar dzīvniekiem).

Humulona un lupulona antimikrobā aktivitāte konstatēta tikai

1947.—1948. gadā, kaut gan apiņu antiseptiskās īpašības sen jau bija
zināmas. Abas šīs vielas iegūst sintētiski. Humulinona antimikrobā

aktivitāte ir zemāka nekā humulona un lupulona. Dati par šo vielu

iedarbību ļoti pretrunīgi. Ir norādījumi, ka humulonu un lupulonu
medicīnas praksē nelieto to indīguma dēļ, ka lupulona antimikrobā

aktivitāte stipri pazeminās asins seruma klātbūtnē. Taču Ceins (1949.)

to savos izmēģinājumos nevar konstatēt. Tāpat ir dati, ka lupulona
toksiskums nav augsts (izmēģinājumos ar dzīvniekiem). Klīniski no-

vērojumi par lupulonu kā prettuberkulozes līdzekli nav devuši gaidī-
tos rezultātus.

Apiņus plaši izmanto alus rūpniecībā. Jaunajiem apiņu dzinumiem

ir ļoti delikāta garša, tos lieto svaigā veidā kā salātus vai sautētus,

tāpat kā sparģeļus (lietojot lielā daudzumā, var rasties galvas sā-

pes, caureja).

APSES — POPULUS L.

Drogas: Apšu mizas — Cortex Populi
Apšu pumpuri — Gemtnae Populi

Vasarzaļi koki — divmājnieki. Stumbrs 10—30 m augsts. Lapas

pamīšus, vienkāršas, veselas, ar kātu. Ziedi viendzimuma, nokare-

nās spurdzēs. Apziedņa nav. Putekšņlapas s—°°. Augļlapas 2, nek-

tārijs krūzveidīgs. Auglis viencirkņa pogaļa, sēklas ar lidmatiem.

Baltā apse — Populus alba L.

Lapas olveidīgas, bieži ar 3—5 daivām galotnes daļā, tās 4—7

(15) cm garas, 3—4 (12) cm platas, mala rupji zobaina, apakšpuse
balti tūbaina, kāts gandrīz apaļš. Zieda plēksnes ar nedaudz mati-

ņiem. Putekšņlapas 6—lo. Drīksnas dzeltenas (22. att.).
Audzē dārzos, parkos, ceļmalas. Diezgan bieži.

Balzama apse — Populus balsamifera L.

Pumpuri ļoti smaržīgi, lipīgi. Lapas šauri olveidīgas, 5—12 cm

garas, 2,5—7 cm platas, apakšpuse rūsgani pelēcīga, ar dziedzeriem,

pamats ieapalš, mala sīki zobaina, kāts apaļš, augšpusē ar gropiti.

Zieda plēksnes ar nedaudz matiņiem. Putekšņlapas 12—20 (30).

Drīksnas purpursarkanas, nektārijs dzeltens.

Audzē dārzos, parkos, ceļmalas. Diezgan bieži.
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Dreboša apse — Populus tremula L.

Lapas pelēki zaļas, gandrīz apaļas, kailas, 3—7 cm garas, 3—Bcm

platas, mala jomaina, kāts plakans. Zieda plēksnes šķeltas, ar mati-

ņiem. Putekšņlapas s—B (12). Drīksnas sarkanas, nektārijs dzeltens

(22. att.).
Aug tīraudzēs, jauktos mežos. Ļoti bieži.

Melnā apse — Populus nigra L.

Lapas trīsstūrainas vai rombiskas, kailas, 5—7 (15) cm garas,
3—6 (15) cm platas, mala zobaina, gals smails, kāts plakans. Zieda

plēksnes ar sarkaniem matiņiem. Putekšņlapas 6—30 (45). Drīksnas

dzeltenas (22. att.).
Audzē dārzos, parkos. Diezgan bieži.

Izmanto lapu pumpurus, jaunas lapas, retāk mizas un koksni.

Pumpurus un lapas ievāc agri pavasari. Žāvē laukā ēnā vai kaltē

(30—35° temperatūrā).
Sastāvs. Glikozīdi salicīns, populīns, ferments salikoze, korticīns,

mannīts, sveķi, taukvielas, ēteriskās eļļas (0,5—0,7%), organiskās
skābes (benzoskābe, gallusskābe, ābolskābe v. c), krāsvielas, miec-

vielas, rūgtvielas, minerālvielas, askorbīnskābe. Mizās populīns, sali-

cīns. Melnajās apsēs flavonglikozīds hrizīns.

Lieto drebošās apses tautas medicīnā pie paaugstinātas tempera-

tūras saaukstēšanās gadījumos, pie infekcijas slimībām, drudža, ma-

lārijas, pie plaušu slimībām, pret klepu; pie gastrītiem, caurejas, di-

zentērijas, pārlieku asiņojošām menstruācijām (pumpuru tinktūru vai

uzlējumu), pie reimatisma, išiasa, podagras, radikulīta, dažādām

22. att. Drebošās apses — Po-

pulus tremula L. zariņš (I),
melnās apses — P. nigra L.

lapa (II), baltās apses —
P.alba

L. lapas (III).
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muskuļu sāpēm (lieto iekšķīgi uzlējumu vai novārījumu un vienlaikus

jaunu vēl zaļu mizu vannas, apliekamos), pie prostata dziedzera

hipertrofijas, akūta un kroniska urīnpūšļa iekaisuma, pie urīna nesa-

turēšanas un sāpīgas urinācijas (jaunu zaru mizas un lapu novārī-

jumu, tinktūru, pumpuru uzlējumu), ēstgribas veicināšanai, pret au-

dzējiem (uz 7 glāzēm ūdens ņem 90 g pumpuru vai jaunas (zaļas)
apšu mizas, vāra, kamēr atlikušies 600 g; novārījumu izkāš, pieliek
cukuru vai medu, dzer pa glāzei 3 reizes dienā), pie iekšējo orgānu
augoņiem (abscesiem; 10% tinktūru spirtā pa 20—40 pilieniem. Ārīgi
lieto pie brūcēm, apdegumiem, čūlām (ziedi; izžāvētus, pulveri sa-

smalcinātus pumpurus izsijā caur vissmalkāko sietu, sajauc 1: 1

ar krējumu vai kādu augu, piemēram, saulpuķu eļļu), pie ēdēm,

kārpām (koksnes sulu), pie ekzēmām (koksnes sausā pārtvaicē iegūto
šķidrumu; tas izraisa stipri dedzinošu sajūtu, tāpēc nedrīkst apziest
lielu ādas platību); pie krūšu dziedzeru iekaisumiem, radikulītiem,

pie podagras, reimatisma, pie furunkuļiem, hemoroīdiem (applaucē
verdošā ūdenī jaunas lapas, ieliek plānas drānas maisiņā un uz-

liek sāpīgajai vietai; lieto arī ziedi, tinktūru), pie čūsku kodumiem

(svaigu lapu sulu), pret zobu sāpēm (pumpuru uzlējumu vai tin-

ktūru).
Baltās apses pumpurus lieto tautas medicīnā pie hemoroīdiem,

jauno dzinumu mizu — zarnu parazītu izdzīšanai.

Balzama apses 20% pumpuru tinktūru lieto joda vietā pie brūcēm,

sasitumiem, augoņiem, svaigu pumpuru ziedi pie podagras, dažādām

locītavu sāpēm, apdegumiem, hemoroīdiem.

Melno apsi lieto sāpju remdināšanai, kā savelkošu līdzekli, ārīgi
lieto pie brūcēm, apdegumiem, ādas slimībām (Ung. Populi nigri),

pie trihomonu kolpīta (apšu un bērzu pumpuru kombinētu tinktūru;
nonāvē stafilokokus u. c. baktērijas, arī sēnes, vienšūņus; M. Hovar-

ska). Tautas medicīnā lieto pie paaugstinātas temperatūras, pie nervo-

zitātes, dzimumsfēras uzbudinātības, menstruāciju regulēšanas, pie cin-

gas, urīnpūšļa un elpošanas orgānu slimībām (20% tinktūru pa

20—30 pilieniem 3 reizes dienā), pret caureju (pa tējkarotei tinktūru;

uzlējumam uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdamkaroti pumpuru, ļauj slēgtā
traukā 4 stundas ievilkties, dzer pa ēdamkarotei 3—4 reizes dienā).

Ārīgi lieto pie apdegumiem, čūlām, brūcēm, ādas iekaisumiem, nie-

zes, pie radikulītiem, podagras, reimatisma (pumpuru tinktūru, ziedi;

pumpuru uzlējuma vai novārījuma apliekamos — uz 4 glāzēm ūdens

ņem 3 ēdamkarotes pumpuru, pavāra 5 minūtes, ļauj ievilkties 4

stundas), pret matu izkrišanu (ziedi : 1) uz vienu svara daļu pumpuru

ņem 2 daļas saulpuķu vai linu eļļas, pavāra V2stundu vai ļauj no-

stāvēties 3 nedēļas, tad nokāš; 2) 1 daļu sasmalcinātu pumpuru ap-
lej ar 2 daļām cuku tauku un karsē uz lēnas uguns, kamēr viss

ūdens izgarojis; 3) 2 ēdamkarotes svaigu vai izžāvētu, smalki sasmal-

cinātu pumpuru sajauc ar 2 ēdamkarotēm augu eļļas vai vazelīna),

pie hemoroīdiem (ziedi, novārījuma sēdvannas), dziedinošām, nomieri-

nošām vannām (jaunu lapu un pumpuru uzlējumu).
Koksnes ogli lieto pie meteorisma (2—3 tējkarotes dienā).

Homeopātijā izmanto Populus tremuloides Mchx. svaigas lapas
līdzīgās daļās ar jauno mizu iekšējo kārtu (Populus tremuloides).

Apšu pumpuru darbība ir nomierinoša, sāpes remdinoša, dziedi-

noša, mīkstinoša, antiseptiska, sviedrējoša, diurētiska.
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APRIKOZI, PARASTIE — ARMENIACA VULGARIS Ladi.
(Prunus armeniaca L )

Droga: Aprikožu eļļa — Oleurn Persicarum

Vasarzaļš koks. Stumbrs s—B (17) m augsts. Lapas pamīšus,
vienkāršas, veselas, ieapaļas vai olveidigas, 6—9 cm garas, mala sīki

zobaina, gals gari smails. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, pa vienam

uz ļoti īsa kāta. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, baltas ar rožainām

dzīsliņām vai rožainas, vainags 2,5—3 cm diametrā. Putekšņlapu
daudz. Augļlapa 1, sēklotne augšēja. Auglis oranžsārts vai dzelte-

nīgs kaulenis, kam viena puse parasti sārtojas; kauliņš grumbuļains.
(Sk. VIII krāsaino tabulu.)

Audzē dārzos. Ne visai bieži. Bargās ziemās apsalst. Zied

aprīlī, maijā, augļi augustā, septembri.
Izmanto augļus, sēklu eļ|u.
Sastāvs. Augļu mīkstumā cukuri (27%), galvenokārt saharoze,

mazāk glikoze, fruktoze, maltoze, ksiloze; organiskās skābes (2,5%) —

ābolskābe, citronskābe, vīnskābe, dzintarskābe, salicilskābe; 16 fenola

savienojumi, starp tiem hlorogēnskābe, kofeīnskābe, ferulskābe, n-ku-

mārskābe v. c; 6 flavonoīdi, identificēts rutīns, kvercetīns, izokverce-

tīns, luteīns, katehīni (līdz 1%); aromātiski savienojumi terpinolēns,
mircēns, limonēns, n-cimols, terpineols, linalools, geraniols, metil-

sviestskābe, ydekalaktons, dzelzs, kālijs (žāvētos ap-
rikozos līdz 1717 mg%), karotinoīdi (40 mg%), galvenokārt karotini

(ct-, p-, y ), likopīns, luteīns, B grupas vitamīni, PP vitamīns, askor-

bīnskābe (4,1—31,6 mg%). Sēklās taukas eļļas (30—50%), tajās gal-
venokārt oleīnskābes, linolskābes glicerīdi, ferments emulsīns; rūgta-

jās sēklās — amigdalīns (8,4%); aminoskābes arginins, tirozins,

metionīns, valins, fenilalanīns, leicīns, izoleicīns, cistīns, cisteīns, pro-
līns (trīs pēdējās — zīmes). Aprikožu sveķos galaktoze (44%), ara-

binoze (41%), glikuronskābe (16%), olbaltumvielas, minerālvielas

(2,4%). Sēklas kodolā ir pangāmskābe (B|s vitamīns).
Lieto dietoterapija pie mazasinības, sirds-asinsvadu saslimšanām,

kā A vitamīnu avotu (augļus; pieaugušam cilvēkam A vitamīnu die-

nas devai pietiek ar
3/* glāzēm aprikožu sulas), dažu ārstniecības

līdzekļu — kampara, hormonālo preparātu u. c. šķīdināšanai, šķī-
dumu un ziežu gatavošanai (aprikožu eļļu — Oleurn Persicarum),

mandeļu ūdeņiem (aprikožu rūgtās sēklas).
Tautas medicīnā lieto pie sirds slimībām kā sedatīvu līdzekli

(sēklu uzlējumu, tēju), pie klepus, žagām, pie elpas ceļu saslimša-

nām (nelielās devās aprikožu eļļas emulsiju; Ķīnas tautas medicīnā),

pie nefrītiem, vēdera aizcietējumiem, hemoroīdiem, pie kuņģa sa-

slimšanām (sausu aprikožu augļu uzlējumu), pie aknu slimībām, hiper-

tonijas (sulu), lai uzlabotos redze (svaigus vai žāvētus augļus); ārīgi
lieto pie augoņiem (izmērcētu augļu mīkstumu), pret saules apde-

gumu, kosmētiskām maskām (augļu mīkstumu).
No aprikožu kauliņu čaulām iegūst aktīvo ogli. Rūgtās aprikožu

sēklas ir indīgas. Senajiem tadžikiem aprikozi bija galvenais cukura

avots.

Par aprikožu dzimteni uzskata Tjanšana kalnāju. No Vidusāzijas
aprikozus atveda Mazāzijā, Kaukāzā un Vidusjūras apgabalā arābi.

Citās Eiropas zemēs tos audzē kopš viduslaikiem.
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ARĀLIJAS, MAND2ŪRIJAS — ARALIA MANSHURICARupr. et Max.

Vasarzaļš koks. Stumbrs līdz 5 m augsts, ar dzeloņiem, un, tā

kā lapas stumbra galotnē mieturī, atgādina palmu. Lapas ļoti lielas

(ap 1 m), vienkārt vai divkārt plūksnainas. Lapotnes centrā ir če-

murveidīgā ziedkopa. Ziedi divdzimumu vai viendzimuma — vīrišķi.

Kauslapas 5. Vainaglapas 5, bāli dzeltenīgas. Putekšņlapas 5. Augļ-
lapas 5, sēklotne pieccirkņu. Augļi ogveidīgi, zili melni (23. att).

Audzē dārzos. Ļoti reti. Zied jūlijā, augustā. Augļi oktobrī.

Dzimtene Tālo Austrumu piejūras apgabals, kur sastop arāliju pla-
šas audzes.

Izmanto saknes. levāc vēlu rudenī, kad nobiruši augļi.
Sastāvs. Triterpēnsaponīni aralozīds A (sapogenīns oleanolskābe-f-

--f-glikuronskābe + arabinoze+ glikoze), aralozīds B (oleanolskābe + gli-
kuronskābe + glikoze +2 arabinozes), aralozīds C (oleanolskābe + gliku-
ronskābe+ glikoze, galaktoze, ksiloze), alkaloīds aralīns, glikozīdi, ēte-

riskās eļļas, fitosterīni, askorbīnskābe, tiamīns, riboflavīns.

Lieto kā tonizējošu līdzekli (darbība līdzīga žeņšeņa darbībai)

pie nervu un psihiskām saslimšanām, neirastēnijas, vispārējas aste-

nijas, psihastēnijas, pie nervu sistēmas traucējumiem pēc gripas, trau-

mām, kontūzijām, pie pazeminātas dzimumpotences, hipotonijas. Tau-

tas medicīnā lieto arī pie diabēta (sakņu uzlējumu), kā diurētisku

iīdzekli (mizu, koksni).
Saparalum lieto pa 1 tabletei, Tinct. Araliae manshuricae pa 30—40

pilieniem 2 vai 3 reizes dienā. Kā žeņšeņa aizvietotāju un efektīvu

centrālās nervu sistēmas stimulatoru arālijas lieto no 1957. gada.
Lietojamas tikai ar ārsta padomu. Tās kontrindicētas pie paaugsti-
nātas uzbudināmības, hipertonijas, bezmiega.

Homeopātijā izmanto Aralia racemosa L. svaigas saknes.

23. att. Mandžūrijas arālija — Aralia manshurica Rupr.
et Max.
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ARBŪZI — CITRULLUS Forsk.

Daudzgadīgi vai viengadīgi (kultivējot) lakstaugi, vienmājnieki.
Lapas pamīšus, vienkāršas, staraini daivainas vai šķeltas 5 vai 7

daivās. Ziedi viendzimuma, dzelteni, aktinomorfi, pa vienam lapu
žāklēs. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, vainags stobrveidīgs. Putekšņ-

lapas 3, jo 2 pa pāriem saaugušas, 1 brīva. Augļlapas 3, sēklotne

apakšēja. Auglis daudzsēklu oga.

Ēdamie arbūzi — Citrullus edulis Pang

(Citrullus vulgaris Sehrad.)

Stumbrs piecšķautnains, dobs, 2—5 m garš, ar cietiem matiņiem un

zarainām vītēm. Lapas staraini dalītas 3 vai 5 daļās. Auglis apaļa
vai garena oga ar rožainu vai sarkanīgu mīkstumu. Sēklas plakanas.

Audzē kā pārtikas augu. Dzimtene Dienvidāfrika, kur tie sav-

vaļā aug Kalahari pustuksnesī. Arābi un ebreji arbūzus sāk kultivēt

1500 gadu pirms mūsu ēras. Rietumeiropā tie parādās tikai XI, XII

gadsimtā. XVIII gadsimtā arbūzus sāk audzēt Ukrainā.

Izmanto augļus.
Sastāvs. Augļu mīkstumā cukuri (5,5—10,6%) saharoze, glikoze,

fruktoze; pektīnvielas, celuloze, taukvielas; minerālvielas — dzelzs,

un sevišķi daudz kālijs; aminoskābes valīns, izoleicīns, fenilalanīns,

treonīns,' tirozins, oksilizīns; citrulīņs; tiamīns, folijskābe, nikotīn-

skābe, karotinoīdi likopīns, fitoēns, fitofluēns, a-, 8-, \- karotini

u. c, askorbīnskābe. Sēklās taukas eļļas.

Lieto kā diurētisku un vieglu laksatīvu līdzekli, pret aptaukoša-

nos (atslodzes dienās lieto 1,5—2 kg arbūzu dienā un 100 g biez-

piena), dietoterapija pie mazasinības, sirds-asinsvadu slimībām, pie

saaukstēšanās (sulu kā atsvaidzinošu dzērienu), pie kolītiem (bēr-

niem mizu; prof. N. Umkovs), pie cukura diabēta.

Tautas medicīnā lieto pret dzemdes asiņošanu (sasmalcinātas sēk-

las ar pienu), gremošanas uzlabošanai un pie gremošanas trakta

saslimšanām, akūtiem un kroniskiem zarnu trakta iekaisumiem, ko-

lītiem (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 40—50 g sasmalcinātas zaļās

mizas, savāra, ļauj atdzist, lieto pa
lļ% glāzei 4 vai 5 reizes dienā),

pret aterosklerozi, vēdera aizcietējumiem, kā spēcīgu diurētisku

līdzekli pie tūskām, urīnakmeņiem, artrītiem, podagras, ģikts (svai-

gus augļus, sulu, svaigas vai žāvētas mizas novārījumu 1 : 10; mizu

pulveri — nomazgātam arbūzam ar asu nazi nomizo virsmiziņu, iz-

žāvē un uzglabā kartona vai stikla traukā, lieto pa 5 g 3 reizes

dienā pirms ēšanas, uzdzerot medus ūdeni), kā žultsdzinēju pie aknu

slimībām, dzeltenās kaites, žultsakmeņiem; pie paaugstinātas tempe-

ratūras, drudža stāvokļa slāpju dzēšanai (augļu mīkstumu, sulu;
arī arbūzu «pienu» — aukstā ūdenī saberztas sēklas 1 : 10), zarnu pa-

razītu izdzīšanai (sēklas).

Rūgtie arbūzi, kolocints — Citrullus colocynthis

(L.) Sehrad.

Droga: Rūgtā arbūza, kolocinta augļi — Fructus Colocynthidis
Stumbrs kāpelējošs, I—21 —2 m garš, vītes vienkāršas, spirāliski vijas

ap balstu. Lapas 5—12 cm garas un platas, ar skarbiem matiņiem
tāpat kā stumbrs. Auglis dzeltens, ap 10 cm diametrā, ļoti rūgts

(24. att.).
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24. att. Rūgtie arbūzi, kolocints — Citrullus colocynthis (L.) Sehrad.

Audzē kā ārstniecība? augu Vidusāzijas sausajās stepēs, botā-

niskajos dārzos. Dažos Padomju Savienības apgabalos izplatās ad-

ventīvi kā nezāle. Dzimtene Ziemejāfrika.
Izmanto augius.
Sastāvs. Augios fitosteiolins citrullols (fitosterīns + glikoze), a-ela-

terīns, a-spinosterīns, ēteriskās eļļas, glikozīdiska rūgtviela kolocin-

tīns. Sēklās taukas eļļas (17%). Saknēs a-elaterīns, alkaloīdi, gliko-
zīdi, saponīni, sveķi (tajos fitosterlns, ogļūdeņradis gentriakantans).
Indīgi!

Lieto kā spēcīgu caurejas līdzekli (ekstraktu pulveru, pilulu veidā,

augļu tinktūru), kā diurētisku līdzekli pie tūskām; pret zarnu para-

zītiem; ārīgi lieto pie reimatisma, neiralģijām, ādas slimībām.

Jau dažas stundas pēc rūgtā arbūza lietošanas parādās šķidri iz-

kārnījumi, pēc lielākām devām iestājas saindēšanās ar asiņainu caur-

eju, stiprām sāpēm, pat kollapss un nāve. Caureja var rasties arī lie-

tojot rūgto arbūzu ārīgi — ierīvējot ādā, uzliekot novārījuma kom-

preses. Agrāk rūgto arbūzu bieži lietoja pie hidropa, ēdemas, tagad
indīguma dēļ lieto visai reti. Izsniedz tikai ar ārsta recepti.

Dažas no rūgtā arbūza iegūtās frakcijas pētītas pie audzējiem
(R. Faust, G. Cvvalina, E. Ramsteds, 1958.), bet rezultāti neskaidri.

Homeopātijā izmanto augļus bez sēklām (Colocynthis).

ARI, PLANKUMAINIE — ARUM MACULATUM L.

Drogas: Aru sakneņi (saknes) — Rhizoma (Radix) Ari (Aronis)
macidati

Aru laksti — Herba Aronis

Daudzgadīgs augs. Sakneņi spēcīgi. Lapas platas, ar garu kātu,
lapas pamats šķēpveidīgs. Ziedi viendzimuma, vālītē, vālītes galotnē
vīrišķie ziedi. Putekšņlapas 3. Auglis sarkana oga. Indīgi.

Aug Padomju Savienības Eiropas daļas dienvidaustrumos. Pie

mums audzē augu mājās.
Izmanto svaigus sakneņus, ievāc līdz lapu plaukšanai. Reti iz-

manto lakstus.
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Sastāvs. Alkaloīdicm līdzīga viela aronīns (0,1 %)■ ciete (70%),
saponīni, taukas eļļas (0,5%).

Lieto tautas medicīnā pie gremošanas traucējumiem, pie paaugsti-
nāta kuņģa skābuma ar kolikām, pie aknu slimībām, nieru, urīnpūšļa
slimībām, pie urīnakmeņiem, pie hemoroīdiem, kā tonizējošu līdzekli

pie mazasinības (sakņu pulveri, uzlējumu — uz 1 glāzi auksta ūdens

ņem 1 tējkaroti drogas, ļauj 8 stundas stāvēt, izlieto 1 dienā), pie
reimatisma, neiraļģijām, pie elpošanas orgānu iekaisumiem, pie kro-

niska bronhīta, klepus, pie aizsmakuma, mutes gļotādas iekaisumiem,

pie polipiem un deguna vēža.

Homeopātijā izmanto svaigus sakneņus (Arum maculatum); lieto

arī radniecīgo Arisaema triphyllum (L.) Schott (Arum triphyllum L.).
Vārītus aru sakneņus dažos apgabalos izmanto pārtikai (iegūst

cieti). Aronīns sakneņus vārot sadalās un sakneņi vairs nav indīgi.

ARISTOLOHIJAS, MEZVĪTEŅU — ARISTOLOCHIA CLEMATITIS L.

Drogas: Aristilohiju laksti — Herba Aristolochiae clematitis

Aristolohiju saknes — Radix Aristolochiae clematitis

Aristolohiju augļi (sēklas) — Fructus (Setnen) Aristo

lochiae clematitis

Daudzgadīgs lakstaugs. Sak-

neņi ložņājoši. Stumbrs līdz

90 cm augsts. Lapas pamīšus,

vienkāršas, veselas, olveidīgas,
līdz 10 cm garas, 2,5—10,0 cm

platas, mala gluda, pamats nier-

veidīgs, gals strups vai smails.

Ziedi pa nedaudziem lapu žāk-

lēs, līdz 3 cm gari, zigomorfi,
gaiši dzelteni, ziedu kātiņš 10—
20 mm garš. Apziednis vien-

kāršs, apziedņa lapas 3, saau-

gušas, apziedņa stobriņš apak-
šējā daĮa daudz platāks, it kā

uzpūsts, mēlveidīgā apmale ap-
mēram tikpat gara kā apziedņa
stobriņš. Putekšņlapas 6. Augļ-
lapas 6, sēklotne apakšēja, ir-

buļi saauguši ar putekšņlapām
un izveido kolonu — ginostē-
miju. Poga|a nokarena, bum-

bierveidīga (25. att.).
Aug pļavās, krūmājos. Loti

reti (Dobele, Tukums). Dažās
zemēs aristolohijas drogu iegū-
šanai kultivēja. Zied maijā,
jūnijā. Indīgas (sevišķi
ziedu laikā).

25. att. Mežvīteņu aristolohi-

jas — Aristolochia clemotitis L.
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Izmanto lakstus, saknes, augļus (sēklas). Lakstus ievāc ziedu

laikā vai īsi pirms ziedēšanas, saknes un augļus rudenī.

Sastāvs. Visās auga dajās alkaloīds aristolohīns (maz toksisks),
aristolohīnskābe. Lapās ēteriskās eļļas, (0,1%), glikozīdi, saponīni,
organiskās skābes, karotinoīdi. Saknēs arī alkaloīds magnoflorīns,
ēteriskās eļļas, rūgtvielas, miecvielas, noraristolohīnskābe. Sēklās tau-
kās eļļas.

Lieto tautas medicīnā kā tonizējošu līdzekli, pie mazasinības, vis-

pārēja organisma vājuma, nervozitātes (lakstus), pie aizdusas, bron-

hīta, ilgstoša klepus, plaušu tuberkulozes (lakstus, saknes), kā svied-

rēšanas līdzekli pie drudža, malārijas (sēklu, lakstu novārījumu), kā

diurētisku līdzekli pie tūskām, pie podagras, reimatisma, dažādām

«kaulu un muskuļu sāpēm» (saknes), pie aizdusas, hipertoniskās sli-

mības (lakstus), kā caurejas līdzekli, pie menstruālā cikla un nervu

sistēmas traucējumiem klimaksa periodā, kā abortīvu līdzekli (uzlē-
jumam uz 1 glāzi uzvārīta auksta ūdens ņem 1 tējkaroti lakstu dro-

gas, ļauj 8 stundas stāvēt, dzer pa '/< glāzei 2—3 reizes dienā; no-

vārījumam uz 200 g verdoša ūdens ņem 3 g lakstu, pavāra 15 minū-

tes, dzer pa 1 ēdamkarotei 3—4 reizes dienā. Izvilkumam spirtā uz

100 g degvīna ņem 3 g sausu lakstu, ļauj nedēļu stāvēt, dzer pa
20 pilieniem 3—4 reizes dienā); ārīgi lieto pie skrofulozes, ādas nie-

zes un dažādiem izsitumiem, fistulām, ekzēmām, iekaisumiem, struto-

jumiem (kompreses, vannas; uz 1 glāzi ūdens ņem 2 ēdamkarotes

lakstu, vāra 10 minūtes uz lēnas uguns; vannas un kompreses neiz-

manto ilgāk kā 10—20 minūtes), brūču un čūlu dziedināšanai (lakstu
novārījumu, svaigas sasmalcinātas lapas, sakņu pulveri), pie kaulu

ēdes, locītavu slimībām (vannas). Ķīnas tautas medicīnā pie ādas

slimībām lieto sakņu un sēklu ziedi, Rumānijā pie anēmijas, rei-

matisma, amenorėjas lieto sakņu novārījumu (4,0—200,0).

Homeopātijā izmanto svaigus ziedošus lakstus (Aristolochia ciema-

tuis).

Aristolohijas nomierinoši ietekmē nervu sistēmu, paplašina perifēros

asinsvadus, pazemina asinsspiedienu, palielina sirds saraušanās spēku,
nedaudz stimulē elpošanu (prof. S. Sokolovs pieskaita aristolohijas
pie sirds līdzekļiem), pazemina dzemdes tonusu, kavē iekaisumu pro-

cesus, darbojas antiseptiski (nonāvē baktērijas un vienšūņus), iztīra

brūces no strutām, paātrina dzīšanu. Tās ir arī diurētisks un svied-

rēšanas līdzeklis. Dati par aristolohiju indīgumu pretrunīgi.

ARMĒRUAS, JORMALAS — ARMERIA ELONGATA (Hoffm.) C. Koch

Droga: Jūrmalas armēriju laksti — Herba Armeriae maritimi

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs resp. ziednesis 15—45 cm garš.

Lapas vienkāršas, veselas, šauri lineāras, rozetē, līdz 8 cm garas,

ap 0,2 cm platas, ar 1 dzīslu, mala gluda. Ziedi divdzimumu, akti-

nomorfi, galviņai līdzīgā ziedkopā stumbra galotnē, vīkala lapas
10—14. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, tikai pie pamata saaugušas, ro-

žainas vai violeti rožainas. Putekšņlapas 5. Augļlapas 5, sēklotne

augšēja. Auglis riekstiņš (26. att.).
Aug norās, jūrmalas pļavās, kāpās. Reti. Zied no maija līdz

augustam.
Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Jods, broms, fluors. Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pret aptaukošanos.
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ARNIKAS, KALNU — ARNICA MONTANA L.

Droga: Arniku ziedi — Flores Arnicae

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs 30—50 (60) cm augsts, zarojas

parasti no pēdējās pretējo lapu pāra žākles. Rozetē parasti 6 la-

pas, stumbra augšdaļā I—31 —3 pāri pretēju, sēdošu lapu; lapas plātne
iegareni otrādi olveidīga, mala gluda, gals strupš, pamats plati ķiļ-

veidīgs vai skaujošs. Ziedi kurvīšos, tie pa vienam stumbra un zaru

galotnē. Kurvīša ārmalā 12—20 oranždzelteni, sievišķi mēlziedi, vidū

50—60 divdzimumu stobrziedi. Kurvīša gultne plakana, ar sarveidī-

gām pieziedlapām. Kausa matiņi vienā rindā. Putekšņlapas 5. Augļ-

lapas 2. Auglis 0,6—0,8 cm garš sēklenis ar kausa matiņu lidapa-
rātu (26. att.).

Aug Alpos, Karpatos, Baltkrievijā, Lietuvā. Kultivēt grūti; pa-
rasti audzē lapainās arnikas — Arnica foliosa Nutt. un Šamiso arni-

kas — A. cliamissonis Less. Zied maijā, jūnijā.

26. att. Kalnu arnikas — Arnica montana L. (pa kreisi), jūrmalas
armērijas — Armeria elongata (Hoffm.) C. Koch (pa labi).
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Izmanto ziedus, retāk lapas, saknes. Ziedus un lapas ievāc ziedu
laikā, žāvē enā, izklātus plānā kārtā. Kad droga izžuvusi, izplūc
mēlziedus un stobrziedus (vīkals un kurvīša gultne nav derīgi).
Saknes ievāc aprīlī, oktobri.

Sastāvs. Ziedos seskviterpēnu laktons arnifolīns, neglikozīdiska
rūgtviela arnicīns (triterpenoīdu arnidiola un faradiola maisījums),
taraksasterols, ēteriskās eļļas (0,02%), tajās azulēns, timols, timola

metilesteris; ksantofils (sastāvs maz noskaidrots); miecvielas (5%),
cinarīns (kofeīnskābes un hīnskābes tridipsīds), holīns, betaīns, lu-

teīns, kempferols, kvercetīns, karnaubspirts, zeaksantīns, ksantofilepok-
sīds, helenīns; fitosterini; taukās eļļas; cukuri, organiskās skābes, mi-
nerālvielas, askorbīnskābe (21 mg%h vaski, sveķi, dzeltens pigments.
Saknēs ēteriskās eļļas (1,5%), miecvielas, inulīns, angelikskābe,
skudrskabe, gļotvielas, sveķi, sēra savienojumi.

Lieto ginekoloģijā pret asiņošanu, dzimumorgānu iekaisumiem, pie
stenokardijas, sirds vājuma, kā žultsdzinēju (tinktūru, uzlējumu);
ārīgi lieto brūču dziedināšanai, pie karbunkuļiem, furunkuļiem, absce-

siem, pret deguna asiņošanu.

Tautas medicīnā lieto arī pie kaulu lūzumiem (iekšķīgi, ārīgi), pie
aterosklerozes, hipertoniskās slimības, pie «nervu sāpēm», triekām,

krampjiem, pret nogurumu, pie gripas, angīnas, klepus, pie gremoša-
nas orgānu darbības traucējumiem (uz IV2 glāzēm verdoša ūdens

ņem 1 tējkaroti ziedu, ļauj slēgtā traukā 2 stundas ievilkties, izkāstu
lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā pirms ēšanas), pie sirds vā-

juma, vēnu iekaisumiem; ārīgi lieto pie čūlām, brūcēm, pie sasitu-

miem, augoņiem, pie dažādiem ādas izsitumiem, iekaisumiem, pie
reimatisma, podagras, išiasa, lumbago, pret asiņošanu (kom-

presēm, apmazgāšanai, skalošanai — uz 2 glāzēm verdoša ūdens ņem

3 tējkarotes lakstu drogas, ļauj 2 stundas ievilkties; sakņu novārī-

jumam uz 1 glāzi ūdens ņem 1 tējkaroti drogas, pavara slēgtā
traukā un ļauj 1 stundu ievilkties)

Tinct. Arnicac lieto pa 39—40 pilieniem, Inf. Arnicae 10,0—200,0 pa

ēdamkarotei 3 reizes dienā pirms ēšanas. Skalošanai uz 1 glāzi ūdens

ņem 1 tējkaroti tinktūras.

Arnikas iekšķīgi drīkst lietot tikai ar ārsta ziņu.
Arī ārīgi lietojot jāievēro piesardzība. Nedrīkst lietot tīru tinktūru,

jo tas var izraisīt bīstamus iekaisumus. Pēc lielām arnikas devām

var parādīties sirdsklauves, baiļu sajūta, reiboņi, pat kollapss.
Arniku darbība ir daudzpusīga. Ziedi stimulē centrālo nervu sis-

tēmu, darbojas nomierinoši, kā žultsdzinējs, pret asiņošanu (domā,
ka pretasiņošanas darbību nosaka arnicīns un ēteriskās eļļas), pa-

zemina holesterīna daudzumu asinīs (nosaka cinarīns), remdina sā-

pes, mazina iekaisumus, dziedē Saknes (arī ziedi) stimulē sirds-

asinsvadu sistēmu, paplašina koronāros asinsvadus, uzlabo sirds mus-

kuļa apgādi, palielina sirds kontrakciju amplitūdu.

Homeopātijā iekšķīgi lieto saknes (Arnica). ārīgi visu ziedošu

augu (Arnica ad usum extcrnum).
Arnikas ir sens ārstniecības augs, kuru plaši lieto daudzu tautu

medicīnā. It sevišķi populāras tās Vācijā. Arnikas pie mums savvaļā

neaug. Arniku vielā bieži vien pārdod citus kurvjziežus — staģes,
plostbāržus u. c. Arnikai raksturīgi, ka zem galotnes ziedu kurvīša

abu augšējo pretējo lapu žāklēs ir pa ziedkopai. No citiem līdzīgiem
kurvjziežiem to atšķir arī īpatnējā ziedu smarža; garša rūgtena.
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ARONIJAS, MELNAUGĻU — ARONIA MELANOCARPA (Atidų.)
ElHot

Droga: Aroniju augļi — Fructus Aroniae

Vasarzaļš krūms. Stumbri 0,5—2 m gari. Lapas pamīšus, vien-

kāršas, veselas, eliptiskas vai otrādi olveidīgas, 6—B cm garas, 4—

6 cm platas, mala divkārt zāģzobaina, vidus dzīsla ar melnganām
svītriņām. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, pa 12—34 vairogiem līdzī-

gās ziedkopās. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, baltas vai iesārtas. Pu-

tekšņlapas 00. Augļlapas 00, sēklotne apakšēja. Augļi melni vai

tumši purpursarkani, 0,6—1,5 cm diametrā, sēklas 8.

Kultivē kā augļu augu. Diezgan bieži it sevišķi pēdējā laikā

mazdārziņos. Zied maijā, jūnijā, jūlijā. Augļi augusta beigās, sep-
tembrī. Dzimtene Ziemeļamerika.

Izmanto augļus. (Sk. VIII krāsaino tabulu.)
Sastāvs. Organiskās skābes, cukuri (5—10%) — glikoze, saharoze,

fruktoze, miecvielas, pektīnvielas; minerālvielas — dzelzs, magnijs,
fosfors, mangāns, varš, bors, molibdēns, jods (līdz 40 mg%), fla-

vonoīdi rutīns, hesperidīns, kvercetīns, citrīns (5%), antociāni, kate-

hīni, karotini, nikotīnskābe, askorbīnskābe (130—167 mg%).
Lieto pie hipertoniskās slimības, aterosklerozes (arī profilaktiski),

tireotoksikozėm, pie asiņošanām un diatēzēm, ēstgribas un gremoša-
nas veicināšanai, pie anacīdiem gastrītiem (ar pazeminātu skābumu),

pie staru slimības.

Lieto ekstraktu, uzlējumu, svaigus augļus, sulu (2—3 nedēļas pa
250—300 g svaigu augļu 2—3 reizes dienā kopā ar upenēm, rožu

augļu novārījumu vai askorbīnskābes dražē; pie paaugstināta asins-

spiediena lieto pa 100 g augļu vai 30—50 g sulas 3 reizes dienā

V2stundu pirms ēšanas; var lietot arī augļu un cukura maisījumu —

uz 700 g augļu ņem 1 kg cukura un sajauc ar saspaidītiem vai sa-

maltiem augļiem; šādu maisījumu ēd pa 75—100 g dienā).
No melnaugļu aronijām ražo P vitamīna preparātus (tabletes,

pulveri), kurus lieto pie hemorāģiskās diatēzes, hipertonijas v. c.

Melnaugļu aronijas kontrindicētas pie asins paaugstinātas Tecē-

šanas.

Pārtikas rūpniecībā aroniju sulu izmanto kā vērtīgu, bioloģiski ak-

tīvu krāsvielu, ar kuru aizstāj mazvērtīgās sintētiskās pārtikas vielu

krāsas.

ARTIŠOKI — CYNARA SCO LYMUS L.

Daudzgadīgs, 70—150 cm augsts lakstaugs. Lapas pamīšus, plūk-
snaini daivainas vai šķeltas, nolaidenas, apakšpusē pelēki tūbainas.

mala ar dzeloņsmailiem zobiņiem. Ziedi divdzimumu, zili violeti,

7—12 cm platos kurvīšos zaru galos. Kurvīša gultne sulīga, ēdama,
vīkala lapas zaļas vai violeti sārtas, vairākās rindās jumstiņveidīgi,
galotnē plati dzeloņsmailas, pie pamata sulīgas. Vainaglapas 5, vai-

nags stobrveidīgs. Kausmatiņi plūksnaini. Auglis sēklenis ar lidma-

tiņiem.
Kultivē pārtikai. Reti. Zied jūlijā, augustā. Ed pirms ziedēša-

nas. Dzimtene Mazāzija
Izmanto ziedkopas, lakstus. Ziedkopas ievāc īsi pirms plaukšanas.
Sastāvs. Lapās flavonglikozīdi (luteolīna atvasinājumi) cinarozīds,
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skolimozīds, cinarotrizīds, kofeinskābe, hlorogēnskābe, neohlorogēn-
skabe, hīnskābe, glicerīnskābe, cinarīns, cinaropikrīns, slāpekļvielas
(3,2%), taukvielas (0,2%), miecvielas, aromātiskas vielas (īpaši ārē-

jās vīkala lapās), inulīns, karotinoīdi, B grupas vitamīni, askorbīn-

skābe.

Lieto pie aterosklerozes, pie aknu un žultsce|u saslimšanām, žults-
akmeņiem, kā diurētisku līdzekli (lakstu novārījumu pa glāzei dienā).

Tautas medicīnā lieto arī pie tūskām un urīna aiztures (ziedkopas
ēdiena veidā vai rītā un vakarā pa ]/4 glāzei sulas), pret vēdera

aizcietejumiem, pie aknu slimībām (ziedkopu novārījumu ar svaigu
olas dzeltenumu), pie nātrenes, ekzēmām, pie dažām psoriazes for-
mām.

Svaigu artišoku lapu ekstrakts stimulē žults sekrēciju un prak-
tiski nav toksisks (J. Hadžai, V. Kuzņecova, 1971.), artišoki palielina
diurezi, cinarīns pazemina holesterīna daudzumu asinīs. Aterosklero-

zes slimniekiem dod dienā 1,5 g (2 mēnešus) cinarīna.
Artišoki ir kombinēto žultsdzinēju (Plemecilum, Cinarolum v. c.)

sastāvdaļa.

Artišoki pie aknu slimībām un pārtikai izmantoti pat senajā Romā

un Grieķijā, tie ir viens no vecākajiem ārstniecības augiem. XV, XVI

gadsimtā artišokus kā dārzeni ļoti plaši audzē Itālijā un arī citās

Eiropas zemēs. Ārstniecībā izmanto kā diurētisku līdzekli, žultsdzi-

nēju, pie sirds slimībām, sviedrēšanai, ēstgribas rosināšanai. Kā žults-

dzinēju un diurētisku līdzekli plaši izmanto Francijā, Itālijā, Rumā-
nijā, Spānijā u. c.

ASINSZĀLES, DIVŠĶAUTŅU — HYPERICUM PERFORATUM L.

Droga: Asinszā|u laksti — Herbą Hyperici
Daudzgadīgs, kails lakstaugs. Sakneņi tievi, zaraini. Stumbrs div-

šķautnains, 30—60 cm augsts, stāvs, pilns. Lapas pretējas, vienkāršas,

veselas, ovālas, eliptiskas, iegareni olveidīgas vai iegarenas, 0,7—

3 cm garas, 0,3—1,5 cm platas, sēdošas vai gandrīz sēdošas, ar dau-

dziem punktveidīgiem dziedzeriem, mala gluda. Ziedkopas skarveidī-

gas. Kauslapas 5, smailas, divreiz tik garas kā sēklotne. Vainag-
lapas 5, dzeltenas, brīvas, apmēram 1,5 cm garas, parasti ar melniem,

punktveidīgiem dziedzeriem tāpat kā kauslapas un ziedu kāti. Pu-

tekšņlapu daudz, tās saaugušas 3 pušķos. AugĮlapas 3, sēklotne aug-

šēja, irbuļi 3. Pogaļa 6 mm gara, trīscirkņu. (Sk. I tabulu.)

Aug mežos, p|avās, krūmājos. Bieži. Zied jūlijā, augustā.
Izmanto lakstus, t. i., pilnziedā ievāktas stumbra un zaru galot-

nes. Žāvē ēnā laukā vai caurvējainā telpā.

Resnu stumbra daļu vai sānzaru drogā nedrīkst būt vairāk par
50%. Izvilkumam 70° spirtā jāsatur vismaz 25% ekstraktvielu.

Sastāvs. Krāsvielas — antrahinona atvasinājumi hipericīns, psei-
dohipericīns, protopseidohipericīns, hiperikodehidrodiantrons, pseidohi-
perikodehidrodiantrons, frangulaemodīnantranols; flavonoīdi hiperozīds
(kvercetīn-3-galaktozīds; kvercetīns + galaktoze; lakstos 0,7%, ziedos

1,1%), kvercitrīns (kvercetīn-3-ramnozīds; kvercetīns + ramnoze), izo-

kvercitrīns (kvercetīn-3-glikozīds; kvercetīns-f-glikoze), rutīns; kverce-

tīns; ēteriskās eļļas (tajās azulēns, pinēns, seskviterpēni, izovale-

riānskābes esteri); cerīlspirts, pirokatehīnu grupas miecvielas (10%),
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fitosterīni, alkaloīdi, holīns, askorbīnskābe (0,13%), karotīns (līdz
55 mg%), nikotīnskābe.

Lieto pie kroniskiem gastrītiem (1—2 mēnešus 10% uzlējumu 3

reizes dienā pa 100 gramiem pirms ēšanas; N. Solomčenko), pie
troenterītiem, kroniskiem un akūtiem kolītiem, dizentērijas, pie žulis-

akmeņiem, kroniska nieru un urīnpūšļa iekaisuma, pie elpas ceļu
iekaisumiem, pret nervozitāti un vispārēju garīgu depresiju, pret asi-
ņošanu ginekoloģijas praksē; pundurlenteņu izdzīšanai bērniem (15%
lakstu uzlējumu; I—71 —7 gadu vecumā dod 3 dienas pa 90—150 g 3

reizes dienā; pēc tam dod caurejas līdzekli; ārstēšanas kursā 3 cikli

ar 10—12 dienu pārtraukumiem; Kurskas medicīnas institūts), spalīšu
izdzīšanai; pret patvaļīgu urinēšanu naktī (bērniem dod uzlējumu
pa glāzei vakarā vai pa tējkarotei tinktūru 3 reizes dienā 2—3 nedē-

ļas; N. Solomčenko); ārīgi lieto pie apdegumiem, ilgi nedzīstošu

inficētu čūlu un brūču dziedināšanai (20% asinszāļu eļļu: uz 600—

700 g saulpuķu eļļas ņem 100 g svaigu lakstu, vāra 30 minūtes, at-

dzisušu filtrē, pārsējus liek I—2 reizes dienā 3—4 nedēļas; N. So-

lomčenko, V. Pogražanska; fmaninutn); pie vilkēdes (V. Minajeva),
pie alveolārās piorejas, abscesiem, furunkuļiem, flegmonām, karbun-

kujiem, panarīrijiem un citiem strutojošiem procesiem, pie gingivītiem,
stomatītiem, laringītiem u. c. mutes dobuma un rīkles saslimšanām,

pie haimorīta, pret nepatīkamu mutes smaku, profilaktiski pret gingi-
vostomatītiem (ko var izraisīt bismutą vai dzīvsudraba savienojumi),

pie akūtām iesnām, aizsmakuma, pie krūšu galu sasprēgājumiem,
kolpītiem.

Tautas medicīnā lieto pie dažādām kuņģa-zarnu trakta saslimša-

nām, iekaisumiem, caurejas, pret zarnu gāzēm, pie aknu slimībām,
žultsakmeņiem, pie nieru un urīnpūšļa slimībām, pret urīnakmeņiem.
pie cukura diabēta, hemoroīdiem (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem I

ēdamkaroti drogas, pavāra 10 minūtes, ļauj atdzist, izkāstu lieto pa
'/3 glāzei 3 reizes dienā), pie čūlas slimībām (uzlējumu vai asinszāļu
ejļu — uz 1 / saulpuķu eļļas ņem '/2 kg lakstu un V2/ baltā vīna,

ļauj 3 dienas stāvēt, pēc tam vīna alkoholu iztvaicē, lieto I—2 mē-

nešus pa 1 ēdamkarotei tukšā dūšā vai 3—4 stundas pēc ēšanas),

pie reimatisma, ģikts, išiasa (izvilkumu 40° degvīnā — uz '/s / deg-
vīna ņem 100 g drogas, ļauj 7 dienas nostāvēties, lieto pa I—3 tēj-
karotēm vienā reizē), pie plaušu tuberkulozes (uz 1 / baltā vīna ņem

2 ēdamkarotes ziedu, vāra kamēr atlicis 700 g šķidruma, lieto pa '/?

glāzei no rīta katru dienu), pie klepus, gripas, angīnas, pie sirds-

asinsvadu slimībām, aizdusas, sirds vājuma, tūskām, pie nervozitātes,
mazasinibas, pret galvas sāpēm, bezmiegu, krampjiem, pret dzemdes

asiņošanu un sievietes dzimumorgānu iekaisumiem, pret pārlieku men-

struālo asiņošanu, pret patvaļīgu urinēšanu (bērniem); ārīgi lieto pie

reimatisma, locītavu, krustu sāpēm, pie apdegumiem, brūcēm (asins-

zāļu eļļu — uz 1 daļu lakstu ņem 2 daļas saulpuķu vai citas augu

eļļas, jauj 20 dienas istabas temperatūrā nostāvēties; lakstu novārī-

jumu — uz 1 glāzi ūdens ņem 3 ēdamkarotes drogas, vāra slēgtā
traukā 10—15 minūtes; svaigus lakstus, lakstu pulveri, izvilkumu deg-
vīnā), pie krūts audzējiem, sacietējumiem, iekaisumiem (lakstu novā-

rījuma apliekamos), pie mutes un rīkles gļotādas iekaisumiem vai

citādām saslimšanām (novārījumu vai atšķaidītu tinktūru skalošanai,

smaganu apziešanai — uz V 2glāzi ūdens ņem 20—30 pilienus tin-

ktūras), pret netīkamu mutes smaku (atšķaidītu tinktūru skalošanai).
Brūču dziedināšanai lieto arī asinszāļu un salviju ziedi (abu augu
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svaigus lakstus vai lapas līdzīgās daļās sajauc ar cūku taukiem un

izspiež caur marli).
Asinszāļu uzlējumu — īnfusum herbae Hyperici 10,0—200,0 lieto

pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā pēc ēšanas.

Asinszāļu tinktūru — Tinciurae Hyperici aethereae lieto pa 30—40

pilieniem 3 vai 4 reizes dienā; ārīgi lieto smaganu apziešanai vai

mutes skalošanai — uz V2glāzi ūdens ņem 30—40 pilienus tinktūras.

Asinszāļu eļļu — Oleum Hyperici lieto pie ādas iekaisumiem, ap-

degumiem, krūšu galu sasprēgājumiem.
Sol. Imanini 1% lieto aplikācijām pie čūlām, stomatītiem; Sol.

Imanini 0,5% pa 5 pilieniem katrā nāsī pie akūtām iesnām; Sol. Ima-

nini 0,25% rīkles ieziešanai 1 vai 2 reizes dienā pie akūta laringīta.
Imaninum lieto pie svaigām un inficētām brūcēm un čūlām, II un

111 pakāpes apdegumiem, abscesiem, flegmonām, piodermijas (karbun-
kuliem, furunkuliem), mastītiem. krūts gala sasprēgājumiem, akūtām

iesnām, faringīta, laringīta, haimorīta.

Imaninum sausē ievainojuma virsmu, stimulē audu reģenerāciju.
Tas noderīgs ķirurģijas un otolaringoloģijas praksē pie dažādiem

strutojošiem procesiem.
levainojumu vai iekaisumu apmazgā ar 1% imanīna šķīdumu un

uzklāj šķīdumā samitrinātu pārsēju, ko maina katru dienu. Pēc tam
lieto pārsējiem imanīna ziedi.

Pie krūšu galu sasprēgājumiem lieto 2% imanīna šķīdumu. Krūšu

galus apklāj ar šķīdumā samērcētu pārsēju un, tiklīdz pārsējs izžūst,
tam ar pipeti atkal uzpilina šķīdumu. Pēc 2 dienu ārstēšanas (ne-

pārtraucot bērna barošanu), vainas virsma notīrās, parādās svaiga
granulācija un epitelizācija.

1% imanīna šķīdumu rekomendē kā vienu no līdzekļiem, lai sa-

mazinātu ādas reakciju, ārstējot balsenes vēzi ar staru terapiju.
2% Imaninum šķīdumu lieto dažādas etioloģijas akūtu un kronisku

kolpītu (trihomonu, stafilokoku, gramnegatīvo nūjiņu u. c. izraisīto)
ārstēšanā (ātri izzūd iekaisuma parādības, gļotāda atgūst normālu

krāsu, samazinās un izzūd patoloģiski izdalījumi, kā arī nieze).

Imaninum priekšrocība salīdzinājumā ar citiem preparātiem ir tā,
ka, dziedinot II un 111 pakāpes plašus apdegumus, nerodas savilktas

un neglītas rētas un locītavu nekustīgums.
Preparātu (pulveri) uzglabā slēgtos traukos; piekļūstot gaisam,

tā aktivitāte samazinās. 1% imanīna ūdens šķīduma aktivitāte sagla-

bājas I—2 nedēļas. Tā aktivitāte kļūst mazāka arī asins seruma klāt-

būtnē; bet to nesamazina kuņģa sula un urīns.

Imantns iedarbojas bakteriostatiski galvenokārt uz grampozitivām
baktērijām; pret sēnēm un protistiem nav aktīvs. Imanīns kā vielu

komplekss saglabā aktivitāti apmēram 1 gadu, turpretī atsevišķas
izolētas vielas airi inaktivējas.

No klīnicisiu viedokļa svarīgi, ka no preparāta Imaninum var iz-

gatavot dažādas zāļu formas — dažāda stipruma šķīdumus ūdenī,

spirtā un glicerīnā, ziedes, pulverus per se vai kopā ar citām vielām,
kā arī eļļu (uz 1 daļu ziedu ņem 2 daļas mandeļu vai saulpuķu eļļu
līdzīgās svara daļās; ziedus atstāj eļļā vismaz 3 nedēļas). Ar asins-

zālēm var aizstāt kramēriju jeb ratāniju — Ķrameria triandra.

Novoimaninum antibaktericīdās aktivitātes ziņā līdzīgs Imaninum

(aktīvs galvenokārt pret grampozitīvajām baktērijām, arī pret sta-

filokokiem, kas izturīgi pret penicilīnu). Lieto ārīgi pie inficētām

brūcēm, abscesiem, flegmonām un citiem strutojošiem procesiem, pie



119

apdegumiem, apsaldējumiem, pie vāji granulējošām brūcēm ķirurģijā,
arī roku un operācijas lauka apstrādei; pie plaušu pneimonijām un

piopneimotoraksa (aerosolu inhalācijas).
Asinszāles ir pretiekaisuma, pretreimatisma, diurētisku tēju kā arī

kompleksa preparāta Capsitrinum sastāvdaļa (kapsitrīnu lieto pie ra-

dikulitiem, miozītiem, neiraļģijām v. c).
Peflavitum (satur asinszāļu katehīnus, mazina asins kapilāru caur-

laidību) lieto pieaugušie pa I—2 tabletēm (0,02—0,04 g) 3 vai 4 rei-

zes dienā (ražo Bulgārijas Tautas republikā).
Asinszāļu darbība ir savelkoša, antiseptiska, antiflogistiska, sāpes

remdinoša, dziedinoša (stimulē audu reģenerāciju), tonizējoša; tās

stimulē sirds un dažādu dziedzeru darbību, paaugstina arteriālo asins-

spiedienu, sašaurina asinsvadus, nomierinoši ietekmē nervu sistēmu,
tās ir diurētisks līdzeklis un žultsdzinējs.

Homeopātijā izmanto visu ziedošu augu (Hijpericum).
Asinszāles uzskatāmas par indīgu augu un jālieto piesardzīgi.
Tāds pats ķīmiskais sastāvs (A. Hamermane) kā divšķautņu asins-

zālēm ir četr šķautņu asinszālēm — Hypericum maculatum

Crantz (H. quadrangulum L.). Stumbrs tām četršķautnains, kauslapas
pastrupas, apmēram tikpat garas kā sēklotne. Sastop bieži. Pēc far-

makopejas noteikumiem šīs asinszāles nelieto; tautas medicīnā domā-

jams nešķir.
Asinszāles kā ārstniecības augu pazina jau senie grieķi. Tās ir

viens no populārākajiem ārstniecības augiem latviešu tautas medicīnā.

Senajā Krievijā tās uzskatīja par «zāli priekš deviņdesmit deviņām
kaitēm».

Hipericīnu pirmais izdala Diterihs 1891. gadā, tā ķīmisko uzbūvi

noskaidro 1942. gadā Brokmans.

Hipericīnam piemīt fotodinamiska darbība, tādēļ asinszāles ir māj-
dzīvniekiem indīgs augs. Tās izraisa (galvenokārt aitām, cūkām) fa-

gopirismu t. i., paaugstinātu jutīgumu pret saules gaismu.

ATALENES, PURVA — PARNASSIA PALUSTRIS L.

Droga: Atāleņu laksti — Herba Pamassiae palustris

Daudzgadīgs, kails augs. Stumbri 10—40 cm gari, ar 1 sēdošu,

veselu, olveidīgu, skaujošu lapu; pārējās lapas rozetē, apmēram 3 cm

garas, 2 cm platas, ar kātu, lapas mala gluda, dzīslojums lokveidīgs.
Ziedi pa vienam (reti pa 2) stumbru galotnē. Kauslapas 5, vainagla-

pas 5, brīvas, baltas, 0.5—1,5 cm garas. Katrai vainaglapai pretī

1 staraini dalīta staminodija ar daudziem zaļgani dzelteniem dziedze-

riem. Putekšņlapas 5. Augllapas 4, sēklotne augšēja, drīksnas 4, sē-

došas. Pogāja viencirkņa, atveras ar 4 zobiņiem. (27. att.).

Izmanto lakstus, saknes, sēklas.

Sastāvs. Lakstos alkaloīdi, saponīni, pirokatehīnu grupas miecvie-

las, flavonoīdi. Sastāvs maz noskaidrots. Baktericīda aktivitāte pret
Staphylococcus aureus.

Lieto tautas medicīnā kā spēcinošu līdzekli pie nervu sistēmas

traucējumiem, pie sirds neirozēm, hipertonijas, pie epilepsijas lēkmēm,

krampjiem, pret galvas sāpēm, pie kuņģa-zarnu trakta un aknu slimī-

bām, pie caurejas, kā diurētisku līdzekli un pret patvaļīgu urinēšanu

naktī (labs līdzeklis bērniem), pie nieru slimībām; pret dzemdes asi-

ņošanu pēc dzemdībām, lai ātrāk atdalītos placenta; pie plaušu
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27. att. Purva atālenes — Par-

nassia palustris L.

asiņošanas — asiņainām krē-

pām (uz 2 glāzēm verdoša

ūdens ņem 1 tējkaroti lakstu.

Įauj 2 stundas ievilkties,
lieto pa ēdamkarotei 3 vai

4 reizes dienā), pret klepu

(sēklu novārījumu), pie kuņģa
vēža (šajā sakarībā īsi pirms
otrā pasaules kara par atāleņu

importu interesējās kāda vāciešu

firma); ārīgi lieto pie konjunk-
tivīta (lakstu uzlējuma kompre-

ses), pie brūcēm (uzliek sasmal-

cinātas lapas).
Atāleņu darbība ir nomieri-

noša, savelkoša, dziedinoša, tās

regulējoši ietekmē sirds darbību,

palielina diurēzi, sekmē asins

recešanu. Senāk tautas medicīnā atālenes plaši lietotas.

Atāleņu lakstu uzlējumu — Inf. herb. Parnassiae 3,0—200,0 lieto

pa ēdamkarotei 3 reizes dienā.

Homeopātijā izmanto ziedošus augus (Parnassia).

ATRAGENES, SIBĪRIJAS — ATRAGENE SIBIRICA L.

(Clematis sibirica Mill.)

Vasarzajš krūms. Stumbrs gulošs vai kāpelējošs, 0,5—3 m garš.
Lapas pretējas, divkārt trīsstaraini saliktas. Lapiņas olveidīgas vai

lancetiskas, mala zobaina, gals smails. Ziedi divdzimumu, aktino-

morfi, pa vienam lapu žāklēs. Kauslapas 4—B, 3—5 cm garas. Vai-

naglapas 4—B, bāli dzeltenīgas, 2—3 reizes īsākas kā kauslapas. Pu-

tekšņlapu daudz. Augļlapu daudz, sēklotnes augšējas. Auglis riek-

stiņu kopauglis; riekstiņi ar matiņiem un garu irbuļa palieku.
Audzē kā dekoratīvu augu. Ne bieži. Zied maijā, jūnijā.
Izmanto lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots. Atrasti saponīni, protoanemonīns, flavo-

noīdi, askorbīnskābe, loti aktīvi fitoncīdi (Prjažņikovs, 1966.), labi at-

tīra apkārtnes gaisu no mikroorganismiem.
Lieto tautas medicīnā pie saaukstēšanās, galvas sāpēm, pie vielu

maiņas traucējumiem, tūskām, pie aknu sāpēm, pie caurejas, kā vis-

pārēju spēcinošu, stimulējošu līdzekli, pie audzējiem; ārīgi lieto pie
brūcēm.

letekmē sirds darbību līdzīgi kofeīnam (Abakumovą, 1953.).

AUGSTINI, ČEMURU — CENTAURIUM UMBELLATUM GIL.

Droga: Augstiņu laksti — Herba Centauru

Viengadīgs vai pārziemojošs viengadīgs lakstaugs. Stumbrs

45 cm augsts, četršķautnains, parasti augšdaļā dihotomiski zarojas.
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Lapas pretējas, sēdošas, stumbra vidus daļā iegareni eliptiskas, 1—•

2,5 cm garas, 0,3 —0,8 cm platas, mala gluda, gals strups vai smails,

rozetes lapas iegareni otrādi olveidīgas. Ziedu nedaudz, tie dihāzijos
apmēram vienādā augstumā, zieds dihāzija centrā gandrīz sēdošs.

Ziedi atveras tikai sausā, saulainā laikā. Pieziedlapas tuvu pie kausa.

Kauslapas 4, kauss stobrveidīgs, ziedu laikā apmēram pustik garš
kā vainaga stobriņš. Vainaglapas 4, rožainas, saaugušas, vainags līdz

1,5 cm garš, vainaga apmale apmēram 1 cm plata. Putekšņlapas 4.

Augļlapas 2, sēklotne augšēja, viencirkņa. Drīksna divžuburaina. Po-

gāja viencirkņa, ap 1 cm gara, sēklu daudz. (Sk. I krāsaino tabulu.)
Aug mitrās pļavās, norās, krūmājos, pakalnos. Diezgan bieži.

Zied no jūlija līdz septembrim.
Izmanto lakstus. Jevāc ziedu laikā, žāvē ēnainā vietā laukā vai

vēdināmā telpā. Izžuvušai drogai jābūt dabiskā krāsā. Drogā nedrīkst

būt augu ar saknēm vai tikai saknes vairāk par 2%, tikai stumbru

bez lapām un ziediem —
vairāk par 3%.

Sastāvs. Rūgti glikozīdi genciopikrīns, eritrocentaurīns, eritaurīns,

flavonglikozīds centaurīns, alkaloīds (0,6—1%) eritricīns (identisks
gencianīnam; piemīt izteikta antihelminta aktivitāte), fitosterīni, sveķi,

vaski, gļotvielas, oleanolskābe, pienskābe (pienskābā magnija veidā),
askorbīnskābe (360 mg%)-

Lieto kā rūgtvielu ēstgribas un gremošanas uzlabošanai, pie kuņģa
ahīlijas, kā žultsdzinēju pie aknu slimībām, pie diabēta.

Tautas medicīnā lieto arī kā vieglu caurejas un asinstīrītāju
līdzekli pie kroniskām ādas slimībām, ekzēmām, pie meteorisma, gre-
mošanas trakta un plaušu tuberkulozes, pie mazasinības, malārijas,
kuņģa vēža (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 tējkaroti lakstu, ļauj
kā tējai 10 minūtes ievilkties, lieto pa V 4glāzei 3 reizes dienā), pie
aknu slimībām (uz 1 / ūdens ņem 20 g drogas, dzer siltu pa 1 glā-
zei 1 stundu pirms ēšanas), cērmju izdzīšanai; ārīgi lieto pie ādas iz-

situmiem, grūti dzīstošām brūcēm.

Augstiņu lakstu pulveri — Pulv. herb. Centaurii lieto pa vienam

(1,0) V2stundu pirms ēšanas.

Augstiņu uzlējumu — Infusum herbae Centaurii 6,0 (10,0)—200.0

lieto pa ēdamkarotei V2stundu pirms ēšanas, tinktūru — Tinctura

Centaurii pa 15—20 pilieniem.
Augstiņi ir žultsdzinēju tēju un Tinctura amara sastāvdaļa (tink-

tūra satur 6 daļas augstiņu lakstu, 6 daļas puplakšu lapas, 3 daļas

kalmju sakneņu, 3 daļas vērmeļu lakstu, 1,5 daļas mandarīnu mizu),
tinktūru lieto pa 10—20 pilieniem 3 reizes dienā 1/j stundu pirms
ēšanas (ēstgribas rosināšanai, gremošanas uzlabošanai).

Augstiņi rosina ēstgribu, pastiprina gremošanas orgānu darbību

un sekrēciju, pazemina kuņģa skābumu, darbojas arī kā viegls caur-

ejas līdzeklis un žultsdzinējs, tiem piemīt arī antiseptiskas un dzie-

dinošas īpašības, kā arī antihelminta aktivitāte.

AUZAS, SĒJAS — AVENA SATIVA L.

Droga: Auzu graudi — Fructus Avenae

Auzu laksti — Herba Avenae

Kultivē kā pārtikas un lopbarības augu.

Izmanto graudus, visu augu (svaigu vai kaltētu resp. salmus).
Sastāvs. Olbaltumvielas (11— 18%), trigonellīns, tirozīns, lecitīns,
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ciete (40—60%), pektīnvieias, taukvielas (6—9%), avenīns, cukuri,
ēteriskās eļļas, fermenti, minerālvielas — kālijs, fosfors; sveķi, holīns,

tiamīns, riboflavīns, pantotēnskābe, karotīns (zīmes). Saponīns ave-

nacīns (sapogenīns avenagenīns+ pentoze; atrasts sakņu galotnēs).
Lakstos polisaharīdi, minerālvielas, B grupas vitamīni, askorbīnskābe.

Lieto dietoterapija pie vispārēja organisma vājuma un spēku apsī-
kuma pēc smagām pārciestām slimībām, garīgas pārpūles, slimojot ar

plaušu tuberkulozi, sirds un aknu slimībām, kā mīkstinošu un vieglu
caurejas līdzekli, pie kuņģa-zarnu trakta iekaisumiem un citām gre-

mošanas orgānu slimībām, ēstgribas veicināšanai, pie kroniskas sain-

dēšanās ar svinu (auzu pārslu un putraimu ēdienus).
Tautas medicīnā lieto kā tonizējošu līdzekli, pie bezmiega, neir-

astēnijas, ēstgribas uzlabošanai (auzu salmu vai svaigu lakstu uzlē-

jumu, novārījumu, tinktūru), kā sviedrēšanas līdzekli pie paaugstinātas
temperatūras, drudža (salmu vai svaigu lakstu uzlējumu), kā žults-

dzinēju (uz 1 glāzi ūdens ņem ]U glāzi graudu, vāra, kamēr atli-

kušas 3U šķidruma, lieto pa V3glāzei 3 vai 4 reizes dienā), kā diurē-

tisku līdzekli pie tūskām, nieru saslimšanām, pret meteorismu (uz 1 /

verdoša ūdens ņem 30 g zaļu lakstu vai salmu, ļauj 2 stundas ievil-

kties, izkāš dzer par V2 glāzei 4—5 reizes dienā; svaigu lakstu tinktūru

lieto pa 20—30 pilieniem 3—4 reizes dienā); ārīgi lieto pie skrofulo-

zes, išiasa, rahīta, reimatisma, lumbago, pie apsaldējumiem un auk-

stuma sajūtas kājās (vannas; uz 2—3 / ūdens ņem V2—1 kg svaigu
salmu, pavāra V2stundu un pielej vannai), pie dažādām ādas slimī-

bām, ēdēm, ekzēmām (apmazgāšanai ņem salmu novārījumu 1 : 10),

pret kāju svīšanu (novārījumam ņem auzu salmus kopā ar ozolu

mizām), pie nieru sāpēm (sasautētu salmu kompreses).
Homeopātijā izmanto svaigus ziedošus augus.

Auzas kā ārstniecības augu piemin jau Dioskorīds (ieteic graudus
kompresēm, putru pie caurejas, tumi pret klepu).

AVENES, ME2A — RUBUS IDAEUS L.

Drogas: Aveņu augļi — Fructus Rubi idaei

Aveņu lapas — Folia Rubi idaei

Divgadīgs krūms. Pirmā gada dzinumi lakstaini, otrā gada —

koksnaini, 60—120 cm augsti. Lapas pamīšus, ar pielapēm, uz auglī-
gajiem zariem trīsstaraini saliktas, uz neauglīgajiem — plūksnaini
saliktas ar 5—7 iegareni olveidīgām, 2 —B cm garām, 1,5—4 cm pla-
tām lapiņām; lapiņu apakšpuse balti tūbaina. Ziedkopa skarveidiga
vai vairogveidīga. Ziedgultne gari koniska. Kauslapas 5, vainaglapas
5, baltas, putekšņlapu daudz, sēklotņu daudz. Sulīgo kauleņu kop-
auglis (aveņu «oga») violeti sarkans (retumis dzeltens), apmēram
12—18 mm garš, viegli atdalās no ziedgultnes. (28. att.)

Aug mežos, krūmājos, izcirtumos. Loti bieži. Zied maijā,

jūnijā.
Izmanto augļus, lapas, stumbrus. Augļus ievāc jūlijā, augustā,

kad tie ienākušies. Žāvē krāsnīs vai augļu kaltēs, vislabāk tos izbērt

uz sietiem, lai tie būtu vienā vai divi kārtās. Žāvēšanas sākumā tem-

peratūra 30—35°C, žāvēšanas beigās tā var būt 40—50 °C. Labā

laikā var žāvēt arī laukā, pasargājot no tiešas saules gaismas.

Lapas ievāc pavasari un vasarā. 2āvē ēnā atklātā vietā, nojumē
vai vēdināmā telpā. Augju drogā nedrīkst būt salipušu augļu vairāk
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28. Meža avenes — Rubus

idaeus L.

par 4—5%, no ziedgultnes un

augļu kātiem neatdalītu augļu
vairāk nekā 2%.

Sastāvs. Organiskās skābes

(pat 2,5%; citronskābe, ābol-

skābe, salicilskābe, vīnskābe,
skudrskābe, etiķskābe, kapron-
skābe) un šo skābju šālis, cu-

kuri (9—10%; galvenokārt gli-
koze; fruktoze, saharoze), miec-

vielas (0,26%), pektīnvielas
(0,9%), celuloze (4—6%), mik-

roelementi dzelzs, kālijs, varš

(sāļu veidā), cianīns (cianidīna
diglikozīds), acetoīns (acetil-
metilkarbinols), 6-jonons, ēte-
riskās eļļas (tajās benzaldehīds

v. c); vitamīni: askorbīn-
skābe (25—45 mg%), karotīns

(0,3 mg%), tiamīns, riboflavīns

(0,02—0,06 mg%), nikotīnskābe (0,25 mg%), folijskābe. Sēklās B-sito-

sterīns (piemīt antiseptiska darbība), taukas eļjas. Lapas 260—
.420 mg% askorbīnskābes.

Lieto kā sviedrēšanas un pretdrudža līdzekli pie paaugstinātas tem-

peratūras saaukstēšanās gadījumos, pie gripas, malārijas, augšējo
elpas ceļu iekaisumiem, aizsmakuma (žāvētu augju uzlējumu — uz

1 glāzi verdoša ūdens ņem 2 ēdamkarotes sausu augļu, izdzer stundas
laikā karstu 2—3 glāzes; pie malārijas tautas medicīnā lieto arī

saknes); dietoterapija lieto pie mazasinības, cingas, gremošanas uzlabo-

šanai, pie aterosklerozes, hipertonijas (svaigus augļus, sulu).
Tautas medicīnā lieto arī pie caurejas, kuņģa un citu iekšējo or-

gānu, kā ari pārliekas menstruālas un dzemdes asiņošanas (lapu uz-

lējumu — uz 2 glāzēm verdoša ūdens ņem 4 tējkarotes lapu vai

augļu, savāra, dzer pa V2glāzei 4 reizes dienā); kā diurētisku līdzekli

pie nieru slimībām, pie hemoroīdiem (lapu vai ziedu uzlējumu — uz

1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti ziedu, lieto pa ēdamkarotei

3 reizes dienā); atžirbšanai no alkohola noreibuma (augļus); pie ādas

izsitumiem (lapu uzlējumu), pie pinnēm, ekzēmām (ēd svaigus augļus
visu sezonu), pie reimatisma (augļu uzlējumu), pie masalām (Tibetā
lieto arī pie citām akūtām infekcijām); pie neirozēm, neirastēnijas,
galvas sāpēm, (lapu uzlējumu vai novārījumu); ārīgi lieto pie an-

gīnas, rīkles iekaisumiem (lapu uzlējumu vai novārījumu 1: 20 skalo-

šanai), pie hemoroīdiem, sievietes dzimumorgānu slimībām (lapu vai

ziedu novārījumu ārīgi un iekšķīgi), pret dažādiem ādas iekaisumiem,

pinnēm (ziedu novārījumu apmazgāšanai; ziedi — svaigu lapu sulu

un vazelīnu vai cūku taukus 1:4), pret vasaras raibumiem (mazgā

seju ar atšķaidītu svaigu augļu sulu), pie konjunktivīta (ziedu
novārījuma kompreses); matu krāsošanai melnā krāsā (lapu novārī-

jumu, kam pielikts potašs)
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Aveņu sīrupu — Sirupus Rubi idaei lieto dažādu zāļu garšas uz-

labošanai.

Aveņu augli mūsu farmakopejā uzņemti 1961. gadā.
Aveņu darbība ir antiflogistiska, savelkoša, sviedrējoša, antiskle-

rotiska (sēklu), spazmolītiska, antitoksiska, sāpes remdinoša, tās re-

gulē gremošanas orgānu darbību, uzlabo ēstgribu, derīgas pret asi-

ņošanu, vemšanu. Avenes neieteic, ja slimo ar podagru, nefrītiem

(tajās daudz purina bāžu).

AVOTKRESES, DZIEDNIECĪBAS — NASTURTIUM OFFICINALE

R.Br.

(Rorippa nasturiium aguaticum (L.)Hayne)

Droga: Avotkresu laksti — Herbą (folla) Nasturtų

Daudzgadīgs, kails lakstaugs Stumbrs dobs, 10—60 cm garš, pie
pamata pacils un sakņojas. Lapas pamīšus, dziji dalītas (šķiet salik-

tas), kokļveidīgas. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, īsos ķekaros. Kaus-

lapas 4. Vainaglapas 4, baltas, ap 0,5 cm garas. Putekšņlapas 6,

putekšnīcas dzeltenas. Augļi pāksteņi īsi (tik gari kā augļa kāts),

parasti mazliet līki, vārsnes gandrīz plakanas, galā īsa irbuļa un

drīksnas palieka. Sēklas katrā cirknī 2 rindās.

Aug avotos, avotainu grāvju un citu skaidru ūdeņu krastmalās.

Izplatība nav noskaidrota. Ļoti izplatīts augs Bulgārijā u. c. Rietum-

eiropas zemēs. Zied jūnijā, jūlijā.
Izmanto svaigus ziedošus lakstus, tiem asa vircota garša.
Sastāvs. Glikozīds glikonasturcīns (sinepju eļļa-f-cukurs), ēteriskās

eļļas, askorbīnskābe, tokoferoli, kalciferoli, karotini, jods (4—5 mg%).
Sēklās taukas eļļas (22—24%).

Lieto tautas medicīnā kā diētiskus, vitamīniem bagātus salātus (pa-
vasarī vislabāk kopā ar pienenēm, nātrēm), pie kroniskām ādas sli-

mībām, niezošām ekzēmām, pret cingu, pie mazasinības, «bāluma

kaites», pie skrofulozes, reimatisma, podagras, pie tūskām, nieru, urīn-

pūšļa saslimšanām, pie aknu un žultspūšļa slimībām, pie žultsakme-

ņiem, pie elpas ceļu iekaisumiem, kroniskiem bronhītiem, pie vairog-
dziedzera funkciju traucējumiem, diabēta, pie smaganu iekaisumiem,

mutes augoņiem.

Svaigus lakstus salātu veidā vai sulu pa 20—50 g 3 reizes dienā

ar ūdeni vai pienu lieto 3—4 nedēļas (ja jūtama dedzināšana — ne-

lietot; kontrindicēts grūtniecības periodā).

AZLOKI, JŪRMALAS — TRIGLOCHIN MARITIMA L.

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbri 10—80 cm gari. Lapas 2 rindās

stumbra apakšējā daļā, tās lineāras, 0,2—0,4 cm platas, īsākas kā

stumbrs, mēlīte līdz 0,5 cm gara, dzīslojums paralēls. Ziedi divdzi-

mumu, aktinomorfi. Apziedņa lapas 6, divi gredzenos, apziednis vien-

veidīgs, zaļš, augšmalā iesarkans. Putekšņlapas 6 (3+3). Augļlapas6,
sēklotne augšēja. Auglis skaldās 6 garenos auglīšos.

Aug pļavās gar jūrmalu. Diezgan bieži. Zied no jūnija līdz

augustam.
Izmanto sakneņus.
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Sastāvs. Kumariną derivāti, olbaltumvielas, taukvielas, minerāl-

vielas (14,2%)- Sastāvs maz izpētīts.
Lieto tautas medicīnā pret sklerozi, pie pneimonijām, osteomielīta,

pie dzeltenās kaites.

BAKLAŽĀNI — SOLANUM MELONGENA L.

Divgadīgs lakstaugs, viscaur ar zvaigžņmatiņiem. Lapas pamīšus
jomainas vai daivainas. Ziedi divdzimumu, pa nedaudziem nokarenos

ķekaros. Auglis dažāda lieluma, 40—1000 g smaga oga, tehniskajā
gatavībā tā gaiši vai violeti zaļa, bioloģiskajā — brūni dzeltena vai

pelēcīgi zaļa.

Kultivē kopš neatminamiem laikiem; sākumā izmanto kā ārst-

niecības augu, tikai XV—XVII gadsimtā sāk lietot pārtikai. Lielās

platībās audzē Vidusāzijā, Ukrainā, Moldavija u. c. siltajos apgabalos;
pēdējā laikā audzē arī Baltkrievijā un citos mērenā klimata apvidos
un iegūst labas ražas. Dzimtene Indija.

Izmanto augļus.
Sastāvs. Cukuri (0,3%) — glikoze, fruktoze, saharoze, ciete,

celuloze (1,2%), pektīnvielas, taukvielas, antociāni, kālijs (sevišķi

daudz), kalcijs, fosfors, magnijs, mangāns, dzelzs, alumīnijs, orga-
niskās skābes un miecvielas (tehniskajā gatavībā organisko skābju un

miecvielu daudzums strauji samazinās, bet pieaug šķīstošo cukuru

daudzums), solanīns M (tam tādas pašas īpašības kā solanīnam kar-

tupeļos, rada augļu rūgteno garšu); askorbīnskābe (0,8—19 mg%).
nikotīnskābe (0,57 mg%), tiamīns, riboflavīns, karotini; alkaloīdi

(ietekmē sirds darbību). Lapās daudz ribonukleīnskābes, dezoksiribo-

nukleīnskābes; solasonīns, solamargīni, solasodīns, diosgenīns.

Lieto dietoterapija pie aterosklerozes, aknu slimībām, podagras,
sirds darbības tonizēšanai, kā diurētisku līdzekli pie tūskām, kuru

cēlonis sirds darbības traucējumi.

Baklažānu darbība ir izteikti hipoholesterinēmiska, tie samazina

holesterīna daudzumu asinīs (lapu pulveris, augļu ekstrakts; izmē-

ģinājumi ar dzīvniekiem), sekmē urīnsāļu izdalīšanos, tiem piemīt an-

tibiotiska aktivitāte (augļu sulai, ievārījumam).

BALANDES — CHENOPODIUM L.

Viengadīgi lakstaugi. Lapas vienkāršas, pamīšus. Ziedi divdzi-

mumu, aktinomorfi, blīvās vārpās stumbra un zaru galotnēs. Ap-
ziednis vienkāršs, vienveidīgs, zaļgani dzeltens. Apziedņa lapas 5.

Putekšņlapas 5 (1,3 vai 4). Augllapas 2 vai 3, sēklotne augšēja. Auglis
riekstiņš paliek apziednī.

Ambrozijas balandes — Chenopodium ambrosioides L.

Droga: Ambrozijas balandu laksti — Herba Chenopodii ambrosi-

oides

Stumbrs 30—70 cm garš. Lapas garenas vai lancetiskas, mala at-

tāli zobaina, gals smails. (29. att. IV)
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29. att. Balto balandu — Chenopodium album L. zariņš un zieds (I),
sarkano balandu — Ch. rubrum L. lapa (II), cērmju balandu — Ch.

anthelminticum L. lapa (III), ambrozijas balandu — Ch. ambrosioides

L. lapa (IV), bastarda balandu — Ch. hybridum L. lapa (V).

Kultivē kā ārstniecības un ēterisko eļļu augu mūsu zemes sub-

tropiskajos apgabalos. Dzimtene tropiskā Amerika. Zied jūlijā,
augustā.

Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas (henopodiju eļļa; 1,5—3%), tajās askari-

dols (45—80%), /-pinokarvons, aritazons (/-pinokarvona dimērs).
Lieto tāpat kā cērmju balandes zarnu parazītu izdzīšanai (sk.

cērmju balandes).
Tautas medicīnā lieto arī pie krampjiem, pret astmu, paralīzēm, pie

kroniskiem elpas ceļu iekaisumiem, menstruāciju stimulēšanai (jezuītu
jeb meksikāņu tēju).

Ambrozijas balandēm sedatīva darbība izteiktāka kā baldriānam.

Ambrozijas balandu ēteriskās eļļas izmanto ziepju rūpniecībā.

Baltās balandes — Chenopodium album L.

Stumbrs 20—150 cm garš. Augs viscaur ar baltu apsarmi, ko

veido pūšļveidīgi matiņi. Lapas olveidīgi rombiskas, 6—7 (10) cm

garas, 1,6—3,5 cm platas, mala nevienādi zobaina, pamats ķīļveidīgs
vai apaļīgs, gals smails. (29. att. I.)

Aug dārzos, tīrumos, nezālienēs, ceļmalas. Bieži. Zied no jūlija
līdz oktobrim.

Izmanto lakstus un lapas.
Sastāvs. Proteīns (11,4—23%), minerālvielas — kalcijs (1,7%),

fosfors (0,2%), taukvielas, nedaudz celuloze (15—24%), alkaloīdi, lei-

cīns, karotinoīdi (12—62,9 mg%), askorbīnskābe (93—180 mg%).
Seklās leicīns (henopodīns), betaīns, paraholesterīns, ēteriskās eļļas
(henopodiju eļļa), ciete, minerālvielas — magnijs, dzelzs, sērs, silīcijs,
kālijs, kalcijs, fosfors. Sēklas indīgas.
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Lieto tautas medicīnā pie caurejas, vēdera sāpēm, pie histērijas,
galvas sāpēm, pie bronhiālās astmas (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, Jauj 2 stundas ievilkties, izkāstu lieto pa I—2

ēdamkarotēm 3 vai 4 reizes dienā), zarnu parazītu izdzīšanai; ārīgi
lieto pie ādas niezes, kašķa, pie angīnas rīkles skalošanai.

Balto balandu darbība ir nomierinoša, pretiekaisuma, sāpes rem-

dinoša.

Bastarda balandes — Chenopodium hybridum L.

Stumbrs 30—80 cm garš. Lapas ap 15 cm garas, 12 cm platas,
lielākajām lapām pamats sekli sirdsveidīgs, malā katrā lapas pusē
3 vai 4 palieli, smaili zobiņi. Ziedkopa bez lapām. Apziednis ar dzie-

dzermatiņiem. Augjlapas 2. (29. att. V.)
Aug nezālienēs. dārzos, ceļmalas, upmalās. Reti. Zied no jūnija

līdz septembrim.
Izmanto lakstus.

Sastāvs. Leicīns (henopodīns). Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā tāpat kā baltās balandes; ārīgi lieto pie ro-

zes, sāpju remdināšanai.

Cērmju balandes — Chenopodium anthelminticum L.

(henopodijs; Chenopodium ambrosioides L. var. anthelminticum L.)

Droga: Cērmju balandu sēklas — Semen Chenopodii anihelmin-

tici

Stumbrs līdz 150 (180) cm garš. Lapas eliptiskas vai rombiskas,
ļoti variablas, 12—15 cm garas, mala rupji zobaina. Ziedkopas lapu
žāklēs. AugJlapas 3—5. (29. att. III.)

Kultivē kā ārstniecības augu Aizkaukāzā. Dzimtene tropiskā
Amerika. Zied augustā, septembri.

Izmanto smalkākās zaru galotnes, sēklas, lapas.
Sastāvs. Ēteriskās ejjas (henopodiju eļļa; augjapvalkā — peri-

karpā 1,5—9%, lapās 0,2—0,6%). tajās askaridols (70%), n-cimols

(15%), Mimonēns, a-terpinēns, silvestrēns, č/-kampars, seskviterpēns,
saponīni.

Lieto pie askaridozėm, ankilostomidozēm, spalīšu izdzīšanai (aska-

ridolu, ko medicīnā sauc Oleum Chenopodii anthelmintici).
Tautas medicīnā lieto arī pie nervu slimībām, vita dejas, histērijas,

pie paralīzēm, kuņģa spazmām, pie klepus, nierakmeņiem (uz I glāzi
verdoša ūdens ņem V 2tējkaroti lakstu ar augļiem, lieto pa 1 ēdam-

karotei 3 reizes dienā); ārīgi lieto pie brūcēm (sasmalcinātas sēklas,

svaigas lapas).
Oleum Chenopodii anthelmintici bērniem dod tik pilienu, cik gadu,

bet ne vairāk kā 10, augstākais 12 pilienus; pieaugušiem dod V5,

augstākais 20 pilienus tukšā dūšā (vislabāk kapsulu veidā). Pēc

2 stundām dod caurejas līdzekli (vislabāk rīcinu eļļu, kas apvelkoši
ietekmē zarnu trakta gļotādas, kavē henopodiju eļļas uzsūkšanos un

tādējādi mazina toksiskumu). Caurejas līdzekli dod arī dienu pirms
ārstēšanās.

Atšķirībā no citiem antihelmintiem askaridols nonāvē gan dzirnum-

nobriedušās, gan dzimumnenobriedušās askarīdas un pēc askaridola

lietošanas vairs pa lielākai daļai nav atrodamas parazītu olas. Tera-

peitiskās devās vienreiz lietota henopodiju eļļa maz toksiska. Pār-

dozējot to vai pie individuālas nepanesības parādās nelabums,
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vemšana, vēdera sāpes, galvas reiboņi, krampji, pazeminās asinsspie-
diens, palēninās sirds darbība, rodas patoloģiskas novirzes nierēs,
aknas, tievajās zarnās, miegainība, aklums.

Cērmju balandu darbība ir izteikti antihelminta, nomierinoša, viegli
laksatīva, diuretiska, diaforētiska.

Cērmju balandes kā antihelmintu augu pazina Amerikā jau Ko-
lumbą laikā.

Homeopātijā izmanto svaigus ziedošus lakstus.

Sarkanās balandes — Chenopodium rubrum L.

Stumbrs s—Bo cm garš, kails, sarkanīgs. Lapas rombiskas, kailas,
2,5—9 cm garas, 1,5—3,8 cm platas, pamats ķīļveidīgs, mala nevie-
nādi zobaina. Apziedņa lapas 2—5. Putekšņlapas (1) 2—5. Augļla-
pas 2. (29. att. II.)

Au g dārzos, tīrumos, nezālienēs. Bieži. Zied no jūlija līdz

oktobrim.

Izmanto lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots, lakstos daudz olbaltumvielu.

Lieto tautas medicīnā pie saaukstēšanās, klepus, aizsmakuma, pret
vēdera aizcietējumiem (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti

drogas, Jauj I—21 —2 stundas ievilkties, lieto pa ēdamkarotei 3 vai 4 rei-

zes dienā); ārīgi lieto pie podagras, reimatisma sāpju remdināšanai

(svaigas lapas, žāvētu saplaucētu lapu apliekamos), pie hemoroīdiem

(2—3 ēdamkarotes svaigu vai žāvētu lakstu sasutina verdošā ūdenī,
ieliek plānas drānas maisiņā un uzliek slimajai vietai), pie brūcēm un

sasitumiem (svaigas, sasmalcinātas lapas).
Sarkano balandu darbība ir viegli laksatīva, mīkstinoša, pretiekai-

suma, sāpes remdinoša, dziedinoša.

Smaržīgās balandes — Chenopodium botrys L.

Stumbrs 15—50 cm garš. Augs viscaur ar lipīgiem dziedzermati-

ņiem. Lapas garenas, plūksnaini daivainas vai rupji strupi zobainas,

ziedkopā lapas veselas, mala bieži vien ieritinājusies. Apziedņa lapas
ar baltu šauru apmali. Putekšņlapas I—3. Augam tīkama smarža.

Aug smilšainās, akmeņainās vietās, tīrumos. Reti. Zied jūlijā,

augustā. Dzimtene Vidusjūras apgabals.
Izmanto lakstus.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas, tajās askaridols (80—85%).
Lieto tautas medicīnā pie astmas, spazmām, krampjiem, pie mig-

rēnas, elpas ceļu iekaisumiem.

Smaržīgo balandu šķidrs ekstrakts pazemina arteriālo asinsspie-
dienu, pastiprina sirds darbību, klīniski izmēģinātas pie hipertoniskās
slimības dažādās stadijās (Hvalibova, 1957., Gizatuļina, 1967.)

Jaunas balandu lapas lieto pārtikai, salātiem.

BALDRIĀNS, DZIEDNIECĪBAS — VALERIANA OFFICINALIS L

Droga: Baldriāna sakneņi ar sakneni — Rhizoma cum radicibti*

Valerianae

Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi līdz 5 cm gari, 3 cm resni, ar

garām bārkšu saknēm un īpatnēju baldriāna smaržu. Stumbrs stāvs,

dobs, rievains, 50—100 cm augsts. Lapas pretējas, plūksnaini dalītas

(sk. att.) 3—B cm garas, 0,3—2,5 cm platas, mala gluda vai ar retiem
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zoDiņicm, augšējās lapas sēdošas,

apakšējās ar katu. Ziedi čemurveidīgas
skarās. Kauslapas 5. Vainaglapas 5,

vainags zigomorfs, balts vai bāli vio-

leti rožains, 4—5 mm garš, ar mais-

veidīgu vai piešveidigu paplašinā-
jumu vainaga stobriņa vienā pusē.

Putekšņlapas 3. Aug|lapas 3, sēklotne

apakšēja, drīksnas 3. Augļi — riekstiņi
ar 10 plūksnainiem lidmatiņiem. (Sk.
I tabulu).

Aug mitros krūmājos, mežmalas,

pļavās, ūdeņu krastmalās. Bieži. Zied

no jūnija līdz septembrim.
levāc sakneņus un saknes, izrokot

tās ar dārza dakšām vai lāpstu. Vis-

labāk to darīt rudenī — septembrī, ok-

tobrī (nav ieteicams ievākt augustā, jo
saknes tad vēl aug), kad baldriāna

stumbri kļuvuši brūni, lapas sāk dzel-

tēt un nokalst. Izraktās auga pazemes
daļas rūpīgi attīra no zemēm un ātri

noskalo, lai tās nemirktu ūdenī un

neizskalotos iedarbīgās vielas. Lai

drogu ātrāk un labāk nomazgātu un

izžāvētu, resnākos sakneņus sagriež

gareniski 2 —3 daļās tā, lai pie katra

gabala paliktu arī garās bārkšu sak-

nes (bez bārkšu saknēm drogu aptie-
kas nepieņem). sagrieztus sakneņus visērtāk mazgāt pītā
kurvī, lejot tiem virsū ūdeni vai ielaižot kurvi apmēram līdz % upē,
ezerā vai citā ūdenī; kurvi zvalsta, kamēr visas zemes aizskalotas.

Nomazgātos sakneņus vienu diennakti apžāvē caurvējainā telpā,

pēc tam novieto 35—40° C temperatūrā mākslīgā siltumā (speciālās

žāvētavās, uz krāsnīm v. c.) 10—15 cm biezā kārtā un žāvēšanas laikā

tās laiku pa laikam apgroza. Nedrīkst pāržāvēt. Drogai stipra, baldriā-

nam raksturīga smarža. Sakneņu gabaliņiem jābūt 2—4 cm gariem,
I—3 cm resniem. Pēc prof. Svirlovska pētījumiem, visvairāk iedarbīgo
vielu ir sīkajās saknēs. Labākās kvalitātes droga ir gaiši brūna, sak-

nes resnākas par 2 mm (mērot tajā vietā, kur tās pie sakneņa sākas),
sliktākās kvalitātes — tumši brūna, saknes tievākas par 2 mm. Pie

sakneņiem nedrīkst būt par 1 cm garāku stumbra daļu vairāk par 3%.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas (0,5—2%). tajās /-limonēns, (5-fellandrēns,

/-kamfēns, pinēni, borneols, kariofillēns, yselinens, ykadinens, P-ele-
mēns, P-bizabolēns, /-mirtenols, d-terpineols, bornilizovalerianāts (no-
saka baldriāna smaržu) un citi skudrskābes, izovaleriānskābes, etiķ-

skābes, sviestskābes borneola un mirtenola esteri, proazulēns v. c;

brīva valcriānskābe, izovaleriānskābe, skudrskābe, etiķskābe, ābolskābe,

sviestskābe, stearīnskābe, palmitīnskābe u. c. organiskās skābes; alka-

loīdi valerīns, hatinīns; a-metilpirilketons, glikozīds valerīds, miec-

vielas, cukuri; valepotriāti (ap 5%; valtrāts, acetvaltrāts, dihidroval-

trāts un šo savienojumu šķelšanās produkti). Pretaudzēju aktivitāte.

Lieto pie sirds-asinsvadu neirozēm, pie vispārējas nervozitātes, uz-

budinājuma, bezmiega, histērijas, pie vairogdziedzera hiperfunkcijas,
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pret paaugstinātu uzbudinātību, nemieru un citiem klimaksa perioda
traucējumiem, pie gremošanas trakta spazmām u. c. (bieži kopā ar

citiem nomierinošiem un sirds līdzekļiem), pie mutes dobuma un mēles

kandidozēm (baldriāna ekstraktu; L. Krivomazovs, Kubaņas Medi-

cīnas institūtā).
Tautas medicīnā lieto arī pie epilepsijas, krampjiem, pie nervu

sistēmas satricinājumiem, satraukumiem, pie galvas sāpēm, išiasa, pie
kuņģa sāpēm, meteorisma, pret vemšanu (uz 1 glāzi novārīta atdzi-

suša ūdens ņem 1 ēdamkaroti sakneņu, Jauj slēgtā traukā 12 stundas

stāvēt, lieto pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā pirms ēšanas; uz 1

glāzi novārīta atdzisuša ūdens ņem 1 tējkaroti drogas, ļauj slēgtā
traukā 24 stundas stāvēt, izdzer vakarā pret bezmiegu; uz 5 daļām
70° spirta vai degvīna ņem 1 daļu vislabāk svaigu sakneņu, ļauj
1 nedēļu slēgtā traukā stāvēt, lieto pa 20—30, pat pa 60 pilieniem
vai V2tējkarotei 3 vai 4 reizes dienā; sakņu pulveri lieto pa I—31 —3 g
3 vai 4 reizes dienā), lenteņu izdzīšanai; ārīgi lieto pie acu sāpēm,
iekaisumiem (lakstu novārījumu apmazgāšanai, kompresēm), pret gal-
vas sāpēm (visa auga sasmalcinātas masas apliekamos), pie epilep-
sijas (vannas — uz 1 / ūdens ņem 1 ēdamkaroti sakņu), pret cērmēm

(klizmas).
Baldriāna uzlējumu — Infusum rhiz. cum rad. Valerianae 6,0

(10,0)—180,0—200,0 (pavāra kādas 5 minūtes), lieto pa ēdamkarotei

3 vai 4 reizes dienā.

Baldriāna tinktūru — Tinctura Valerianae lieto pa 20—30 pilie-
niem 3 reizes dienā. Tabulettae Extract. Valerianae (0,02) lieto pa 1

vai 2 tabletēm 2 vai 3 reizes dienā.

Baldriāns ir daudzu nomierinošu, sirds līdzekļu (Zeļeņina pilienu,
Cardiovalenutn, Corvaloltim, Valocordinum, Valocormidum u. c), kā

arī žultsdzinēju tēju sastāvdaļa.
Baldriāna sakneņus (Valeriana) izmanto arī homeopātijā.
Baldriāns nomierinoši ietekmē centrālo nervu sistēmu, sirds mus-

kuļu-nervu aparātu, sekmē koronāro asinsvadu paplašināšanos, tam

piemīt spazmolītiska un hipotensīva darbība, tas nedaudz pastiprina
zarnu trakta motoriskās funkcijas, nomāc tajos rūgšanas procesus.

Baldriānu neieteic lietot nepārtraukti ilgu laiku un lielā daudzumā,

jo tas var nomācoši ietekmēt gremošanas orgānus, izraisīt galvas
sāpes, nelabumu, uzbudinājumu un sirdsdarbības traucējumus.

Baldriāna alkaloīdi kompleksā antibakteriāli aktīvi pret Staphylo-
coccus aureus, Streptococcus hemoliticus, Corinebacterium diphteriae

gravis, Bacillus mesentericus, B. subtilis v. c, tomēr daudzas gram-

pozitīvas baktērijas un sēnes tie nemaz neietekmē. Asins seruma klāt-

būtnē antibakteriālā aktivitāte pazeminās 4—5 reizes.

Pēc izmēģinājumiem ar dzīvniekiem jāsecina, ka baldriāns ir diez-

gan toksisks — ievadot 2,5 ml subkutāni 18—20 g smagām baltām

pelītēm, tās nobeidzas dažās stundās (J. Rašba, M. Kačanska). Nav

konstatēts, kas nosaka preparāta toksiskumu — antibakteriālās vielas

vai balastviclas. Pēc Ševaljē datiem, baldriāna alkaloīdi nav toksiski.

Pierādījies, ka visaugstākā antibakteriālā iedarbība piemīt izvilkumam

ēterī sārma klātbūtnē, nevis alkaloidu maisījumam vai atsevišķiem

izdalītajiem alkaloīdiem.

Baldriāns ir oficināla droga 24 valstis, arī Padomju Savienībā.

Baldriānu viegli kultivēt. Visvairāk sakņu iegūst otrajā gadā. Vis-

lielākais sakņu pieaugums un visvairāk tajās ekstraktvielu ir periodā,
kad atmirst virszemes daļas un izsējušās sēklas, t. i., septembra bei-
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gās, oktobri. Augus galotņojot, sakņu raža pieaug par 50—70%, pie
tam pieaug ari ēterisko e||u un ekstraktvielu bioloģiskā aktivitāte.

Baldriāns nosaukts senās Romas imperatora Valeriana vārdā (la-

tiņu valodā valere — esi vesels, esi sveiks). Baldriānu piemin jau
Plīnijs. Sevišķi plaši baldriāns lietots 18. gs., kad tas bija viens no

svarīgākajiem ārstniecības līdzekļiem.

BALTDADŽI, AKANTU — ONOPORDON ACANTHIUM L.

Droga: Baltdadžu laksti — Herba Onopordinis acanthii

Divgadīgs lakstaugs, viscaur ar dzeloņiem. Stumbri 0,8—2 m gari,

spārnaini, zarojas augšda|ā; spārni līdz 1,5 cm plati. Lapas nolaide-

nas, plūksnaini šķeltas, 12—30 cm garas, ar pelēcīgu matiņu voi-

loku, retumis kailas. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, apaļos, 3—5 cm

platos kurvīšos zaru galos. Vīkala lapas vairākās rindās. Kurvīša
gultne ar robainām bedrītēm. Kausmatiņi sarveidīgi, vairākās rindās

un izveido augļa lidaparātu. Vainaglapas 5, purpursārtas, vainags

stobrveidīgs, apmale dziļi šķelta. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne

apakšēja, viencirkņa. Auglis sēklenis 0,4 —0,6 cm garš. (30. att.)
Kultivē. Dzimtene Mediterānais apgabals. Zied no jūnija līdz

septembrim.

30. att. Akantu baltdadži — Onoporāon acanthium L.
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Izmanto ziedu kurvīšus un lakstus, kurus ievāc ziedēšanas sakumā.

Sastāvs. Lakstos alkaloīdi (0,05%); arktiopikrīns, inulīns, saponīni.
Sēklās taukas eļļas (30—35%), alkaloīdi. Sastāvs maz izpētīts.

Lieto tautas medicīnā pie audzējiem (dzemdes, ādas v. c), pie
skrofulozes, sejas ādas tuberkulozes; pie urīnpūšļa slimībām, reima-

tisma, kā asinstīrītāju līdzekli pie dažādiem ādas izsitumiem (ziedu
vai lakstu uzlējumu — uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti

drogas, lieto pa
l/2—1 glāzei 3—4 reizes dienā; lapu pulveri lieto pa

3—4 tējkarotēm dier»ā, uzdzerot ūdeni), pret caureju un hemoroīdālu

asiņošanu, pret klepu, astmu, krampjiem; ārīgi lieto pie acu slimī-

bām (ziedu uzlējuma kompreses), pie strutojošām brūcēm, augoņiem,
furunkuļiem (uzlējumu, novārījumu vai svaigu sulu), pie kašķa, gal-
vas ādas kraupja (apziež ar svaigu sulu), pie dažādiem audzējiem
(lakstu vai ziedu uzlējumu apmazgāšanai, apliekamiem, svaigu sulu

apziešanai).

Izmēģināts kā profilaktisks līdzeklis pret metastāžu veidošanos pēc
audzēju operācijām, pie ādas audzējiem, čūlām, sejas ādas tuberku-

lozes, skrofulozes. Baltdadži maz toksiski, arī ilgstoši lietojot neiz-

raisa blakus parādības.
Baltdadžu darbība ir kardiotoniska — pieaug sirds saraušanās

spēks, sašaurinās perifērie asinsvadi, paaugstinās arteriālais asinsspie-
diens un gludās muskulatūras tonuss, palielinās diurēze, baltdadži

sekmē asins recēšanu, aktīvi pret stafilokokiem un citiem mikroorga-
nismiem (nonāvē tos vai aizkavē attīstību). Piemīt pretaudzēju akti-
vitāte. Preparāti mazās devās uzbudina, lielās nomāc centrālo nervu

sistēmu.

Lakstu uzlējumu — Inf. herb. Acanlhii 15,0—200,0 ( ļauj ievilkties

4 stundas, pēc tam izkāš) lieto pa
l /2—1 glāzei 3 vai 4 reizes dienā.

Lapu pulveri lieto pa 3—4 tējkarotēm dienā, uzdzerot udeni. Ārīgi
lieto stiprāku uzlējumu.

Krimas baltdadžu — Onopordon tauricumWilld. sakņu novā-

rījums ar panākumiem lietots pie dzemdes audzējiem (Transporta mi-

nistrijas Centrālajā rentgenoradioloģiskaja klīniskajā slimnīcā); tam

liela antibiotiska aktivitāte (Osborns, 1940.). Tautas medicīnā lieto

pie dzemdes un ārējiem audzējiem, strutojošām brūcēm.

BANĀNI — MUSA PARADISIACA L.

Daudzgadīgs subtropu augs. Dzimtene Dienvidaustrumāzija, no

kurienes tie ieaudzēti Āfrikā, Amerikā. Viens no pašiem pirmajiem

augiem, ko cilvēki sākuši kultivēt. Daudzās zemēs banāni aizstāj

maizi, sakņaugus, gaļu un citus produktus.
Izmanto augļus.
Sastāvs. Ciete, cukuri (25%), celuloze, pektīnvielas, ābolskābe, mi-

nerālvielas (daudz kālija, varš), biogēni amīni serotonīns, katehol-

amīns, norprinefīns. dopamīns, askorbīnskābe (7 mg%), tiamīns

(0,02 mg%), riboflavīns (0,03 mg%), nikotīnskābe, karotini.

Lieto dietoterapija pie aterosklerozes, hipertoniskās slimības, pie
kuņģa slimībām, čūlām, enterītiem, kolītiem, pie nefrītiem, aknu sli-

mībām (augļus), pie asins izplūdumiem kuņģī un divpadsmitpirkstu
zarnā (augļu sulu), pie dizentērijas, holēras, kā pretkrampju un no-

mierinošu līdzekli pie histērijas, epilepsijas (stumbru sulu), lenteņu iz-
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dzīšanai (saknes, sakņu vai visa auga pelnus, augļu kātiņus); ārīgi
lieto pie apdegumiem (lapas). Gatavi banāni nav ieteicami tukliem

cilvēkiem, diabētiķiem (diabētiķi var lietot negatavus banānus), kā

arī pie paaugstināta kuņģa skābuma.

BĀRBELES, PARASTĀS — BERBERIS VULGARIS L,

Drogas: Bārbeļu augļi — Fructus Bcrberidis

Bārbeļu sakņu mizas — Cortex radicis Bcrberidis vulgaris

Bārbeļu stumbru mizas — Cortex Berberidis ligni
Bārbeļu lapas —

Folia Berberidis

Vasarzaļš krūms. Miza gluda, pirmā gada dzinumiem dzeltenīga,
vēlāk pelēka; tai rūgta garša. Stumbri līdz 3 m augsti. Garvasu lapas
pārveidojušās I—21 —2 cm garos, trisžuburainos ērkšķos (atvasēm ērkšķi

ar 5—7 žuburiem), no kuru žāklēm izaug īsvasas. Lapas pamīšus, uz

īsvasām pušķos, vienkāršas, veselas, iegareni otrādi olveidīgas, 1,5—

3 cm platas, līdz 5 cm garas, mala dzeloņaini zobaina, gals ieapaļš,
pamats ķīļveidīgs, kāts 1,5—2 cm garš. Ziedi smaržīgi, 4—6 cm garos,

nokarenos ķekaros. Kauslapas 6, dzeltenas, 2 gredzenos. Vainaglapas
6, dzeltenas, 2 gredzenos Putekšņlapas G, divi gredzenos. Augļ-
lapa 1, sēklotne augšēja, drīksna sēdoša, galviņveidīga. Ogas spilgti
sarkanas, ap 1,2 cm garas, sēklas 2. (Sk. VIII krāsaino tabulu un 31. att.)

Au g saulainās, sausās vietās. Bieži. Zied maijā, jūnijā.
Izmanto augļus (ievāc augustā, septembrī), sakņu un stumbru

mizu (ievāc pavasarī), lapas (ievāc no maija vidus līdz jūlijam).
Sastāvs. Alkaloīdi berberīns, berberidīns, oksiakantīns, berbamīns,

palmatīns, kolumbamīns, leontidīns, jatrorizīns; ēteriskās eļļas (zie-
dos), organiskas skābes (augļos), askorbīnskābe (lapās 100—

200 mg%, augļos līdz 150 mg%), tokoferols (lapās 39 mg%).
Lieto pie atoniskām asiņošanām pēcdzemdību periodā un dzemdes

subinvolūcijas, pret asiņošanām, kuru cēlonis iekaisumi (lapu tinktū-

ru), kā žultsdzinēju pie kroniskiem hepatītiem, hepatoholecistīta, hole-

cistīta, žultsakmeņu slimības (berberīna sulfātu — Berberini sidfas).
Tautas medicīnā lieto arī pie plaušu, kuņģa, deguna asiņošanas

(uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 20 g žāvētu augļu, uzvāra, ļauj
5 stundas stāvēt, lieto pa '/a glāzei; uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

10 g lapu, lieto pa ēdamkarotei 2—o reizes dienā; uz V 2t degvīna

ņem 30—50 g sakņu mizas, lieto pa 2—3 tējkarotēm dienā), pie nieru

un aknu slimībām, pie dzeltenās kaites un čūlas slimībām (uz 1 glāzi
ūdens ņem 6 g sakņu mizu, lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā),
kā žultsdzinēju. ēstgribas rosināšanai (augļu vai sakņu uzlējumu —

uz 1 / ūdens ņem 100 g sakņu, savāra, lieto pa 2 ēdamkarotēm

3 reizes dienā; uz 2 glāzēm verdoša ūdens ņem 1 tējkaroti sasmalci-

nātu sakņu, lieto pa {U glāzei 4 reizes dienā), kā diurētisku līdzekli

pie tūskām (augļus, saknes), pie akūta locītavu un sirds reimatisma,
podagras, lumbago (sakņu mizas), kā nomierinošu līdzekli, pie nei-

rastēnijas (augļus), pie kāju krampjiem (mizas), kā sirds līdzekli

(ziedus, augļus), pin palielinātas liesas pēc malārijas (sakņu mizas,
lapas, augļu novārījumu), pret cingu (augļus, lapas), kā tonizējošu,
vieglu caurejas līdzekli pie vēdera aizcietējumiem, hemoroīdiem (lapu
uzlējumu, sakņu mizas — uz 400 g vīna ņem 30 g sakņu mizas, litjto
pa 3—4 tējkarotēm dienā), kā savelkošu un pretiekaisuma līdzekli pie

caurejām, pie saaukstēšanās (augļus), pie pleirītiem, bronhītiem,
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plaušu tuberkulozes (sakņu mizas), pie malārijas (ziedus); ārīgi lieto

pie mutes un rīkles gļotādas iekaisumiem (lapu, augļu uzlējumu ska-

lošanai), pie brūcēm (svaigu augļu sulu).
Berberini sulfas lieto pa I—2 tabletēm (0,005) 3 reizes dienā pirms

ēšanas. Ārstēšanās kurss 2—4 mēneši. Kontrindicēts grūtniecības pe-
riodā.

Bārbeļu lapu tinktūru
— Tinctura foliorutn Berberis lieto pa 30

pilieniem 3 reizes dienā (2—3 nedēļas).
Bārbeļu sakņu mizu uzlējumu — /;?/. rad. Berberis 6,0—200,0 lieto

pa ēdamkarotei 3 reizes dienā (kā žultsdzinēju). Lapu uzlējumu (vai

novārījumu) — Inf. fol. Berberis 10,0—200,0 lieto pa ēdamkarotei

2—6 reizes dienā (pret asiņošanu).
Homeopātijā izmanto žāvētas sakņu mizas (Berberis).
Bārbeļu mizas ir Cholelitinum 1, 3 sastāvā, lieto kā žultsdzinēju.
Berberīna darbība ir daudzpusīga —

tas pazemina arteriālo asins-

spiedienu, sekmē asins recēšanu, palēnina sirds darbību, pastiprina
dzemdes muskulatūras kontrakcijas, veicina žults sekrēciju; tam pie-
mīt antimikroba aktivitāte pret daudzām baktērijām, sēnēm un pro-

tistiem — leišmaniozes un malārijas izraisītājiem.
Berberīnu pirmoreiz izdalīja 1835. gadā. Tas ir viens no augos

izplatītākajiem alkaloīdiem un sastopams arī magoņu, gundegu, rūtu,

menispermu u. c. dzimtu augos.

BAROSMA, BĒRZVEIDIGĀ — BAROSMA BETULINA

Barti, et Wendl.

Droga: Barosmas (buko) lapas — Folia Bucco

Āfrikas dienvidos sastopams krūms. Stumbri ap 3 m gari. Lapas

un ari zari pretēji.
Izmanto lapas.
Sastāvs. Salicilskābe, ēteriskās eļļas (2%) ar mētru un kampara

smaržu, tajās limonēns u. c. terpēni; diosfenols (bukokampars, 40—

60%); flavonglikozīds barosmīns, hosperidīns; gļotvielas, sveķi.
Lieto kā sviedrēšanas, diurētisku līdzekli pie infekciozām urīnceļu

saslimšanām, pie reimatisma.

Zinātniskajā medicīnā uzņemts 1821. gadā, oficināla droga An-

glijā, Cehoslovakijā u. c.

Buko ekstraktu — Extractum Bucco fluidum gatavo arī no citām

barosmu sugām.

BAZILIKS, PARASTAIS — OCIMUM BASILICUM L.

Droga: Bazilika laksti — Herba Basilici

Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs 20—40 (70) cm augsts, četršķaut-

nains. Lapas pretējas, vienkāršas, veselas, olveidīgas, ar katu, pamats

viegli sirdsveidīgs, gals smails, mala neizteikti zobaina vai gluda.
Ziedi divdzimumu, zigomorfi, pa nedaudziem pušķos lapu žāklēs.

Kauslapas 5, kauss divlūpains, ar matiņiem. Vainaglapas 5, baltas

vai bāli rožainas, vainags divlūpains, augšlūpa ar 4 zobiņiem, apakš-

lūpa vesela. Putekšņlapas 4. Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Auglis
4 riekstiņu skaldauglis. (31. att.)

Kultivē. Ne bieži. Zied no jūlija līdz rudenim. Dzimtene Dien-

vidāzija, Dienvidāfrika.
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31. att. Parastās bārbeles — Berberis vulgaris L. (pa kreisi)
parastais baziliks — Ocimum basilicum L. (pa labi).

Izmanto ziedošus lakstus. Augam līdz ziedēšanai ļoti tīkama bal

zarna smarža.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas (0,02—0,07%; tajās metilhavikols, eige-
nols, cineols, linalools, ocimēns, pinēns, kampars v. c.), rūgtvielas,
tannīni (5%), saponīni (zīmes).

Lieto ēstgribas un gremošanas veicināšanai, kā pretiekaisuma
līdzekli pie gremošanas trakta kroniskiem iekaisumiem, pret kolikām,

meteorismu; pie urogenitālo orgānu iekaisumiem; pie elpas ceļu iekai-

sumiem un klepus.
Tautas medicīnā lieto arī piena sekrēcijas veicināšanai, pie saauk-

stēšanās, drudža, pie gonorejas; ārīgi lieto grūti dzīstošu brūču un

ekzēmu dziedināšanai, pie aizsmakuma, angīnas (skalošanai), pret
zobu sāpēm (novārījumam pieliek nedaudz vārāmās sāls), pie vidus-

auss strutaina iekaisuma (svaigu lapu sulu), pret dažādu kukaiņu
kodumiem, aromātiskām vannām un kompresēm.

Uzlējumam uz 2 glāzēm verdoša ūdens ņem I—2 tējkarotes dro-

gas (dienas deva).

Homeopātijā izmanto svaigas lapas (Basilicum).
Baziliku Senajā Grieķijā plaši lietoja pie dažādām slimībām.

Kulinārijā lieto kā garšvielu. Sausi laksti kairina deguna gļot-
ādu un izraisa šķavas.
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Padomju Savienībā kultivē eige n o I a baziliku — Ocimutn

gratissimum L., kura ēteriskajās c|ļās līdz 75% eigenola un kam-

para baziliku — 0. tnenthaefolium Hoehst., no kura ieguva
kamparu (tagad kamparu rentablāk iegūt no dižeglēm).

BEBRUKĀRKLIŅI — SOLANUM DULCAMARA L.

Droga: Bebrukārkliņu stumbri — Stipites Dulcamarae

Bebrukārkliņu lapas — Folia Dulcamarae

Daudzgadīgs lakstaugs vai puskrūms. Sakneņi ložņājoši. Stumbrs

30—200 (500) cm garš, kāpelējošs. Lapas pamīšus, vienkāršas, 4—

12 cm garas, 1,5—6 cm platas, mala gluda, pamats ieapalš vai šķēp-
veidīgs, pie pamata bieži vien I—21 —2 plūksnas, gals smails. Ziedi noka-

renos, gandrīz vairogveidīgos ritu|os pa B—lB.8—18. Kauslapas 5, saaugu-

šas. Vainaglapas 5, sekli saaugušas, vainags riteņveidīgs, aktinomorfs,

violets, līdz 2 cm diametrā. Putekšņlapas 5, putekšnīcas dzeltenas,
izveido ap irbuli stāvu, slēgtu kolonu. Augjlapas 2. Sēklotne aug-

šēja, drīksna galviņveidīga. Ogas sarkanas, līdz 1,5 cm garas, ar di-

viem cirkņiem un daudzām sēklām. (32. att.)
Aug mitros krūmājos. Diezgan bieži. Zied no jūnija līdz sep-

tembrim. Indīgs.
Izmanto vienu līdz trīs gadus vecus stumbrus; ievāc pavasarī līdz

lapu plaukšanai (maijā) vai rudenī, kad nobirušas lapas.
Sastāvs. Solanīns, solaceīns, solanidīns, glikozīds rūgtviela dulka*

marins, soladulkamarīns, soladulcinīni, lapās soladulcidīns, solasodīns,

tomatidenols, gekogenīns, diosgenīns, jamogenīns, aglikoni solamar-

gīni, solasodīns, glikons galaktoze; rūgtvielas, miecvielas, ciete, sveķi,

cukuri, karotinoīdi.
Lieto pie kroniskām ādas slimībām, kuru cēlonis vielu maiņas

traucējumi (pie skrofulozes, eksudatīvās diatēzes, ekzēmām, psoria-

zes, niezes, nātrenes v. c), kā diurētisku līdzekli.

Tautas medicīnā lieto ari pie kroniska bronhīta, tuberkulozes, as-

tmas, garā klepus, gripas, mandeļu un vidusauss iekaisuma, pie neir-

aļģijam, reimatisma, podagras (uz 2 glāzēm ūdens ņem 1
— P/2

ēdamkarotes drogas, vāra apmēram 1 stundu, lieto pa ēdamkarotei

2 vai 3 reizes dienā), pie dzeltenās kaites, pie caurejām, pret pār-
lieku asiņojošām menstruacijām un dzimumsfēras uzbudinātību; ārīgi
lieto kārpu nodzīšanai; izmanto ari zarnu parazītu izdzīšanai.

Bebrukārkliņu stumbru novārījumu — Decoct. stip. Dulcamarae

15,0—200,0 lieto pa desertkarotei 3 reizes dienā (pie skrofulozes, ādas

slimībām).
Uzlējumu — Inf. stip. Dulcamarae 1,5—3,0 — 150,0—200,0 (uz 1

glāzi ūdens ņem 1 tējkaroti drogas) izlieto vairākās reizēs dienā

(prof. S. Tomiļins).
Tinktūru 10% lieto pa 10 pilieniem 2 vai 3 reizes dienā, lapu pul-

veri pa 0,5 g 2 reizes dienā.

Bebrukārkliņi ir pretskrofulozes tējas Averinum sastāvdaļa.
Homeopātijā izmanto jaunos dzinumus ar lapām (Dulcamara).
Bebrukārkliņu darbība ir savelkoša, viegli narkotiska, nomierinoša,

sāpes remdinoša, pretiekaisumu, diaforētiska, diurētiska, žultsdzinēja,
tie uzlabo vielu maiņu.

Jālieto piesardzīgi, jo augs ir indīgs. leēdot lie-

lākā vairumā bebrukārkliņu ogas, parādās galvas sāpes, reibonis,
vemšana, pat bezsamaņa.
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BENEDIKTDAD2I — CNICUS BENEDICTUS L.

Drogas: Benediktdadžu laksti — Herba Cardui benedicli

Benediktdadžu augji (sēklas) — Fructus (Setnen) Cardui

benedicti

Viengadīgs lakstaugs, viscaur ar lipīgiem dziedzermatiņiem.
Stumbrs 20—70 cm augsts, zari nokareni. Lapas rozetē un pamīšus,
līdz 20 cm garas, plūksnaini daivainas vai šķeltas, uz stumbra tās

sēdošas, rozetē — ar kātu; lapu mala dzeloņaini zobaina. Ziedi kur-

vīšos zaru galos, kurvīši līdz 2 cm diametrā. Kurvīša gultne ar plēk-
snītēm, vīkala lapas vairākās rindās, pārvilktas it kā ar zirnekļa

tīklu, galotnē tām brūngans plūksnains dzelonis. Kausa matiņi 2 rin-

dās. Ziedi dzelteni, kurvīša ārmalā sterili, ar 3 saaugušām vainag-
lapām, vidū — divdzimumu, ar 5 vainaglapām. Putekšņlapas 5.

Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. Auglis sēklenis ar lidmatiņiem (lid-

auglis). (32. att.)

Kultivē. Zied jūnijā, jūlijā. Dzimtene Dienvideiropa.

32. att. Bebrukārkliņi — Solanum dulcamara L. (pa kreisi), bene-

diktdadži —
Cnicus benedictus L. ar ziedkopu (pa labi).
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Izmanto ziedošus lakstus (zaru galotnes; ievāc ziedu laikā) un

aug|us.
Sastāvs. Glikozīdiska rūgtviela knicīns, gļotvielas, tannīns (8%),

sveķi, ēteriskās eļļas, nikotīnskābe. Sastāvs maz izpētīts. Sēklās tau-

kas eļļas (24—28%), rūgtvielas. Pretaudzēju aktivitāte.

Lieto kā amara pura ēstgribas un gremošanas veicināšanai; kā

žuitsdzinēju pie aknu slimībām.

Tautas medicīnā lieto arī pie audzējiem, kuņģa čūlas, vēdera aiz-

cietējumiem, pret meteorismu, kā vemšanas, diurētisku līdzekli pie
urīnsmiltīm, kā sviedrēšanas līdzekli, pret mazasinību, nervu sistēmas

stimulēšanai, pie sirds darbības traucējumiem, pie astmas, bronhīta;
menstruāciju regulācijai (uz 2 glāzēm verdoša ūdens ņem IV2 ēdam-

karotes drogas, lieto pa V 2glāzei 4 reizes dienā); ārīgi lieto pie
gangrenas (bulgāru tautas medicīnā), pie grūti dzīstošām brūcēm.

Benediktdadži ir vācu medicīnā daudzu tēju sastāvdaļa. Kontr-
indicēts pie nieru iekaisuma. Lielas devas izraisa grēmas, vemšanu,

kolikas, caureju.

BERGAMOTES — CITRUS BERGAMIA Risso

Mūžzaļi, pazemi koki bez ērkšķiem. Lapas pamīšus, vienkāršas,
veselas, ar ēterisko eļļu dziedzeriem. Ziedi aktinomorfi, divdzimumu,

balti vai iesārti ar jauku smaržu. Auglis zelta dzeltens apaļīgs vai

bumbicrveidīgs hesperīdijs.
Audzē Itālijā (1950. gadā ieguva 119000 kg bergamotu eļļas),

Francijā, Grieķijā u. c. Dienvideiropas zemēs. Padomju Savienības

dienvidos sastopami tikai atsevišķi koki. Bergamotes agri un bagātīgi
ražo, bet necieš aukstumu.

Izmanto augļus.
Sastāvs. Cukuri, organiskās skābes (citronskābe v. c), pektīnvie-

las, ēteriskās eļļas (mizā 1—3%), tajās linalilacetāts (30—40%, no-

saka bergamotu īpatnējo smaržu), limonēns, citrāls u. c. terpēni, brīvs

linalools, hesperidīns, hlorofils, furokumarīni bergaptols, bergamotīns.
Lieto ziežu u. c. līdzek|u aromatizācijai, kosmētikā (matu eļļām),

parfimērijas rūpniecībā (bergamotu eļļu — Oleurn Bergatnottae). No

augļu mīkstuma iegūst citronskābi.

Bergamotu eļļu izmanto arī kā insekticīdu (piemēram, pret gal-
vas utīm) un mikroskopēšanas tehnikā. Ja ādu ieberzē ar odekolonu

(piemēram, Ķelnes ūdeni), kas satur bergamotu eļļu, un pēc tam ļauj
apspīdēt saulei (iedarboties ultravioletajiem stariem), āda iegūst tumšu

pigmentacijų; ultravioleto staru ietekmē var rasties pat dermatīts.

BERGĒNIJAS, BIEZLAPAINĀS — BERGENIA CRASSIFOLIA

(L.) Fritsch

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbri 10—50 cm augsti. Lapas ro-

zetē, pārziemo zem sniega. Lapas plātne plati eliptiska, neizteikti ol-

veidīga, 3—35 cm gara, pamats sekli sirdsveidīgs vai ieapaļš, mala

nevienādi strupi zobaina. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, daudzzie-

dainā ķekarā. Kauslapas 5, saaugušas. Vainaglapas 5, rožainas, 1—

1,2 cm garas. Putekšņlapas 10. AugĮlapas 2 (3), sēklotne vidēja.
Auglis pogaļa. (33. att.)

Izmanto saknes, sakneņus un lapas. levāc jūnijā, jūlijā.
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33. att. Biezlapainās bergēnijas — Bergenia crassifolia (L.) Fritsch.

Sastāvs. Sakneņos un saknēs amorfas gallotannīna grupas miec-
vielas (15—25%; tajās B—lo% tannīna, ap 35% gallusskābes), berge-
nīns (izokumarīna atvasinājums), brīvi pofifenoli, glikoze (6,570).
saharoze (2,5%), ciete. Lapās miecvielas (10—35%; pirogallolskābes
un pirokatehīnamīdu maisījums), brīva gallusskābe, arbutīns (līdz
22%; hidrohinons+glikoze), brīvs hidrohinons (2—4%), askorbīn-

skābe, karotini.

Lieto pie enterītiem, kolītiem, enterokolītiem un citām neinfekcio-

zām gremošanas trakta saslimšanām (20—25 pilienus sakņu ekstrakta

dienā), pret asiņošanu, pie urīnceļu iekaisumiem (lapu preparātu berg-
krassīnu vai bergalbinu); ārīgi lieto pie dzemdes kakla erozijām, pie
stomatītiem, gingivītiem (skalošanai).

Tautas medicīnā lieto arī pie dizentērijas, caurejas, nieru un

plaušu iekaisumiem, pie tuberkulozes, paaugstinātas temperatūras un

drudža, pie galvas sāpēm, reimatisma (uz 1 glāzi ūdens ņem 2 tēj-
karotes sakņu, lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā), kā tonizējošu
līdzekli (lapu tēju); ārīgi lieto pret smaganu asiņošanu (uz l/2 glāzi
verdoša ūdens ņem 2 tējkarotes sakņu), pie dzimumorgānu
slimībām (skalošanai lieto ekstrakta atšķaidījumu — uz 1 glāzi ūdens

ņem 3 ēdamkarotes sasmalcinātu sakņu, iztvaicē pusi šķīduma; uz

I / novārīta ūdens ņem 1 ēdamkaroti šāda ekstrakta), grūti dzīstošu
brūču dziedināšanai (apkaisa ar sakņu pulveri).
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Bergēniju darbība ir savelkoša, pretiekaisuma, antiseptiska, bak-

tericīda (pret dizentērijas nūjiņu). Bergēnijas ir pasaulē labākais ar-

butīna augs, no tām arbutīnu iegūst rūpnieciski. No bergēnijām
iegūst arī tannīnu un gallusskābi.

BĒRZI — BETULA L.

Drogas: Bērzu pumpuri — Genimae Betulae

Bērzu lapas — Folia Betulae

Bērzu mizas — Cortex Betulae

Vasarzaji, līdz 20 m augsti koki. Miza gluda, balta. Pumpuri
3—7 mm gari. Vainags plašs, skrajš. Lapas pamīšus, veselas, mala

zobaina, gals smails. Ziedi viendzimuma. Vīrišķie ziedi nokarenās, līdz

10 cm garās spurdzēs, apziedņa lapas 2, putekšņlapas 2—4 (3—6).
Sievišķie ziedi sākumā stāvās, vēlāk nokarenās, 2—4 cm garās spur-
dzēs, apziedņa nav, augļlapas 2; seglapas saaug ar 2 pieziedlapām
un izveido augļa zvīņu, kuras žāklē atrodas 3 (2) spārnaini riekstiņi.

Zied aprīlī, maijā.

Āra bērzs — Betula pendula Rth.

Miza pie stumbra pamata saplaisājusi, melna, jaunie zari ar kārp-

veidīgiem dziedzeriem. Lapas plati trīsstūrainas vai rombiskas, 3,5—7

cm garas, 2,5—4 cm platas, kailas, pamats strups vai ķīļveidīgs.
A u g mežos, tīraudzēs.

Purva bērzs — Betula pubescens Ehrh.

Miza pat līdz stumbra pamatam gluda, balta. Lapas olveidīgas
vai olveidīgi rombiskas (34. att.) 4—6 cm garas, 2,5—5 cm platas,
apakšpusē dzīslojuma stūros ar matiņiem, pamats ieapaļš, plati ķīļ-
veidīgs vai mazliet sirdsveidīgs.

Aug mitrās, purvainās vietās.

Izmanto pumpurus un lapas, retāk mizas. Pumpurus ievāc agri

pavasarī (martā, aprīlī, maija sākumā), kad tie piebrieduši, sveķaini

un ļoti aromātiski, bet vēl nav izplaukuši. Pumpurus ievāc kopā ar

zariem un, sasietus kūlīšos, žāvē atklātā vietā, telpā vai īpašās kal-

tēs 25—30 °C temperatūrā. Kad pumpuri izžuvuši, tos nolauž Vio za-

riem. Pareizi izžāvētiem pumpuriem ir patīkama smarža un īpatnēja
savelkoša rūgtena garša. Lapas ievāc pavasarī. Žāvē tumšā, labi vē-

dināmā vietā telpā vai ēnā laukā. Visas bērzu drogas var lietot ari

svaigā veidā, ņemot attiecīgi lielākā daudzumā.

Pumpuru drogā nepilnīgi attīstītu vai paplaukušu pumpuru ne-

drīkst būt vairāk par 2%.
Sastāvs. Pumpuros ēteriskās eļļas (tajās ir betulēns, diciklisks

spirts betulols, betulenolskābe), naftalīns, 5-oksi-7,4-dimetoksiflavons,

miecvielas, saponīni, askorbīnskābe, fitoncīdi. Lapās ir ēteriskās eļļas,

betuloretīnskābe, askorbīnskābe (2,8%), miecvielas (5—9%), saponīni
(2—3%), miricetīna 3-galaktozīds, hiperozīds, triterpēnspirti folien-

triols un folientetrols, karotini, fitoncīdi. Mizās ir triterpēnspirts be-

tulīns (betulenols), glikozīdi betulozīds, gaulterīns; miecvielas, alka-

loīdi, ēteriskās eļļas; subenns. Bērzu sulas satur cukuru (ap 2%).

kalcija, magnija, dzelzs šālis, miecvielas, ābolskābi, aromātiskas vie-

las.
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34. alt. Purva bērzs — Betula pubescens Ehrh.

Lieto kā diurētisku līdzekli pie tūskām, kuru cēlonis sirds-asins-

vadu nepietiekamība, kā žultsdzinēju pie holecistitiem (pumpuru un

lapu uzlējumu vai tinktūru), pie avitaminozēm (lapu uzlējumu), kā

atklepošanas līdzekli pie bronhitiem, traheītiem (pumpuru uzlējumu),
kā sviedrēšanas līdzekli (lapu un pumpuru uzlējumu), pret askari-

dozėm (no darvas izdalītās ēteriskās e|jas), kā adsorbentu saindējo-
ties ar baktēriju toksīniem, indēm, pret meteorismu (aktīvo ogli);
ārīgi lieto pie lēni granulējošām brūcēm, izgulējumiem, ādas iekai-

sumiem (pumpuru tinktūru), pie dzemdes kakla erozijām un iekai-

suma procesiem (pumpuru vai lapu 20% uzlējumu vanniņas vai

tamponus), pie gingivītiem, stomatītiem (pumpuru uzlējumu skalo-

šanai), pie parazitārām ādas slimībām, ekzēmām, zvīņēdes, kašķa



142

u. c. (mizu pārtvaices produktu Pix liąuida Betulae), pie taukās sebo-

rejas ar niezi (bērzu darvu ar eitiem komponentiem), brūču apda-
rei joda vietā (kara laikā lietoja pumpuru 20% tinktūru), matu

kopšanai (bērzu ūdeni), roku ādas kopšanai (pie sasprēgājušas ādas,

atnadžiem; krēmu «Bepe3HJib», kas satur pumpuru uzlējumu).
Tautas medicīnā lieto pie kuņģa katariem, čūlas slimībām, kuņģa

neirozēm (pumpuru tinktūru vai uzlējumu; uz 100 g degvīna ņem

10 g pumpuru, nostāvina 10 dienas, lieto pa 30—40 pilieniem 3 rei-

zes dienā; uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti pumpuru, ļauj
ievilkties I—2 stundas vai pavāra 15 minūtes, dzer pa ēdamkarotei

3—4 reizes dienā); pie kroniskām caurejām, žultsakmeņiem, kronis-

kām nieru slimībām un urīnakmeņiem (pumpuru tinktūru; lapu vai

pumpuru uzlējumu — uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 2 tējkarotes
lapu vai 1 tējkaroti pumpuru, pavāra 10—15 minūtes vai Jauj ievil-

kties 5—6 stundas, kad atdzisis, pieliek nedaudz dzeramās sodas;
lieto pa V 2glāzei 2 reizes dienā); pie cingas (lapu uzlējumu), pie
plaušu tuberkulozes (koksnes darvu), angīnas (sulu), pie mazasinības

(lapu uzlējumu, sulu), kā asinstīrītāju līdzekli pie dažādām ādas sli-

mībām, izsitumiem, skrofulozes (lapu uzlējumu), pie saaukstēšanās

un sāpēm locītavās, reimatisma, podagras, muskulu sāpēm, krampjiem
(pumpuru vai lapu uzlējumu; uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem I—2

tējkarotes lapu, Jauj vairākas stundas ievilkties, dzer pa V 2glāzei
2 reizes dienā), pie aterosklerozes (lapu vai pumpuru tinktūru, uzlē-

jumu); cērmju, spalīšu izdzīšanai (uz 2 glāzēm verdoša ūdens ņem
1 ēdamkaroti pumpuru vai 2 ēdamkarotes lapu, vāra 15 minūtes, dzer

pa ēdamkarotei 3—4 reizes dienā), pret grēmām (mizas pelnus);
ārīgi lieto pie izgulējumiem (pumpuru novārījumu, tinktūru), pie rei-

matisma, podagras (svaigu sasautētu lapu kompreses, kuras atstāj
vairākas dienas; lapu vai pumpuru novārījumu vannas), pie dažādiem

sejas ādas izsitumiem, niezes, pinnēm (sausu pumpuru novārījumu
vai tinktūru), pie kroniskām ekzēmām (pumpuru tinktūru pieliek pie
vannas), sejas ādas tonizēšanai (sulu kompreses), brūču dziedinā-

šanai (lapu, pumpuru novārījumu apliekamiem).
Vitamīnu dzērienam uz 1 / padzisuša novārīta ūdens ņem 100 g

jaunu lapu, ļauj 3—4 stundas ievilkties, tad izkāš; dzer pa glāzei
2—3 reizes dienā pirms ēšanas.

Bērzu sulas dzer pavasarī kā vispārēju spēcinošu un tonizējošu
līdzekli, pret cingu, ēstgribas veicināšanai.

Inf. fol. Betulae 20,0—200,0, Inf. gemm Betulae 10,0—200,0 lieto

pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes diena.

Pumpuru preparāti lietojami ar ārsta ziņu, jo tie var izraisīt nieru

iekaisumu; lapām šādas blakus darbības nav.

Homeopātijā izmanto pavasarī tecinātas bērzu sulas (Betula alba)

un koksnes ogli (Carbo vegetabilis).
Bērzu lapu un pumpuru darbība ir izteikti baktericīda, sāpes rem-

dinoša, pretiekaisuma, dziedinoša, tie pastiprina dažādu dziedzeru

sekrēciju, labvēlīgi ietekmē vielu maiņu, pumpuriem ir arī antihel-

minta aktivitāte.

Bērzu darva — Pix liąuida Betulae (satur fenolu, toluolu, ksi-

lolu, sveķus v. c.) darbojas dezinficējoši, insekticīdi, vietēji kairinoši,

tā uzlabo audu apgādi ar asinīm, stimulē epidermas reģenerāciju.
Bērzu darva ir Vilkinsona, Višņevska, Koņkova un citu ziežu sastāv-

daļa. Ja bērzu darvu lieto ilgstoši, var rasties ādas iekaisums un

saasināties ekzēmas process.



143

Bērzu lapu uzlējumu kā diurētisku līdzekli (pret tūskām) apraksta
pirmoreiz 1834. gadā. Vēlāk daudzos klīniskos novērojumos pierādās,
ka diurēzi pastiprina ne vien lapu, bet arī pumpuru uzlējums (D. Ro-

sijskis). Tos sāk lietot pie nefrozēm un nefritiem. Bērzu pumpuru
žultsdzinēja darbību eksperimentāli pierāda Petrovs un Rīss.

Tautas medicīnā lieto visas bērzu sugas, kas pie mums aug, ari

pundura bērzu — Betula nana L. un zemo bērzu — B.hu-

milis Schrk.

BERZU PIEPE, MELNA - INONOTUS OBLIQUUS (Fr.) Pil. f.

sterilis (Van.) Bond.

Sēnes micēlijs attīstās koksnē zem mizas. Augļķermeņi viengadīgi,
resupinanti, I—2 m gari un garāki, 20—30 cm plati, parasti nav res-

nāki par 3—4 cm; tie redzami tur, kur miza, sēnei augot, saplaisā un

nolobās. Jauni augļķermeņi ādaini, gaļīgi, sausi cieti, trausli, sastāv
gandrīz tikai no stobriņiem, kas stāv pret substrātu resp. koksni zem

20—30° leņķa. Stobriņi vienā kārtā, I—31 —3 cm gari. Vecāki augļķermeņi
tumšā umbras krāsā; gaišā koksnes krāsā tie ir tikai tur, kur tikko

izauguši mizas plaisās. Pie mums fertilā sēnes stadija nav konstatēta.

Atrasta tikai sterilā stadija, tā saucamā č a ga, kurai sporas nekad

neveidojas. Tā vērojama kā melni brūni, it kā pārogļojušies, iegareni
vai apaļi, grubuļaini, ļoti cieti, sarepējuši izaugumi koku mizas plai-
sās; tic nereti 0,5 m gari un garāki, līdz 40 cm diametrā, dažreiz pat
2—5 kg smagi. Sie čagas izaugumi sastāv no sēnes hifām, kas ļoti
blīvi savijušās. Izaugumu iekšējā kārta tumši brūna, ļoti cieta, gai-
šāka un mīkstāka ir tikai koksnei tuvākā kārta. Visbiežāk čagas iz-

augumi veidojas nolauztu zaru vietās, sala vai saules apdegumu rē-

tās vai citur, kur miza mehāniski bojāta.
Sastop visu veģetācijas periodu uz dzīviem lapu kokiem, vis-

biežāk uz bērziem, retumis uz alkšņiem, pīlādžiem u. c. (35. att.)
Izmanto sterilās stadijas izaugumu daļas, kas redzamas virs kok-

snes. Visvairāk aktīvo vielu ārējā melnajā slānī un vidējā brūnajā,
blīvajā slānī. Drīkst ievākt tikai piepes, kas sastopamas uz dzīviem ko-

kiem sausās augtenēs. Nav ieteicams ievākt drogas no stumbra apak-
šējās daļas, kā arī no nokaltušiem kokiem. Piepi nocērt ar cirvi vai

nogriež ar asu nazi un sagriež 3—6 cm lielos gabalos, lai tā labāk

izžūtu. Žāvē 50—60° temperatūrā, uzglabā sausā vietā.

Sastāvs. Polifenolu komplekss (tuvs hromoniem un antocianīdiem),
ergosterols, triterpēns lanosterols, tā atvasinājums inotodiols, triter-

penoli C30H52020 un C30H5002, poliporskābe (antibiotiski aktīva, bet

nav toksiska), oblikvskābe, inonotskābe, aromātiskās oksiskābes (ce-

rinskabe, vanilīnskābe, n-oksibenzoskābe, gallusskābe, protokatehīn-
skābe, agaricīnskābe); skābeņskābe, etiķskābe, sviestskābe, skudrskābe;

kāds flavonoīds C
2oH|608, nedaudz alkaloidu, sveķi, reducēti cukuri,

folijskabe; minerālvielas — nātrijs, kālijs, daudz mangāna — daudzu

fermentu aktivators. Sastāvs nav pilnībā noskaidrots.

Lieto kā simptomātisku līdzekli pie dažādi lokalizētiem au-

dzējiem, kas nav ārstējami operatīvi vai ar staru terapiju, kā arī

pie priekšvēža slimībām (kroniska kuņģa gastrīta, čūlas slimības, ne-

operējamas kuņģa polipozes, kā arī tad, ja polipi atkārtoti attīstās

pēc izdarītas operācijas).

Melnās bērzu piepes ekstraktu Befunginum (tas satur ari 1%
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35. att. Mēlnā bērzu piepe — Inonotus obliquus (Fr.) Pil. f. sterilis

(Van.) Bond. (pa kreisi), muskata bezslavītes — Adoxa moschatellina
L. (pa labi).

kobalta hlorīdu vai kobalta sulfātu) atšķaida ar ūdeni (uz 150 mi

ūdens ņem 3 tējkarotes ekstrakta), lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes
dienā l

/2 stundu pirms ēšanas (jālieto ilgstoši); tabletes lieto pa
vienai 4 reizes dienā.

Melnās bērzu piepes uzlējumu — Infusum Fungi Betulini ieteic

mājas apstākļos sagatavot šādā veidā. Sasmalcinātu drogu ieber ter-

mosā un uzlej karstu (G0—70 °C) ūdeni. Pie tam uz 50 g drogas
ņem 300 ml ūdens. Kad tas 5 stundas nostāvējies, viegli sakratot, var

noliet ap 150 ml siltā šķīduma. Atlikušos biezumus vēlreiz aplej, ņe-

mot 200 ml karsta (G0—70 °C) ūdens un ļauj 5 stundas ievilkties.

Pēc piecām stundām sulu nolej, nospiežot arī biezumus. Abas porcijas
salej kopā; tās satur ap 1,8—2% sausnas. legūtais šķidrums pietiek
6—7 dienām. Diennakts deva ir 3—4 ēdamkarotes. Preparātu uzglabā
tumšā, vēsā vietā.

Uzlējumu var iegūt arī šādi. Izžāvēto drogu, lai tā atmirktu, aplej
ar uzvārītu un atdzesētu ūdeni un atstāj 4 stundas; pēc tam samaļ
gaļas mašīnā vai sarīvē. Sasmalcināto drogu aplej ar novārītu, līdz

50 °C atdzesētu ūdeni un ļauj stāvēt 48 stundas (uz vienu daļu dro-

gas ņem 5 daļas pēc tilpuma ūdens). Pēc tam šķidrumu nolej, nospie-
žot arī biezumus. Pie iegūtā šķidruma pielej arī to ūdeni, kurā droga
tika mērcēta. Sadu izvilkumu var uzglabāt tikai 3—4 dienas. Izdzer
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diennaktī vismaz 3 glāzes pa vairākām reizēm jebkurā laikā lfi
stundu pirms ēšanas.

Mājas apstakĮos iespējams iegūt tikai atšķaidītu, maz noturīgu
izvilkumu ūdens ekstrakcijas veidā, kas izlietojams 6—7 dienās. Ar

šādu vienkāršotu pārtvaices metodi neizvelk vairāk kā pusi no ekstra-

hējamām vielām, kādas iegūst ar precīzākām metodēm laboratoriju
apstak|os.

Ārstēšanās kurss 3—5 mēneši ar 7—lo dienu pārtraukumiem.
Terapeitiskās devās melnās bērzu piepes preparāti nav toksiski.

Nepārtraukti ilgstoši lietojot melnās bērzu piepes, var rasties veģe-
tatīvas nervu sistēmas paaugstināta uzhudināmība (pieaug galveno-
kārt parasimpātiskās nervu sistēmas daļas tonuss). Šīs parādības iz-

zūd, ja devu samazina vai pārtrauc lietot.

Lietojot melnās bērzu piepes audzēju 4. stadijā, ja saglabājusies
organisma reakcijas spēja un tā novājēšana nav krasi izteikta un

nenoris strauji, ja organisma intoksikācija ir vidēji smaga vai ari

intoksikācijas izpausmju vispār nav, audzēju attīstība palēninās, ma-

zāk novērojama metastāžu veidošanās, izzūd sāpes, uzlabojas pašsa-
jūta un mazāk smaga stāvokļa slimnieki atgūst darba spējas. Pie

tam 4. stadijas visvieglāk slimajiem pirmajos (i—B mēnešos audzējs
palielinās, kā parasts, bet pēc 2—1,5 gadiem sāk palikt neparasti
ciets un tā augšana mazāk manāma. Ļoti smagiem audzēju slimnie-

kiem, ar krasi izteiktu intoksikāciju un kaheksiju ārstēšanai ar mel-

nās bērzu piepes preparātiem nav bijis panākumu
Ari lietojot melnās bērzu piepes ekstraktu pie sievietes dzimum-

orgānu audzējiem, kurus nebija iespējams operēt, novēro vispārēju
uzlabošanos, izzūd vai samazinās sāpes un asiņošana.

Izmēģinot melnās bērzu piepes ekstraktu pie kroniskas limfolei-

kozes (J. Snaids), konstatēts, ka uzlabojas slimnieku vispārējais stā-

voklis, ēstgriba, samazinās limfmezgli, arī aknas un liesa, to konsis-

tence kļūst mīkstāka, slimie atgūst darba spējas. Pie kroniskas mielo-

leikozes efekta nav. <

Uzskata, ka melnās bērzu piepes terapeitiskās darbības faktori' ir

gan polifenolu komplekss, gan mangāns, kas domājams rosina fer-

mentu aktivitāti.

Melnā bērzu piepe stimulē centrālo nervu sistēmu, nervu-humurālo

sistēmu, organisma fermentativās funkcijas, vielu maiņu, paaugstina

organisma pretestības spējas, mobilizē tā aizsardzības spēkus, rosina

critropoēzi, remdina sāpes, uzlabo slimā pašsajūtu, dažos gadījumos
sākuma stadijās aiztur audzēju attīstību. Melno bērzu piepi pieskaita

pie biogēniem stimulatoriem (P. Jakimovs v. c), kas, likvidējot sli-

majā organismā toksikozes, atjauno dažāda veida inhibitoru nomākto

fermentu sistēmu darbību un tādējādi sekmē organisma reaktivitātes

atjaunošanos. Sakarā ar to melno bērzu piepi ieteic pie saslimšanām,
kad traucēta fermentatīvā vielu maiņa, pie priekšvēža slimībām, kā

arī pēc audzēju operācijām vai rentgenoterarjijas, lai normalizētu

fermentu darbību un stimulētu organisma aizsardzības spējas.

Melno bērzu piepi Urālu un Sibīrijas, kā arī citu apgabalu iedzī-

votāji dažādu kuņģa-zarnu trakta slimību ārstēšanai, kā arī pie au-

dzējiem, lieto jau sen. Klīniskajā praksē to sāka izmēģināt 1857.

gadā, bet neguva cerētos panākumus. Literatūrā ir dati, ka tā sek-

mīgi lietota pie neoperējama pieauss siekalu dziedzera audzēja (Fro-

bēns, 1858.), pie lūpu un zemžokļu siekalu dziedzera audzēja (Furh-

toms, 1862.).
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Pirmie pētījumi par melnās bērzu piepes ķīmisko sastāvu publi-
cēti 1864. gadā (farmakologs prof. Drahendorfs). Sēnē neatrod ne al-

kaloidus, ne saponīnus, atrod tikai krāsvielas. Saskaņā ar tajā laikā

valdošajiem uzskatiem par darbīgajām vielām, atrastās krāsvielas ne-

modināja interesi, tika secināts, ka sēnei nav terapeitiskas nozīmes

un no tālākiem pētījumiem atsacījās. Taču tajā pašā laikā ārsts Fro-

bēns, izdarot klīniskus eksperimentus, konstatē, ka sēnes preparāti
labvēlīgi ietekmē vēža slimniekus. Tomēr zinātniskā medicīna līdzekli

«nepieņēma», jo tā nievājoši nostājās pret visu, kas nāca no tautas

medicīnas. Tikai gandrīz pēc simtgadu aizmirstības, kad plaši sāk

pētīt vietējos ārstniecības augus, no jauna uzmanību pievērš melnajai
bērzu piepei. Pēc vispusīgas klīniskas un ķīmiskas pārbaudes (prof.
P. Jakimovs, P. Bulanovs v. c.) melno bērzu piepi atjauj lietot medi-

cīnas praksē (1955).
Melnās bērzu piepes pētījumiem daudz darba ziedojuši arī aizro-

bežas zinātnieki. Lanosterolu un tā atvasinājumu inotodiolu melnajā
bērzu piepē atklāj poļu zinātnieki Ludvičaks un Vžesjono (1960.).

BEZGALES, PLATLAPU — LASERPITIUM LATIFOLIUM L.

Droga: Bezgaļu saknes — Radix Gentianae alba

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbri 80—150 cm gari. Lapas pamīšus,
vienkārt (augšējās) vai divkārt plūksnaini dalītas, plūksnas olvei-

dīgas, 3—lo cm garas, 2—6 cm platas, mala zobaina. Ziedi divdzi-

mumu, zigomorfi (ziedkopas ārmalā) vai aktinomorfi (ziedkopas cen-

trā), saliktos, 15—40 staru čemuros. Vīkala lapas B—lo,8 —10, vīkaliņa la-

pas nedaudzas. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, baltas, galotnē ielieku-

šās. Putekšņlapas 5. Augjlapas 2, sēklotne apakšēja. Augļi ovāli vai

plati eliptiski, 0,6—1 cm gari skaldeņi ar ribiņām, 2 ribiņas spārnvei-
dīgas.

Aug mežos, krūmājos, izcirtumos, kaļķainās augsnēs. Ne bieži.

Zied jūlijā, augustā.
Izmanto saknes.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas, lazerpitīns, sveķi. Sastāvs maz noskaid-

rots.

Lieto tautas medicīnā ka tonizējošu un kuņģa līdzekli.

BEZSLAVITES, MUSKUSĄ — ADOXA MOSCHATELLINA L.

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbri 2—15 cm gari. Piezemēs lapas
I—3, tās vairākkārt trīsstaraini šķeltas vai dalītas, līdz 5 cm garas,

3,5 cm platas, zem ziedkopas 2 mazākas lapas (augšlapas). Ziedi

divdzimumu, aktinomorfi, pa 5 (7) stumbra galotnē, 4 no tiem krus-

tiski viens otram pretī. Kauslapas 2. Vainaglapas 4, zaļgani dzel-

tenas, ap 0,4 cm garas. Ziediem muskusą smarža. Putekšņlapas 8.

Augļlapas 4. Auglis kaulenis ar I—s1 —5 kauliņiem. (35. att.)

Aug ēnainos krūmājos, pakalnos, mežmalās. Ne bieži. Zied

maijā, jūnijā.
Izmanto saknes.

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā kā antiseptisku un dziedinošu līdzekli pie

brūcēm.
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BIETES, SARKANĀS — BETA VULGARIS L.

Kultivē kā pārtikas sakņaugu.
Izmanto saknes, lapas.
Sastāvs. Saknēs cukuri (8%), olbaltumvielas, hipafonns, acidols

(betainą hidrogēnhlorīds, aktīvs olbaltumvielu maiņā), alantoīns,
ēteriskās eļļas (tajās farnezols, tam hormonu raksturs; E. Tiīhaks,
1962.), saponīni (sapogenīns oleanolskābe+3B-glikuronozīds, glikoze,
ksiloze, glikuronskābe), taukvielas, organiskās skābes (ābolskābe, cit-

ronskābe, nedaudz oksalskābes v. c), krāsvielas, minerālvielas (daudz

mangāna, kālija, kalcijs, dzelzs), jods (vairāk nekā citos sakņaugos),
celuloze, karotini, askorbīnskābe (8 mg%), tiamīns, riboflavīns, niko-

tīnskābe, folijskābe, daudz bioflavonoīdu. Lapās askorbīnskābe

(50 mg%), B grupas vitamīni, diezgan daudz karotinu (it īpaši ru-

denī). Pretaudzēiu aktivitāte.

Lieto dietoterapija pret kroniskiem vēdera aizcietējumiem (100—

150 g vārītu sakņu tukšā dūšā), pie nierakmeņiem, diabēta (vantas
saknes), pret mazasinību, cingu (vārītas vai skābētas saknes vai vis-

labāk sulu pa glāzei dienā 3—4 nedējas), pie sālsskābes trūkuma

kuņģa sulā, anacīdiem gastrītiem, ahilijas, dispepsijas (Acidin-

pepsinum), pie aknu un žultspūšļa saslimšanām, gremošanas procesu
regulācijai, lai ātrāk izdalītos sārņi, sekmētu ciankobalamīna uz-

ņemšanu (sulu), pie aterosklerozes, hipertoniskās slimības (sulu),

lupu, sejas ādas svaiguma, labas krāsas iegūšanai (vārītas bietes,
vārītu biešu sulu).

Tautas medicīnā lieto arī pie paaugstināta asinsspiediena un sa-

aukstēšanās (dzer biešu sulu, līdzīgās dajās sajauktu ar medu, pa
V2—I glāzei 3—4 reizes dienā 4 dienas pēc kārtas); pie audzējiem;
ārīgi lieto, ja deguns «ciet» (iepilina degunā biešu sulu), pie ādas

iekaisumiem (uzliek sasmalcinātas lapas), pie čūlām un augoņiem

(svaigu sakņu putriņu uzliek uz biešu lapas un uzklāj uz slimajām
vietām; kad putriņa izkalst, liek jaunu), pret zobu sāpēm (tur mutē

nevārītas bietes saknes gabaliņu), pret vēdera aizcietējumiem (biešu

novārījuma klizmas); pie angīnas, rīkles iekaisuma (sulu skalošanai).

Acidin-pcpsinum lieto pa l tabletei (0,5 g) 3 vai 4 reizes diena

(bērniem pa V4—V 2tabletei atkarībā no svara un vecuma), izšķīdi
not ūdenī. Līdzīgi ir Betacidum (ražo Ungārijā) un Acipepsolum
(ražo Cehoslovakijā).

Biešu darbība ir diurētiska, žultsdzinēja, viegli laksatīva, pretie

kaisumu, sāpes remdinoša, preteingas, hipotensīva.
Biešu sula izmēģināta pie neārstējamas formas audzējiem (S. Fe-

renezi, 1955.—1959.); ārstēšanas laikā slimo stāvoklis ievērojami uz

labojies, tomēr drīz pēc ārstēšanas pārtraukšanas iestājies recidīvs

Pretaudzēju aktīvā viela netika noskaidrota (doma, ka tā ir krāsviela

betanīns, neapstiprinājas). Tagad uzskata ka audzēju attīstību kave

acidols.

Biešu sulu izmanto kulinārijā ka nekaitīgu krāsvielu.

BIŠKRĒSLIŅI — TANACETUM L.

Daudzgadīgi lakstaugi ar rūgtenu smaržu un asi rūgtenu garšu.

Lapas pamīšus visgarām stumbram, parasti kailas, vienkāršas, mala

zāģzobaina, pamats ķiļveidīgs, gals smails vai strups. Ziedi parasti
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divdzimumu, aktinomorfi, kurvīšos, kurvīšu daudz, tic vairogiem vai

skarām līdzīgās ziedkopās. Kurvīša gultne kaila. Vīkala lapas vai-
rākās rindās jumstiņveidīgi. Mēlziedu parasti nav. Stobrziedi dzel-
teni, vainaglapas 5. Kauslapas 5, mazas apmalītes veidā, kausmatiņu
nav. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. Auglis sēklenis.

Balzāma biškrēsliņi — Tanacetum balsamita L.

(balzampīpenes)

Droga: Balzāma biškrēsliņu laksti — Herba Balsamitae (Hcrba
Tanaceti balsamitae)

Stumbri 60—120 cm gari. Lapas veselas, eliptiskas vai olveidīgas,
apakšējās un vidējās ar kātu, augšējās sēdošas, nereti ar austiņām.
Ziedu kurvīši 0,2—0,5 cm plati, paretam kurvīša malā nedaudzi balti

mēlziedi. (36. att.)
Kultivē kā ārstniecības un garšas augu. Reti. No dārziem pār-

gājuši savvaļā nezālienēs, gružainēs. Zied augustā, septembrī.
Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Ēteriskas eļļas. Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie kroniskām žultspūšļa slimībām, kā div

36. att. Balzama biškrēsliņi —

Tanacetum balsamita L. (pa
kreisi), pilsētas bitenes — Geum
urbanum L. (pa labi).
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rētisku un vieglu caurejas līdzekli, pret spazmām, menstruāciju aiz-
kavēšanos, pret meteorismu, zarnu parazītu izdzīšanai; ārīgi lieto pret
galvas sāpēm (apsien ap galvu svaigas, sasmalcinātas lapas).

Izmanto ari ka garšas augu.

Parastie biškrēsliņi — Tanacetum vulgare L.

Drogas: Biškrēsliņu ziedi — Flores Tanaceti

Biškrēsliņu laksti — Herba Tanaceti

Biškrēsliņu lapas — Folia Tanaceti

Stumbri 40—1(50 cm gari, brūni sarkanīgi. Lapas nepāra plūk-
snaini dalītas, 25 cm garas, s—lo cm platas, plūksnas smailas, līdz

7 cm garas. Ziedu kurvīši 0,7—1,2 cm plati, kurvīšu ārmalā pare-
tām arī sievišķi ziedi. (Sk. II krāsaino tabulu.)

Aug ce|malās, upmalās, laukos, dārzos. Bieži. Zied no jūlija
līdz septembrim.

Izmanto lakstus, ziedus, lapas; ievāc īsi pirms plaukšanas vai zie-

dēšanas sākumā. Lapās visvairāk tujona agrajās attīstības fāzēs

(līdz ziedkopu atplaukšanai). Tad visvairāk arī polifenolu. Lakstus

ieteic ievākt jūnijā, kad augi 10—15 cm gari un sāk veidoties zied-

kopas.
Žāvē 25—30° temperatūrā. Izžuvušajā drogā kurvīšiem jābūt brī-

viem, atsevišķiem, ne ziedkopās; drogas krāsai jābūt pelēcīgi dzelteni

zaļai. Homeopātijā izmanto svaigus lakstus.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas (1,5—2%), tajās galvenā sastāvdaļa tu-

jons, bez tam ir /-kampars, tujols, borneols, pinēns; rūgtviela —

seskviterpēnu laktons tanacetīns, flavonglikozīdi, ketons tanacetons,

santonīns, polifenoli, organiskās skābes (tanacetskābe, gallusskābe
v. c), sveķi, vasks, cukuri, daudz mangāna (manganofils augs). Zie-

dos nav santonīna.

Lieto pie kroniskām aknu un žultspūšļa slimībām (holecistītiem,
hepatītiem, angioholītiem, hepatoholecistītiem), pie čūlas slimībām,
dažādas etioloģijas caurejām, gremošanas traucējumiem, meteorisma,

ēstgribas veicināšanai, cērmju un spalīšu izdzīšanai.

Tautas medicīnā lieto arī pie pārlieku asiņojošām un sāpīgām

menstruācijām, pie dizentērijas, malārijas, drudža (uz 1 glāzi ver-

doša ūdens ņem 1 tējkaroti ziedu, ļauj 2—3 stundas ievilkties, lieto

pa ēdamkarotei 3—4 reizes dienā 20 minūtes pirms ēšanas), pie

histērijas, epilepsijas, pie «sirdsklauvēm», pret galvas sāpēm, reibo-

ņiem (I ēdamkaroti ziedu kurvīšu ņem uz 2 glāzēm uzvārīta atdzesēta

ūdens un ļauj 4 stundas stāvēt slēgtā traukā, lieto pa V 2glāzei 2—

3 reizes dienā 20 minūtes pirms ēšanas); ārīgi lieto pie reimatisma,

podagras, neiraļģijām, kāju krampjiem (ziedu un lapu uzlējuma sau-

tējošas kompreses, vannas), strutojošu brūču un čulu dziedināšanai,

pie ādas vēžiem, augoņiem (ziedu novārījuma kompreses), roku ādas

kopšanai (pret sasprēgāšanu), pret kašķi, bišu kodumiem.

Kontrindicēts grūtniecības periodā. Nedrīkst lietot

ilgstoši.

Biškrēsliņi pastiprina gremošanas dziedzeru sekrēciju, darbojas

kā žultsdzinējs, tonizē gremošanas trakta muskulatūru, novērš spaz-

mas, palēnina sirds ritmu, palielina sirds saraušanās amplitūdu, pa-
zemina arteriālo asinsspiedienu, mazina iekaisumus, remdina sāpes,
tiem piemīt baktericīda un insekticīda aktivitāte. Lielās devās iedar-

bojas stipri kairinoši, var izraisīt vemšanu, caureju.
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Ziedu vai lakstu uzlējumu — Inf. herb. (flor.) Tanaceti 10,0

(15,0) —200,0 lieto pa 3—5 tējkarotēm 3 reizes dienā l/2 stundu pirms
ēšanas (pie aknu slimībām, arī lamblioziem holītiem, kā žultsdzinēju,
sāpju remdināšanai, ēstgribas uzlabošanai; Tomskas Medicīnas insti-

tūts).

Pie čūlas slimībām lieto 5% ziedu uzlējumu pa 70—100 g 2—3 rei-

zes dienā. Pie caurejām un meteorisma lieto ziedu sausu ekstraktu.

Pret spahšiem, cērmēm lieto klizmas: uz 100—150 g ūdens ņem
1 tējkaroti seklu, jauj 60° temperatūrā 3 stundas stāvēt, tad izkāš,
ievada resnajā zarnā un aiztur 10—15 minūtes. Klizmas izdara pirms
gulētiešanas 3—5 dienas pēc kārtas. Ziedu vai sēklu pulveri pieau-
gušajiem dod 3 reizes dienā (ziedu pulveri pa 1 g, sēklu — pa 0,6

gramiem). Bērniem devas 2—4 reizes mazākas. Aukstu uzlējumu
(15,0(20,0)—200,0) lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes dienā.

Biškrēsliņus izmanto pret kodēm (ieliek drēbēs sasietus slotiņās
vai ieliktus audekla kulītēs) un mušām (ziedu un lapu pulveris no-

nāvē mušas). Kā ārstniecības augu biškrēsliņus lieto kopš viduslai-

kiem.

BITENES — GLUM L.

Daudzgadīgi lakstaugi. Stumbrs 20—80 cm garš, bez zariem vai

ar nedaudziem zariem. Lapas pamīšus, ar lielām, rupji zobainām piela-
pēm. Rozetes lapas kokļveidīgas, ar garu kātu, uz stumbra — pa-
rasti trisstarainas, sēdošas; lapas plātne 5—15 cm gara, 4—lo cm

plata, mala rupji zobaina. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, pa vienam

zaru vai stumbra galotnē. Ziedgultne cilindriska, ar matiņiem. Kaus-

lapas 5. Vainaglapas 5. Putekšņlapu daudz, augjlapu daudz. Auglis

riekstiņu kopauglis, riekstiņi ar garu knābi — irbuja palieku.

Austrumu bitenes — Geum aleppicum L.

Stumbrs, ziedu kāti un it sevišķi sēklotne ar gariem matiņiem.
Ziedi stāvi, dzelteni, vainaglapas galotnē bez jomas, vainags 1,5—

2 cm diametrā. Kauslapas za|as.

Aug mežos, mežmalās, ceļmalas. Ne bieži. Zied jūnijā, jūlijā.

Pilsētas bitenes — Geum urbanum L.

Droga: Pilsētas biteņu sakneņi — Rhizonia Caryophyllatae

(Radix Gei urbani)
Stumbrs un ziedu kāti ar retiem gariem matiņiem. Ziedi stāvi.

1,5—2,2 cm diametrā, vainaglapas dzeltenas, bez jomas. Kauslapas
zaļas. Sēklotne ar īsiem matiņiem. (36. att.)_

Aug mežos, krūmājos. Bieži. Zied no jūnija līdz augustam.

Pļavas bitenes — Geum rivale L.

Droga: Pļavas biteņu laksti — Herba Gei rivale

Ziedi nolīkuši, 2,5—3 cm gari. Kauslapas sarkanbrūnas. Vainag-

lapas iesārti dzeltenīgas vai sārtas, ar brūni sarkanām dzīsliņām,

galotnē ar jomu.

Aug pļavās, mežos. Bieži. Zied no maija līdz jūlijam.
Izmanto lakstus, sakneņus.
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Sastāvs. Miecvielas, ēteriskās eļļas, tajās gandrīz tikai eigenols;
glikozīds geīns, flavonoīdi, etiķskābe, cukuri.

Lieto tautas medicīnā pie kuņģa iekaisuma, grēmām (sakneņu
10% tinktūru pa 10—15 pilieniem 2 vai 3 reizes dienā pirms ēša-

nas), kā spēcinošu līdzekli pēc pārciestām smagām slimībām, pie ko-

likām, meteorisma, pie vēdera sāpēm, caurejas, dizentērijas, pie aknu

un žultspūšļa saslimšanām, pret vemšanu, pie urīnpūšļa iekaisuma

(uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 2 tējkarotes sakneņu vai lakstu, ļauj
slēgtā traukā 2 stundas stāvēt, izkāstu dzer pa V 2glāzei 2 reizes

dienā vai pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā pirms ēšanas; sakņu
pulveri lieto pa 1 g 3 vai 4 reizes dienā), pret asiņošanām (plaušu,
kuņģa, dzemdes, smaganu; uz 300 g ūdens ņem 20—40 g sakneņu,
vāra līdz atlikusies puse šķidruma, lieto pa ēdamkarotei ik pēc
V2—1 stundas), kā nomierinošu līdzekli pie dažādām nervu slimībām,

pret galvas sāpēm, bezmiegu klepu, pret svīšanu naktī (sakņu pul-
veri pa 1 g ar" medu 3 reizes dienā), pie bronhītiem, drudža, malā-

rijas; ārīgi lieto pie mutes gļotādas, rīkles iekaisumiem, angīnas
(sakneņu uzlējumu skalošanai); pret smaganu asiņošanu (tinktūru
vai uzlējumu ieziešanai), pie skrofulozes, rahīta bērniem (vannas),
pie muskuļu un locītavu sāpēm, arī varžaču iznīcināšanai (uzliek
svaigas sasmalcinātas saknes vai sakneņus).

Biteņu darbība ir tonizējoša, savelkoša, nomierinoša, dziedinoša,

antiseptiska, mazliet narkotiska, antiflogistiska, tās sekmē žults sek-

rēciju, asins recēšanu.

Biteņu sakneņus dažos apgabalos lieto kā garšvielu krustnagliņu
vietā.

BLAKTENES, LAUKU - ONONIS ARVENSIS L.

Droga: Blakteņu saknes — Radix Ononidis

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs 30—60 (100) cm augsts, ar dze-

loņiem vai bez tiem. Lapas pamīšus, stumbra apakšdaļā trīsstarainas,

augšdaļā vienkāršas, lapiņas ovālas vai iegareni eliptiskas, 1,5—3 cm

garas, 0,5—1,5 cm platas, zobiņi malā ar dzeloņsmaili. Ziedi netīri

rožaini, līdz 2 cm gari, pa 2 vai vairākiem seglapu žāklēs; ziedkopa
blīva. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, vainags tauriņveidīgs. Putekšņ-

lapas 10. Augļlapa 1, sēklotne augšēja. Pāksts ap 0,7 cm gara.

Aug ceļmalas, laukos, upju krastos. Vietām bieži. Zied no jū-

nija līdz augustam. (Sk. 111 krāsaino tabulu.)
Izmanto saknes. levāc rudenī. Žāvē 40° temperatūrā (ne aug-

stākā).
Sastāvs. Glikozīdi ononīns (7-oksi-4-metoksiizoflavons-f glikoze),

ononīds, spirts onocerīns, onokols (onokorīns), sveķi, miecvielas, ēte-

riskās eļļas, taukvielas, cukuri u. c. Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto kā diurētisku līdzekli pie sirds dekompensācijām, kroniska

nefrozonefrīta v. c, kā mīkstinošu līdzekli pie hemoroīdiem.

Tautas medicīnā lieto pret asiņošanu, pie urīnpūšļa un nieru ak-

meņiem, reimatisma, galvas sāpēm, kā sviedrešanas līdzekli v. c;

ārīgi lieto pie dažādām kroniskām ādas slimībām, ekzēmām (lak-

stu novārījuma vannas).

Novārījumam uz 1 / ūdens ņem 30 g sakņu, vāra, kamēr kopējais
ūdens daudzums samazinās līdz 0,5 /, tad nokāš. Dzer pa lU glāzei
3 reizes dienā pirms ēšanas (pie hemoroīdiem). Novārījumu uzglabā
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vēsā vietā ne ilgāk kā 3—5 dienas. Tinktūru lieto pa tējkarotei 2—3
reizes dienā.

Sakņu novārījums, lietots pie hemoroīdiem, remdina sāpes, novērš
asiņošanu, normalizē vēdera iziešanu. Blaktenes paaugstina arteriālo

asinsspiedienu, palielina sirds kontrakciju amplitūdu, sekmē asins Te-

cēšanu. Tas ir diurētisku tēju sastāvdaļa.
Homeopātijā izmanto Ononis spinosa L. svaigus ziedošus augus

(Ononis spinosa).
Blakteņu diurētiskā darbība bija zināma arī Galenām.

BRIE2SAKNES, VIDĒJĀS — LIBANOTIS INTERMEDIA Rupr.
(Seseli libanotis (L.) Koch.; Libanotis montana L.)

Divgadīgs vai daudzgadīgs lakstaugs. Saknes ap 1,5 cm resnas.

Stumbrs 60—120 cm garš, rupji šķautnains. Lapas pamīšus, div-
kārt plūksnainas, piezemēs lapas ar kātu, 20—40 cm garas, 10—
15 cm platas, stumbra augšdaļā lapas mazākas. Ziedi divdzimumu,
aktinomorfi vai zigomorfi (čemuriņu ārmalā), saliktos 25—50 staru
čemuros. Vīkala lapas 10—12, vīkaliņa lapas 12—15. Kauslapas 5,
tikko manāmu zobiņu veidā. Vainaglapas 5, baltas, galotnē ielieku-

šas. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. Auglis olveidīgs
2 sēklcņu skaldauglis, skaldeņi ar 5 ribām.

Aug kaļķainās augsnēs upju krastos, pakalnos, gravās. Ne bieži.

Zied jūlijā, augustā.
Izmanto saknes, lakstus, augļus.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas. Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie tūskām, meteorisma, hemoroīdiem, mens-

truāciju aizkavēšanās (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 2 tējkarotes
augļu, ļauj slēgtā traukā V2stundu ievilkties, lieto pa 2 ēdamkarotēm

3 vai 4 reizes dienā); ārīgi lieto kā labu dziedinošu līdzekli pie brū-

cēm (sasmalcinātus lakstus), pie zobu sāpēm (uzliek svaigas sasmal-
cinātas saknes).

BRŪKLENES — VACCINIUM VITIS-IDAEA L.

Drogas: Brūkleņu lapas — Folia Viiis-idaeae

Brūkleņu laksti — Herba Vitis-idaeae

Brūkleņu ogas — Baccae Vitis-idaeae

Brūkleņu ziedi — Flores Vitis-idaeae

Mūžzaļš pundurkrūms. Stumbri stāvi vai pacili, 5—20 cm augsti.
Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, ādainas, eliptiskas vai otrādi

olveidīgas, līdz 3 cm garas, 1,5 cm platas, mala ieritinājusies. Ziedi

ķekaros. Kauslapas 4—5, vainaglapas 4—5, baltas vai rožainas, sa-

augušas, vainags zvanveidīgs, 4—6 mm garš. Putekšņlapas 8 vai 10,

putekšnīcas ar 2 piedevām. Augļlapas 4—5, sēklotne apakšēja, irbulis

pavedienveidīgs. Ogas spilgti sarkanas. (Sk. V krāsaino tabulu.)
Aug mežos, purvos, krūmājos, izcirtumos. Ļoti bieži. Zied

maijā, jūnijā. Ogas augusta beigās, septembrī.
izmanto lapas un augļus. Lapas vāc pirms ziedēšanas vai visla-

bāk agrā pavasarī, kad vēl sniegs, jo lapas tad labāk saglabā krāsu,

žāvējot mazāk nobrūnē.

Sastāvs. Lapās glikozīds arbutīns (hidrohinons + glikoze), gallus-
skābe, elaguskābe, hīnskābe, vīnakmeņskābe, ursolskābe, tannīns, eri-
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kolīns, ericinols, hipcrozīds, askorbīnskābe (12 mg%), mangāns v. c.

mikroelementi. Augļos organiskās skābes (2,11%; citronskābe, ābol-

skābe, benzoskābe, skābeņskābe, etiķskābe, glioksalskābe, pirovīnog-
skābe, oksipirovinogskābe, a-ketoglutarskābe, Y-°ksi-a-ketosviestskabe,
P-oksi-a-ketosviestskābe), glikozīds vakcinīns, ideīnhlorīds, karotinoīdi

likopins, zeaksantīns, cukuri (8—10%), askorbīnskābe (8—17 mg%).
karotini (0,12 mg%), minerālvielas, it īpaši daudz mangāna (man-
ganofils augs); fitoncīdi. Pretaudzēju aktivitāte.

Lieto pie nieru un urīnpūšļa iekaisumiem, urīnakmeņiem, pie as-

citą, diabēta, reimatisma un podagras, pret caureju (lapas), pie avi-

taminozēm, kā vieglu caurejas un sviedrēšanas līdzekli (augļus).
Tautas medicīnā lieto arī pie žultsakmeņiem, pie locītavu un

«kaulu» sāpēm (lapu novārījumu — uz 1 glāzi ūdens ņem 2 tējkaro-
tes lapu, pavāra 10—15 minūtes, dzer pa V2glāzei 2—4 reizes dienā

bez pārtraukuma I—l'/_> mēnešus), pie reimatisma, podagras (lapu
novārījumu vai 3 glāzes dienā svaigu vai sutinātu augļu vai ziedu

uzlējumu), pie patvaļīgas urinēšanas naktī (līdzīgās daļās brūkleņu
lapas, augļus un asinszālīšu lakstus — uz 1 glāzi verdoša ūdens

ņem 1 ēdamkaroti, pavāra 10 minūtes, ļauj 1 stundu stāvēt, lieto pa
/s glāzei 5 reizes sākot no pīkst. 16—17-tiem pēcpusdienā), pie pa-

augstināta asinsspiediena (augļu sulu vai augļus), pret asiņošanām
(lapas un žāvētas, pulverī saberztas ogas), pret nervozitāti, ēst-

gribas trukumu, klepu; ārīgi lieto pie angīnas (skalošanai), krūšu

vēža (svaigu ogu kompreses), pret kašķi (lapu novārījumu), brūču

dziedināšanai (žāvētu lapu pulveri).

Brūkleņu lapu novārījumu vai uzlējumu —
Decoct. sev inf. fol.

Vilis Idaeae 20,0—200,0 (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem apmēram 1

ēdamkaroti lapu, ļauj kādu stundu stāvēt, tad pavāra slēgtā traukā

10—15 minūtes, ļauj vēl 1 stundu ievilkties) lieto pa ēdamkarotei 3

vai 4 reizes dienā (kā diurētisku līdzekli).
Brūkleņu darbība ir savelkoša, antiseptiska, pretiekaisuma, diurē-

tiska, viegli laksatīva un sviedrējoša.

BRŪNVĀLĪTES, DZIEDNIECĪBAS — SANGUISORBA

OFFICINALIS L.

Drogas: Brūnvālīšu sakneņi ar saknēm — Rhizoma cum radicibus

Sanguisorbae officinalis
Brūnvālīšu laksti —

Herba Sanguisorbae officinalis

Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi spēcīgi attīstīti. Stumbrs parasti

viens, ar nedaudziem zariem, dobs, kails, 20—100 cm augsts. Lapas

pamīšus, nepāra plūksnaini saliktas, piezemēs lapas ar garu kātu, la-

piņas iegareni olveidīgas, 2,5—6 cm garas, I—3 cm platas, mala

zobaina, virspuse tumšzaļā, spīdīga, apakšpuse zilgana, blāva. Ziedi

divdzimumu, blīvās, 1,2—3,5 cm garās vārpās stumbra vai zaru galos.

Pieziedlapas garākas par sēklotni. Kauslapas 4, sarkanbrūnas, vai-

naglapu nav, putekšņlapas 4, sarkanas. Augļlapa 1, sēklotne apakšēja,
drīksna galviņveid.īga. Riekstiņi ar spārnainām šķautnēm. (37. att.)

Aug pļavās, krūmājos, upju krastos, mežmalās. Reti (Rucava,

Babīte, Ķekava, Vangaži v. c). Zied no jūnija līdz augustam.

Izmanto sakneņus un saknes un lakstus. Sakneņus un saknes

ievāc, kad augi noziedējuši, lakstus — ziedu laikā.
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37. att. Dziedniecības brūnvālī-

tes — Sanguisorba officinalis L.

Sastāvs. Miecvielas (12—

20%; galvenokārt pirogallola
grupas), saponīni sangvisor-
bīns (sangvisorbigenīns + arabi-

noze), poterīns (sapogenīns+

arabinoze); ēteriskās elfas, ste-

rīni, gentriakantāns, flavonoīdi,
kalcija oksalāts, ciete (29%).

Lapas askorbīnskābe (1,27%).
Fitoncīdi.

Lieto pret asiņošanām (pēc-
dzemdību periodā, pie dzemdes

fibromiomām, pēc aborta, pie
plaušu, kuņģa, nieru un citu

orgānu, arī hemoroīdālu asiņo-
šanu; uz 200 ml ūdens ņem 20—

30 g drogas, vāra slēgtā traukā

V2stundu, lieto pa ēdamkarotei

4—6 reizes dienā; ekstraktu lieto

pa 30—50 pilieniem vai pa tēj-
karotei 3—4 reizes dienā; pul-
veri pa 0,5 g 3—6 reizes dienā),
pie caurejām it sevišķi gastro-

gēnām un intoksikāciju [30—
50 pilienus ekstraktu 3—4 rei-

zes dienā, pēc tam pa tējkarotei
ekstraktu vai novārījumu pa
ēdamkarotei (bērniem pa tējka-
rotei) pēc katrām 2 stundām,
kamēr iedarbojas (novārīju-

mam uz 2 glāzēm ūdens ņem 10—30 g drogas); tad lieto 1 ne-

dēlu 3 reizes dienā], pie dizentērijas (10% sakņu novārījumu bēr-

niem līdz 1 gada vecumam pa 200 g, vecākiem — 300—400 g), pie
lamblioziem holecistītiem (L. Nevelīns; ievada caur duodenālo zondi

100 g 33% novārījuma 3—B reizes; ārstēšanu atkārto pēc I—21 —2 mē-

nešiem; dažreiz dod arī 10% novārījumu pa ēdamkarotei 3—4 reizes

dienā), pie kuņģa un zarnu trakta iekaisumiem, enterokolītiem; ārīgi
lieto pie trihomonu kolpīta (lieto vienu diennakti turētu 20% uzlē-

jumu skalošanai vai tamponiem), pie dzemdes kakla erozijas (ievada

ar sprici 3—5 g ekstrakta), pie dažādiem iekaisuma procesiem, gin-

givītiem, stomatītiem (skalošanai).
Tautas medicīnā lieto arī pie pārliekas menstruālas asiņošanas,

hipertonijas, plaušu tuberkulozes (uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdamkaroti

sakneņu, pavāra slēgtā traukā V2stundu, ļauj vēl 2 stundas stāvēt,

izkāstu lieto pa 1 ēdamkarotei 5—6 reizes dienā pirms ēšanas); ārīgi
lieto pie izgulējumiem, brūcēm, varikozām kājas stilbu čūlām (sakņu
pulveri), pie hemoroīdiem (stipra novārījuma sēdvannas), pie dizentē-

rijas (klizmas; uz krūzīti ūdens ņem 1 ēdamkaroti tinktūras), pie
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sāpīgiem ādas iekaisumiem, augoņiem (2—3 ēdamkarotes sasmalcinātu
lakstu applaucē ar verdošu ūdeni, ieliek marlē un uzliek uz sāpīga-
jām vietām).

Extractum Sanguisorbae fluidutn (izvelk 70° spirtā), preparātus
Sorbex ražo tabletēs (0,3), Sanalbinum — pulveros (0,5). Brūnvālītes
ir vēdera tēju sastāvdaļa.

Brūnvālīšu darbība ir savelkoša, pretasiņošanas, pretiekaisuma, sā-

pes remdinoša un spēcīgi baktericīda (pret paratifu, vēdera tīfa, di-

zentērijas ierosinātājiem, zarnu nūjiņu) un protistocīda. Tās ir arī

insekticīds augs (sakņu pulveri lieto pret parazitāriem kukaiņiem).
Homeopātijā izmanto ziedošus lakstus (Sanguisorba).

BUMBIERES, DĀRZA — PYRUS SATIVA Lam. et DC.

Bieži kultivē dārdos. Dzimtene Rietumāzija. Kultivēt sāk senajā
Grieķijā.

Izmanto augļus, lapas.
Sastāvs. Cukuri (ap 13%), organiskās skābes (galvenokārt ābol-

skābe, citronskābe), celuloze (2,5%), pektīnvielas, miecvielas (dažām
šķirnēm ļoti daudz, visvairāk augļa mizas ārējā daļā), tannīni; kate-

hīni, epikatehīni; leikoantociāni, antociāni (cianidīngalaktozīds, ciani-

dinarabinozīds v. c); flavonoīdi kvercetīns, rutīns un to glikozīdi;
hlorogēnskābe, izohlorogēnskābe, kofeīnskābe; arbutīns, hidrohinons;

karotinoīdi (8-karotīns, luteīns, violaksantīns, neoksantīns); aromātis-

kas vielas; fermenti; minerālvielas
— dzelzs, kālijs v. c; jods; askor-

bīnskābe (4—10 mg%), B grupas vitamīni, PP vitamīns. Jaunās la-

pās arbutīns, hidrohinons (vairāk kā augļos). Fitoncīdi. Sastāvs Joti
atšķirīgs dažādajām šķirnēm. Pretaudzēju aktivitāte.

Lieto tautas medicīnā pie urīnakmeņu slimības (lapas, augļu no-

vārījumu), gremošanas regulācijai, pret aizcietējumiem (bumbieru
ievārījumu, īpaši nedēļniecēm), pret caureju (uz 2 glāzēm ūdens ņem

72 glāzi sauso bumbieru un 3 ēdamkarotes auzu putraimu, savāra,

ļauj 1 stundu stāvēt, lieto tukšā dūšā pa V4—V 2glāzei 4 reizes

dienā); pie diabēta (augļus, sulu), saaukstēšanās gadījumos (žāvētu
bumbieru novārījumu slāpju dzēšanai), pie stipra klepus, aizdusas,

plaušu tuberkulozes (bumbieru ievārījumu, ceptus bumbierus); ārīgi

lieto pie galvas sāpēm (augļu biezu novārījumu).

Vērtīgākas bumbieres — Pyrus communis L.;
mūsu republikā sastopamas ļoti reti.

BUPLEIRES, ZELTA — BUPLEURUM AUREUM Fisch

Droga: Bupleiru laksti — Herba Bupleuri aurei

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs 15—150 cm garš, zarojas tikai

augšdaļā. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, olveidīgas, līdz 15 cm

garas, skaujošas vai ar kātu (apakšējas un rozetes lapas), mala

gluda, gals smails. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, pa 15—20 čemu-

ros. Vīkala lapas 3—B, tās plati olveidīgas, līdzīgas augšējām lapām.

Vīkaliņa lapas 5(8). Kauslapas 5, nemanāmas. Vainaglapas 5, dzel-

tenas, apaļīgas. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. Auglis
dvīņsēklenis (atgādina ķimenes auglij.

Aug meža un meža-stepju zonā Sibīrijā, Urālos, PSRS Eiropas

daļā, Tjanšana kalnājā. Kultivē kā ārstniecības augu. Zied jūlijā.
Izmanto lakstus (ieteic svaigus).
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Sastāvs. Saponīni (13,4%), alkaloidi (0,07%), fitosterīni, flavonoīdi

kvercetins, izoramnetīns, rutins, bupleirīns u. c; karotinoīdi, karotini

(lapās 14,7 mg%), askorbīnskābe (ziedos 17(3 mg%, lapās 330 mg%).
Lieto kā žultsdzinēju (lakstu uzlējumu, novārījumu), pie holecis-

tītieiu, hepatocistītiem, kā P vitamīnaktīvu preparātu (Buplerinum).
Tautas medicīnā lieto pie aknu un žultsce|u saslimšanām (lakstu,

retāk sakņu novārījumu — uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 nepilnu
tējkaroti drogas, lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes dienā), pie drudža,

paaugstinātas temperatūras, galvas sāpēm, migrēnas; kā tonizējošu
līdzekli; ārīgi lieto pie izsitumiem, ēdēm, ādas sastrutojumiem (lakstu

novārījumu apmazgāšanai, apliekamiem).
Inf. herb. Bupleuri aurei 10,0—200,0 lieto pa

l ļ2 glāzei 3 vai 4 rei-

zes dienā pirms ēšanas.

Dcc. herb. Bupleuri aurei 4,0 (0,0) —200,0 lieto pa V 2glāzei 3 vai

4 reizes dienā pirms ēšanas.

Buplerinum lieto pa 0,03 g 2 vai 3 reizes dienā (bērni līdz 7 g
vecumam pa 0,015 g I—31 —3 reizes dienā, vecāki — pa 0,03 g 2 reizes

dienā). Buplerīnu neieteic, ja ir čūlas slimības, hiperacīds gastrīts;

piesardzība jāievēro pie paaugstinātas asins recēšanas.

Bupleiru darbība līdzīga dzelteno kaķpēdiņu darbībai
— tās uz-

labo žults, kuņģa un pankreasa sekrēciju, paaugstina žultspūšļa to-

nusu, labvēlīgs efekts pie holecistītiem, angioholītiem, hepatītiem (klī-
niski dati).

Sibīrijā u. c. tāpat lieto daudzdzīslu bupleires — Bu-

pleurum multinerve DC, kurām tāds pats sastāvs kā zelta bupleirēm.
No zelta bupleirēm tās atšķiras ar lancetiskajām lapām, vīkala lapas

3—5, plati eliptiskas vai otrādi olveidīgas.

BURKĀNI — DAUCUS L.

Divgadīgi lakstaugi, zied un nes augļus otrajā gadā. Stumbrs

stāvs, rievains, 30—80(100) cm garš. Lapas pamīšus, vairākkārt smalki

plūksnainas, 14—20 cm garas, 4—6 cm platas, augšējās sēdošas, ar

maksti. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, saliktos čemuros zaru galos.
Vīkala un vikaliņa lapiņu daudz, tās plūksnaini vai staraini dalītas

(08. att.). Kauslapas 5, saaugušas, redzamas tikai zobiņu veidā. Vai-

naglapas 5, baltas vai iesārtas, galotnē ieliekušās, ieliekumā ar jomu.

Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. Augļi ovāli vai elip-

tiski, 3—4 mm gari skaldeņi ar 5 primārām un 4 sekundārām ribām,
ribas ar dzeloņiem.

Dārza burkāni — Daucus sativus (Hoffm.) Roehl.

Sakne resna, sulīga, oranžsārta vai dzeltena. Kultivē lielās pla-
tībās pārtikai.

Savvaļas burkāni — Daucus carota L.

Droga: Burkānu augļi (sēklas) — Fructus (Semen) Dauci

Burkānu laksti — Herba Dauci

Sakne resna, dzeltenīga, pacieta. Aug ceļmalas, pakalnos, lauk-

malās, mežos. Diezgan bieži. Zied no jūnija līdz augustam.

Izmanto saknes, augļus, lakstus.

Sastāvs. Sēklās ēteriskās eļļas (līdz 1,6%), tajās a-pinēns, Mimo-

nēns, cineols, geranilacetāts, geraniols, citroneilols, citrāls, kariofillēns,



157

karotols, daukols, p-cimols, dipentēns, azarons, bizabolēns (kāda sub-

stance ar santonīnam līdzīgu antihelmintu aktivitāti bez toksiskas

blakus darbības), flavonoīdi, taukas eļļas, tajās petrozelīnskābes, pet-

rozelidmskābes, palmitīnskabes, oleīnskābes un linolskābes gliee-
rīdi, daukosterīns. Ziedos antociani, kvercetīns, kempferols. Lakstos

daucīns, pirolidīns, karotinoīdi, riboflavins. Saknēs (dārza burkānu)
karotinoīdi (4—9,4 mg%; a-, ļs-, v-karotini, fitoēns, fitofluēns, liko-

pīns), tiamīns (0,1 mg%), riboflavīns (0,05 mg%), nikotīnskābe

(0,4 mg%), fillohinoni (200 mg%), pantotēnskābe (0,15 mg%), folij-
skabe (0,1 mg%), askorbīnskābe (4 mg%), flavonoīdi, antocianidīni,
cukuri (3—15%), taukas eļļas (0,1 —0,7%), ēteriskās eļļas, umbellife-

rons, 3-metil-6-metoksi-8-oksi-3,4-dihidroizokuniarīns, asparagīns, mine-

rālvielas — daudz kālija, fosfora, dzelzs, vara un joda sāļu, alumī-

nijs, niķelis; slāpekļvielas, vairāki enzimi. Pretaudzēju aktivitāte.

Lieto saknes pie avitaminozēm, hipovitaminozēm (arī profilak-
tiski), lai paaugstinātu organisma pretestību infekcijām un nelabvē-

līgiem vides apstākļiem, pie mazasinības, vispārēja spēku apsīkuma,
vielu maiņas traucējumiem, ievainojumu dziedināšanai; ēstgribas vei-

38. att. Savvaļas burkāni —

Daucus carota L. (pa kreisi),

burvjlazdas — Hamatnelis L.

zariņš (pa labi).
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cināšanai (liek kā piedevu pie ēdieniem), kā diētisku ēdienu pie sirds-

asinsvadu, aknu un nieru slimībām (neieteic pie čūlas slimībām sa-

asināšanās periodā un enterītiem), slimojot ar tuberkulozi, aizcietēju-
miem, hemoroīdiem (burkānu ievārījumu), kā maigu caurejas līdzekli;
pie acu slimībām kā A vitamīnu avotu, pie kroniskas koronāras ne-

pietiekamības ar stenokardiju (nenovērš stenokardijas lēkmi), pie ko-
ronāras un miokardą sklerozes, pie vispārējas aterosklerozes, hiperto-
nijas (Daucarinum); ārīgi lieto pie ekzēmām, grūti dzīstošām, stru-

tojošām brūcēm, apdegumiem, apsaldējumiem (Carotinum m oleo).
Tautas medicīnā lieto gremošanas veicināšanai, kā caurejas lī-

dzekli, pret meteorismu (sēklas vai sēklu pulveri pa 1 g 3 reizes

dienā), pret nierakmeņiem, urīnsmiltīm (uz 1 glāzi verdoša ūdens

ņem 1 ēdamkaroti sēklu, sautē krāsnī 12 stundas, tad apsilda, izkāš,
dzer karstu pa V 2glāzei 5—6 reizes dienā pirms ēšanas, ievēro diētu

kā pie nefrītiem; lieto arī dārza burkānu svaigu sakņu sulu pa I

ēdamkarotei 3 reizes dienā vairākus mēnešus, kā arī lakstu novā-

rījumu, tēju, augļu pulveri), pie caurejas bērniem (sulu pa ēdam

karotei 2 reizes dienā tukšā dūšā), pret hemoroīdiem (lakstu tēju),

pie elpas ceļu iekaisumiem, klepus, aizsmakuma saaukstēšanās ga-
dījumā (sulu ar medu pa ēdamkarotei 4—5 reizes dienā), pie plaušu
tuberkulozes sākuma stadijā un mazasinības (svaigus veselus vai

rīvētus burkānus), piena sekrēcijas veicināšanai zīdītājām (svaigus vai

pienā savārītus sarīvētus burkānus, burkānu sulu ar medu, augļu
uzlējumu — uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem I ēdamkaroti augļu, ļauj
24 stundas siltā vietā ievilkties, lieto pa V 3glāzei 3 reizes dienā),

spalīšu un cērmju izdzīšanai (1 g sēklu 3 reizes dienā vai sulu pa
100—200 g tukšā dūšā pieaugušajiem, bērniem — pa ēdamkarotei

2 reizes dienā); ārīgi lieto pie ievainojumiem, apdegumiem, ilgi ne-

dzīstošām brūcēm, čūlām, audzējiem, skrofulozes, osteomielīta («kaulu

ēdāja»; uzliek sarīvētas saknes, apmazgā ar sulu), pie mutes gļotādas
iekaisumiem, stomatītiem (skalo mutes dobumu ar sulu), pie piena
sēnes (ieziež ar sulu bērna mutes dobumu), sejas ādas kopšanai
(1—2 reizes nedēļā burkānu maskas; sarīvē 2 vidēja lieluma labi

nomazgātus burkānus, sajauc ar olas dzeltenumu un uzklāj plānā kār-

tiņā uz sejas, noņem pēc 20—25 minūtēm ar siltā ūdenī samitrinātu

vati).

Daucarinum lieto pa 1 tabletei (0,02 g) 3 reizes dienā V 2stundu

pirms ēšanas.

Burkāni ir polivilamīnu augs, kas īpaši nozīmīgs kā A vitamīnu

avots. Tie aktivizē šūnu iekšējos reducēšanās-oksidēšanās procesus,
regulē ogļhidrātu vielu maiņu, uzlabo gremošanu, veicina dzīšanu,

epitelizāciju, remdina sāpes, mazina iekaisumus, tiem ir antiseptiska,
diurētiska, viegli laksatīva darbība, ari spazmolītiska, hipotensīva un

antihelminta (it sevišķi sēklām). Pretaudzēju aktivitāte.

Burkānus kultivē kopš viduslaikiem. Izaudzētas daudzas šķirnes
Visvairāk vitamīnu oranžsarkanās krāsas saknēs mizas ārējā daļā.
Burkānu sulu izmanto sviesta un margarīna krāsošanai.

BURVJLAZDAS — HAMAMELIS L.

Drogas: Burvjlazdu lapas — Folia Hamamelidis

Burvjlazdu mizas
— Cortex Hamamelidis

Vasarzaļi krūmi vai koki. Lapas pamīšus, vienkāršas, olveidīgas,

veselas, mala augšdaļā rupji zobaina, apakšējā dajā gluda, pamats
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ķīļvcidigs, gals smails, lapas kāts un lapu apakšpusē dzīslas ar rūs-

ganiem zvaigžņmatiņiem. Pielapes drīz nobirst. Ziedi divdzimumu,
(reti viendzimuma), aktinomorfi, smaržīgi, pa nedaudziem lapu žāklēs.
Kauslapas 4, lineāras, aukstā laikā saritinās, kad paliek siltāks — iz-

taisnojas, paliek pie augļa. Vainaglapas 4, 1,5—2 cm garas. Putekšņ-
lapas 4, staminodijas 4. Augļlapas 2, sēklotne augšēja, auglis pogaļa,
kas pati tālu izsviež sēklas. (38. att.)

Kultivē kā krāšņuma augus. Reti.

Japānas burvjlazda — Hamamelis japonica S. et Z.

Stumbrs līdz 3 m garš. Lapas gandrīz rombiskas, s—lo cm ga-
ras. Vainaglapas dzeltenas. Kauslapas atlikušas, iekšpusē purpursār-
tas vai dzelteni zaļas, apņem tikai '/j augļa. Zied no marta līdz

jūnijam pirms lapu plaukšanas.

Virdžīnijas burvjlazda — Hamamelis virginiana L.

Stumbrs līdz 5 m garš. Lapas 10—15 cm garas. Kauslapas stāvas,
apņem augli apmēram līdz pusei. Vainaglapas sarkanīgas.

Zied septembrī, oktobrī, kad birst lapas. Dzimtene Ziemeļame-
rika.

Izmanto mizas, lapas.

Sastāvs. Glikozīds hamamelifannīns (gallusskābe + hamameloze),
brīva gallusskābe, flobafēns, kvercetīns, sveķi, rūgtvielas, taukas eļļas
(tajās palmitīnskābes, oleīnskābes glicerīdi, fitosterīni). Lapās un

zaros ēteriskās ejļas (galvenais komponents seskviterpēns C15H24;
spirti, fenoli).

Lieto pie dzemdes un hemoroidālās asiņošanas, pie caurejas, ādas

slimībām, ievainojumiem; ārīgi lieto matu kopšanai (hamamelis matu

ūdeni).

Tautas medicīnā lieto kā tonizējošu līdzekli, kā savelkošu līdzekli

pie caurejas (lapas); ārīgi lieto pie brūcēm.

Lieto burvjlazdu šķidru ekstraktu — Extractum Hamamelidis flui-
dum, biezu ekstraktu —

Extractum Hamamelidis siecum (sveču, zie-

des veidā), tinktūru — Tinctura Hamamelidis (20 pilienus līdz

V2tējkaroti dienā).

Homeopātijā izmanto zaru un sakņu svaigas mizas (Hamamelis).

Burvjlazdu ēteriskās eļļas stimulē leikopoezi, pastiprina sirds

saraušanos, palielina minūtes tilpumu, paretina sirds ritmu un elpo-

šanu, sašaurina asinsvadus, pazemina zarnu trakta peristaltikų (iz-

mēģinājumi ar dzīvniekiem).

CEKULIŅI — AJUGA L

Droga: Cekuliņu laksti —
Herba Ajugae

Daudzgadīgi lakstaugi. Stumbrs četršķautnains, stāvs vai pacils,
7—30 cm garš. Lapas pretējas, vienkāršas, veselas, otrādi olveidīgas
vai ovālas, mala rupji zobaina, pamats ķīļveidīgs, gals strupš. Ziedi

divdzimumu, zigomorfi, pušķos seglapu žākles. Kauslapas 5. Vainag-

lapas 5, vainags divlūpains, zils vai rožaini sārts, reti balts, vainaga

stobriņš ar matiņu gredzenu. Putekšņlapas 4. Augļlapas 2, sēklotne

augšēja. Auglis 4 riekstiņu skaldauglis.
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Ložņu cekuliņi — Ajuga reptans L.

Matiņi uz stumbra 2 rindās, ir ložņājoši neziedoši dzinumi, kas
sakņojas. Lapas 2 —7 cm garas, I—31 —3 cm platas. (39. att.)

Zenēvas cekuliņi — Ajuga genevensis L.

Stumbrs visapkārt ar matiņiem, ložņājošu dzinumu nav. Lapas
5—12 cm garas, I—s cm platas. (39. att.)

Aug pļavās, krūmājos, mežos. Reti. Zied no maija līdz augus-
tam.

Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Rūgtvielas, miecvielas, alkaloīdi (zīmes), Sastāvs maz

noskaidrots.

Lieto pie plaušu slimībām, bronhītiem, klepus.
Tautas medicīnā lieto pie plaušu tuberkulozes, vielu maiņas un

gremošanas uzlabošanai, pie caurejas, čūlas slimībām, pie aknu slimī-

bām, žultsakmeņiem, pie reimatisma, saaukstēšanās; pie sievietes dzi-

mumorgānu saslimšanām; pret malāriju (uz 1 glāzi verdoša ūdens

ņem G —B g — apmēram 1 ēdamkaroti drogas, ļauj kādas 2 stundas

ievilkties, atdzisušu izkāš, lieto pa ēdamkarotei 4 vai 5 reizes dienā);

ārīgi lieto pie cingas, angīnas, mutes gļotādas iekaisumiem (uzlē-
jumu skalošanai), pie brūcēm,

apdegumiem (novārījumu ap-
mazgāšanai, apliekamiem; uzliek

arī svaigas sasmalcinātas la-

pas), pie organisma vispārēja
vājuma, maza svara (vannas),
lai mati labāk augtu (mazgā
matus lakstu novārījumā —

uz 1 / verdoša ūdens ņem 5

ēdamkarotes drogas, ļauj 3—
4 stundas stāvēt).

Cekuliņu darbība ir savel-

koša, diurētiska, žultsdzinēja,
diaforētiska, antiflogistiska, dzie-

dinoša, pretasiņošanas, mīksti-

noša (N. Kovajeva). Pēc 1874.

gada datiem cekuliņi kā «brī-

numzāle» lietoti Krimas kara

laikā pie malārijas, kad plosī-
jās malārijas epidēmija un hi-

nīns maz līdzējis. leteic pētīt kā

pretmalārijas līdzekli.

39. att. Ložņu cekuliņi — Ajuga
reptans L. (pa kreisi), Ženēvas

cekuliņi — A. genevensis L. (pa
labi).
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CEĻMALĪTES — PLANTAGO L.

(ceļtekas)

Daudzgadīgi augi ar bārkšu saknēm vai viengadīgi augi ar ne-

lielu mictsakni (smilts ceļmalītes). Lapas vienkāršas, veselas, ar lok-

veidīgu dzīslojumu, lapas plātnes mala gluda, gals strups vai īsi

smails, pamats strupš vai ķīļveidīgs. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi,

vārpās ziednešu galotnē. Kauslapas 4. Vainaglapas 4, saaugušas, vai-

nags stobrveidīgs, paliek pie augļa. Putekšņlapas 4. Augļlapas 2,
sēklotne augšēja. Auglis divcirkņu vāciņpogaļa ar daudz sēklām vai
ar 1 sēklu katrā no diviem vāciņpogaļas cirkņiem (smilts ceļmalītēm).

Zied no jūnija līdz oktobrim.

Lielās ceļmalītes — Plantago major L.

Drogas: Lielo ceļmalīšu lapas — Folia Plantaginis majoris (Herba
Plantaginis majoris)

Lielo ceļmalīšu sēklas
—

Semen Plantaginis majoris
Lapas rozetē, plati olveidīgas, 2—lo cm garas, 1,5—7 cm platas,

pēkšņi pāriet īsā kātā. Ziedneši 15—30 (40) cm gari, ziedu vārpas
I—ls cm garas. Vainaglapas bāli brūnganas, putekšņlapu kātiņi balti,
putekšnīcas violetas. Vāciņpogaļa 2 reizes garāka kā kauss. (40. att.)

Šaurlapu ceļmalītes — Plantago lanceolata L

Droga: Šaurlapu ceļmalīšu laksti — Herba Plantaginis lanceola-
tae

Lapas lancetiskas vai lineāri lancetiskas, 4—15(30) cm garas, 0,5—

2(4) cm platas, ar matiņiem vai kailas. Ziedneši 15—45 cm gari,
ziedu vārpas I—4 cm garas. Putekšņlapu kātiņi iedzelteni. (41. att.)

Vidējas ceļmalītes — Plantago media L.

Lapas plati lancetiskas, parasti ar matiņiem, 4—lo (20) cm garas,
2—5 (8) cm platas, pakāpeniski pāriet kātā. Ziedneši 20—40 cm

gari, ziedu vārpas 2—6 (15) cm garas. Putekšņlapu kātiņi violeti,

putekšnīcas gaiši violetas vai baltas (41. att.).

Aug ceļmalas, pļavās, laukos. Bieži.

Izmanto lapas, sēklas. Nebojātas, veselas, tīras lapas ievāc visu

vasaru sākot no ziedu laika; sēklas ievāc rudenī. Žāvē atklātā vietā

ēnā, vējā vai labi vēdināmā telpā izklātas plānā kārtā, lai tās ātri

izžūtu un saglabātos zaļā krāsa.

Sastāvs. Lapās glikozīds aukubīns (rinantīns; aukubigenīns + gli-

koze), rūgtvielas, miecvielas, gļotvielas, alkaloīdi (zīmes), daudz cit-

ronskābes, fermenti invertins un emulsīns, karotini (30—54 mg%).
fillohinoni, askorbīnskābe (380 mg%), T faktors; sēklās daudz gļot-
vielu — augu poliglucīdu (pat 44%), taukas eļļas (līdz 22%), brīva

planteoze (sastāv no glikozes, fruktozes, galaktozes), aukubīns, daudz

kālija, rodāns, cinks, oleanolskābe, steroīdi saponīni, olbaltumvielas.

Fitoncīdi. Pretaudzēju aktivitāte.

Lieto pie anacīdiem akūtiem un kroniskiem gastrītiem, enterītiem,

kolītiem, čūlas slimībām, pie dizentērijas, dispepsijas, pret vemšanu

pie grūtniecības toksikozėm (Succus Plantaginis; pa 1 ēdamkarotei

3 reizes dienā 15—20 minūtes pirms ēšanas, atšķaidot "A glāzē ūdens;

pie anacīdiem gastrītiem, čūlas slimībām lieto arī lielo ceļmalīšu lapu
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40. att. Lielās ceļmalītes — Plantago major L.

ekstraktu Plantaglucidum pa
l/a—1 tējkarotei vai I—31 —3 tabletēm 2 vai

3 reizes dienā V 2stundu pirms ēšanas izšķīdinātu V 4glazēs silta

ūdens; akūtajā periodā lieto 3—4 nedēļas; profilaktiski pret recidīviem

lieto 1 vai 2 reizes dienā I—21 —2 mēnešus; kontrindicēts pie hiperacī-
diem gastrītiem un čūlas slimības ar paaugstinātu skābumu); pie
ahīlijas — sālsskābes un fermentu trūkuma kuņģa sulā (sēklu uzlē-

jumu 10,0—200,0; drogai uzlej verdošu ūdeni, paskalina, padzesē, iz-

kāš caur marli, lieto pa 2 ēdamkarotēm 3 reizes dienā); pie klepus,
bronhītiem, plaušu tuberkulozes, garā klepus (lapu uzlējumu 10,0:200,0

pa 1 ēdamkarotei ik pēc 2—3 stundām), kā tonizējošu līdzekli (lapu

uzlējumu 15,0:200,0 pa 2—3 ēdamkarotēm (25 g) 3 reizes dienā

10—15 minūtes pirms ēšanas; šādu uzlējumu var lietot arī pie caur-
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ejas, enteritiem, kolitiem, ēstgribas veicināšanai); ka \ieglu caurejas
līdzekli pie kroniskiem aizcietējumiem (Inf. seni. Plantaginis majoris

20,0—200,0; uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem I—2 ēdamkarotes sēklu,
labu bridi skaliņa, ļauj atdzist, lieto ar visām sēklām Va—1 glāzi
vienā reizē; var lietot arī sasmalcinātas sēklas I—21 —2 ēdamkarotes, t. i*
s—lo g vienā reizē); ārīgi lieto pie slikti dzīstošām brūcēm, trofis-

kām čūlām, flegmonām, furunkuļiem (svaigu lapu konservētu sulu,

spirta un ūdens ekstraktu), tiaumu pirmapstrādei, pie strutojošām
ķirurģiskām brūcēm (Rusmanis); pie acu slimībām, plakstiņu, mutes

un rīkles gļotādas iekaisumiem (25% lapu novārījumu apliekamiem,
skalošanai), pie strutojošām ādas slimībām (ziedi — 10 g lapu pul-
vera ņem uz 100 g vazelīna vai persiku eļļas).

Tautas medicīnā lieto arī pie elpas ceļu iekaisumiem, pleirītiem,
plaušu vēža, astmas, aterosklerozes, neirastēnijas, kā asinstīrītāju
līdzekli (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti žāvētu lapu,
ļauj 2 stundas ievilkties, izkāš, lieto pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes

dienā 20 minūtes pirms ēšanas; sajauc līdzīgās daļās svaigas sasmal-
cinātas lapas ar medu vai cukuru, ļauj siltumā slēgtā traukā 4 stun-

das stāvēt, šādu sīrupu lieto pa 1 tējkarotei 4 reizes dienā lļ2 stundu

pirms ēšanas); pie kroniskām gremošanas trakta slimībām, aizcietē-

jumiem, iekaisumiem, ēstgribas veicināšanai (sulu), pie kroniskām

aknu un nieru slimībām, urīna nesaturēšanas (lapu novārījumu, sulu);
pie kuņģa vēža; kā caurejas līdzekli (sēklu novārījumu lielās devās),
pie malārijas; pret pārāk asiņojošām menstruācijām un citām asiņo-

šanām, pie hemoroīdiem; ārīgi lieto pie brūcēm un čūlām (sulu, svai-

gas sasmalcinātas lapas, ziedi), pret brūču asiņošanu, pie furunku-

lozes, rozes, augoņiem (uzliek svaigas lapas, apmazgā ar lapu uzlē-

jumu), pie ēdēm (lapu uzlējuma kompreses), pret zobu sāpēm (ieliek
caurajā zobā vati ar lapu tinktūru), pret smaganu iekaisumu (ieziež
smaganas ar lapu sulu vai tinktūru, skalo ar lapu uzlējumu), pie sa-

situmiem, kāju pirkststarpu izsutumiem (ieliek pirkststarpās sasmalci-

nātas lapas), bērnu mazgāšanai; pie čūsku, lapseņu un bišu kodu-

miem (uzliek vairākās kārtās un bieži maina veselas lapas vai sa-

smalcinātu lapu putriņu, sēklu kompreses sāpju remdināšanai un lai

nepamptu). Apmazgāšanai uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 10—15 g
sausu lapu, ļauj 2 stundas stāvēt.

Ceļmalīšu darbība ir antiseptiska, spēcīgi antimikroba, spazmolī-
tiska, viegli sedatīva un hipottnsīva, pretiekaisuma, dziedinoša, sāpes
remdinoša, tās pašķidrina gļotas un sekmē izklepošanu, tās ir laksa-

tīvs, diurētisks, žultsdzinējs līdzeklis, normalizē gremošanas trakta

sekrēciju, uzlabo ēstgribu, normalizē vēdera izeju, to ietekmē pieaug
hemoglobīna daudzums asinīs, pazeminās asinsspiediens. Svaigu lapu
sula ir bakteriostatiski aktīva pret hemolītisko streptokoku un stafi-

lokoku, zilo strutu nūjiņu, protėju, kas inficē brūces, kā arī zarnu

nūjiņu. Kā svaigas sulas, tā ekstrakta iedarbībā brūces daudz ātrāk

attīrās no strutām un nekrotiskajiem audiem, norimst iekaisuma pro-
cesi, intensīvi veidojas granulācija (Rusmanis).

Sēklu gļotvielas adsorbē baktērijas un, pārklājot audu virsmu,

aizsargā iekaisušo zarnu trakta gļotādu no barības kairinājuma; iedar-

bodamās apvelkoši, tās ir arī preteaurejas līdzeklis.

Homeopātijā lieto lielo ceļmalīšu visu augu (Plantago).
Ceļmalītes ir vecs ārstniecības augs, kuru lieto daudzu tautu

medicīnā. Jau seno grieķu un romiešu ārsti lielo ceļmalīšu sēklas lieto-

juši pie dizentērijas Persijā un Arābijā tās pazīstamas kopš X
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gadsimta un tiek uzskatītas par joti vērtīgām zālēm. Avicenna savā

«Kanona» raksta, ka lielās ceļmalītes ir «labas pie kroniskām un vēža

čūlām, pie dziļiem ievainojumiem un šajā ziņā ir pārākas par visām
citām zālēm».

Smilts ceļmalītes — Plantago psyllium L.

Drogas: Smilts ceļmalīšu sēklas — Setncn Psyllii
Smilts ceļmalīšu lapas — Folia Psyllii

Augs viscaur ar matiņiem. Stumbrs zarains, 15—35 cm garš. Lapas

pretējas, sēdošas, šauri lancetiskas, 5—6 cm garas, ap 2,5 cm platas.
Ziedneši 2—6 cm gari, lapu žāklēs, ziedu vārpas 1,5 cm garas. Vai-

naga apmales daivas smailas, putekšņlapas daudz garākas kā bāli

dzeltenīgais vainags. (41. att.)

Aug smilšainas vietās. Reti.

Izmanto lapas, sēklas. Lapas ievāc visu vasaru.

Sastāvs. Sēklās aukubīns, taukas eļļas, olbaltumvielas, minerāl-

vielas, daudz gļotvielu.
Lieto kā caurejas līdzekli (Mucil. sem. Plantaginis psyllii 20,0—

200,0 pa ēdamkarotei tukšā dūšā), kā apvelkošu, pretiekaisuma līdzekli

pie kolītiem, gastrītiem (lapu, lakstu sulu; sēklu novārījumu — Dcc.

sem. Plantaginis psyllii 10,0—200,0), pie kroniskas dizentērijas (Succus
Plantaginis, kombinējot ar antibiotikam), pie čūlas slimībām, ēstgri-
bas rosināšanai (sulu pa ēdamkarotei pirms ēšanas).

41. att. Šaurlapu ceļmalītes — Plantago lanceolata L. (I), vidējās
ceļmalītes — P. media L. (II), smilts ceļmalītes — P. psyllium L. (III).
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Tautas medicīnā lieto ari ārīgi pie augoņiem, čūlām, krūšu galu
sasprēgājumiem, acu iekaisuma (2 tējkarotēm sēklu uzlej 2 tējkarotes
auksta ūdens, saskalina, tad pielej 6 ēdamkarotes verdoša ūdens, ska-

liņa kamēr atdzisis, izkāš caur drānu; tāpat gatavo, ja lieto iekšķīgi).
Smilts cejmalīšu lapu sula ir Succus Plantaginis sastāvā; tās ir

oficināla droga Rietumeiropas zemēs, ASV.

Smilts cejmalīšu sēklu darbība ir apvelkoša, savelkoša, maigi
laksatīva,, pretiekaisuma, nomierinoša. Zarnu trakta sārmainajā vidē

sēklas uzbriestot palielinās tilpumā 4—9 reizes.

Plantago ovata Forsk. sēklas — Semen Isphagulae lieto pie ba-

cilāras, ameboidālas dizentērijas, kā caurejas līdzekli pie aizcietēju-
miem, kā apvelkošu līdzekli pie iekaisumiem, caurejas u. c. Sēklu

gļotas antibaktericīdas. Augu sastop Aizkaukāzā, Indijā u. c.

CERIŅI, PARASTIE — SYRINGA VULGARIS L.

Droga: Ceriņu ziedi — Flores Syringae

Vasarzajš, 2—5 m augsts krūms. Lapas pamīšus, vienkāršas, vese-

las, olveidīgas, s—lo cm garas, 2—6 cm platas, kailas, mala gluda,
pamats viegli sirdsveidīgs, gals pagari smails. Ziedi divdzimumu, ak-

tinomorfi, smaržīgi, 10—20 cm garās blīvās, stāvās skarās. Kausla-

pas 4. Vainaglapas 4, violetas, saaugušas, vainags apmēram 1 cm

garš. Putekšņlapas 2. Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Auglis pogaļa,
atveras ar 2 vārsnēm.

Audzē ļoti bieži kā krāšņuma augu. Zied maijā, jūnijā.

Izmanto ziedus, pumpurus, retāk lapas. Lapas ievāc visu vasaru.

Sastāvs. Fenolglikozīds siringīns, fitoncīdi, ziedos terpineoli, ēte-

riskās eļļas, farnezols, flavonoīdi, sveķi. Sastāvs maz izpētīts.

Lieto tautas medicīnā pie saaukstēšanās kā sviedrēšanas līdzekli

(ceriņu ziedus kopā ar liepu ziediem), pie malārijas (it sevišķi kronis-

kas; lapu uzlējumu 10,0—200,0), pie plaušu tuberkulozes, pie klepus,
garā klepus un aizdusas, pie nieru slimībām, urīnakmeņiem, pie kuņģa
čūlas, epilepsijas (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti sausu

ziedu, lieto pa 1 ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā; tinktūru izvelk

40° spirtā 1: 5, ļauj stāvēt 7—lo dienas, lieto pa 30 pilieniem 2 vai

3 reizes dienā), pie podagras, ģikts, reimatisma (ziedu vai pumpuru

uzlējumu, tajā pašā laikā ar tinktūru ierīvē sāpīgās vietas vai uzliek

kompreses); ārīgi lieto pie augoņiem, strutojošām brūcēm un čūlām

(sasmalcinātas vai veselas svaigas lapas), pie reimatisma, podagras
(ziedu ziedi — 2 ēdamkarotes ziedu sajauc ar 2 ēdamkarotēm cūku

tauku vai vazelīna; 3 ēdamkarotes ziedu iejauc '/2 glāzē saulpuķu
eļļas, ļauj pastāvēt 3—4 diennaktis), pie neiralģijām (pumpuru iebie-

zinātu novārījumu vai pulveri sajauc ar cūku taukiem vai citām tauk-

vielām 1: 4, ieberzē sāpīgās vietas), pret galvas sāpēm (liek uz gal-
vas lapas), pie rozes (uzliek sasmalcinātas mizas vai mizu sulu).

Lapu uzlējums nomāc un paralizē nervu sistēmas darbību. Izmē-

ģinājumos klīniski ceriņu lapas neaizkavēja malārijas lēkmes, nenovē-

roja ari plazmodiju izzušanu asinīs. Lapu uzlējums tāpat kā sirin-

gīna šķīdums nomāc un nonāvē paramēcijas.
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CIDONIJAS, GARENĀS — CYDONIA OBLONGA Mill

(aivas, Cydonia vulgaris L.)

Drogas: Cidoniju augļi — Fructus Cydoniae

Cidoniju sēklas — Semen Cydoniae
Neliels vasarzaļš krūms vai koks. Dzimtene Persija, Grieķija.
Kultivē Melnās jūras piekrastē, Ukrainā, Vidusāzijā. Paretam

audzē ari mūsu republikā, bet nezied un nenes augļus. (42. att.)
Izmanto sēklas, augļus.
Sastāvs. Cukuri (5—12%) glikoze, fruktoze, saharoze; citronskābe,

ābolskābe, vinskābe, hlorogēnskābe, fumārskābc, hīnskābe, neobloro-

gēnskābe, kofeīnskābe, kumarīnskābe, miecvielas, pektīnvielas (-8,6%),
ciete, vairāk kā 15 mikroelementi — kālijs (0,17—0,20%), dzelzs

(1,2—1,9 mg%), varš, kobalts, alumīnijs, bors, niķelis, titāns, mag-
nijs v. c, emulsīns; katehīni, epikatehīns; kvercetīns, antociāni; ēteris-

kās eļļas; karotini (0,21—0,32 mg%), folijskābe, B grupas vitamīni,
askorbīnskābe (3,2—26 mg%). Sēklās gļotvielas (20%), taukas

eļļas (miristīnskābes, izoolemskābes u. c. glicerīdi); amigdalins
(0,5%); aminoskābes lizīns, histidīns, asparaginskābe, serīns, glicīns,
glutamīnskābe, alkanīns, prolīns, fenilalanins, valīns, leicīns. Lapās al-

kaloīdi, glikozidi, gļotvielas, askorbīnskābe (118,2 mg%)-
Lieto pie mazasinības (augļu ekstraktu), pie elpošanas orgānu

saslimšanām (sēklu gļotvielas), kā caurejas un mīkstinošu līdzekli

(cidoniju gļotvielas — Mucilago Cydoniae).
Tautas medicīnā lieto pie kolītiem, gastroenterītiem, čūlas slimībām,

caurejas, pie bronhītiem, traheītiem, pie klepus, pret meteorismu (uz
1 glāzi silta ūdens ņem 10 g nesasmaleinatu sēklu, lieto pa ēdam-

karotei 3—4 reizes dienā. Sēklas ņem veselas, jo no sasmalcinātām
šķidrumā pārietu arī amigdalins, kas satur indīgo zilskābi, tās ne-

drīkst vārīt; pret caureju un asiņošanu lieto pa '/s glāzei 3 reizes

dienā; pret caureju lieto arī svaigus augļus vai augļu novārījumu);
kā caurejas līdzekli (sēklu novārījumu), pie tūskām (augļu tēju), lai

iegūtu labu sejas ādu (sulu ar medu); ārīgi lieto pie anālās atveres

icplaisājumicm (augļu sulas apliekamos), pie apdegumiem, ādas iekai-

sumiem, acu iekaisumiem (svaigi pagatavotu sēklu gļotvielu izvil-

42. att. Garenās cidonijas — Cydonia oblonga Mill.
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kumu, kompreses), lai sekmētu matu augšanu (glotvielu izvilkumu).
Cidoniju gļotas — Mucilago Cydoniae izmanto ari kosmētikā.

Cidoniju augļiem ir savelkoša, diurētiska, antiseptiska darbība, tie

sekmē asins recēšanu, sēklām — apvelkoša, mīkstinoša, antiseptiska,
pretiekaisuma darbība.

Lapu izvilkumam spirtā (1:3) un šķidram ekstraktam ir pozi-
tīva inotropa un negatīva hionotropa ietekme uz sirds darbību, tie pa-
zemina asinsspiedienu, paslābina gremošanas trakta gludo musku-

latūru, nav toksiski.

CIESAS, LANCETISKAS — CALAMAGROSTIS LANGEOLATA Rth.

(Calamagrostis caneseens (Web ) Rth.)

Droga: Ciesu saknes — Radix Calamagrostis

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbri 60—130 cm gari, raupji, pelēki
zaļi tāpat kā lineārās lapas. Lapas maksts gara, mēlīte īsa, strupa,
lapu malas ar matiņiem. Ziedi divdzimumu, samērā šaurā skarā, kurā

daudz vienzieda vārpiņu. Vārpiņas plēksnes 2, apmēram vienādas,

smailas, zieda plēksnes 2, nevienādas, ārējā ar akotu, matiņi garāki
kā zieda plēksnes. Putekšņhpas 3. Augļlapas 2. Auglis grauds.

Aug mitrās pļavās, krūmājos, mežos. Bieži. Zied no jūnija līdz

augustam.
Izmanto sakneņus ar saknēm.

Sastāvs. Saponīni. Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie reimatisma, kā diurētisku līdzekli.

CIETĶERSAS — LEPIDIUM L.

Lakstaugi. Lapas pamīšus, vienkāršas, plūksnaini šķeltas vai dalī-

tas vai arī veselas (augšējās), līdz 6 cm garas, 4 cm platas, sēdošas

vai ar kātu (apakšējās un rozetes lapas). Ziedi divdzimumu, aktino-

morfi. Kauslapas 4. Vainaglapas 4, baltas, 2—4 mm garas. Putekšņ-
lapas 6. Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Auglis olveidīgs vai sirdsvei-

dīgs pākstenītis, katrā cirknī 1 sēkla.

Dārza cietķērsas — Lepidium sativum L.

(krešu salāti, dārza kreses, salātu cietķērsas)

Drogas: Dārza cietķērsu laksti — Herba Lcpidii sativi

Dārza cietķērsu sēklas — Semen Lepidii sativi (Semen
Nasturta hortensis)

Viengadīgs augs. Stumbri 30—60 cm gari. Lapas plūksnaini dalī-

tas, augšējās vienkāršākas, pat trīsstaraini dalītas. Pākstenītis ap

0.3 cm garš, plati ovāls, augšmalā ar spārnu un jomu. (43. att., 5)
Kultivē kā salātu un garšas augu Ne bieži. Dzimtene Irāna.

Zied jūnijā, jūlijā. Savvaļā Krimā, Kaukāzā u. c.

Izmanto jaunās lapas, lakstus.

Sastāvs. Proteīni (34,570), taukvielas (7,7%), celuloze (11,1%).

sinepju eļļas, glikozīdi, minerālvielas (mg%) — nātrijs (19,0), kālijs
(337). kalcijs (65,9), magnijs (27.3), dzelzs (4,54), varš (0.12), fos-

fors (65,5). sērs (170,0), hlors (89,0), jods; karotini (1,8—2,6 mg%,),
tiamīns, ribofiavīns, nikotīnskābe, askorbīnskābe (61—79 mg%).
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43. att. Parastās cietķērsas — Lepidium rudcrale L. (1), parasto ciet-

ķērsu auglis (2), tīrumu cietķērsu — L. campestre (L.) R. Br. auglis
(3), drojeņu cietķērsu — L. draba L. auglis (4), dārza cietķērsu —

L. sativum L. zars ar augļiem, auglis, apakšējā lapa (5).

Lieto pie avitaminozem (sulu, lapas, lakstus salātu veidā), ēstgri-
bas rosināšanai, gremošanas uzlabošanai.

Tautas medicīnā lieto pret cingu (lakstu sulu pa tējkarotei 3 rei-

zes dienā), pret bezmiegu, hipertoniju; ārīgi lieto kā vietēju kairi-

nātāju (sēklu pulveri lieto tāpat kā sinepju pulveri), pie skrofulozes,
strutojošām brūcēm, kašķa čūlām (ziedi — sasmalcinātas sēklas vai

lakstus sajauc 1:5 ar cuku taukiem vai izkarsētu augu eJļli ).
Dārza cietķersas ir visagrākais dārzenis, iesējot to, svaigus zaļu-

mus var iegūt jau pēc 20—25 dienām. Tās ir visai vecs kultūraugs —

audzēja senajā Ēģiptē, Grieķijā, Romā. Eiropas centrālajās zemēs tās

ieved romiešu leģionāri.

Drojeņu cietķersas — Lepidium draba L.

(Cardaria draba (L.) Desv.)

Daudzgadīgs augs. Stumbri 10—60 cm gari. Lapas eliptiskas, skau-

jošas, pamats sirdsveidīgs vai bultveidīgs, mala jomaini zobaina, ro-

zetes lapas otrādi olveidīgas vai koklesveidīgas. Ziedi čemuram līdzīgā
skarā. Pākstenīši 3—4,5 mm gari, kaili, galā ar smaili, bez jomas un

spārna; augļa kāts daudzkārt garāks par augli (43. att. 4).

Aug ceļmalas, laukmalās. Reti. Zied maijā, jūnijā.
Izmanto zaru galotnes ar augļiem, augļus.
Sastāvs. Alkaloīdi, glikozīdi (jaunās lapās; atšķeļas zilskābe);
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sēklās sinepju eļļas, tajās ir sērs. Sastāvs maz noskaidrots. Augs in-

ci i g s.

Lieto tautas medicīnā pie drudža (augļu novārījumu); ārīgi lieto

pie labdabīgiem audzējiem (zaru galotņu novārījumu apmazgāšanai).

Parastās cietķersas — Lepidium ruderale L.

Viengadīgs augs. Stumbri 15—25 cm gari. Lapas lineāras, nav

skaujošas, līdz 2 cm garas, mala gluda, rozetes lapas plūksnaini da-
lītas, 2,5—4 cm garas. Ziedi skrajos ķekaros. Vainaglapu parasti nav.

Pākstenīši otrādi olveidīgi, kaili. 2—2,5 mm gari, ar šauru spārnu,
seklu jomu un īsu irbuļa palieku galotnē. (43. att. 1, 2).

Aug ceļmalas, sētmalēs, laukos, atmatās. Diezgan bieži. Zied

no maija līdz septembrim.
Izmanto lakstus ar ziediem un augļiem.
Sastāvs nav noskaidrots. Indīgs.
Lieto tautas medicīnā pret drudzi, pie malārijas (lakstu novārī-

jumu vai sulu), pret cingu (svaigas lapas).
Insekticīds augs — lieto blakšu iznīcināšanai.

Tīrumu cietķersas — Lepidium campestre (L.) R. Br.

Divgadīgs vai viengadīgs pārziemojošs augs. Stumbri 20—50 cm

gari. Lapas veselas, trīssturaini vai ovāli lancetiskas, I—21 —2 cm garas,

skaujošas, pamats sirdsveidīgs vai bultveidīgs, rozetes lapas gareni
lancetiskas, līdz ziedu laikam parasti nonīkst. Ziedi samērā blīvos

ķekaros. Pākstenīši 5—7 mm gari, ar platu spārnu un seklu jomu;
irbuļa palieka pārsniedz jomu. (43. att. 3).

Aug ceļmalas. Reti. Zied maijā, jūnijā

Izmanto lakstus ar ziediem un augļiem.
Sastāvs. Alkaloīdi (0,1%)- Antimikroba aktivitāte. Indīgs.
Lieto tautas medicīnā pret meteorismu, cingu, pie reimatisma.

CIETPIENES, TĪRUMU — CREPIS TECTORUM L.

Viengadīgs, arī pārziemojošs lakstaugs. Stumbrs zarains, 7—60 cm

garš. Lapas pamīšus, vienkāršas, augšējās lapas veselas, lineāras,
4—14 cm garas, 0,6—3 cm platas, mala gluda vai neizteikti zobaina,
gals smails, apakšējās lapas plūksnaini daivainas vai šķeltas, pamats
ķīļveidīgs vai bultveidīgs. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, ap 2 cm pla-
tos kurvīšos zaru galos. Kurvīša gultne kaila. Vīkala lapas vairākās

rindās jumstiņveidīgi, ar matiņiem. Kauslapu nav, to vietā vairākās

rindās vienkārši balti matiņi. Vainaglapas 5, vainags mēlveidīgs,

dzeltens. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. Auglis sēk-

lenis augšgalā šaurāks, ar matiņiem (lidauglis).

Aug sausos, smilšainos laukos, pļavās, ceļmalas. Ļoti bieži. Zied

no jūnija līdz oktobrim.

Izmanto lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā kā caurejas līdzekli, pie bronhītiem, pnei-

monijām, pie aterosklerozes, pret vemšanu; ārīgi lieto pie furunkuļiem
(uzliek saplaucētus lakstus), pie kāju tūskām (lakstu novārījuma

vannas).
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CIETSĒKLES, DZIEDNIECĪBAS — LITHOSPERMUM

OFFICINALE L.

Droga: Cietsēk|u augļi — Fiuctus Lithospertni (Semen Milii solis)

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs stāvs, 20—80 cm garš, parasti

augšdaļā zarains. Lapas pamīšus, lancetiskas, 2,5—9 cm garas, 0,5—

1 cm platas, ar matiņiem tāpat kā stumbrs, mala gluda, gals smails,

pamats ķīļveidīgs. Ziedu daudz, tie rituļos stumbra un zaru galos.
Kauslapas 5, sekli saaugušas. Vainaglapas 5, zaļganas vai dzelteni

baltas, saaugušas, vainags stobrveida, 4—G mm garš, vainadziņš zvīņ-
veida. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, drīksna divžuburaina. Auglis sa-

skaldās 4 riekstiņos, tie līdz 3,5 mm gari, balti. (44. att.)
Aug saulainos krūmājos, pakalnos. Reti (Ogres, Bērzes un Ven-

tas krastos v. c). Zied jūnijā, jūlijā.
Izmanto lakstus ar augļiem un ziediem, augļus.
Sastāvs. Alkaloīds cinoglosīns (lapās), sarkana krāsviela litosper-

mīns (saknēs, mizās), minerālvielas — galvenokārt kalcija un silī-

cija šālis; eļļas (sēklās līdz 20%), vielas, kas ietekmē vairogdzie-
dzera funkcijas; naftohinons šikonīns (saknēs). Sastāvs maz izpētīts.

Lieto tautas medicīnā pie urīnpūšļa un nieru akmeņiem (lakstus

ar augļiem), pie saaukstēšanās, pret galvas sāpēm, kā nomierinošu

līdzekli; pie dažādām kuņģa kaitēm, vēdera sāpēm, kā caurejas un

diurētisku līdzekli (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti lakstu,
ļauj 2 stundas stāvēt, lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā); lai paātri-
nātu grūtas dzemdības, pie neregulārām menstruāciiām (augļus);

44. att. Dziedniecības cietsēkles — Lithospermum officinale L. (pa
kreisi), parastie cigoriņi — Cichorium intybus L. (pa labi).
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ārīgi lieto pie sasitumiem, brūcēm (lakstu pulveri), sejas kosmētiskai

sārtināšanai (sakņu sulu).
Ekstraktam 838 piemīt spermicīda darbība un antihialuronidāzes

īpašības pret cilvēka ejakulātu (A. Jursons, N. Krilova, A. Hammer-

mane, A. Panacenko). leteic kā kontraceptīvu līdzekli un dažu hor-

monālas dabas dzimumsfēras traucējumu ārstēšanai sievietēm. Aktīvs

ir tikai ūdens izvilkums, bet ekstrakti, kas iegūti ar organiskiem šķī-
dinātājiem (spirtu, eteri u. c.) nav efektīvi; tie ir ļoti termolabīli un

zaudē antihormonālo darbību jau sildīti 60° temperatūrā. Šķidra ūdens

ekstrakta noturība ir visai īslaicīga (2—4 dienas), sauss ekstrakts

daudz stabilāks (Kempers 1959., Gassners 1963.). Cietsēkļu kultivēšanu

izmēģina Tartu Valsts universitātes Farmakognozijas katedrā.

Cietsēkļu lapu ekstrakts ietekmē vairogdziedzera funkcijas apmēram
tāpat kā tireotropais hormons (Macku, AĪokry, 1957.; izmēģinājumi ar

jūras cūciņām).

CIGORIŅI, PARASTIE — CICHORIUM INTYBUS L.

Drogas: Cigoriņu saknes — Radix Cichorii

Cigoriņu lapas (laksti) — Folia (Herba) Cichorii

Daudzgadīgs lakstaugs ar rūgtu piensulu. Sakne vārpstveidīga,
resna. Stumbrs 15—150 cm augsts, šķautnains. Lapas pamīšus, vien-

kāršas, uz stumbra 6,5—12 cm garas, 2—3 cm platas, veselas, garenas

vai lancetiskas, sēdošas vai pat skaujošas, apakšējās šķeltas, daivai-

nas vai arī tikai ar rupjiem, attāliem zobiņiem, kāts spārnains, pamats
strups vai sirdsveidīgs. Kurvīši 3—4 cm plati, kurvīša gultne kaila.

Ziedi zili (retumis balti), divdzimumu, vainags mēlveidīgs. Putekšņ-
lapas 5. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja, drīksna divžuburaina. Sēk-

lenis neizteikti šķautnains, 2—3 mm garš. Kausmatiņu nav, kauss

sīku plēksnīšu veidā. (44. att.)

Aug ceļmalas, pakalnos, upju krastmalās, laukos. Diezgan bieži.

Zied no jūlija līdz oktobrim.

Izmanto saknes, ziedus, arī lapas (piezemēs lapas). Saknes ievāc

augustā, septembrī vai pavasarī. Tās nomazgā aukstā ūdeni, sagriež
nelielos gabaliņos un žāvē mērenā siltumā krāsnīs vai īpašās kaltēs.

Mūsu dienās savvaļas cigoriņus ievāc reti. Parasti lieto kultivētos

dārza cigoriņus — Cichoriuin intybus L. var. sativutn Bisch.

Sastāvs. Lapās, ziedos glikozīdi intibīns, cikoriīns [eskuletīns (ci-

korigenins)-Fglikoze], inulīns
v holīns; minerālvielas — kalcijs, kobalts,

dzelzs; tiamīns, karotini, askorbīnskābe; ziedos arī eskulīns; sak-

nēs inulīns (līdz 60%), intibīns (0,1—0,2%; saknes grauzdējot tas

šķeļas un rodas raksturīgas ēteriskās eļ|as), miecvielas, pektīuv ielas,

taukvielas, sveķi, holīns, cukuri (fruktoze 4,5—9,5%), levuloze (10—

20%), olbaltumvielas, mannīts; piensulā seskviterpēns laktucīns, laktu-

kopikrīns, taraksasterols (a-laktucerols). Fitoncīdi.

Lieto gremošanas un ēstgribas uzlabošanai, pie hipertoniskās sli-,

mības (kā kafijas aizvietotāju).
Tautas medicīnā lieto pie dažādām gremošanas orgānu slimībām

(enterītiem, kolītiem, čūlas slimībām), pie aknu slimībām (pie aknu

cirozes, dzeltenās kaites žultsakmeņiem), pie podagras, nieru slimī-

bām, urīnpūšļa iekaisumiem, apgrūtinātas urinēšanas, tūskām (uz
1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti lakstu ar saknēm, lieto pa

73 glāzei 3 reizes dienā), pie palielinātas liesas, pie dizentērijas; kā

vieglu caurejas līdzekli pie vēdera aizcietējumiem. zarnu parazītu
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izdzīšanai (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem I—21 —2 tējkarotes sasmalcinātu

sakņu, lieto pa
x

i2—Vs glāzei pirms ēšanas), pie nervozitātes, histēri-

jas, sirds kaitēm (ziedkopu novārījumu), pret cingu, organisma vis-

pārēju vājumu, pie mazasinības (4—6 nedējas lieto svaigu sulu pa

ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā ar pienu), pie cukura diabēta

(jaunu lapu salātus, sakņu novārījumu — uz 1 glāzi ūdens ņem
IV2 ēdamkarotes sakņu), kā asinstīrītāju līdzekli pie dažādām ādas

slimībām, furunkuļiem, ekzēmām, pinnēm (lakstu uzlējumu), pie ma-

lārijas pret paaugstinātu temperatūru un drudzi (aromātisku desti-

lātu), pret iekšēju un ārēju asiņošanu (saknes); ārīgi lieto pie skro-

fulozes, locītavu sāpēm, reimatisma (lakstu novārījuma vannas, eks-

traktu ieberzēšanai), pie furunkuļiem, karbunkuļiem, ekzēmām, pie ādas

lekaisumiem (lakstu uzlējumu apmazgāšanai, apliekamiem — uz

1 glāzi verdoša ūdens ņem 10 g lakstu; vannas), lai mati labāk augtu

(mazgā matus cigoriņu novārījumā).
Dcc. rad. Cichorii 20,0—200,0 lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes dienā

pirms ēšanas.

Cigoriņu ziedi nomierinoši ietekmē nervu sistēmu, pastiprina sirds

darbību, palielina sirds saraušanās amplitūdu, palēnina ritmu (izmē-
ģinājumi ar dzīvniekiem). Ziedu un sakņu uzlējums darbojas savel-

koši, sekmē žults sekrēciju, diurēzi, uzlabo vielu maiņu, mazina iekai-

sumus, ir baktericīdi aktīvs.

Cigoriņi ir nepelnīti aizmirsts ārstniecības augs. Tos plaši lieto

vairākās Eiropas zemēs (Francijā, Cehoslovakijā, Bulgārijā) kā žults-

dzinēju, diurētisku līdzekli, gremošanas uzlabošanai.

CIKLAMENES, EIROPAS — CYCLAMEN EUROPAEUM L.

Droga: Ciklamenu gurni (saknes) — Tubera Cyclaminis (Radix

Cyclamen europaei)
Daudzgadīgs lakstaugs. Saknenis gumveidīgs (gumsīpols), pla-

kani apaļīgs. Lapas rozetē, vienkāršas, veselas, sirdsveidīgas vai

nierveidīgas, ar gariem kātiem Ziedi pa vienam bezlapainu stumbru

galotnē. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, rožaini sarkanas, saaugušas,
vainaga stobriņš īss, apmale atliekusies. Putekšņlapas 5. Auglis po-

gaļa. (45. att.)
Audzē kā krāšņuma augu telpās (visbiežāk Cyclamen persicum

Mill.).
Izmanto gurnus.

Sastāvs. Triterpēnsaponīni ciklamīns (sapogenīns ciklameritīns-r-
----+ d-glikoze, rf-ksiloze, /-arabinoze), cukuri, ciete. Sastāvs maz izpētīts.
Indīgs augs.

Lieto tautas medicīnā pie menstruāciju traucējumiem, pret nervozi-

tāti, pie reimatisma, neiralģijām, galvas sāpēm, pie gremošanas trau-

cējumiem un zarnu gāzēm, kā caurejas līdzekli, pie impotences; ārīgi
lieto pie haimorīta, čūsku kodumiem.

Homeopātijā lieto svaigus gurnus ar saknēm (Cyclamen).
Cyclamen ibericum Stev. sulu ārsts Z. Sengelija (Abhāzija) iz-

mantojis pie frontītiem, haimorītiem. No labi notīrītiem, nomazgātiem,
sasmalcinātiem gurniem caur marli izspiež sulu un iepilina katrā nāsī

2 pilienus; jāelpo caur degunu; seanss ilgst 5 minūtes. Pēc 10—15

minūtēm pacients sāk šķaudīt, klepot un žēloties par karstuma

sajūtu. Uz sejas un visa ķermeņa parādās sviedri. Pēc seansa sāk

atdalīties pa degunu biezas strutas, kas ilgst apmēram diennakti. Pēc
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45. att. Eiropas ciklamenes —

Cyclamen europaeum L.

tam slimais krietni izguļas
un pamostas ar labu pašsa-

jūtu. Sāpes izzudušas. Šen-

gelija preparātu nosaucis par
iberecīnu. Drīkst lietot tikai

ārsta uzraudzībā.

Cyclamen elegans Bois.

et Buhse u. c. sugas tautas
medicīnā lieto pie kuņģa-zar-
nu trakta saslimšanām, pie
aizcietējumiem, kā diurētisku

līdzekli, pie impotences, hai-

morīta u. c. Bulgārijā iz-

manto C. neapolitanum Ten.

gurnus pie menstruāciju cikla

traucējumiem, pie neiraļģi-
jām, gremošanas trakta ko-
likām, ko izraisa meteorisms,

pie reimatiskām sāpēm (uz
2 glāzēm ūdens ņem 1 ēdam-
karoti drogas, izlieto dienā

I glāzi; tinktūru lietopa 30—
40 pilieniem 2 (3) reizes
dienā (uz 10 g 70° spirta
ņem 1 g drogas).

CIMICIFUGAS, DAL'RIJAS — CIMICIFUGA DAHURICA (Turcz.)
Maxim.

(sudrabsveces)

Droga: Cimicifugu saknes (sakneņi) — Radix (Rhizoma) Cimici-

fugae (Radix Actaeae racemosae)

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbri 100—150 cm gari. Lapas pamīšus,
divkārt vai trīskārt plūksnaini saliktas, lapiņas 5 vai 7, gareni olvei-

dīgas, mala dziļi un rupji zobaina. Ziedi divdzimumu (arī viendzi-

muma), aktinomorfi, balti vai dzeltenīgi, skrajās skarās vai ķekaros

seglapu žāklēs. Kauslapas 5, vainagJapām līdzīgas, agri nobirst. Vai-

naglapas pārveidojušās dakšveidīgi šķeltā staminodijā — nektarijā,
kura galā 2 sterilas putekšnīcas. Putekšņlapu ziedos daudz putekšņ-
lapu un 1 vai vairākas neattīstītas auglenīcas. Sievišķajos ziedos pa-
rasti 4 augšējas sēklotnes. Auglis someņu kopauglis.

Aug Tālajos Austrumos. Kultivē kā ārstniecības augu. Zied no

jūnija līdz augustam.
Izmanto sakneņus ar saknēm.

Sastāvs. Glikozīdi, saponīni, kumarīni, ēteriskās eļļas, sveķviela
cimicifugīns, izoferulskābe, salicilskābe, alkaloīdi (0,5%), miecvielas,

tannīni, fitosterīni.
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Lieto pie hipertoniskās slimības I un II stadija (cimicifugu tin-

ktūru).
Tautas medicīnā lieto pie sirds astmas, migrēnas, neiraļģijām, pie

histērijas, reimatisma, pie tūskām, drudža, gremošanas uzlabošanai.

Cimicifugu tinktūru — Tincturae Cimicifugae (izvelk 70° spirtā
1 : 5) lieto pa 50—60 pilieniem 3 reizes dienā.

Homeopātijā izmanto Cimicifuga racemosa (L.) Nutt. svaigus sak-

neņus ar saknēm (Cimicifuga).
Cimicifugas pakāpeniski, noturīgi pazemina arteriālo asinsspiedienu,

palielina sirds kontrakciju amplitūdu, nomierinoši ietekmē centrālo

nervu sistēmu, pazemina asins kapilāru caurlaidību; lietojot tās pie
hipertoniskās slimības, izzūd galvas sāpes, bezmiegs, netīkama sa-

jūta sirds apvidū; cimicifugas pastiprina gremošanas sulu sekrēciju,
dzemdes muskulatūras kontrakcijas dzemdībās.

Insekticīds augs — lieto pret utīm, blaktīm (citnex — latiņu valodā

blakts, fugio — bēgu).

cīrulīši, dobie — corydalis cava (Mīu.) schw. et k

Droga: Dobo cīrulīšu gurni — Tubcra Aristolochiae cavae (Radix
Aristolochiae cavae, Radix Bulbocapni)

Daudzgadīgs lakstaugs bez piensulas. Gurns nesimetrisks, no apak-
šas vai iekšpuses pakāpeniski satrūd, tāpēc vecākiem augiem dobs.

Saknes attīstās uz visas gurna virsmas. Stumbrs 15—30 cm augsts.
Lapas 2, ļoti maigas, vairākkārt dziļi plūksnaini dalītas, 10—18 cm

garas un platas, ar garu kātu. Seglapas veselas, smailas, 2—3 reizes

garākas nekā zieda kāts. Ziedi blīvā ķekarā. Kauslapas 2, drīz nobirst.

Vainaglapas 4, rožainas vai violeti rožainas, vainags zigomorfs,
2,2—2,5 cm garš, ārējā augšējā vainaglapa ar piesi. Putekšņlapas 6,

saaugušas pa 3 divi pušķos. Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Auglis

1—1,2 cm gara pākstenim līdzīga pogaļa (pāksteņpogaļa) ar daudz

sēklām. Sēklas ar piedevu, izplata skudras. (46. att.)

Aug ēnainos mežos, krūmājos. Reti. Zied aprīlī, maijā. Indīgi
Izmanto gurnus. levāc veģetācijas miera periodā.
Sastāvs. Alkaloīdi bulbokapnīns, korikavīns, korikavamīns, koritu-

berīns, koridīns, izokoridīns, korikavidīns, koribulbīns, izokoribulbīns,
koridalīns, dehidrokoridalīns, protopīns, koptizīns, kanadīns, koripal-
mīns, izokoripalmīns, palmatīns u. c. vēl nenoskaidroti alkaloīdi (al-
kaloīdi ir arī sēklās un lakstos), rūgtvielas, organiskās skābes, sveķi,
ciete.

Lieto pie trīcošās triekas un citām nervu slimībām ar hiperkinezi
un muskuļu paaugstinātu tonusu.

Tautas medicīnā lieto pie horejas, bezmiega, kā tonizējošu līdzekli,
zarnu parazītu izdzīšanai.

Lietojamas tikai ar ārsta ziņu.
Alkaloīds bulbokapnīns izraisa katalepsijas stāvokli un cita veida

ilgstošas bremzēšanas, pazemina nosacījumu refleksus, palēnina zarnu

peristaltikų (eksperimenti ar dzīvniekiem). Līdzīgs bulbokapnīnam ir
izokoridīns. Koridīns nomierinoši ietekmē centrālo nervu sistēmu, ko-

rituberīns, korikavīns un korikavamīns — uzbudinoši. Koridalīns, ko-

ribulbīns, izokoribulbīns pazemina asinsspiedienu, nomāc sirds dar-
bību, paplašina perifēros asinsvadus.
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CIRVENES, PARASTĀS - ALISMA PLANTAGO-AQUATICA L

Droga: Cirveņu saknes — Raciix Alismae

Daudzgadīgs augs. Stumbrs (ziednesis) 10—70 cm garš, augšdaļā
zarains. Lapas rozetē, lapu plātne olveidīga vai eliptiska, ūdeni iegri-
mušajām plati lineāra, 2,5—15 cm gara, 0,5—10 cm plata, mala gluda,
dzīslojums lokveida. Ziedkopas zari mieturos. Kauslapas 3. Vainag-

lapas 3, baltas, ap 0,6 cm garas. Putekšņlapas 6. Augllapu daudz,
sēklotnes augšējas, ziedgultne plakana. Augļi 2—3 mm gari. (46.
att.)

Aug ūdeņu krastmalās, purvainās pļavās. Bieži. Zied no jūnija
līdz augustam.

Izmanto saknes, lakstus.

Sastāvs. Saknēs ciete, cukuri, ēteriskās eļļas, glikozīdi, sveķi, sa-

ponīni, folijskābe. Lapās vielas, kas izraisa ādas, gremošanas trakta

gļotādu iekaisumu (izkaltētās lapās tādu nav). Sastāvs maz noskaid-

rots.

Lieto tautas medicīnā kā diurētisku līdzekli pie nieru slimībām,
tūskām (jaunas saknes), pie dzeltenās kaites, hemoroīdiem (lakstu

novārījumu), piena sekrēcijas veicināšanai (sakņu pulveri), pie

46. att. Dobie cīrulīši — Corij-

dalis cava (Mill.) Schw. et K.

(pa kreisi), parastās cirvenes —

Alisma plantago-aquatica L. (pa

labi).
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venēriskām slimībām, traku dzīvnieku kodumiem; ārīgi lieto pie brūcēm

(svaigas lapas), pie vilkēdes (savāra visu augu putrā, atdzesē un

uzliek slimajai vietai), pie krūšu dziedzeru iekaisuma.

Cirveņu sakņu ekstrakts paaugstina asinsspiedienu (izmēģinājumi
ar dzīvniekiem).

CITRONI, ĪSTIE — CITRUS LIMON Burm. f.

Droga: Citronu augļapvalks (miza) — Pericarpium Citri

(Cortex Citri Fructus)
Mūžzaļš, dzeloņains koks. Stumbrs 2,5—4 m augsts. Lapas pamī-

šus, vienkāršas, veselas, iegareni olveidīgas vai lancetiskas, 10—15

(18) cm garas, mala zobaina, gals īsi smails, pamats ķīļveidīgs. Ziedi

divdzimumu, aktinomorfi, smaržīgi, pa 1 vai 2—3 uz īsiem kātiem

lapu žāklēs. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, baltas vai iesārtas. Pu-

tekšņlapu daudz. Augļlapas B—lo, sēklotne augšēja. Auglis dzel-

tens, 6 —9 (12) cm garš, 4—6 cm diametrā.

Kultivē paretam telpās. Zied un nes augļus. Dzimtene Dienvid-

austrumāzija.
Izmanto augļus.
Sastāvs. Citronskābe (6—8%), ābolskābe, cukuri (līdz 3,5%; gli-

koze, fruktoze, saharoze), flavonoīdi diosmīns, hesperidīns, eriodik-

tiola-7-ramnozīds u. c, kumariną atvasinājumi limetīns (citraplēns),

auraptēns, diakanhelicīns, bergamotīns, 5-geranoksi-7-metoksikumarīns
v. c, pektīnvielas, gļotvielas, kālijs, varš, karotini, Bi, 82, P un C

vitamīns (45—83 mg%), ēteriskās eļļas (augļapvalkā; līdz 0,6%);
tajās rf-limonēns, citrāls, a-pinēns, /-kamfēns, fellandrēns, metilhep-
tenons, aldehīdi, citronellāls, a-terpineols v. c; miecvielas. Sēklās tau-

kas eļļas un rūgtviela limonīns. Mizā glikozīds citronīns. Fitoncīdi.

Lapās 500 mg% askorbīnskābes, ēteriskās eļļas.
Lieto pie hipovitaminozēm, avitaminozēm (P vitamīna preparāts

citrīns ir divu flavonglikozīdu — hesperidīna un eriodiktīna maisī-

jums; eriodiktīns labi šķīst ūdenī, tā cukurs ir ramnoze, hesperidīna —

ramnoze un glikoze, ūdenī tas šķīst grūtāk), pie saaukstēšanās, ēst-

gribas un gremošanas uzlabošanai (mizas).
Tautas medicīnā lieto pie reimatisma, ģikts, radikulītiem («citronu

kūres»), profilaktiski pret aterosklerozi (sulu), ēstgribas veicināša-

nai (visas mizas vai tikai tās ārējās kārtiņas tinktūru), kā nomieri-

nošu līdzekli pie nervozitātes, sirds klauvēm, pret vemšanu, ģībo-
ņiem (mizas tinktūru; visu mizu sarīvētu kopā ar pāris ēdamkaro-

tēm biezpiena un mazliet cukura), pie aknu slimībām, pret dzelteno

kaiti (ar ūdeni atšķaidītu sulu), pie tūskām, urīnakmeņiem, plaušu
tuberkulozes (augļa mīkstumu), pie malārijas (nemizota augļa novā-

rījumu), ka attaukošanās līdzekli (citronu sulas kūres), pret asiņo-
šanu (mizas balto slāni); viduslaikos lietoja pret mēri; ārīgi lieto

pie mutes un rīkles gļotādas iekaisumiem (atšķaidītu sulu skaloša-

nai), pret aizsmakumu (sulu ar medu), pie angīnas (neatšķaidītu

sulu), pie ādas sēņu slimībām, ekzēmām, pie galvas ādas taukās

seborejas, taukas sejas ādas kopšanai, vasaras raibumu novēršanai,

pret deguna asiņošanu; pret kāju svīšanu (vannas).
Citronu eļļu — Oleum Citri (iegūst no mizas; tā satur līdz 90%

limonēna, aldehīdu citrālu, geranilacetātu un nedaudz citu aldehīdu,

citrīnu, spirtu) lieto zāļu koriģēšanai, kosmētikā, parfimērijā.
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Citronu sīrupu — Sirupus Ciiri (sulas un cukura attiecība 4—6)

un citronu sulu — Succus Citri lieto atsvaidzinošiem dzērieniem.

Preparāts C-135 (citrusu mizu flavonu komplekss) stimulē eritro-

poēzi, kavē leikopēnijas attīstību, dažos gadījumos, lietojot pie da-

žādas lokalizācijas audzējiem, gūti loti labi rezultāti (R. Balanžs,

H. Dekss, 1962.). Secinājumus izdarīt grūti, jo maz novērojumu.
Citronu fitoncīdi, injicēti dzīvniekiem audzējā, izraisa nekrozi, pēc

tam brūce sadzīst.

Citronu darbība ir antiflogistiska, sāpes remdinoša, nomierinoša,

diurētiska, žultsdzinēja, baktericīda, fungicidą, sekmē asins recēšanu.

COKAUŠI, PURVA — CALLA PALUSTRIS L.

Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi resni, ložņājoši, mezglos ar ga-

rām bārkšu saknēm; tiem asa, kodīga garša. Stumbrs 10—25 cm

augsts. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, 6—14 cm garas, s—ll cm

platas, ar garu kātu, mala gluda, pamats sirdsveidīgs vai šķēpveidīgs,

gals smails. Ziedi viendzimuma (vālītes galotnē) vai divdzimumu,

vālīte 1,5—3 cm gara, ar baltu spārnlapu. Apziedņa nav. Putekšņla-

pas 6, divi gredzenos. AugĮlapas 3, sēklotne viencirkņa, drīksna sē-

doša. Auglis — spilgti sarkans, ogveidīgs, ar 6—lo sēklām. (47. att.)

47. att. Purva cūkauši — Calla

palustris L. (pa kreisi), gumai-
nās cūknātres — Scrophularia
nodosa L.
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Aug ūdeņu krastmalās, purvājos. Bieži. Zied jūnijā, jūlijā.
Izmanto sakneņus.
Sastāvs. Alkaloidi, asas, saponīniem līdzīgas vielas, ciete (sakne-

ņos). Visas auga daļas indīgas; novārot vai izžāvējot indīgums iz-

zūd. Sastāvs maz noskaidrots.

Lietots tautas medicīnā pie čūsku kodumiem (sakneņu uzlējums).
Homeopātijā izmanto svaigus ziedošus augus.

COKNĀTRES, GUMAINĀS — SCROPHULARIA NODOSA L.

Droga: Cūknātru laksti — Herba Scrophulariae
Cūknātru saknes — Radix Scrophulariae

Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi gumveidīgi. Stumbrs kails, četr-

šķautnains, 50—100 cm garš. Lapas pretējas, vienkāršas, veselas, plati
vai iegareni olveidīgas vai lancetiskas, 5—16 cm garas, 2—B cm pla-
tas, augšējās gandrīz sēdošas, apakšējās ar kātu. Ziedi skrajās ska-

rās. Kauslapas 5, saaugušas. Vainaglapas 5, vainags mm garš,
divlūpains, vainaga stobriņš gandrīz apaļš, zaļgani sarkanbrūns, tā-

pat kā apakšlūpa, augšlūpa sarkanbrūna. Augļlapas 2, sēklotne aug-

šēja, drīksna divdaivaina. Putekšņlapas 4, nevienāda garuma. Pogaļa
atveras ar 2 vārsnēm. (47. att.)

Aug ēnainos krūmājos, grāvjos, mežos. Bieži. Zied no jūnija
līdz septembrim. Indīgs.

Izmanto sakneņus, ziedošus lakstus.

Sastāvs. Alkaloīds skrofularīns, saponīni, saponīniem līdzīgi indīgi
savienojumi (izraisa vemšanu, caureju); lapās rūgtvielas, askorbīn-

skābe (760 mg%). Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā kā diurētisku līdzekli (uz 1 glāzi verdoša

ūdens ņem V2tējkaroti sausu sakneņu, dienā izlieto lielākais 1 glāzi,
izdzerot pa malkiem vairākās reizēs), kā sviedrēšanas līdzekli, pret
bezmiegu, galvas sāpēm, vairogdziedzera palielināšanos, pret impo-

tenci, pie skrofulozes, audzējiem, pie hemoroīdiem, cērmju izdzīšanai;

ārīgi lieto pie ekzēmām, kašķa, ēdēm, pie brūcēm, čūlām (sasmalcinā-
tas svaigas lapas, sausu lapu pulveri), pie angīnas (uzlējumu rīkles

skalošanai).
Homeopātijā izmanto svaigus neizplaukušus augus (Scrophularia).
Cūknātru darbība ir kardiotoniska, sedatīva, hipotensīva (izmēģi-

nājumi ar dzīvniekiem; sk. 185. Ipp. deviņvīruspēku); tie attīra brū-

ces no strutām, remdina sāpes, mazina iekaisumu.

COSKOGAS — PARIS QUADRIFOLIA L.

Droga: Cūskogu laksti — Herba Paridis

Daudzgadīgs lakstaugs Sakneņi ložņājoši, tievi. Stumbrs 15—

35 cm augsts, vienkāršs. Lapas vienkāršas, veselas, eliptiskas vai ol-

veidīgas, 5—14 cm garas, 2—B cm platas, pa 4 (retumis pa 5—6)
stumbra augšdaļā, sēdošas vai ar īsu kātu, mala gluda, gals smails.

Zieds vientuļš, 2—6 cm gara kāta galā stumbra galotnē. Apziedņa

lapas 8, gari smailas, ārējās zaļas, iekšējās dzelteni zaļas, īsākas

nekā ārējās. Putekšņlapas 8, divi gredzenos, retumis tās 10. Augļla-

pas 4 (5), sēklotne augšēja, tumši violeta, ar 4 vai 5 irbuļiem. Oga
zili melna, ar 4 vai 5 cirkņiem, sēklu daudz. (48. att.)

Aug mitros, ēnainos mežos, krūmājos, diezgan bieži. Zied maijā,

jūnijā. Indīgs (sevišķi sakneņi un ogas).
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48. att. Čuskogas — Paris quadrifolia L.

Izmanto lakstus, ievāc augļu laikā.
-

■
, -

Sastāvs. Saponīns paristifins, glikozīds pandins, kumartm (zī-

mes) asparaglns, citronskābe, ābolskābe, pektīni, alkaloīdi.

Lieto tautas medicīnā pie plaušu tuberkulozes (izvilkumu degvīna

pa pāris pilieniem), pie dažādām nervu kaitēm, neiralģijām, bronhi-

tiem, pie sirds darbības traucējumiem.

Cūskogu darbība ir selektīva —
saknes izraisa vemšanu, lapu

darbība ir antispazmātiska, augli ietekmē sirds darbību. Ar čuskogam

visbiežāk saindējas, ieēdot ogas, pie tam rodas sāpes vēdera, parā-

dās vemšana, caureja, galvas sāpes, sirdsdarbības traucējumi.

Homeopātijā izmanto svaigus ziedošus augus (Paris).
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DADŽI — ARCTIUM L.

Drogas: Dadžu saknes — Radix Bardanae (Rodix Arctii lappae)
Dadžu laksti — Herba Bardanae

Dadžu sēklas — Semen Bardanae

Divgadīgi lakstaugi. Sakne resna, vārpstveidīga. Stumbrs 50—

150 cm augsts, vismaz jaunībā ar tīmekļainiem matiņiem. Ziedneši

izaug tikai otrajā gadā. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, plati
olveidīgas vai olveidīgas, virspuse zaļa, kaila vai ar nedaudz mati-

ņiem, apakšpuse pelēki tūbaina (daudzo matiņu dēļ), mala gluda vai

ar attāliem zobiņiem, piezemēs lapas ar garu kātu. Ziedi divdzimumu,
aktinomorfi, kurvīšos. Kurvīša gultne ar plēkšņlapiņām. Vīkala lapas
vairākās rindās jumstiņveidigi, gals dzeloņsmails. Kauslapu nav, to

vietā vienkārši matiņi vairākās rindās. Vainaglapas 5, vainags stobr-

veidīgs, purpursarkans vai rožains, vainaga apmale ar 5 zobiņiem.
Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. Auglis sēklenis ar

lidmatiņiem (lidauglis).
Aug ceļmalas, sētmalēs, nezālienēs. Bieži. Zied no jūlija līdz

septembrim.

Mazie dadži — Arctium minus (Mill) Bcrnh.

Lapas B—l6 cm garas, 4—12 cm platas. Ziedu kurvīši 1—2,5 (3)

cm plati, ķekaros. Vīkala lapas jaunībā ar tīmekļainiem matiņiem,
vēlāk kailas, visas ar āķveidīgu, līku dzeloņsmaili. tikai pašām iekšē-

jām dzeloņsmaile dažreiz taisna. (49. att. 1, 2.)

Lielie dadži
— Arctium lappa L.

Lapas līdz 50 cm garas un platas. Vīkala lapas parasti kailas vai

matiņu nedaudz, visas ar līku, āķveidīgu dzeloņsmaili. Ziedu kur-

vīši 3—3,5 (5) cm plati. (49. att. 3, 4, 5.)

Pūkainie dadži — Arctium tomentosum Mill.

Lapas ap 16 cm garas, 10 cm platas. Vīkala lapas strupas, ar

tīmekļainiem matiņiem un taisnu dzeloņsmaili, ārējām vīkala lapām
dzeloņsmaile līka, āķveidīga. Ziedu kurvīši 2—3 cm plati.

Izmanto saknes, jaunos dzinumus. Saknes ievāc rudenī no gadu
veciem augiem, kad tās vēl mīkstas, sulīgas; var ievākt arī divu

gadu vecu augu saknes pavasarī. Lieto žāvētas un arī svaigas.
Sastāvs. Inulīns (27—45%), ēteriskās ellas (līdz 0,17%), taukas

eļļas (linolskābes, oleīnskābes glicerīdi), palmitīnskābe, stearīnskābe,

proteīni (ap 12%), mannīts, sitosterols, stigmasterols; dadžu saknēs

nav cietes. Sēklās glikozīds arktiīns (arktigenīns-ļ-glikoze), taukas

eļļas; lapās miecvielas, gļotvielas, ēteriskās eļļas. Mazo dadžu lapās
seskviterpēns arktiopikrīns, lielajos dadžos — 2 izomeras vielas

C] 8H2406. Fitoncīdi.

Lieto tautas medicīnā kā diurētisku un sviedrēšanās līdzekli pie

saaukstēšanās, klepus (sakņu novārījumu 15,0—200,0 lieto pa ēdam-

karotei 3 vai 4 reizes dienā), pie podagras, reimatisma, pie tūskām,

urmakmeņiem; pie cukura diabēta (uz 800 g ūdens ņem 2—4 ēdam-

karotes sakņu, vāra, kamēr paliek puse šķidruma, pieliek 2—3 ēdam-

karotes medus vai cukura, lieto pa '/j glāzei 3 reizes dienā; sviedrē-

šanai dzer karstu pa glāzei uzreiz un labi sasedzas; uzlējumam uz

2 glāzēm verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti sausu sakņu, Jauj 2 stun-
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49. att. Mazie dadži — Arctium minus (Hill) Bernh. (1), mazo

dadžu ziedu kurvītis un vīkala lapa (2), lielo dadžu — A. lappa L.

lapa (3), ziedu kurvītis, vīkala lapa (4), zieds (5).

das ievilkties, dzer karstu pa V 2glāzei 2—4 reizes dienā), ēstgribas
rosināšanai, pie kroniskiem vēdera aizcietējumiem kā caurejas līdzekli

(lielās devās sēklu novārījumu), pie aknu slimībām, žultsakmeņiem,
pie kroniskiem gastrītiem, čūlas slimībām, pie vielu maiņas trau-

cējumiem, kā asinstīrītāju līdzekli pie furunkuļiem, ekzēmām, skrofu-

lozes (sakņu uzlējumu vai novārījumu — uz 1 glāzi ūdens ņem 1

ēdamkaroti sakņu, lieto pa ēdamkarotei 3—5 reizes dienā), pie mens-

truāciju aizkavēšanās (sakņu uzlējumu), pie podagras, reimatisma

(sakņu pulveri pa 0,5 g 2 vai 3 reizes dienā; pie reimatisma lieto

arī sakņu uzlējumu iekšķīgi un siltām kompresēm, kuras liek uz sā-

pīgajām vietām vai visam ķermenim), pie radikulītiem (sēklu uzlē-

jumu), pie cirkšņu trūces; pret drudzi, kā kuņģa un diurētisku līdzekli
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lieto arī lakstu vai lapu uzlējumu — uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, |auj ievilkties 2—3 stundas, lieto pa ēdamka-

rotei 4—6 reizes dienā); ārīgi lieto pie mutes un rīkles iekaisumiem

(sakņu vai lapu uzlējumu skalošanai), pie ādas izsitumiem, niezes,

ēdēm, sastrutojumiem, augoņiem, furunkuļiem, trofiskām čūlām (lapu
novārījuma kompreses, sakņu novārījumu), pie brūcēm, apdegumiem
(sasautē sasmalcinātas saknes un jaunas lapas ar sviestu un ūdeni

vai uzliek sasmalcinātas svaigas lapas); pie podagras (uzliek sasmal-

cinātas pienā savārītas lapas), pie mastīta (svaigas lapas kopā ar

māllēpju lapām liek uz krūtīm); matu kopšanai, pret matu izkrišanu,
blaugznām (mazgā matus 2 reizes nedēļā sakņu un ziedkopu novā-

rījumā — uz 1 / ūdens ņem 20 g sakņu, 10 g ziedkopu; ieziež ar

eļļu — uz 1 daļu sakņu sulas ņem 1 daļu augu eļļas).
Dadžu eļļu — Oleum Bardanae (sakņu ekstrakts ar mandeļu vai

olīvu eļļu) lieto sausu matu kopšanai.

Homeopātijā izmanto lielo dadžu svaigas saknes.

Dažos apvidos jaunos dadžu dzinumus lieto pārtikai kā vitamī-

niem bagātus zaļumus.
Mazo dadžu ekstrakts aizkavē stafilokoku un difterijas nūjiņu

augšanu; uz gramnegatīvajām baktērijām neiedarbojas.

DAGLĪŠI, ZILIE — ECHHJM VUL-

GARE L.

Droga: Daglīšu laksti — Herba

Echii vulgaris
Divgadīgs lakstaugs. Sakne vārpst-

veidīga. Stumbrs 25—80 cm augsts,
zarains, ar gariem matiņiem. Lapas

vienkāršas, veselas, lancetiskas vai

lineāras, 6—lB cm garas, 0,G—2,5 cm

platas, apakšējās rozetē, ar kātu, pā-
rējās pamīšus, sēdošas, mala gluda,

pamats ķīļveidīgs, gals smails. Ziedi

rituļos, tie skarās. Kauslapas 5, sekli

saaugušas, apmēram divreiz īsākas

nekā vainags. Vainaglapas 5, sākumā

sārti violetas, vēlāk zilas, ar sārtām

dzīsliņām (retumis baltas), saaugu-

šas, vainags zigomorfs, slīpi pfltuv-
veidīgs vai zvanveidīgs, 1,7—2,3 cm

garš, rīklīte bez vainadziņa. Putekšņ-

lapas 5, nevienāda garuma. Augļlapas
2, sēklotne augšēja, drīksna divdai-

vaina. Auglis — četru trīsšķautņainu,
2—3 mm garu riekstiņu skaldauglis.
(50. att.)

50. att. Zilie daglīši — Echium vul-

gare L.
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Aug laukos, ceļmalas, pakalnos. Ļoti bieži. Zied no maija līdz

oktobrim.

Izmanto ziedošus lakstus un saknes, kuras ievāc rudenī.

Sastāvs. Alkaloīdi cinoglosīns, glikoalkaloīdi konsolicīns, konso-

lidīns, holīns, saponīni; lapās tokoferols, karotini, askorbīnskābe. Sak-

nēs krāsviela alkanīns, sēklās daudz ātri žūstošu eļļu. Alkaloidu sa-

stāvs maz noskaidrots, tiem piemīt narkotiska un kurārei līdzīga
darbība.

Lieto kā nomierinošu un atklepošanas līdzekli pie bronhīta, la-

ringīta, garā klepus (uz 200 g ūdens ņem 6—lo g lakstu, ļauj ievil-

kties l
/2 stundu; lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes dienā).

Tautas medicīnā lieto arī pie krampjiem, epilepsijas, pie indīgu
čūsku kodumiem, kā asinstīrītāju līdzekli pie kroniskām ādas slimī-

bām, pret asiņošanu; ārīgi lieto pie locītavu sāpēm.

Daglīši ir md ī g s augs, lietojot jāievēro liela piesardzība.

DATEĻPALMA — PHOENIX DACTYLIFERA L.

tropisko zemju koks. Kultivē Arābijā, Irānā, Kalifornija

u. c. Savvaja nav sastopams. Padomju Savienībā nav izdevies akli-

matizēt.

Izmanto augļus — dateles.

Sastāvs. Cukuri (ap 70%), taukas eļļas, olbaltumvielas, celuloze

(3,6%), kālijs (611 mg%), fosfors, mangāns, magnijs, dzelzs, kal-

cijs. Datelēs kaloriju vairāk nekā jebkuros citos augļos.
Lieto dietoterapija pie sirds-asinsvadu slimībām, kroniskiem vēdera

aizcietējumiem. Nav ieteicamas, ja ir akūts gastrīts, enterīts, kolits.

pie noslieces uz aptaukošanos, cukura diabēta.

DEDESTIŅAS — LATHYRUS L.

Daudzgadīgi lakstaugi. Lapas pamīšus, pāra plūksnaini saliktas

Lapiņu mala gluda, gals ieapaļš vai īsi smails, pamats ķīlveidigs,

pielapes lapveidīgas, smailas. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, ķekaros.

Kauslapas 5. Vainaglapas 5, vainags tauriņveidīgs, laiviņa īsāka kā

buras. Putekšņlapas 10, viena brīva, deviņas saaugušas, putekšņlapu

stobriņš taisns. Augļlapa I, sēklotne augšēja. Auglis pāksts.

Bumbuļu dedestiņas — Lathyrus tuberosus L.

Stumbrs pacils vai kāpelējošs, 30—90 cm garš, sakne ar gumvei

dīgiem paresninājumiem. Lapiņas 1 pāris, tās gareni ovalas vai ot-

rādi olveidīgas, 2—4,5 cm garas, 0,7—1,0 cm platas. Ziedi spilgti sārti

rožaini, smaržīgi, ap 1,8 cm gari. Pāksts līdz 4 cm gara.

Aug laukos. Ļoti reti. Zied no jūnija līdz augustam.

Izmanto sakņu paresninājumus, ievāc septembrī, oktobrī.

Sastāvs maz noskaidrots; atrastas taukvielas, proteīni.

Lieto tautas medicīnā kā spēcinošu līdzekli pie dažādas etioloģi-

jas caurejām, dizentērijas, kolītiem.
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Meža dedestiņas — Lathyrus silvester L.

Stumbrs plati spārnains, gulošs vai kāpelējošs, līdz 2 m garš.
Lapiņas 1 pāris, tās 5—12 cm garas, 0,6—2 cm platas, lancetiskas,
lapas galā vītne. Ziedi iezaļgani rožaini, karogs 1,5—1,7 cm garš.
Pāksts 6—B cm gara. (51. att. 1.)

Aug mežos, krūmājos, dzelzceja malās u. c. Ne bieži. Zied no

jūnija līdz augustam.
Izmanto saknes.

Sastāvs. Lakstos un sēklās daudz olbaltumvielu, fosfora; sēklās

kāda indīga nenoskaidrota viela. Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie saaukstēšanās, pret vēdera sāpēm «pār-
stiepjoties smagumus», pie epilepsijas (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
2 tējkarotes sausu sakņu, pavāra kādas 10—15 minūtes, lieto pa

I—21 —2 ēdamkarotēm 3 vai 4 reizes dienā).

Pavasara dedestiņas — Lathyrus vernus (L.) Bernh.

Stumbrs stāvs, 20—50 cm garš.
Lapiņas 2 vai 4 pāri, tās 3—B cm

garas, 1,5—3 cm platas, plati olvei-

dīgas vai eliptiskas, lapas galā īsa,
sariņam līdzīga smailīte. Ziedi purpur-
sārti vai zilgani violeti, vēlāk, pār-
ziedot — dzeltenīgi zili zaji, karogs
ap 1,5 cm garš. Pāksts 3,5—4,5 cm

gara. (51. att. 2.)
Aug lapu koku un jauktos mežos,

krūmājos, mežmalās. Zied maijā,
jūnijā. Diezgan bieži.

Izmanto ziedošus lakstus, pākstis.
Sastāvs maz noskaidrots. Atrasti

alkaloīdi, flavonoīdi, rūgtvielas, karo-

tini, askorbīnskābe (120—190 mg%).
Indīgs augs.

Lieto tautas medicīnā kā sirds

līdzekli (pret «sirds sāpēm»; uz 2 glā-
zēm verdoša ūdens ņem 1 tējkaroti
lakstu, ļauj 2 stundas ievilkties, iz-

kāstu lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes

dienā); kā diurētisku līdzekli (aug-
ļus); ārīgi lieto pie mutes un rīkles

gļotādas iekaisumiem, pie strutojošām
čūlām un brūcēm (lakstu uzlējumu
skalošanai, apmazgāšanai), pie nagu
ēdes (sasmalcinātas svaigas lapas),
pret zobu sāpēm (svaigas pākstis).

51. att. Meža dedestiņas — Lathyrus
silvester L. (1), pavasara dedesti-

ņas — L. vernus (L.) Bernh. (2), pļa-
vas dedestiņas — L. pratensis L. (3).
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Pļavas dedestiņas — Lathyrus pratensis L.

Droga: Pļavas dedestiņu laksti — Herba Lathijri pratensis
Stumbrs 30—100 cm garš, kāpelējošs. Lapiņas 1 pāris, tās 2—

7 cm garas, 0,3—1,5 cm platas, eliptiskas vai lancetiskas, lapas galotnē
vienkārša vai žuburaina vītne. Pāksts 2,5—3,5 cm gara. (51. att. 3.)

Aug pļavās, krūmājos, grāvmalās. Ļoti bieži. Zied no jūnija
līdz augustam.

Izmanto ziedošus lakstus, saknes.

Sastāvs. Flavonoīdi kvercetins, kempferols; kofeīnskābe, ferulskābe,
nenoskaidrota sastāva rūgtvielas, nedaudz alkaloidu, leikoantociāna

savienojumi, kuru hidrolize iegūst leikocianidīnu un leikodelfinidīnu;
proteīns (17—28%), askorbīnskābe (lapās līdz 800 mg%, ziedos līdz

700 mg%, stumbros līdz 5 mg%), karotini (10—22%), dzelzs, hroms,

alumīnijs, magnijs, varš. Nav saponīnu.
Lieto kā maigu aiklcpošanas līdzekli pie kroniska bronhīta, plaušu

tuberkulozes, bronhektāzijas un citām elpošanas orgānu slimībām

(prof. N. Veršinius, D. Zablokovs).
Tautas medicīnā lieto pie klepus (uz I glāzi verdoša ūdens ņem

1 tējkaroti drogas), pret bezmiegu, pie caurejas un kā sirds līdzekli

(sakņu uzlējumu).
Pļavas dedestiņu lakstu uzlējumu — fnf. herbae Lathyri pratensis

0,6(0,8) —200,0 lieto pa ēdamkarotei ik pēc 2 —3 stundām.

Homeopātijā izmanto Lathyrus sativus L. ienākušās sēklas.

DEVIŅVĪRUSPĒKS — VERBASCUM L.

Divgadīgi lakstaugi. Stumbrs un lapas ar matiņiem. Lapas pamī-
šus, vienkāršas, veselas, gareni lancetiskas vai olveidīgas, sēdošas

(augšējās) vai ar kātu (apakšējās), gals strupš vai īsi smails, mala

gluda vai zobaina. Ziedi dzelteni, divdzimumu, nedaudz zigomorfi,
pa 2—7 pušķos. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, saaugušas, vainaga

stobriņš ļoti īss. Putekšņlapas 5, divas priekšējās parasti garākas.
Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Auglis daudzsēklu pogaļa.

Miltainais deviņvīruspēks — Verbascum lychnitis L.

Stumbrs 60—120 (160) cm garš. Lapas 15—30 cm garas, 10—12

(15) cm platas, virspuse gandrīz kaila, apakšpuse ar pelēcīgu matiņu

tūbu, lapas kāts 2—4(6) cm garš, arī sēdošās lapas nav nolaide-

nas. Ziedu pušķi piramidālā skarā. Vainaga apmale 0,8—1,4 (2) cm

plata, visu putekšņlapu kātiņi ar baltiem matiņiem. Pogaļa ap 0,5 cm

gara.

Aug ceļmalas. Reti. Adventīvs. Zied no jūnija līdz augustam.
Plašāk izplatīts mūsu zemes melnzemes joslā.

Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Saponīni, glikozīdi, alkaloīdi, flavonoīdi.

Darbība izteikti kardiotoniska, hipotensīva, sedatīva, pretkrampju.
Uzlējums 1 : 10 un miltainā deviņvīruspēka glikosaponīni stimulē mio-

kardą konlrakcijas, palielina kontrakciju amplitūdu, paretina sirds

ritmu (visizteiktākā šajā ziņā pie lielām devām ir vīrceļu, pie ma-

zām
— miltainā deviņvīruspēka darbība). Miltainais deviņvīruspēks

izraisa daudz spēcīgāku sedatīvo efektu kā dziedniecības baldriāns.

Līdzīga ir parasto vīrceļu, sārtžibulīšu, cūknātru un lauvmutīšu dar-

bība (Kudrzycka-Bieloszabska v. c, 1965., H. Nasirovs, 1971.;
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izmēģinājumi ar dzīvniekiem). Visiem šiem augiem ir ari hipotensīv.a
darbība. Visaktīvākās šajā ziņā ir cūknālres un miltainais deviņvīru-

speks — arteriālo asinsspiedienu pazemina cūknātru summārie alka-

loīdi, deviņvīruspēka glikosaponīnu, flavonoidu un alkaloidukomplekss.
Visu šo augu uzlējums (izņemot sārtžibulīšu) paildzina hek-

senāl'a un hlorālhidrāta izraisīto miegu. Salīdzinājumā ar dziedniecī-

bas baldriānu šajā ziņā visefektīvā-

kais ir miltainais deviņvīruspēks. Augu
toksiskums neliels.

Parastais deviņvīruspēks — Verbas-

cum thapsus L.

Drogas: Deviņvīruspēka ziedi —

Flores Verbasci

Deviņvīruspēka lapas —

Folia Verbasci

Stumbrs 70—150 (200) cm garš.

Pirmajā gada izaug lapu rozete, ot-

rajā — stumbrs un augs zied. Lapas
15—30 cm garas, s—lo cm platas,
abās pusēs ar matiņu tubu, apakšējās
ar īsu kātu, augšējās sēdošas, nolai-

denas. Ziedu pušķi blīvā ķekarā. Vai-
naga apmale 1,5—2,3 cm diametrā.

Divu garāko putekšņlapu kātiņi pa-

rasti kaili, trīs īsāko — ar baltiem

matiņiem. Pogaļa ap 1 cm gara.

(52. att.)
Aug saulainos pakalnos, upju

krastmalās, mežmalās, papuvēs. Ne

bieži. Zied no jūnija līdz septem-
brim.

Izmanto pilnīgi izplaukušu, bet vēl

nenoziedējušu ziedu dzeltenos vaina-

gus ar putekšņlapām (nedrīkst ievākt

visu ziedu, t. i., vainagu kopā ar zaļo

kausu). Vainagus ievāc sausā, sau-

lainā laikā. Mitrā laikā ievākti vai-

nagi zaudē krāsu un nobrūnē. Krāsu

zaudē arī noziedējušu (nobirušu)
ziedu vainagi, tāpēc, ņemot vērā, ka

ziedi zied tikai vienu dienu, vainagi

jāievāc katru dienu. levāktos ziedu

vainagus liek grozā vai citā traukā

vienā kārtā, tad uzklāj papīru, pēc
tam liek otru kārtu utt. Tie, tāpat
plānā kārtā izklāti, nekavējoties jā-
žāvē ēnainā vietā laukā vai telpā; var

žāvēt arī atdzisušās krāsnīs. Drogai

52. att. Parastais deviņvīruspēks
Verbascum thapsus L.
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jābūt dzeltenā krāsā. Ziedu droga joti higroskopiska, to uzglabā sausā

vietā, slēgtos stikla vai skārda traukos.

Lapas ievāc ziedu laikā. Žāvē strauji ēnā. Saknes izmanto reti.

Sastāvs. Ziedos g|otvielas (līdz 2,5%), saponīni, taukas un ēteris-

kās eļ|as, sveķi, krāsviela a-krocetīns, glikozīds hesperidīns (putekšņ-
lapu kātiņos), kumarīni, 8-karotīns, cukuri (ap 11%), aukubīns. Sak-

nēs flavonoīdi, skābe Ci6H30
0

4

Lieto pie klepus, augšējo elpas ceļu iekaisumiem, kā mīkstinošu,

vieglu sāpes remdinošu līdzekli (uzlējumu).
Tautas medicīnā lieto arī pie garā klepus, krūšu sāpēm, pie plaušu

tuberkulozes, aizdusas, astmas, pie aizsmakuma, kuņģa, zarnu, aknu

un žultspūšļa iekaisumiem, pie liesas, nieru un urīnpūšļa slimībām

(uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem ! ēdamkaroti sausu ziedu, Jauj 4

stundas ievilkties, lieto pa l/3—V 2glāzei 2 vai 3 reizes dienā V2
stundu pirms ēšanas; uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem arī 5 g ziedu;

uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 2 ēdamkarotes ziedu, lieto pa 1 ēdam-

karotei 3 reizes dienā), kā diurētisku līdzekli pie urīnakmeņiem, rei-

matisma, podagras (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti

ziedu, lieto pa V 4glāzei ik pa stundai; uz 1 glāzi verdoša ūdens

ņem 30—40 g sakņu, izlieto 1 dienā), pret drudzi (ziedu sulu), pret

caureju (ziedu vai lakstu uzlējumu); ārīgi lieto pie mutes un rīkles

gļotādas iekaisumiem (ziedu vai sakņu uzlējumu skalošanai), pie au-

goņiem, čūlām, strutojošām brūcēm (uzliek pienā saplaucētu lapu
kompreses), pie apdegumiem, ādas iekaisumiem (uzliek sasmalcinā-

tus saplaucētus ziedus vai lapas), pie skrofulozes (ziedu vai lapu
uzlējuma vannas), pret iesnām (šņauc ziedu Jnilveri), pie acu iekai-
sumiem (ziedu uzlējuma kompreses), krūšu gala sasprēgājumiem,
kāju pirkststarpu ieplaisājumiem, ilgi nedzīstošu brūču dziedināšanai

(ziedu pulveri), pie reimatisma, artrītiem, «nervu sāpēm» (ierīvē ar

ziedu tinktūru — uz V 2 lspirta ņem 50 g ziedu, ļauj 2 nedēļas stā-

vēt; uzlējuma apliekamos — uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem s—lo g
ziedu; 2—3 ēdamkarotes ziedu vai lapu saplaucē, ieliek plānas drā-

nas maisiņā un uzliek sāpīgajai vietai), pret matu izkrišanu (ierīvē
galvas ādu ar ziedi — sausu ziedu pulveri sajauktu ar nesālītu

sviestu; mazgā matus sakņu novārījumā), pie hemoroīdiem (sakņu

novārījuma sēdvannas un novārījumu apmazgāšanai).

Deviņvīruspēka ziedu uzlējumu — Inf. flor. Verbasci 15,0—200,0
lieto pa ēdamkarotei 2 vai 3 reizes dienā.

Deviņvīruspēka ziedu un lapu darbība ir apvelkoša, mīkstinoša,

antiflogistiska, dziedinoša. Ziedi ir krūšu tēju sastāvdaļa un ofici-

nāla droga daudzās zemēs. Indijā sēklas lieto kā narkotisku līdzekli.

Deviņvīruspēks ir sens ārstniecības augs, ko pazina Dioskorīds

un Galēns, pie tam sākumā lietotas lapas, tikai vēlāk ziedi. Latviešu

tautas medicīnā viens no visbiežāk lietotajiem augiem.

Homeopātijā izmanto Verbascum thapsiforme Schrad. ziedēšanas

sākumā ievāktus svaigus lakstus (Verbascum).

DIENZIEDES, DZELTENĀS — HEMEROCALLIS FLAVA L

Daudzgadīgi lakstaugi, ar gumveidīgu sakneni. Lapas rozetē, line-

āras, 40—00 cm garas, I—3 cm platas. Ziedi divdzimumu, aktino-

morfi, smaržīgi, pa 2—B bezlapainu, līdz 70 cm garu stumbru

galotnē. Apziedņa lapas 6, vienādas, spilgti dzeltenas, 7—9 cm
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garas. Putekšņlapas 6. Augļlapas 3, sēklotne augšēja. Auglis pogaļa.
(53. att.)

Kultivē kā krāšņuma augu. Bieži. Zied no jūnija līdz augus-
tam.

Izmanto ziedus, lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā kā sirds līdzekli (uz 1 glāzi ūdens ņem

10—20 g ziedu), pie aknu slimībām, dzeltenās kaites (lapu un stum-

bru uzlējumu), pie reimatisma (lakstus), pie aterosklerozes, kā asins-

tīrītāju līdzekli pie kroniskām ādas slimībām.

Dažos Kaukāzijas apvidos lieto kā garšvielu pie gaļas ēdieniem.

DIEVAZĀLES, KRAINAS — SCOPOLIA CARNIOLICA Jacq.

Droga: Dievazāļu sakneņi — Rhizoma Scopoliae (Radix Scopoliae)
Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi resni, ložņājoši. Stumbrs 20—

50 cm augsts. Lapas pamīšus, dažreiz gandrīz pretējas, vienkāršas,

veselas, olveidīgas vai iegareni olveidīgas, kailas, līdz 15 cm garas,
6 cm platas, pamats ķīļveidīgs, gals smails, mala gluda. Ziedi pa vie-

nam lapu žāklēs. Kauslapas 5, sekli saaugušas, paliek pie augļa
Vainaglapas 5, saaugušas, vainags aktinomorfs, stobrveidīgs, apmē-

53. att. Dzeltenās dienziedes —

Hemcrocallis flava L. (pa

kreisi), Krainas dievazāles —

Scopolia carniolica Jacq. (pa

labi).
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ram 2,5 cm garš, ārpusē brūngans, iekšpusē dzeltens. Putekšņlapas
5. AugĮlapas 2, sēklotne augšēja, drīksna ar jomu. Poga|a gandrīz
apaĮa, apmēram 1 cm gara; atveras ar vāciņu. Sēklu daudz. (53. att.)

Aug dārzos, kur tās retumis kultivē. Dārzu tuvumā vietumis

pārgājušas savvaļā (Aizpute, Ilūkste). Zied jūnijā, jūlijā. Indīgs.
Izmanto sakneņus; ievāc pavasarī vai labāk rudenī.

Sastāvs. Alkaloīds hiosciamīns, skopolamīns; skopoletīns (6-met-
oksi-7-hidroksikumarīns); lapās līdz 430 mg% askorbīnskābes.

Sakneņi un saknes mūsu zemē ir nozīmīgākais skopolamīna un

atropiną ieguves avots. Visam augam piemīt antimikroba aktivitāte.

Lieto pie acu slimībām, pret sāpēm (ginekoloģijā), spazmām u. c.

(atropiną un skopolamīna preparātus; sk. vilkogas).
Drīkst lietot tikai ar ārsta ziņu.

DIEVKOCIŅŠ — ARTEJVHSIA ABROTANUM L.

Drogas: Dievkociņa laksti — Herba Abrotani

Dievkociņa lapas — Folia Abrotani

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbri ļoti zaraini, līdz 1 m augsti,
pelēki zaļi, ar matiņiem. Lapas pamīšus, ap 4 cm garas, augšējās

parasti vienkāršas, veselas vai trīsstaraini dalītas, apakšējās divkārt

plūksnaini dalītas apmēram 1 mm platās, pavedienveidīgās plūk-
snās; lapu virspuse zaļa, parasti kaila, apakšpuse pelēcīga, ar ma-

tiņiem; lapas kāts bez austiņām. Ziedi bāli dzeltenīgi, nokarenos, līdz

3 mm platos kurvīšos. Kurvīša ārmalā ir sievišķi ziedi, vidū — div-

dzimumu. Vainaglapas 5, vainags stobrveidīgs. Putekšņlapas 5.

Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. Kurvīša gultne kaila. Vīkala lapas
vairākās rindās jumstiņveidīgi, ārējās smailas, ar matiņiem, iekšē-

jās strupas, ar plēvainu apmali. Auglis sēklenis bez lidmatiņiem.

Kultivē diezgan bieži kā krāšņuma un ārstniecības augu. Sav-

vaļā Dienvideiropā, Ķīnā, Ziemeļamerikā. Zied septembrī, oktobrī.

Izmanto ziedošas galotnes un lapas.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas (tām citronu smarža), rūgtvielas, alka-

loīds abrotanīns, miecvielas, sveķi.
Lieto tautas medicīnā ēstgribas veicināšanai, pie nervozitātes iz-

raisītiem gremošanas traucējumiem, caurejām, kā diurētisku līdzekli,
sviedrēšanai, pie kroniskiem bronhītiem; zarnu parazītu (cērmju, len-

teņu) izdzīšanai; ārīgi lieto brūču dziedināšanai, pie apsaldējumiem
(apliekamos). Uzlējumam uz 2 glāzēm verdoša ūdens ņem 2 tējkaro-
tes drogas, ļauj 10 minūtes ievilkties, izkāš, izlieto dienā vairākās

reizēs.

Homeopātijā izmanto lapas, jaunos dzinumus (Abrotanum; pie epi-
lepsijas, tuberkulozā meningīta v. c).

DIEVKRĒSLIŅI — EUPHORBIA L.

Lakstaugi — vienmājnieki ar baltu, kodīgu piensulu. Lapas vien-

kāršas, veselas, pamīšus, sēdošas vai ar īsu kātu, mala gluda. Zied-

kopa — salikts daudzžuburonis (pleiohāzijs); otrās pakāpes asu ga-

lotnēs īpatnējas, līdz 3,5 mm garas ziedkopas — ciātiji, kas atgādina
divdzimumu ziedus. Pie daudzžuburoņa pirmās pakāpes asu pamata
ir vīkals, pie otrās pakāpes asu pamata — vīkaliņš. Ciātiju apņem
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rvanveidigs ziedu vīkals, kas izveidojies, saaugot 4—5 (8) piezied-
lapam: pieziedlapu saauguma vietās ir pusinēnesveidīgi nektāriji. Ciā-

tija ass galā uz nolikuša kātiņa atrodas viens sievišķais zieds, ap

kuru ir vairāki vīrišķie ziedi; kauslapu un vainaglapu nav; sievišķa-
jam ziedam ir tikai sēklotne ar 3 pagariem irbuļiem un divžuburainām

drīksnām, vīrišķajos — viena putekšņlapa. Auglis — līdz 5 mm garš
3 riekstiņu skaldauglis, sēklas ar nelielu piedevu.

Asie dievkresliņi — Euphorbia esula L.

Daudzgadīgs 30—80 cm augsts lakstaugs. Lapas lineāri iancctis-

kas vai iegarenas, 2—7 cm garas, 0,2—1,3 cm platas, kailas. Vīkaliņa
lapas 2, rombiski olveidīgas vai trīsstūraini nierveidīgas, galā ar

smaili.

Aug ceļmalas, laukmalās, upju krastmalas, dzelzceļmalās. Bieži

Zied no jūnija līdz augustam.

Ciprešu dievkresliņi — Euphorbia cyparissias L.

Droga: Ciprešu dievkresliņu laksti —
Herba Cyparissias

Daudzgadīgs augs. Sakneņi ložņājoši. Stumbrs 15—30 cm garš

54. att. Asie dievkrēsliņi — Euphorbia esula L. (I), ciprešu diev-

krēsliņi
— E. cyparissias L. (II), dārza dievkrēsliņu — E. peplus L.

lapa (III).
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jau no pamata zarojas. Lapas lineāras, 1,4—2,6 cm garas, līdz 0,2 cm

platas (54. att. II).
Aug dārzos, sētmalās, ceļmalas, kapsētās. Ne bieži. Zied maijā,

jūnijā.

Dārza dievkresliņi — Euphorbia peplus L.

Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs 8—25 cm garš, kails. Lapas apa-

ļīgas vai otrādi olveidīgas, 0,7 —2,5 cm garas, 0,6—1,6 cm platas
(54. att. III).

Au g nezālienēs, tīrumos, dārzos. Reti. Zied no jūlija līdz ok-

tobrim.

Izmanto ziedošus lakstus. Visi dievkresliņi ir indīgi augi.
Sastāvs. Piensulā kaučuks, maz izpētītas vielas eiforbons un eifor-

bīns, ēteriskas un taukas eļļas (tajās oleīnskābe, cerilspirts). Lakstos

holīns, vīnskābes un ābolskābes šālis, gallusskābe, fruktoze, karotīns

(līdz 59,9 mg% sausā svarā). Sēklās līdz 33% nežūstošas eļļas (tās
varētu izmantot laku rūpniecībā).

Lieto tautas medicīnā pret elpošanas ceļu iekaisumu, kuņģa kram-

pjiem, vemšanu, bezmiegu, seksuālu pārkairinātību, sejas ādas vēzi;
arī kārpu un varžaču nodzīšanai. Indijā saknes lieto cērmju izdzī-

šanai (arī piensulu), sēklas — pret holēru. Sēklu eļļa, tāpat kā laksti,
izraisa caureju.

Piensula rada stipru iekaisumu ar augoņiem līdzīgām, grūti dzīs-

tošām brūcēm; it sevišķi bīstama tā acīm, mutes un deguna gļotādai.
Saindējoties vispirms mutē rodas dedzinoša sajūta, tad vemšana, sā-

pīga caureja, reiboņi, smagākos gadījumos zūd samaņa; nāve var

iestāties pēc 2—3 dienām.

Euphorbia rcsinifera Berg. piensulu Gumtni-resina Euphorbii (sa-

tur eiforbonu, ābolskābes kālija un kalcija šālis, minerālvielas) lieto

kā kairinošu līdzekli, tā stipri kairina ādu, rada iekaisumu, hiper-
emijų. lekšķīgi lietojot, sākumā uzbudina centrālo nervu sistēmu un

sirds darbību, vēlāk to nomāc. Tautas medicīnā lieto kā caurejas,

vemšanas, helmintocīdu līdzekli, pie kuņģa katara, nieru slimībām:

ārīgi lieto pie ēdēm, kārpu nodzīšanai. Agrāk T-ra Euphorbii lietoja

kā kantaridīnu —
seksuālu stimulantu. Šīs dievkrēsliņu sugas sažā-

vētu piensulu (Euphorbium) lieto homeopātijā.

DIHROJES, DRUDŽA - DICHROA FEBRIFUGA Lour.

Droga: Dihrojes lapas — Folia Dichroae ļebrifugae

Mūžzaļš puskrūms. Stumbri līdz 1 m gari. Lapas pretējas, vien-

kāršas, veselas, līdz 18 cm garas. Ziedi divdzimumu, čemuriem līdzī-

gās ziedkopās. Kauslapas 5—7. Vainaglapas 5—7, violetas. Putekšņ-

lapas 10—13. Augļlapas 3—5, sēklotne apakšēja. Auglis violeti sārta

daudzsēklu oga.

Aug savvaļā Ķīnā, Japānā, Indijā, Vjetnamā, Javā un citur

tropu un subtropu zemēs. Introducēts Melnās jūras piekrastē Kau-

kāzā.

Izmanto lapas.
Sastāvs. Alkaloīdi febrifugīns (P-dihroīns; lapās 0,5—0,7%, sak-

nēs 0,02—0,05%; E. Zabolotna, L. Safoničs), izofebrifugīns (a-dihroīns),
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dihroidīns, hinazolons (fizioloģiski neaktīvs), kumarīns umbelli-
ferons; nenoteikta viela dihrīns.

Lieto pie malārijas (novārījuma vienreizējai devai ņem 1—1,5 g

sausu lapu).
Febrifugīns ir daudz efektīvāks kā hinīns; pārdozējot febrifugīnu,

pastiprinās peristaltika, parādās caureja, hiperemija, tūskas, ascīts,

tiek bojāta aknu parenhīma. Izofebrifugīns nav tik efektīvs, tas pēc
darbības līdzīgāks hinīnam

Febrifugīnam piemīt pretaudzēju aktivitāte (J. Vermels, S. Krug-
ļaks, 1960.; izmēģinājumi ar dzīvniekiem); klīniski lietot liedz tok-

siskums. Klīniski varētu varbūt izmantot, ja atrastu kombinācijas, ku-

rās pazeminās toksiskums.

Birmas, Tibetas, Ķīnas, Indijas un citu Āzijas tautu medicīnā

dihrojes pie malārijas lietotas vairāk kā 2000 gadu pirms mūsu ēras.

DIKTAMNES, BALTĀS — DICTAMNUS ALBUS L.

Droga: Diktamnu saknes — Radix Dictatnni albi

Daudzgadīgs lakstaugs ar tumšiem dziedzermatiņiem, kas izdala

gaistošas ēteriskās eljas (karstā bezvēja laikā to izdalās dažkārt

tik daudz, ka augs pats var uzliesmot). Stumbri 50—120 cm augsti.
Lapas pamīšus, nepāra plūksnainas, ar 7—9 lapiņām. Ziedi divdzi-

mumu, mazliet zigomorfi, garos ķekaros vai skarās zaru galos. Kaus-

lapas 5. Vainaglapas 5, tās 2—2,5 cm garas, violeti rožainas ar pur-
pursārtām dzīsliņām, reti baltas. Putekšņlapas 10. Augļlapas 5, sēk-

lotnes augšējas. Auglis someņu kopauglis. Ziediem un augļiem stipra
kanēļa smarža.

Kultivē kā krāšņuma augu. Reti. Zied no maija līdz jūlijam
Izmanto visu augu, galvenokārt lapas un saknes. Lieto svaigas.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas, hinolīna grupas alkaloīds diktamnīns,

skimmiamīns, betaīns trigonellīns, holīns, saponīni, diktamnolaktons

(pēc sastāva līdzīgs santonīnam), sveķi, rūgtvielas. Sastāvs maz no-

skaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie saaukstēšanās kā sviedrēšanas līdzekli,

pret drudzi, pie malārijas (uz 2 glāzēm verdoša ūdens ņem 1 tēj-
karoti sasmalcinātu sakņu, lieto pa '/a glāzei 4 reizes dienā), kā

diurētisku līdzekli, pie nieru un urīnpūšļa slimībām, urīnakmeņiem, pie

žultsceļu iekaisumiem, dzeltenās kaites, pie reimatisma, menstruāciju
aizkavēšanās, pie epilepsijas, krampjiem, histērijas, melanholijas,
zarnu parazītu izdzīšanai; ārīgi lieto pie reimatisma, ekzēmām (lapu
un ziedu uzlējumu, lapu sulu), pret kašķi, nātreni, pie daļējas vai

pilnīgas plikgalvības.
Diktamnu laksti un ziedi izraisa ādas iekaisumus un stiprus ap-

degumus, it īpaši saulainās dienās, kad ēterisko eļļu visvairāk atda-

lās, un plūcot augu ar kailām mitrām rokām. lekaisums parādās tikai

pēc 10—15 stundām. Pēc šī slēptā perioda rodas neliela nieze, dedzi-

nāšana un apsārtums (eritemas stadija). Smagākos gadījumos rodas

apaļi vai gareni pūšļi — čulgas, pilnas ar dzidru serozu šķidrumu,
apjostas ar spilgti sārtu joslu. Šajā stadija var būt galvas sāpes,

paaugstināta temperatūra, pat nesamaņa. Adas iekaisums atgādina
saules, termisku vai ķīmisku (iprīta) apdegumu. lekaisušās vietas sa-

čūlo un kļūst ļoti sāpīgas; sadzīst lēni — 2—3 nedēļās, pie tam

paliek pigmentēts, pat rētains plankums, kas izzūd tikai pēc 3—6
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mēnešiem. Kad diktamnes ievāc un apstrādā, jāuzvelk rokās

cimdi, tās nedrīkst ostīt. Adas rajoni, kas saskārušies ar diktamnēm,
30—40 minūšu laikā jāapmazgā ar ūdeni; pat ja apmazgā pēc ilgāka
laika, vaina ir mazāka.

Interesantais augs izraisa lielu interesi, kaut gan to lieto tikai

tautas medicīnā. Prof. S. Tomiļins ieteic pret hipertonisko slimību

(sakņu 10% tinktūru pa 40—50 pilieniem 3 reizes dienā.) Sakņu
10% uzlējums un ekstrakts paaugstina kuņģa sulas sekrēciju; ieteic

klīniskai pārbaudei.

DILLES, SMARŽĪGĀS — ANETHUM GRAVEOLENS L.

Drogas: Diļļu augļi — Fructus Anellii

Diļļu laksti — Herba Anetki

Kultivē ļoti bieži kā garšas augu. Dzimtene Vidusjūras apga-
bals. Zied jūlijā, augustā. Augļi augustā, septembri.

Izmanto augļus, lakstus.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas (3—4%), tajās rf-karvons (līdz 50%), dil-

lapiols (30%), fellandrēns, tMimonēns, kampars fenhons, anisaldehīds,

anisskābe, taukas eļļas (tajās līdz 93% taukskābju glicerīdu). Lakstu

ēteriskajās eļļās ir karvons, fellandrēns, dillapiols, terpinēns, dipen-
tēns, proazulēns, izomiristicīns, askorbīnskābe (135 mg%), karotini

(6,5 mg%), flavonoīdi kvercetīns, izoramnetīns, kempferols. Fitoncīdi.

Lieto ēstgribas, gremošanas, diurezes, žults un piena sekrēcijas vei-

cināšanai; pie hipertoniskās slimības I un II pakāpes (kopā ar nāt-

rija bromīdu), pie aterosklerozes; pie kolikām, meteorisma; kā nomie-

rinošu un sāpes remdinošu līdzekli; pret bezmiegu (vakarā 1 glāzi
sēklu uzlējuma).

Diļļu augļu summāru preparātu anetīnu — Anethinutn lieto pie
kroniskas koronāras nepietiekamības, pie vēdera dobuma orgānu
spazmām (kroniskiem spastiskiem kolītiem v. c). Pēc darbības tas

līdzīgs daukarīnam un pastinacīnam. Lieto pa 1 tabletei (0,1) 3—5

reizes dienā. Terapeitiskais efekts iestājas pamazām. Ārstēšanās il-

gums 3—4—B nedēļas. Nelīdz pie akūtām stenokardijas lēkmēm.

Tautas medicīnā lieto ari pie aizdusas, pie kolītiem, pie elpas ceļu
iekaisumiem, klepus, pret kroniskiem vēdera aizcietējumiem; pret cingu

(lakstus); ārīgi lieto pie strutojošām brūcēm (uzlējuma apliekamos),
pie acu slimībām (sēklu uzlējuma kompreses).

Uzlējumam uz 1 glāzi ņem 1 tējkaroti sasmalcinātu sēklu, ļauj
10 minūtes ievilkties, dzer pa V 2glāzei 3 reizes diennā V2stundu

pirms ēšanas.

Sēklu pulveri lieto pa naža galam (1 g) 3 reizes dienā, uzdzerot

ūdeni.

Diļļu ēteriskās eļļas lieto pa 10—15 pilieniem 3 reizes dienā.

Stipram uzlējumam uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem I—2 ēdam-

karotes sēklu, izlieto dienā (ka diurētisku līdzekli, pret meteorismu).

Dilles pazemina arteriālu asinsspiedienu, pastiprina sirds sarau-

šanās spēku, paplašina asinsvadus, paslābina gremošanas trakta

muskulatūru, palielina dažādu dziedzeru sekrēciju, iedarbojas nomieri-

noši, viegli narkotiski.
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Diļļu lakstus plaši lieto kā garšas augu pie dažādiem ēdieniem,
konserviem, eļļu — Oleurn Anethi izmanto arī pārtikas rūpniecībā.

Dilles ir vecs tautas ārstniecības līdzeklis, tās minētas jau seno

ēģiptiešu papirusos kā zāles pret galvas sāpēm.

DIOSKOREJAS, KAUKĀZA — DIOSCOREA CAUCASICA Lipsky

Daudzgadīga liāna, stumbrs ap 4 m garš. Sakneņi horizontāli, ļoti
žuburaini. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas vai staraini sekli dai-

vainas, ar sirdsveidīgu pamatu un lokveidīgu dzīslojumu, 6—12 cm

garas. Ziedi vicndzimuma, aktinomorfi. Apziednis vienkāršs, vainagla-
pam līdzīgs, apziedņa lapas 6, dzelteni zaļas, saaugušas. Vīrišķajos
ziedos 6 putekšņlapas, sievišķajos — 3 augļlapas, sēklotne apakšēja.
Anglis pogaļa.

Aug Abhazijā, Krasnodaras apgabalā. Zied no jūnija līdz au-

gustam.
Izmanto sakneņus un saknes.

Sastāvs. Saponīni, starp tiem stereoīds saponīns dioscīns (diosge-
nīns+ glikoze + ramnoze), ciete, taukvielas.

Lieto pie aterosklerozes kā hipoholesterinēmisku līdzekli.

Diosponinutn (dioskoreju sakneņu un sakņu sauss ekstrakts, satur

vismaz 30% ūdenī šķīstošus stereoīdus saponīnus) lieto pa 1 tabletei

(0,05—0,2) 2 reizes dienā pēc ēšanas; lieto 10 dienas, pēc tam ir

4 vai 5 dienu pārtraukums; ārstēšanās kurss ilgst 3—4—6 mēnešus.

Blakus parādības var būt paaugstināta svīšana, elpas ceļu katarāli

iekaisumi, gremošanas traucējumi. Tādā gadījumā devu samazina vai

uz laiku pārtrauc lietot. Tab. Dioscoreae caucasicae lieto pa (0,1) 1—

5 tabletēm 2 reizes dienā.

Dioskoreju saponīni pazemina holesterīna daudzumu asinīs, sama-

zina lipoīdu nogulsnējumus aortā, pazemina arteriālo asinsspiedienu,

palielina sirds kontrakciju amplitūdu, padziļina elpu.
Izmanto arī daudzvārpu dioskorejas — Dioscorea polystachya

Turcz. Homeopātijā izmanto D. villosa L. svaigus sakneņus ar saknēm.

DIŽEGLES, SIBĪRIJAS — ABIES SIBIRICA Ledeb.

Ziemzaļš skuju koks. Stumbrs līdz 30 m augsts, vainags šauri

piramidāls. Skujas mīkstas, 1—2,5 (5) cm garas, smaržīgas, plakanas,
pamats diskveidīgs. Čiekuri stāvi, jauni purpursarkani vai zaļi, 5—9

cm gari, sēklas nobirst reizē ar čiekurzvīņām. Sedzējzvīņas nesaaug
ar sēklzvīņām.

Audzē dārzos, parkos. Diezgan bieži. Zied maijā, jūnijā.
Dzimtene Eirāzija.

Izmanto skujas, pumpurus, mizu, jaunos dzinumus.

Sastāvs. Skujās un jaunajos dzinumos ēteriskās eļļas (0,32%), tajās
bornilacetāts (30—60%). borneols, kamfēns, a- un B-pinēns, dipentēns,

a-fellandrēns, santēns, bizabolēns, v. c, diterpēnspirts, abienols, abie-

tīnskābe, neoabietīnskābe, svaigās skujās askorbīnskābe (līdz 0,32%).
Lieto no Sibīrijas dižegļu ēteriskajām eļļām iegūto kamparu kā

centrālās nervu sistēmas uzbudinātāju un sirds līdzekli pie infekcijas

un citām slimībām, pie šoka stāvokļa un citos gadījumos, kad krasi

nomāktas dzīvībai svarīgas gareno smadzeņu funkcijas un pavājināta
sirds darbība (pie saindēšanās ar narkotiskiem, miega vai pretsāpju
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līdzekļiem u. tml.); ārīgi lieto pie miozītiem, neirītiem, reimatisma

(kampara spirtu, dižegļu eļļu — Oleurn Abielis sibiricae), brūču, ap-

saldējumu, starojuma izraisītu dermatitu, karbunkulu u. c. dziedināša-

nai (dižegļu balzamu
—

Balsamum Abielis medicinale).
Tautas medicīnā lieto pret cingu, kā diurētisku un «asinstīrītāju»

līdzekli (jaunu skuju un pumpuru novārījumu), pie reimatisma un

«kaulu sāpēm» saaukstēšanās gadījumos; ārīgi lieto pie apdegumiem,
augoņiem (skuju ekstraktu, mizas kā apvelkošu līdzekli), pret zobu

sāpēm (svaigus un sautētus pumpurus).

Sibīrijas dižegles ir viens no svarīgākajiem sintētiskā kampara
avotiem, pie tam iegūtais kampars līdzvērtīgs kamparkoka kamparam

un to var lietot gan ārīgi, gan iekšķīgi un injekcijām. Tas uzņemts

PSRS VIII farmakopejā.
Nordmaņa dižegeles — Abies nordmanniana Spach sēklu eļļā 1,04—

1,08% tokoferola (Zolotņicka, 1958.). Čiekuri pirms nogatavošanās tām

zaļi, ienākušies 12—15 cm gari.

DIŽSKĀBARDIS, MEŽA — FAGUS SILVATICA L.

Vasarzaļš, 30—40 m augsts koks. Miza gluda tumši pelēka. Lapas

pamīšus, vienkāršas, veselas, eliptiskas, 4—lo cm garas, 2,5—6 cm pla-
tas, pamats un gals smails, mala gluda vai neizteikti zobaina, virs-

puse spīdīga, kaila, apakšpusē dzīslu stūros matiņi. Ziedi viendzi-

muma. Vīrišķie ziedi galviņās, apziednis zvanveidīgs, 2,5—5 mm garš,

apziedņa lapas 4 vai 5, ar matiņiem, putekšņlapas B—l6. Sievišķie
ziedi pa vienam vai diviem, augļlapas 3, sēklotne apakšēja. Bļodiņas

zvīņas smailas. Augļi trīsšķautnaini, 1—1,6 cm gari, tos pilnīgi ap-

sedz bļodiņa.
Kultivē dārzos un parkos. Diezgan bieži. Zied aprīlī, maijā.
Izmanto no koksnes iegūto darvu.

Sastāvs. Darvā kreozots, tajā fenoli, krezols, gvajakols (50—80%).
Augļos taukas eļļas (42%), alkaloīds fagīns.

Lieto kreozota un gvajakola preparātus kā kairinošu, vietējas anes-

tēzijas un antiseptisku līdzekli pie elpas ceļu iekaisumiem, pie plaušu
un zarnu tuberkulozes; ārīgi lieto zobārstniecībā, pie dažādām ādas

slimībām (kroniskām ekzēmām, kašķa, psoriazes u. c).
Dižskābaržu darva — Pix Fagi satur vairāk kreozota nekā skuju

koku darva. Gvajakolu iegūst arī sintētiski, tas ir spēcīgāks antisep-
tisks līdzeklis par fenolu, bet nav tik toksisks. Llomeopātijā lieto diž-

skābaržu darvu (Kreosotum) un koksnes ogli (Carbo vegelabilis).
Ceptus dižskābaržu augļus var lietot pārtikai, jo karsējot indīgais

alkaloīds fagīns sadalās.

Izmanto arī citu dižskābaržu darvu, piemēram, Austrumu dižskā-

barža — Fagus orientalis Lipsky, kas veido plašus mežus Krimā,

Kaukāzā.

DIZTĪTEŅI, ZOGU — CALYSTEGIA SEPIUM (L.) R. Br.

Droga: Dižtīteņu saknes (sakneņi) — Radix Convolvuli sepii

Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi gari, ložņājoši. Stumbrs vijīgs,
3—5 m garš Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, platāk vai šaurāk

trīsstūraini olveidīgas, 3—lo cm garas, 2—7 cm platas, gals īsāk vai

garāk smails, mala' gluda, pamats sirdsveidīgs vai bultveidīgs. Ziedi

garā kātā lapu žāklēs pa vienam (reti pa vairākiem). Kauslapas 5,
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55. att. Žogu dižtīteņi — Calystegia sepium (L.) R. Br. (pa labi),
dziedniecības dižzirdzenes — Archangelica officinalis (Mnch.) Hoffm.

kauss saaudzis, 3—4 reizes īsāks nekā vainags. Vainaglapas 5, saau-

gušas, vainags plati piltuvveidīgs, balts vai gaiši rožains, 3,5—6 cm

garš. Putekšņlapas 5. Aug|lapas 2, auglenīca apakšēja, viencirkņa vai

nepilnīgi divcirkņu, drīksnas 2. Pogāja līdz 1 cm gara, viencirkņa vai

nepilnīgi divcirkņu, atveras ar 4 vārsnēm. (55. att.)

Aug upju krastmalu un citos krūmājos, dārzmalēs, sētmalēs. Ne

visai bieži. Zied no jūnija līdz septembrim. Indīgs.
Izmanto sakneņus, ziedošus lakstus, lapas.
Sastāvs. Visās auga daļās, it īpaši saknēs, daudz miecvielu (līdz

8,5%), indīgi sveķi (līdz 2,5%), kuros ir glikozīds konvolvulīns (tā
sastāvs nav noskaidrots).

Lieto tautas medicīnā kā caurejas un diurētisku līdzekli (lapas;
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uz P/2 glāzēm verdoša ūdens ņem 1 tējkaroti drogas, ļauj V2stundu

ievilkties, lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes dienā), pret drudzi, sāpju
remdēšanai (lakstu sulu 1—1,5 g vai I—2 g sakņu pulveri; tos lieto

arī kā diurētiskus līdzekļus); ārīgi lieto brūču dziedināšanai (sasmal-
cinātas lapas, sausu lakstu pulveri).

DIŽZIRDZENES DZIEDNIECĪBAS — ARCHANGELICA

OFFICINALIS (Mnch). Hoffm.

Drogas: Dižzirdzeņu saknes — Radix Angelicae
Dižzirdzeņu laksti — Herba Angelicae
Dižzirdzeņu sēklas — Semen Angelicae

Divgadīgs vai daudzgadīgs gaiši zaļš lakstaugs, kas tikai vienreiz

mūžā zied un nes augļus, pēc tam nonīkst. Sakneņi līdz 6 cm resni,
ar baltu vai dzeltenīgu piensulu, saknes apmēram 1 cm resnas.

Stumbrs 1—2,5 (3) m augsts, dobs, smalki rievains. Lapas pamīšus,
līdz 80 cm garas, trīskārt plūksnaini dalītas, plūksnas olveidīgas vai

olveidīgi lancetiskas, s—B5 —8 cm garas, mala divkārt zāģzobaina, zobiņi
dzeloņsmaili, galotnes plūksna dažkārt trīsdaivaina. Makstis lielas,

uzpūstas, lapu kāts apaĮš, lapas plātnes ass ar rievu. Ziedi zaļgani
čemuros, čemuru kāts tikai augšdaļā ar matiņiem. Vīkala nav, vīka-

liņa lapiņu daudz. Kauslapas 5, kausa zobiņi nemanāmi. Vainaglapas
5, apmēram 1,5 mm garas, bez nadziņa. Putekšņlapas 5, garākas nekā

vainaglapas. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja, irbuļi 2. Augļi plati elip-
tiski, s—B5 —8 mm gari skaldeņi, malas ribas spārnainas. (55. att.)

Aug mitrās pļavās, upmalās, krūmājos, mežos. Ne bieži. Zied

no jūnija līdz augustam.

Izmanto sakneņus, saknes, lakstus, sēklas. Saknes un sakneņus
ievāc pavasarī (martā) no divgadīgiem augiem vai rudenī no vienga-
dīgiem augiem. Kad rūpīgi notīrītas zemes, tos nomazgā aukstā ūdenī.

2āvē caurvējainā telpā vai labā laikā laukā ēnā.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas (0,25—1%), tajās rf-a-fellandrēns, a-pi-

nēns, hidroksipentadekānskābe, metiletiletiķskābe, metilsviestskābe, p-ci-

mols, spirti, seskviterpēni; kumariną atvasinājumi ostols, ostenols, im-

peratorīns, bergaptēns, ksantotoksīns, ksantotoksols, umbelliprenīns,
angelicīns (hidrokarotīns), arhicīns, arhangelicīns, arhangīns, kvanīns,

umbelliferons, eksaltolīds, humulēns, azulēni; organiskās skābes —

ābolskābe, angelikskābe, izovaleriānskābe, citronskābe, fumārskābe, ok-

salskābe, dzintarskābe, hīnskābe; sitosterols, stigmasterīns, miecvie-

las, rūgtvielas, pektīnvielas, gļotvielas, ciete, olbaltumvielas, taukvielas.

Lapās askorbīnskābe, tiamīns, kvercetīns. Nav alkaloidu. Antimikroba

un pretaudzēju aktivitāte.

Lieto ēstgribas un gremošanas uzlabošanai, kā diurētisku līdzekli

un žultsdzinēju, pie meteorisma.

Tautas medicīnā lieto kā tonizējošu līdzekli pie vispārēja organisma

vājuma, pārpūles (lakstu vai sēklu uzlējumu), gremošanas un ēstgri-
bas uzlabošanai, kā diurētisku līdzekli un žultsdzinēju (uz 2 glāzēm
auksta ūdens ņem 6 g

— apmēram 3 tējkarotes sasmalcinātu sakņu,
lakstu vai sēklu, slēgtā traukā uzvāra, ļauj īsu laiku ievilkties, lieto

pa V2glāzei 3 vai 4 reizes dienā; sakņu pulveri lieto pa naža galam
2 reizes dienā % stundu pirms galvenajām ēdienreizēm), pie zarnu

trakta atonijas, pret vēdera graizēm, gāzēm, pie caurejas, arī cērmju
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izdzīšanai (saknes); kā sviedrēšanas līdzekli pie saaukstēšanās (lak-
stus, sēklas, saknes — uz 1 glāzi novārīta atdzisuša ūdens ņem

V2—1 tējkaroti saknes, jauj V2stundu stāvēt, pāris minūtes pavāra,
lieto pa V 4glāzei 2—4 reizes dienā), pie klepus, bronhīta, pie histē-

rijas, epilepsijas, bezmiega (sakņu uzlējumu). Ārīgi lieto pie reima-

tisma, podagras, musku|u sāpēm (dižzirdzeņu spirtu — Spiritus An-

gelicae ierīvēšanai), pret nervozitāti (vannas — savāra 100—200 g
sakņu un pielej vannai), pret zobu sāpēm (sakņu uzlējumu skaloša-

nai), pie brūcēm (uzliek svaigas lapas).

Dižzirdzeņu sakņu novārījumu — Dcc. rad. Angelicae 15,0(20,0)—

200,0 lieto pa V2glāzei 3 vai 4 reizes dienā.

Dižzirdzenes ir diurētisku tēju sastāvdaļa.
Homeopātijā izmanto svaigus sakneņus.

Dižzirdzeņu darbība ir tonizējoša, žultsdzinēja, tās rosina ēst-

gribu, uzlabo gremošanu, palielina diurēzi, remdē sāpes, novērš spaz-
mas.

Dižzirdzeņu ēteriskās eļļas dažos apvidos izmanto parfimērijas un

alkoholisko dzērienu rūpniecībā. Dažās zemēs tās kultivē un vāra no

resnajiem stumbriem kompotu, tāpat kā no rabarberiem. Saknes, sēk-

las un lapas izmanto kā garšvielas.
Jau viduslaikos bija zināmas dižzirdzeņu tonizējošās īpašības un

mūku ordeņu ražoto, plaši izslavēto liķieru šartrēzes un benediktiną

sekrētajā receptē ietilpa arī dižzirdzenes. Par dižzirdzenēm kā garš-

augu pirmās ziņas ir no XV gadsimta. Krievu medicīnas rakstos

XVII gadsimtā min, ka dižzirdzenes lieto pie krūts vēža.

Dižzirdzenes samērā grūti atšķirt no meža zirdzenēm — Angelica
silvestris L. un purva mātsaknēm — Ostericurn palustre Bess. [Ange-
lica palustris (Bess.) Hoffm.]. Raksturīgākās pazīmes ir šādas. Purva

mātsaknēm stumbrs asi šķautnains (zirdzenēm un dižzirdzenēm sīki

rievains), lapas trīskārt līdz četrkārt plūksnainas, plūksnas gandrīz
sirdsveidīgas (zirdzenēm un dižzirdzenēm lapas divkārt līdz trīskārt

plūksnainas, plūksnas olveidigi lancetiskas vai eliptiskas, mala divkārt

zāģzobaina, ar dzeloņsmailiem zobiņiem), kausa zobiņi 5, skaidri sa-

skatāmi (zirdzenēm un dižzirdzenēm kausa zobiņi nemanāmi), vai-

naglapas ar nadziņu (dižzirdzenēm un zirdzenēm vainaglapas bez

nadziņa). Savukārt dižzirdzenes no zirdzenēm atšķiramas pēc šādām

īpatnībām: dižzirdzenes ir gaiši zaļas (zirdzenes tumši zaļas), lapas
kāts apaļš, lapas ass ar rievu (zirdzenēm lapas kāts un arī lapas ass

ar rievu), čemuru kāts tikai augšdaļā ar matiņiem (zirdzenēm čemura

kāts viscaur ar matiņiem), vainaglapas zaļganas (zirdzenēm vainag-
lapas baltas vai rožainas, tikai pirms izplaukšanas zaļganas). Jāšau-

bās vai tautas medicīnā šie augi tika stingri šķirti.

DOŅI — JUNCUS L.

Daudzgadīgi vai viengadīgi (krupju doņi) lakstaugi. Stumbri

aoaļi. Lapas pamīšus vai rozetē. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi. Ap-
ziednis vienveidīgs, divkāršs, apziedņa lapas 6, ārējās mazliet garākas
kā iekšējās; pie katra zieda 2 pieziedlapas. Putekšņlapas 6. Augļlapas
3, sēklotne augšēja. Auglis pogaļa, tai galā knābis.

Aug mitros laukos, grāvjos, ūdeņu krastmalas. Ļoti bieži. Zied

no jūnija līdz septembrim.
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Kamolu doņi — Juncus leersii Marss.

(Juncus conglomeratus L.)

Droga: Kamolu doņu saknes — Radix Junci conglomerati
Stumbrs blāvs, rievains, 30—75 cm garš. Ziedkopa blīva, šķietami

stumbra sānos, jo seglapa veido it kā stumbra turpinājumu. Seglapa
pie ziedkopas pamata mēdz būt uzpūsta. Apziedņa lapas rūsganas vai

kastaņbrūnas, vidū ar zaļu svītru. Pogaļa strupa, tikpat gara vai

garāka kā apziednis.
Izmanto saknes.

Sastāvs. Gļotvielas. Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie gremošanas orgānu iekaisumiem, caur-

ejas.

Krupju doņi — Juncus buīonius L.

Stumbri 10—30 cm gari. Lapas pavedienveidīgas, 1—1,5 mm platas.
Ziedi pa vienam (reti pa 2 vai 3), patālu viens no otra. Apziedņa
lapas zaļas, apmale bāli plēvaina. Pogaļa īsāka kā apziedņa lapas,
ar knābi.

Izmanto ziedus, lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots

Lieto tautas medicīnā kā diurētisku līdzekli pie nieru slimībām,

urīnakmeņiem (ziedu uzlējumu), pie dažām ginekoloģiskām slimībām

pēc dzemdībām (lakstu uzlējumu).

Plašie doņi — Juncus effusus L.

Droga: Plašo doņu saknes — Radix Junci efjusi
Stumbrs spilgti zaļš, gluds, spīdīgs, 50—120 cm garš. Seglapa pie

ziedkopas pamata nav uzpūsta. Ziedkopa skraja, šķietami stumbra sā-

nos tāpat kā kamolu doņiem. Apziedņa lapas zaļgani brūnas, ar plē-
vainu apmali. Pogaļa ar iedobīti un nelielu knābi, tikpat gara vai

īsāka kā apziednis.
Izmanto saknes.

Sastāvs. Saponīni. Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā kā diurētisku līdzekli pie nieru un urīn-

pūšļa akmeņiem, pie reimatisma.

DRIĢENES, MELNĀS — HYOSCYAMUS NIGER L.

Drogas: Driģeņu lapas — Folia Hyoscyami
Driģeņu laksti — Hetba Hyoscyami
Driģeņu sēklas — Semen Hyoscyami

Viengadīgs vai daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs 30—100 cm augsts.
Lapas pamīšus, vienkāršas, iegareni olveidīgas vai lancetiskas,
5—15 cm garas, 2—lo cm platas, mala rupji zobaina vai daivaina,
gals smails, apakšējās lapas ar platiem kātiem, augšējās sēdošas, pat
skaujošas. Ziedi sēdoši, stumbra un zaru galotnē rituļos vai arī pa

vienam lapu žāklēs. Kauslapas 5, saaugušas, ar dziedzermatiņiem un

paliek pie augļa. Vainaglapas 5, saaugušas, vainags aktinomorfs,
šauri piltuvveidīgs, līdz 3 cm garš, netīri dzelteni brūngans, ar vio-

letām dzīsliņām. Putekšņlapas 5, trīs no tām garākas, 2 īsākas, pu-
tekšnīcas violetas. Augļlapas 2, sēklotne augšēja, drīksna galviņvci-
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56. att. Melnās driģenes — Hyoscyamus niger L.

dīga. Pivcirkmi pogaļa ar daudz sēklām, 1,5—2 cm gara; atveras ar
vāciņu (vaciņpogaļa). (56. att.)

cpnf^Kg- Ce|
.
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nesālienēs- Diez San bieži. Zied no jūnija līdz
septembrim. Ļoti indīgs. -

Izmanto lapas retāk lapainās zaru galotnes un sēklas. Lapas un
ari lakstus resp. lapainas zaru galotnes ievāc ziedu laikā vai arī tad
kad veidojas lapu rozete, jo tad tajās visvairāk alkaloidu

Drogu ievāc katra ziņā sausā laikā, jo mitrā laikā ievāktās lapas
drīz kļūst bruņas un zaudē vērtību. Žāvē strauji ēnainā, atklātā vietā
vai vedinama telpā, izklājot tūliņ pēc savākšanas plānā kārtā Žāvē-
šanas laika droga jāpārcilā, tikai tad tai saglabāsies dabiskā' krāsa
la ka visas auga daļas ļoti indīgas, pēc saskares ar tām r Ū-"
pigi jānomazgā rokas.

Izžāvētajai drogai jāsatur vismaz 0,05% alkaloidu.
Sastāvs. Alkaloīdi hiosciamīns, skopolamīns, atropīns, holīns kus-

khigr.ns, atropamins, skopīns, tropīns, tetrametilputrescīns, ēteriskās

l
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,

SlUSā sv,arā) «
ask orbīnskābe (ziedu laiki

130,6 mg% ; seklas ghkozidi hioscipikrīns, hioscerīns, hioscirezīns tau-
kas eļļas (oleinskābes, linolēnskābes glicerīdi), minerālvielas, sveķi
cukuri, kalcija oksalāts. ' '

Lieto driģeņu alkaloidus skopolamīnu, atropinu kā antispazmātisku
nomierinošu, sāpes remdinošu līdzekli (sk. 2. sējumā vilkogas)

Driģeņu lapu sauso ekstraktu — Extractum Hyoscyami siccum
lieto pie spazmam, sāpju remdināšanai (diennakts augstākā deva
0,0 g)-

Driģeņu eļļu — Oleurn Hyoscyami linimentu veidā lieto pie reima-
tisma, neiraļģijam ierīvēšanai, izvelk 95° vai 75° spirtā.

Driģeņu lapas ir pretastmas tējas — Species antiasthmat.icae, Asth-
matinum, kā arī Aēronum sastāvdaļa (sk. vilkogas).
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Tautas medicīnā lieto arī pie galvas sāpēm, garā klepus, pie kuņģa
un zarnu trakta spazmām, pie apgrūtinātas urinēšanas, sāpīgām mens-

truācijām, pie bezmiega (izdzer vakarā V 2glāzi vidēja stipruma lapu
tēju), pie histērijas; ārīgi lieto arī pie vidus auss iekaisuma (pilina
ausī pret sāpēm lapu novārījumu augu eļļā), pie «kaulu lauzējiem»,
podagras, reimatisma (lapu izvilkumu degvīnā), pret zobu sāpēm (pīpē
lapas vai gatavas sēklas), pret galvas sāpēm (apsien ap galvu svai-

gas lapas), pie audzējiem. *

Driģeņu lapas ir oficināla droga 26 valstīs, arī pie mums. Tās iz-

manto arī homeopātijā. Lietojamas tikai ar ārsta ziņu.
Lielākas devas izraisa stipru uzbudinājumu (tautas teiciens —

tāds kā driģeņu saēdies), apdullumu un saindēšanos pat ar letālām

sekām. Driģeņu darbiba atšķiras no tīra atropīna darbības, jo lapās
un sēklās bez atropīna, kas centrālo nervu sistēmu uzbudina, ir arī

skopolamīns, kurš sedatīvi ietekmē centrālo nervu sistēmu, tādēļ at-

bilstošās devās driģeņu lapas rada miegainību, iemidzina.

Homeopātijā izmanto visu ziedošo augu (Hyoscyamus).
Driģenes ir ļoti vecs ārstniecības augs un bija zināmas arī Dios-

korīdam.

DROJENES, BIRZTALU — DRABA NEMOROSA L.

Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs 2—50 cm garš. Lapas pamīšus vai

rozetē, vienkāršas, veselas, otrādi olveidīgas vai eliptiskas, 0,5—3,5 cm

garas, 0,2 —1,5 cm platas, ar matiņiem, mala gluda. Ziedi divdzimumu,
aktinomorfi. Kauslapas 4, ar matiņiem. Vainaglapas 4, dzeltenas,
0,2 —0,4 cm garas. Putekšņlapas 6. Augļlapas 2, sēklotne augšēja.
Augļi — pākstenīši līdz 2 cm gari.

Aug sausās pļavās, norās, pakalnos. Ne bieži. Zied no aprīļa
līdz jūnijam.

Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā kā diurētisku un asinstīrītāju līdzekli pie
kroniskām ādas slimībām.

DZEGUZKURPITES, DZELTENĀS — CYPRIPEDIUM

CALCEOLUS L.

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs 20—50 cm garš. Lapas 3 vai 4,

pamīšus, vienkāršas, veselas, eliptiskas, 10—17 cm garas, 3,5—7 cm

platas, mala gluda, dzīslojums lokveidīgs. Ziedi divdzimumu, zigo-
morfi, pa vienam, reti pa 2 vai 3 stumbra galotnē. Apziedņa lapas
3+2, ārējā gredzena malējās apziedņa lapas saaugušas, rūsgani sar-

kanas, 3—5 cm garas, 1,2—2,5 cm platas, lūpa dzeltenīga, kurpītes
veida, 3—4 cm gara. Putekšņlapas 2, trešā putekšņlapa neauglīga.
Augļlapas 3, sēklotne apakšēja. Auglis pogaļa.

Aug ēnainos lapu koku un jauktos mežos, krūmājos, meža pļa-
vās. Diezgan reti. Zied maijā, jūnijā.

Izmanto lakstus, sakneņus.
Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto kā sirds un diurētisku līdzekli (lakstus), pie nervozitātes,

neiraļģijām, kā nervu sistēmu nomierinošu, sāpes remdinošu līdzekli

(sakneņus).
Homeopātijā izmanto Cypripedium pubescens Willd. svaigus sak-

neņus.
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DZEGUZPUĶES — ORCHIS L.

Droga: Orhideju gurni jeb saleps —
Tubera Salep (Radix Salep)

Daudzgadīgi lakstaugi ar gurniem. Lapas pamīšus, vienkāršas,
veselas, sēdošas, iegarenas, iegareni vai lineāri lancetiskas vai arī

lineāras, līdz 20 cm garas, līdz 8 cm platas, mala gluda, dzīslojums
paralēls vai neizteikti lokveidīgs. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, daudz-

ziedu vārpā vai ķekarā stumbra galotnē. Apziedņa lapas 6 (pa 3 divos

gredzenos), iekšējā gredzena apziedņa lapas lūpa (sēklotnes sagrie-
šanās dēļ tā stāv zieda apakšdaļā un pavērsta uz priekšu) ir citāda

veida vai krāsas nekā pārējās, pie tam tā ar piesi. Putekšņlapa 1,
putekšnīcas 2; katras putekšnīcas putekšņi salīp kopā polīnijos. Augļ-
lapas 3, sēklotne viencirkņa, apakšēja, drīksnas 3. Pogaļa ar daudzām

sēklām.

Bruņcepuru dzegužpuķes — Orchis militaris L.

Gurni veseli. Ziedi violeti sārti, apziedņa lapas nav saliekušās kopā
vai tikai 2 ārējā gredzena apziedņa lapas saliekušās, lūpa ar 4 dai-

vām. Apakšējo ziedu seglapas īsākas kā sēklotne. (57. att. 3.)
Aug mitrās purvainās meža pļavās, mežmalās Diezgan reti.

Zied maijā,, jūnijā.

Platlapu dzegužpuķes — Orchis latiīolia L.

Gurni pirkstveidīgi, šķelti. Lūpa gandrīz vesela. (57. att. 2).

Aug mitrās purvainās pļavās, mežos. Ļoti bieži. Zied jūnijā

jūlijā.

Plankumainās dzegužpuķes — Orchis maculata L.

Gurni pirkstveidīgi, šķelti 2—4 daļās. Stumbrs ar serdi. Lapas pa-

rasti ar brūniem plankumiem Lūpa šķelta 3 daļās. (57. att. 1.)
Aug mitros, purvainos mcžns. krūmājos, pļavās. Bieži. Zied

jūnijā, jūlijā.

Vīru dzegužpuķes — Orchis mascula L.

Gurni veseli. Ziedi purpursārti vai bāli violeti, apziedņa lapas at-

stāvošas, lūpa ar 4 daivām. Apakšējo ziedu seglapas tikpat garas vai

mazliet garākas kā sēklotne. (57. att. 4.)

Aug pļavās, meža klajumos. Diezgan bieži. Zied maijā, jūnijā

Zalkšu dzegužpuķes — Orchis morio L.

Gurni veseli. Ziedi violeti purpursārti, visas apziedņa lapas salie-

kušās kopā un veido «cepuri», lūpa ar 4 seklām daivām. (57. att. 5.)
Aug sausās pļavās. Reti. Zied maijā, jūnijā.
Izmanto gurnus. Tos ievāc kad, augi noziedējuši. Noderīgi tikai

jaunie gurni; vecie gurni, no kuriem izaug ziedošais stumbrs, nav

derīgi. Izraktos gurnus notīra no zemēm, rūpīgi nomazgā aukstā

ūdenī, pēc tam īsu brīdi applaucē, iegremdējot verdošā ūdenī, lai tic

vēlāk, uzglabājoties, nesadīgtu. Gurnus žāvē krāsnīs vai īpašās kaltēs,
izklātus plānā kārtā. Tos var žāvēt arī vēdināmā telpā, ja saver vir-

knēs aukliņā. Izžuvušajiem gurniem nav vairs nepatīkamās smaržas,
kāda ir svaigiem.

Par labāko uzskata apaļo salep v, ko iegūst no Orchis morio

L., O. militaris L., O. mascula L, un Platanthcra Rich., kam gurni
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57. att. Dzegužpuķes. Plankumaino dzegužpuķu — Orchis maculata

L. zieds (1), platlapu dzegužpuķu — O. latifolia L. zieds (2), bruņ-

cepuru dzegužpuķu — O. militaris L. zieds (3), vīru dzegužpuķu —

O. mascula L. zieds (4), zalkšu dzegužpuķu — O. morio L. zieds (5),
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veseli. No Orchis maculatu L., O. lalifolia L. un Gymnadenia conopsea

(L.) R. Br. iegūst tā saucamo pirkstveidīgo salep v, kura

kvalitāte nav tik laba kā apaļajam salepam.

Sastāvs. Gļotvielas (50%), tās sastāv galvenokārt no mannāna

(hidrolītiski šķeļoties rodas mannoze), ciete (līdz 31%), dekstrīns (līdz

13%), pentozāni, metilpentozāni, saharoze, rūgtvielas, minerālsālis,

gaistošas eļļas, kalcija oksalāts. Lakstos glikozīds loroglosīns.
Lieto pie gremošanas trakta iekaisumiem, gastrītiem, enterītiem,

kolītiem it īpaši bērniem (novārījumu iekšķīgi un klizmas), saindē-

joties ar dažādām indēm, kā vispārēju spēcinošu līdzekli, ārstniecības

līdzekļu uzsūkšanas palēnināšanai.

Tautas medicīnā lieto pie kuņģa-zarnu trakta, elpas ceļu un plaušu

iekaisumiem, pie urīnpūšļa iekaisuma, urīnakmeņiem (2—3 g gurnu

pulvera samitrina nelielā daudzumā auksta ūdens, tad aplej ar 2 glā-
zēm verdoša ūdens un pavāra kādas 10 minūtes, izkāš caur marli un

dzer pa V 2glāzei 3 reizes dienā); pie caurejas, dizentērijas (gurnu

novārījumu vai arī klizmas, pieliekot novārījumam 1/10 linu eļļas);

organisma spēcināšanai pēc pārciestām infekcijas slimībām, pie spēku
apsīkuma vecumā un slimojot ar tuberkulozi, pēc asiņošanām, pret
impotenci, pie roku un kāju krampjiem (uz 1 glāzi verdoša ūdens

ņem s—lo g gurnu pulvera un ilgāku laiku skaliņa, kamēr rodas bie-

zas gļotas, tām pieliek 3—4 ēdamkarotes vīnogu sulas, lieto pa '/< glā-
zei 4 reizes dienā; ūdens vietā var ņemt buljonu vai pienu); ārīgi
gļotas izmanto ari kā pretapaugļošanās līdzekli (dažos Kaukāza ap-
gabalos); lieto pie sasitumiem, brūcēm (svaigus saberztus gurnus).

Dzegužpuķu gļotas — Mucilago Salep 1,0—2,0—200,0 gatavo-
jot, vispirms salepa pulveri sajauc ar nedaudz aukstu ūdeni,
tad pielej karsto ūdeni; šķīdumu izkāš caur marli, lieto pa
ēdamkarotei 3—5 reizes dienā (var lietot kopā ar buljonu, pienu vai

kakao).

Dzegužpuķu gļotu darbība ir apvelkoša, tonizējoša, pretiekaisumu,
pretkrampju, tās veicina asinsradi.

Senajā Krievijā ticēja, ka dzegužpuķu gurniem ir burvestības spēks
un gatavoja no tiem mīlestības dziras, lai «ieēdinātu» iemīļoto. Persijā

gurnus ievāca neražas un kara aplenkuma laikiem kā barības rezervi;
tatāru ordas tos ņēma līdzi kā pārtiku klejojumos.

m n hmm

DZELKŠŅI, CIRTAINIE — CARDUUS CRISPUS L.

Divgadīgs lakstaugs. Stumbrs Go—l2o cm garš. Lapas pamīšus,
vienkāršas, plūksnaini daivainas, šķeltas vai veselas (augšējās), skau-

jošas, ap 13 cm garas, 4,8—6 cm platas, apakšpusē ar pelēku matiņu
tubu, gals smails, mala dzeloņaini zobaina, dzeloņi samērā mīksti.

Ziedi divdzimumu, stāvos, I—2 cm platos kurvīšos. Kurvīšu gultne
ar plēkšņlapiņām. Vīkala lapas vairākās rindās jumstiņveidīgi, gals
ar I—21 —2 mm garu dzeloņsmaili. Kauslapu nav, to vietā vairākās rin-

dās vienkārši matiņi. Vainaglapas 5, vainags stobrveidīgs, dziļi šķelts,
gandrīz divlūpains, purpursārts. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēk-

lotne apakšēja. Auglis sēklenis ar lidmatiņiem. (58. att.)
Aug ceļmalas, sētmalēs, nezālicnēs. Bieži. Zied no jūnija līdz

septembrim.
Izmanto sakneņus.
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Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie pneimonijām, bronlntiem, gastroentcri-
tiem. Ziedkopu uzlējums paaugstina organisma izturību pret nelabvē-

līgu apstāk|u ietekmi (V. Kolla, 1963.; izmēģinājumi ar dzīvniekiem).

DZELZENES — CENTAUREA L.

Daudzgadīgi lakstaugi. Stumbrs 10—120 cm garš. Lapas pamīšus,
vienkāršas, augšējās sēdošas, apakšējās kātainas. Ziedi divdzimumu,
kurvīšos zaru galos. Vīkala lapas vairākās rindās jumstiņveidīgi, ga-
lotne plēvaina, kurvīša gultne ar plēkšņlapiņām. Vainaglapas 5, pur-
pursārtas vai violeti sārtas; malējie ziedi kurvītī parasti lielāki nekā

vidējie, sterili, ar zigomorfu piltuvveidīgu vainagu, vidējie ziedi

58. att. Cirtainie dzelkšņi — Carduus crispus L. (pa kreisi), pļavas
dzelzenes — Centaurea jacea L, (pa labi).
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divdzimumu, vainags stobrveidīgs. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēk-

lotne apakšēja. Auglis ap 3 mm garš sēklenis.

Aug pļavās, laukos, grāvmalās, mežos, krūmājos. Ļoti bieži.

Zied no jūnija līdz oktobrim.

Lielās dzelzenes — Centaurea scabiosa L.

Lapas plūksnaini šķeltas vai dalītas, līdz 14 (25) cm garas. Vīkala

lapas ar plūksnainu, pelēki melnu galotni. Sēkleņi ar matiņiem, kausa

matiņi apmēram tik gari kā sēklenis.

Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Seskviterpēns skabiolīds. Sastāvs maz izpētīts.
Lieto tautas medicīnā pie dzeltenās kaites, tūskām, niezošiem izsi-

tumiem, menstruāciju aizkavēšanās, pie «krustu sāpēm», nervu sli-

mībām, pret drudzi, pie malārijas (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

2 tējkarotes lakstu. Jauj I—21 —2 stundas ievilkties, lieto pa 1 ēdamka-

rotei 3—4 reizes dienā 15 minūtes pirms ēšanas); ārīgi lieto pie iekai-

sumiem, brūču dziedināšanai, pie niezošiem izsitumiem, sasitumiem

(uzliek svaigas sasmalcinātas lapas).

Pļavas dzelzenes — Centaurea jacea L.

Lapas veselas, eliptiskas vai lancetiskas (tikai apakšējās lapas daž-

reiz ar nedaudzām seklām plūksnām), 2—B (11) cm garas,
0,5—2,5(3) cm platas. Vīkala lapu galotne vesela vai plūksnaina, rūs-

gana. Sēklenis kails, retāk ar matiņiem. Kausa matiņu nav. (58. aft.)
Izmanto lakstus, ziedus, saknes.

Sastāvs maz izpētīts. Ziedos rūgtviela glikozīds centaurīns, anto-

ciāni, alkaloīdi (zīmes), saknēs daudz miecvielu, inulīns, alkaloīdi

(zīmes).

Lieto tautas medicīnā pie aknu slimībām, tūskām, menstruāciju
aizkavēšanās, kā asmstīrītāju līdzekli pie kroniskām ādas slimībām

(uz l glāzi verdoša ūdens ņem 2 tējkarotes lakstu, ļauj I—21 —2 stun-

das ievilkties, lieto pa 1 ēdamkarotei 3—4 reizes dienā 15 minūtes

pirms ēšanas), pie caurejas (saknes); ārīgi lieto pie pampumiem
(lapu pulveri), pie rahīta (lakstu vannas), pret «kaulu sāpēm» (uz

sāpīgajām vietām uzliek marles spilventiņā ieliktus sasautētus svai-

gus lakstus).

DZĒRVENES — VACCINIUM L.

Droga: Dzērveņu augļi — Fructus Oxycocci

Mūžzaļi pundurkrūmi ar ložņājošiem, 10—75 cm gariem stum-

briem. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, eliptiskas vai olveidīgas.
Ziedi nokareni. Kauslapas 4, vainaglapas 4, rožainas, dziļi šķeltas un

atliekušās atpaka|. Putekšņlapas 8 (4+4), izkarājas no vainaga. Sēk-

lotne apakšēja, četrcirkņu. Augļi sarkani.

Lielās dzērvenes — Vaccinium quadripetalus Gill.

Lapas B—ls8 —15 mm garas, 3—6 mm platas, ziedi pa 2—6 čemurvei-

dīgās ziedkopās (retumis pa vienam), ziedu kāts un kausa zobiņi
ar matiņiem, vainaglapas 4—7 mm garas, augļi I—l,B cm diametrā.

(59. att.)
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59. att. Lielās dzērvenes — Vac-

cinium quadripetalus Gil.

Sīkās dzērvenes — Vaccinium

microcarpum Turcz.

Lapas 3—7,5 mm garas, 1—

2,5 mm platas, ziedi pa vienam,
ziedu kāts un kausa zobiņi kaili,
vainaglapas 3—5 mm garas,
augļi s—lo5—10 mm diametrā.

Aug purvos, purvainos me-

žos. Bieži. Zied jūnijā, jūlijā.
Izmanto augļus. levāc ru-

denī. Uzglabā vēsā vietā ūdenī

vai arī izspiestas sulas veidā,
kas, ielieta tīros traukos, labi

saglabājas arī nevārīta vai ne-

pasterizēta. Dzērvenes ievāc arī

pavasarī, tomēr uzskata, ka tās

ir mazvērtīgākas, askorbīnskā-

bes tajās vairs nav.

Sastāvs. Organiskās skā-
bes — citronskābe (līdz 5%),
benzoskābe (līdz 0,04%), v-oksi-a-ketosviestskābe, a-ketogiutārskābe,
hīnskābe, oleanolskābe, ursolskābe, ābolskābe, pektīnvielas, krāsvielas,
glikozīds vakcinīns, cukuri (2,6%), askorbīnskābe (10—22 mg%), kā-

lija šālis, celuloze (ogas glabājot noārdās), dzelzs, kalcijs, magnijs,
bārijs, hroms, varš, mangāns, niķelis, svins, titāns, sudrabs; fitoncīdi.
Antimikroba aktivitāte (pret kokiem).

Lieto pie paaugstinātas temperatūras un drudža saaukstēšanās un

citu saslimšanu gadījumos, pie piclonefrītiem, aizkuņģa dziedzera sek-

rēcijas veicināšanai, pie hipovitaminozēm, dietoterapija pie bezsāls
diētas, lai uzlabotu ēdienu garšu un daļēji aizstātu sāls trūkumu.

Tautas medicīnā lieto pie klepus (sulu ar medu), angīnas, reima-

tisma, pret galvas sāpēm, pie iesnām; ārīgi lieto pret utīm («gnī-
dām»

— ieziežot matus ar dzērveņu sulu, gnīdas atlaižas no ma-

tiem). Dažos apgabalos lieto arī dzērveņu lapas.

Izgatavo dzērveņu ekstraktu — Extractum Oxycocci fluidum.
Kā vitamīnu dzērienu dzērveņu sulu var lietot kopā ar kartupeļu

sulu (svaigu kartupeļu sulu atstāj slēgtā traukā apmēram 1 stundu,
lai nostātos ciete; tad sulu uzmanīgi nolej un sajauc ar dzērveņu

sulu; lai uzlabotu garšu, pieliek cukuru, vanilīnu; dzer pa XU glāzei
3 reizes dienā).

Dzērveņu krāsvielas izmanto pārtikas rūpniecībā, no čagām pēc
sulas izspiešanas iegūst pektīnu.

Lielo dzērveņu kultivēšanas iespējas skaidro ZA Botāniskā dārza

darbinieki (izmēģinājuma stādījumi Oļļu, Oleru, Drabiņu, Tīreļu u. c.

purvos).
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DZIEDENITES, EIROPAS — SANICULA EUROPAEA L.

Drogas: Dziedenīšu laksti — Herba Saniculae

Dziedenišu lapas — Folia Saniculae

Dziedenīšu saknes — Radix Saniculae

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs 1 (vai 2—4), stāvs, kails, 30—

40 cm garš. Lapas staraini šķeltas, 4—6 cm garas, 6—lo cm platas,
zobainas, apakšējās ar garu kātu, augšējās sēdošas. Ziedi viendzi-

muma, aktinomorfi, galviņveidīgos čemuros. Vīkala lapas 4—6. Kaus-

lapas 5, saskatāmas pie sēklotnes augšmalas zobiņu veidā. Vainag-
lapas 5, baltas vai iesārtas. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne

apakšēja. Riekstiņu skaldauglis ar āķveidīgiem dzelonīšiem. (60. att.)

Aug ēnainos mitros lapu koku mežos. Diezgan reti. Zied no

maija līdz jūlijam.

Izmanto ziedošus lakstus, piezemēs lapas, saknes.

Sastāvs. Saponīni (saknēs un lapās citādi, cukura dala glikoze,
arabinoze), rūgtvielas, miecvielas, ēteriskās eļļas, askorbīnskābe.

Lieto tautas medicīnā pie gremošanas orgānu iekaisumiem, bron-

hītiem, ēstgribas un gremošanas uzlabošanai (lakstus), kā diurētisku

līdzekli pie nieru slimībām, pie plaušu un citu orgānu, kā arī pārlie-
kas menstruālas asiņošanas (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 2 tēj-
karotes lakstu, ]auj 10 minūtes ievilkties, izkāstu lieto pa V 2glāzei
3 vai 4 reizes dienā; lieto arī saknes un lakstu pulveri pa naža ga-

lam 2 vai 3 reizes dienā); ārīgi lieto pie augoņiem, furunkuĮiem (lak-
stus vai saknes savārītus sviestā), pie brūču asiņošanas (saknes),
pie mutes un rīkles gļotādas iekaisumiem (skalošanai), pie hemo-

roīdiem (klizmas).

DŽUTA, GARAUGĻU — CORCHORUS OLITORIUS Lam.

Droga: Džutas sēklas — Semen Corchori

Daudzgadīgi lakstaugi, kultivē Indijā, Pakistānā šķiedru ieguvei.
Pakistānā ir 95% no visām džutas aizņemtajām platībām. Padomju
Savienībā audzē Vidusāzijas republikās, Gruzijā, Azerbaidžāņa u. c.

Izmanto sēklas.

Sastāvs. Sēklās 4 glikozīdi —
korhorozīds A (strofantidīns + cukurs

boivinoze — dezoksimetilpentoze), korhorozīds B (aglikons un gli-
kons nav noteikti), olitorizīds (strofantidīns+boivinoze+ glikoze;

bioloģiski ļoti aktīvs), olitorīns (strofantidols+boivinoze).

Lieto pie II pakāpes asinsrites nepietiekamības (pie 111 pakāpes
nepietiekamības nav efektīvs), īpaši pie reimatiskām sirds kaitēm,

pie kardiosklerozes.

Oliiorisidum (Sol. Olitorisidi 0,04%) lieto intravenozi pa 0,5 ml

vienreiz dienā (20 ml 5% glikozes šķīdumā). Tāpat lieto Corchoro-

sidum (Sol. Corchorosidi 0,033%).

Džutas sirds glikozīdi pēc darbības tuvi strofantīnam, bet darbība

spēcīgāka; salīdzinājumā ar citiem sirds glikozīdiem džutas glikozīdi
vidēji toksiski, tie samērā maz ietekmē asinsvadus un sirds sarauša-

nās spēku, tie paaugstina sirds muskuļa tonusu, paretina sirds ritmu,

nomierinoši ietekmē centrālo nervu sistēmu. Kumulējas maz.
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DZIRKSTELĪTES — DIANTHUS DELTOIDES L.

Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi ložņājoši. Stumbrs stāvs vai pa-
cils, 10—40 cm garš. Lapas pretējas, vienkāršas, veselas, 1,5—3 cm

garas, 0,1 —0,5 cm platas, mala gluda. Ziedi pa vienam vai nedau-

dziem skrajos dihāzijos. Kauslapas 5, saaugušas, dažreiz sarkanīgas,
kauss 1,2—1,4 cm garš. Vainaglapas 5, brīvas, garākas par kausu,
spilgti sarkani rožainas, ar gaišiem punktiņiem, retāk sārti violetas;
plātnīte robaina. Putekšņlapas 10. Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Po-

gaļa atveras ar 4 zobiņiem, sēklu daudz. (60. att.)

Aug sausās pļavās, pakalnos, priežu mežos. Bieži. Zied no jū-

nija līdz septembrim.
Izmanto ziedošus lakstus un ziedus.

Sastāvs. Specifiski alkaloīdi (it sevišķi saknēs), saponīni, karotini,
askorbīnskābe. Sastāvs maz noskaidrots.

60. att. Eiropas dziedenītes — Sanicula europaea L. (pa labi), dzirk-

stelītes — Dianthus deltoides L. (pa kreisi).
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Lieto tautas medicīnā pret dzemdes asiņošanu, pie grūtām dzem-

dībām, kā sirds līdzekli, pie vēdera sāpēm, saaukstēšanās gadījumā
pret musku|u sāpēm, pie reimatisma (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
1 ēdamkaroti drogas, ļauj 2 stundas ievilkties, tad izkāš; lieto pa
1 ēdamkarotei 3 reizes dienā); ārīgi lieto pie skrofulozes (lakstu

novārījumu apmazgāšanai, vannām), sāpju remdināšanai (aplieka-
mos).

Dzirkstelīšu darbība ir pretiekaisuma, sāpes remdinoša, pretasiņo-
šanas.

EFEDRAS — EPHEDRA L.

Mūžzaļi, zaraini krūmiņi (atgādina dažas kosu sugas), retāk ne-

lieli kociņi. Divmājnieki. Lapas pretējas, reducējušās, palikusi tikai

ap 0,2 mm gara plēksnaina maksts ar 2 daiviņām. Vīrišķie ziedi ap
0,5 cm garās vārpās, pieziedlapas un maigi plēvainās apziedņa lapas
dzeltenas, putekšņlapas 4—B. Sievišķie ziedi pa vienam vai nedau-

dziem pušķos; ziedā ir tikai sēklaizmetnis, kas atrodas iekšējo sa-

augušo sarkanbrūno pieziedlapu žāklē. Pēc apaugļošanās pieziedlapas
kļūst sulīgas, saaug daļēji ar sēklu un veidojas 0,5—0,7 cm gara

sulīga čiekuroga (parasti sauc par ogu).

Divvārpu efedras — Ephedra distachya L.

(Ephedra vulgaris Rich.; Kuzmina zāle)

Stumbri 10—20 (50) cm gari. Vīrišķo ziedu vārpās B—l6 ziedi.

Sieviaķo ziedu vārpas katrā ziedā 2 sēklaizmetņi un

3 vai 4 pāri pieziedlapu. Ciekurogas ķieģeļsarkanas.
Aug mūsu zemes Eiropas daļas dienvidu rajonos, Rieturnsibīrijā.

Zied jūnijā, jūlijā.

Kosu efedras — Ephedra equisetina Bge.

Stumbri līdz 1,5 (2,5) cm gari. Vīrišķo ziedu vārpās 2—4 ziedi,
sievišķajos ziedos 2 vai 3 pāri pieziedlapu. Ciekurogas oranžsārtas.

Aug Vidusāzijas kalnājos, Kazahijā.
Izmanto zaļos, nekoksnainos zariņus. levāc praktiski visu gadu,

taču visvairāk tajos efedriną pavasarī un rudenī.

Sastāvs. Alkaloīdi (divvārpu efedrās 0,2—1,7%, kosu efedrās 0,6—

3,2%) /-efedrīns, d-pseidoefedrīns, kosu efedrās arī /-A/-metilefedrīns;

miecvielas, pirokatehīns, flobafēni, antociāni, kosu efedrās arī leiko-

antociāns, leikoefedrīns; askorbīnskābe (divvārpu efedru ciekurogas
līdz 160 mg%).

Lieto pie bronhiālas astmas, gara klepus, siena drudža, natrenes,

pie seruma slimības, jūras slimības, pie reflektoriskām iesnām, mias-

tenijas, kā centrālo nervu sistēmu stimulējošu līdzekli, pie kollapsa
pēc traumām, operācijām, liela asiņu zaudējuma, pie akūta asinsspie-

diena pazemināšanās, saindēšanās ar narkotiskiem un miega līdzek-

ļiem, pie dažādas etioloģijas hipotonijas, miegainības (efedriną hidro-

hlorīdu, lakstu uzlējumu). ,
Tautas medicīnā divvārpu efedras lieto pie reimatisma, podagras,

išiasa, pie čūlas slimībām un citām gremošanas orgānu kaitēm, pie
urīna nesaturēšanas naktī, pie aknu slimībām, malārijas pie kalnu

slimības, pie astmas, bronhīta, plaušu tuberkulozes, iesnām, kā svied-
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rēšanas līdzekli (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņemI—IV21—IV2 tējkaroti —

apmēram 10 g divvārpu efedru lakstu, vāra uz lēnas uguns līdz at-

likusi puse šķidruma, jauj 1 stundu stāvēt, lieto 2—3 mēnešus pa
1 ēdamkarotei 3 reizes dienā V 2stundu pirms ēšanas, bērniem dod

pa I—2 tējkarotēm 2 vai 3 reizes dienā; uz 2 glāzēm verdoša ūdens

ņem 1 ēdamkaroti lakstu, jauj 30—40 minūtes ievilkties, lieto pa 1

ēdamkarotei 2 vai 3 reizes dienā), pie bruceliozes; ārīgi lieto pie rei-

matisma (uzlējuma apliekamos, izvilkumu degvīnā ierīvēšanai).
Efedru lakstu uzlējumu — Inf. lierb. Ephedrae 15,0:200,0 (ļauj

10 minūtes ievilkties) lieto pa ēdamkarotei 2 vai 3 reizes dienā (pie
astmas, kuņģa čūlas).

Ephedrini hydrochloridum (0,025—0,05) lieto pa 1 tabletei 2 vai

3 reizes dienā. Sol. Ephedrini hydrochloridi 5% injicē pa 0,5—l ml 1
vai 2 reizes dienā. Sol. Ephedrini hydrochloridi 2% (5%) pilina pa
5 pilieniem degunā pēc katrām 3 vai 4 stundām. Ephed/olum lieto

pa 1 tabletei 2 vai 3 reizes dienā.

Drīkst lietot tikai ar ārsta ziņu. Efedrīns kontrin-

dicēts pie hipertoniskās slimības, aterosklerozes, smagām organiskām
sirds slimībām, bezmiega. Pārdozējot efedrinu, rodas uzbudinājums,
bezmiegs, locekļu trīce, anūrija, vemšana, svīšana, izsitumi.

Homeopātijā lieto divvārpu efeju svaigus zaļos zariņus (Ephedra).

Efedrīns inaktivē amīnoksidāzes, un tādēļ stabilizē adrenalīnu

un noradrenalinu, sekmē, pastiprina to mijiedarbību ar adrenoreaktī-

vām sistēmām, sašaurina perifēros asinsvadus, paaugstina asinsspie-

dienu, paslābina bronhu un citu orgānu gludo muskulatūru, pavā-
jina hiperglikemijų; palielina diurēzi, sviedru dziedzeru sekrēciju, pa-
zemina temperatūru; stimulē centrālo nervu sistēmu, paaugstina elpo-
šanas centra uzbudināmību. Salīdzinājumā ar adrenalīnu efedrīns,
lietots per os, ir stabilāks, tas vājāk sašaurina asinsvadus, mazāk

paaugstina asinsspiedienu, darbojas pakāpeniskāk, bet ilgāk, tas ma-

zāk toksisks kā adrenalīns, noturīgāks, ātrāk uzsūcas zarnu traktā,
zemādas un muskuļu audos. Pseidoefedrīns pēc darbības līdzīgs efed-

rinam, bet darbība vājāk izteikta. Leikoefedrīnam ir lielāka P vit-

amīnaktivitāte kā tējasauga katehīniem; to lieto medicīnas praksē

(Taraskina, Cumbalovs, 1966.).

Efedras ir vecs ārstniecības augs — Ķīnas medicīnā lieto jau
3500 gadu. Zinātniskajā medicīnā efedras lieto kopš 1924. gada, no

tām iegūst alkaloidu efedrinu. Izmanto ari citas efedru sugas.

EFEJAS, VIJĪGĀS — HEDERA HELIX L

Droga: Efeju lapas — Folia Hederae helicis

Ložņājošs vai kāpelējošs krūms. Stumbrs līdz 30 m augsts (mūsu
republikā 3—4 m). Lapas pamīšus, vienkāršas, uz auglīgajiem dzinu-

miem veselas, ovālas vai ieapaļi rombiskas, uz neauglīgajiem trīsdai-

vainas vai piecdaivainas, 4—lo cm garas un platas, mala gluda, gals
strups vai īsāk vai garāk smails. Ziedi gandrīz galviņveidīgos če-

muros, parasti divdzimumu, retumis viendzimuma. Kauslapas 5, kauss

saaudzis ar sēklotni, un no tā redzama tikai šaura apmale. Vainagla-
pas 5, zaļgandzeltenas, putekšņlapas 5. Augļlapas 5, sēklotne apak-
šēja, pieecirkņu, drīksna ieliekusies. Ogas melnas, apmēram 6 mm

resnas. (61. att.)
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61. att. Vijīgās efejas — Hedcra he-

lix L.

Aug ēnainos platlapju un jauk-
tos mežos. Sastop tikai Rucavā,

Dundagas Zilajos kalnos un Engurē

(?). Mūsu republikā parasti nezied.

Izmanto lapas. levāc pavasarī, va-

sarā.

Sastāvs. Triterpēnsaponīns a-hede-

rīns (sapogenins hederagenīns+ arabi-

noze, ramnoze), hederasaponīns A un

B, inozīts, karotini, skudrskābe, ābol-

skābe, miecvielas, flavonoīdi, holeste-

rīns. Fitoncīdi.

Lieto pie kroniskiem elpas ceļu
iekaisumiem. Tautas medicīnā lieto pie

plaušu tuberkulozes, skrofulozes, rahīta, reimatisma, podagras, pie
urīnakmeņiem, aknu slimībām, žultsakmeņiem u. c. (uz vienu glāzi
auksta novārīta ūdens ņem '/a tējkaroti lapu drogas, ļauj kādu stundu

stāvēt, lieto pa glāzei 4 reizes dienā); ārīgi lieto pie dažādiem

izsitumiem, kašķa, galvas ādas dermatītiem (apmazgāšanai), pie ap-

degumiem un strutojošām brūcēm (uzliek svaigas sasmalcinātas la-

pas), pie deguna polipiem, varžacīm, kārpām, parazitārām ādas sli-

mībām.

Efeju darbība ir diurētiska, pretiekaisumu, antiseptiska, dziedinoša.

EGLES, EIROPAS — PICEA ALBA (L.) Karst.

(parastā egle)

Droga: Egļu pumpuri — Gcmmae Picei

Mūžzaļš, 10—40 m augsts skuju koks. Skujas četršķautnainas,

2,5—3,5 cm garas, 1 mm platas. Ziedi viendzimuma. Vīrišķie ziedi pa
vienam, 2—2,5 cm gari, putekšņlapu daudz. Sievišķie ziedi — čiekuri

gareni, cilindriski, sēklzvīņas otrādi olveidīgas vai rombiskas; pēc
tam kad notikusi apaugļošanās, tās aug lielākas un pārkoksnējas.
Jauni čiekuri stāvi, sarkani, vēlāk kļūst zaļi, bet nogatavojušies —

brūni, nokareni, 10—16 cm gari Sēklas 4—5 mm garas, ar caurspī-
dīgu, sārti dzeltenīgu spārnu. Sēklas izsējas agri pavasarī; tukšais

čiekurs ilgi paliek pie koka.

Aug jauktos mežos, tīraudzēs. Ļoti bieži. Zied maijā, jūnijā.
Izmanto jaunos dzinumus, tos ievāc aprīlī, maijā, jūnijā, un sve-

ķus.
Sastāvs. Glikozīds piceīns, ēteriskas eļļas, saharoze, skudrskābe,

invertcukurs, pentoze, mannans, vasks, sveķi. Skujās līdz 0,2% C

vitamīna. Sastāvs maz izpētīts.
Lieto tautas medicīnā dzinumu novārījumu pret skorbutu, rahītu,

reimatismu, podagru, mazasinību, tuberkulozi un citām «krūšu kai-

tēm», pie elpas ceļu iekaisumiem, kroniska bronhīta (uz 1 litru piena
ņem 30 g dzinumu, pavāra, izkāš, izdzer dienas laikā kādās 3 vai

4 reizēs; pie kroniska bronhīta elpo sveķu dūmus — sajauc līdzī-
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gās svara daļās egļu sveķus un dzelteno vasku, sakausē un at-

dzesē; gabaliņu atdzesētā maisījuma uzliek uz kvēlojošām oglēm,
lai izdalītos dumi); kā asinstīrītāju līdzekli pie kroniskām ādas sli-

mībām; arigi lieto pie brūcēm un čūlām (sveķus), pie noberzumiem,

augoņiem (ziedi, kurai līdzīgās daļās ņem egļu sveķus, vasku, medu

un saulpuķu eļļu, uzkarsē, tad ļauj atdzist), pret nervozitāti, bez-

miegu, pie rahīta, reimatisma, ģikts (vannas — 2—3 litros ūdens

savāra 0,5—1,5 kg jauno dzinumu un pielej vannai).

Homeopātijā lieto Picea mariana (Mill.) Britt. sveķus (Abies
nīgra).

Egļu dzinumu darbība ir diurētiska, žultsdzinēja, sviedrējoša, sāpes
remdinoša; dzinumu uzlējuma tvaiki un sveķi ir dezinficējošs līdzek-

lis.

EHINĀCEJAS — ECHINACEA Moench

Drogas: Ehināceju saknes — Radix Echinaceae

Ehināceju laksti — Herba Echinaceae

Daudzgadīgi lakstaugi, kaili vai ar raupjiem matiņiem. Stumbru

nedaudz. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas (var būt arī dažas pre-

tējas lapas un rozetē), kātainas vai sēdošas (augšējās), mala neiz-

teikti jomaina vai gluda. Ziedi paprāvos kurvīšos zaru galos. Kur-

vīša gultne sākumā plakana, vēlāk konusveidīgi izvelvēta, ar plēkšņ-

lapiņām, kas garākas kā

stobrziedi. Vīkala lapas 3

rindās, atliekušās. Kurvīša
malā sievišķi neauglīgi mēl-

ziedi ar 3 (2) zobiņiem, vidū

sarkani divdzimumu stobr-

ziedi, vainaga apmale ar 5 zo-

biņiem. Kauslapas 5, kauss

zobainas apmales veidā. Pu-

tekšņlapas 5. Augļlapas 2,
sēklotne apakšēja. Auglis
strupi četršķautnains sēkle-

nis, bez lidmatiņiem.

Kultivē kā krāšņuma
un ārstniecības augus (Kri-
mā, Kaukāzā). Dzimtene Zie-

meļamerika. Zied no jūlija
līdz oktobrim.

Purpura ehinacejas — Echi-

nacea purpurea (L.) Moench

Stumbri 60—100 cm gari,
zem ziedkopas dobi. Lapas
olveidīgi lancetiskas, 13—15

(24) cm garas, 7,5—8 cm

62. att. Purpura ehinācejas —

Echinacea purpurea (L.)
Moench.
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platas, abās pusēs ar matiņu tubu, gals gari smails, mala parasti zo-

baina, pamats nereti gandrīz sirdsveidīgs. Mēlziedi s—B cm gari,
gaiši vai tumši purpursarkani, stobrziedi ap 0,5 cm gari, purpursar-
kani. (62. att.)

Šaurlapu ehinacejas — Echinacea angustifolia DC.

(Rudbeckia purpurea L.)

Stumbri 30—00 cm gari. Lapas lancetiskas vai šauri lancetiskas,
gals un pamats smails. Mēlziedi gaiši rožaini vai sarkani, ap 2,5 cm

gari. Purpura ehinācejām tuva suga.

Izmanto lakstus, saknes.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas (ziedos 0,13—0,48%, lakstos 0,08—0,32%,
saknēs 0,04—0,22%), tajās līdz 80% neciklisks seskviterpēns Ci 5

H
2B;

saknēs glikozīds ehinakozīds (pirokatehīnetanols, kofeīnskābe + 2 gli-
kozes + ramnoze), kāda skābe (domājams ka trioksifenilpropion-
skābe), betaīns, sveķi, kuros ir palmitīnskābe, linolskābe, cerotīn-

skābe v. c, fitosterīni, inulīns (6%), glikoze (7%), levuloze (4%),
taukas eļļas, daudz fermentu (oksidazes, peroksidāzes).

Izmanto pie infekciozām saslimšanām, sepsēm (asins saindēša-

nās); ārīgi pie abscesiem, furunkuļiem, karbunkuļiem, strutojošām
brūcēm, čūlām, apdegumiem (I —111 pakāpes), smagiem izgulējumiem.

Sakneņus izmanto svaigā veidā (sarīvētus, sterilizētus); uzskata,
ka žāvētas drogas pilnīgi zaudē dziednieciskās īpašības. Ehināceju
preparāti nav toksiski.

Ehināceju darbība ir sāpes remdinoša, antiseptiska, tās efektīvi

stimulē audu granulāciju, kāpina fagocītu aktivitāti; paātrina brūču

dzīšanu, asins recēšanu (svaiga sula; eksperimentāli dati). Lielās

devās izraisa pastiprinātu siekalošanos (salivāciju).
Homeopātijā izmanto šaurlapu ehināceju visu ziedošu svaigu augu

(Echinacea).

EHINOPANAKSS, AUGSTAIS — ECHINOPANAX ELATU M Nakai

Droga: Ehinopanaksa sakneņi — Rhizoma Echinopanacis
Dzeloņains krūms. Stumbri ap 1,5 m gari. Sakneņi ložņājoši. La-

pas pamīšus, apaļīgas, staraini sekli daivainas, ar 5 vai 7 daivām,
15—20 cm garas un platas, mala zobaina. Ziedi divdzimumu un vien-

dzimtima, 1—1,3 cm diametrā, 7—lB cm garos ķekaros. Pieziedlapas
rūsganas, dziļi šķeltas, drīz nobirst. Kauslapas 5 (4). Vainaglapas 5,

zaļganas. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. Auglis
sulīgs, oranžsārts kaulenis. (03. att.)

Aug Tālajos Austrumos piejūras apgabalā, Korejā. Zied jūnijā,
jūlijā.

Izmanto sakneņus.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas (2,5—5%), tajās spirti, aldehīdi, brīvas

organiskās skābes; sirds glikozīdi (lapās; 6,9%), saponīni, kumarīni,
alkaloīds aralīns, sveķi (11%), ogļūdeņraži.

Lieto pie asteniškiem, depresīviem stāvokļiem kā centrālās nervu

sistēmas stimulantu, pie hipotonijas, pēc pārciestām smagām slimī-

bām, garīgo un fizisko spēku apsīkuma, impotences, vieglas formas

diabēta.

Ehinopanaksa tinktūru — Tinctura Echinopanacis lieto pa 30—

40 pilieniem 2 vai 3 reizes dienā (izvelk 70° spirta, 1 :5).
Ehinopanaksa darbība līdzīga žeņšeņa darbībai, bet vājāka —
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63 att. Augstais ehinopanakss — Echinopanax elatum Nakai.

tas izteikti uzbudina centrālo nervu sistēmu, elpošanu, palielina sirds
kontrakciju spēku, paretina ritmu, palielina diurēzi, nedaudz paaug-
stina arteriālo asinsspiedienu, kāpina organisma izturību nelabvēlī-

gos apstākļos (Lucenko, 1969; eksperimenti ar dzīvniekiem). Medināla

antagonists. Atļauts lietot žeņšeņa vietā.

Eninopanaksu kā tonizējošu līdzekli tautas medicīnā vietējie iedzī-

votāji lieto jau sen.

EIKALIPTI — EUCALYPTUS V Hērit.

Droga: Eikaliptu lapas — Folia Eucahjpti

Mūžzaļi koki, pieder pie lielākajiem kokiem pasaulē, jo dažas su-

gas sasniedz pat 150 m augstumu. Pavisam zināmas vairāk nekā
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200 sugas. Lapu drogas ievāc galvenokārt no Eucalyptus globalus
Labili., no citām sugām iegūst ēteriskās eļļas, kuras lieto tehnikā un

parfimērijā. Mūsu zemē kultivē Melnās jūras piekrastē. Dzimtene Aus-

trālija, Tasmanija, Jaunzēlande.

Izmanto lapas. levāc pieaugušas, sirpjveidīgās lapas visu vasaru

Juvenīlajās neliektajās lapās var būt zilskābe.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas (0,7—1,16%; tajās 80—85% cineols; d-a-

--pinēns, mirtenols, kuminaldehīds, izovaleriānskabes, kapronskābes un

kaprilskābes aldehīdi, /-pinokarvons, eidesmols, globulols), miecvielas,
rūgtvielas, sveķi. Fitoncīdi. Pretaudzēju aktivitāte.

Cineols (arī eikaliptols — eikaliptu ēteriskās eļļas, kur ļoti daudz

cineola) ir antiseptiski trīsreiz aktīvāks nekā karbolskābe, bet nav tik

indīgs.

Lieto kā antiseptisku: pretiekaisuma, sāpes remdinošu līdzekli pie
elpas ceļu, mutes un rīkles gļotādas iekaisumiem, laringītiem, tra-

heītiem, katarāliem un strutojošiem bronhītiem, pleirītiem, plaušu ab-

scesiem (lapu uzlējumu, atšķaidītu tinktūru, eļļu skalošanai, inhalāci-

jām, ieberzēšanai), pie infekciozām brūcēm (15% lapu novārījumu),
reimatisma, neiralģijām (ziedes), pie flegmonām, abscesiem, strutojo-
šiem mastītiem; stomatoloģijā (pret sāpēm, antiseptikai), dažreiz iek-

šķīgi lieto kā nomierinošu līdzekli (15—30 pilienus tinktūru vienā

reizē), pie bronhīta, gripas.

Tautas medicīnā lieto pie malārijas, drudža (lapu uzlējumu vai

tinktūru tīrā veidā vai kopā ar saulpuķu tinktūru), pie akūtām gre-
mošanas trakta saslimšanām, gripas, saaukstēšanās, klepus (uz 1 glāzi
verdoša ūdens ņem 10 g lapu, nostāvina 2 stundas slēgtā traukā,
atdzesē līdz istabas temperatūrai un lieto skalošanai; pie klepus
lieto 20—30 pilienus tinktūras ar lU glāzi atdzesēta novārīta ūdens

3 reizes dienā); strutojošu brūču, čūlu, izsitumu dziedināšanai (30 g
lapu vāra Va stundu i glāzē ūdens, bieži apmaisot; novārījumu at-

šķaida ar 1 litru novārīta un atdzesēta ūdens; lieto apmazgāšanai);
lieto arī pie diabēta, astmas.

Inf. fot. Eucahjpti 10,0—200,0 (drogu aplej ar aukstu ūdeni, pavāra
10—15 minūtes, atdzesē, izkāš) lieto skalošanai; inhalācijām ņem
1 ēdamkaroti novārījuma uz 1 glāzi ūdens.

Eikaliptu tinktūru — Tinctura Eucalypti (1 :5) gatavo 70% spirtā,
lieto iekšķīgi pa 15—20 pilieniem; skalošanai ņem uz glāzi ūdens

10—15 pilienus.
Eikaliptu eļļu — Oleum Eucalypti skalošanai ņem 15—20 pilienus

uz glāzi ūdens.

Chlorophylliptum (satur eikaliptu lapu hlorofilus) lieto pie pnei-
monijām, kuras izraisa pret antibiotikām izturīgi stafilokoki (intra-
venozi 4 reizes dienā 2 ml 0,25% šķīdumu, izšķīdinātu 38 ml izo-

toniskā nātrija hlorīda šķīdumā, šķīdumu rūpīgi pārbauda, gatavo

tieši pirms injekcijas); stafilokoku nēsātājiem zarnu traktā (3 reizes

dienā 40 minūtes pirms ēšanas 5 ml 10% šķīdumu spirtā atšķaidītu
ar 30 ml ūdens vai klizmās 20 ml 1% šķīdumu spirtā atšķaidītu
1 / ūdens); ārīgi pie apdegumiem, trofiskām čūlām lieto 1% šķīdumu

ar 0,25% novokainu attiecībā 1:5, pie dzemdes kakla erozijas 1%

šķīdumu spirtā vai 2% šķīdumu eļļā tamponiem vai atbilstošā atšķai-

dījumā ar ūdeni skalošanai. Ja ir alerģiska jutība pret preparātu

(to pārbauda, dodot izdzert 25 pilienus vienā ēdamkarotē ūdens), to

nedrīkst lietot.
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Dcc. fol. Eucalypti 30,0—200,0 lieto brūču apmazgāšanai, skaloša-

nai (atšķaida ar 1 / destilēta siltena ūdens).
Eucatolum (satur eikaliptu tinktūru, mentolu, spirtu) inhalācijas lieto

pie elpas ceļu saslimšanām. Cametonum (satur eikaliptu eļļu, kam-

paru, mentolu v. c.) aerosola inhalācijas lieto I—21 —2 minūtes 3 (4) rei-

zes pie elpas ceļu iekaisumiem. Neieteic bērniem.

Inhalyptum (satur eikaliptu un piparmētru eļļu, timolu v. c.) aero-

sola veidā lieto pie tonzilītiem, faringitiem, laringītiem, aftoziem un

čūlu stomatītiem.

Unguentum Efcamonutn (satur eikaliptu, krustnagliņu eļļu, papri-
kas tinktūru, kamparu, mentolu, timolu, ēteriskās sinepju eļļas, rnetil-
salicilātu v. c.) lieto pie akūtiem artrītiem, miozītiem, neiralģijām
u. c. kā sāpes remdinošu atvelkošu līdzekli (ierīvē sāpīgo vietu ādu
2 vai 3 reizes dienā ar 2—3 g ziedes). Eikaliptu eļļa ir arī Pectu-

sinum, Balsamum sanitas u. c. sastāvā.

Homeopātijā izmanto eikaliptu žāvētas lapas (Eucalyptus).

EIKOMIJAS, VĪKSNLAPAINĀS — EUCOMMIA ULMOIDES Oliver

Droga: Eikomiju mizas — Cortex Eucommiae

Koks. Stumbrs līdz 20 m garš. Lapas pamīšus, vienkāršas, vese-

las, eliptiskas vai gareni olveidīgas, 6—lo cm garas, ap 5,6 cm

platas, mala sīki zobaina. Ziedi viendzimuma, bez apziedņa. Vīrišķa-

jos ziedos 8 (4—10) putekšņlapas. Sievišķajos 1 augļlapa, sēklotne

augšēja. Auglis spārnains riekstiņš.

Kultivē kā krāšņuma un ārstniecības augu (Ukrainā, Molda-

vija u. c). Savvaļā Rietumķīnas kalnu apgabalos. Zied aprīlī, maijā.
Izmanto mizas.

Sastāvs. Visās auga daļās gutaperča (tās pavedieni labi redzami,

pārraujot lapu, mizas gabaliņu, sakni); lapās hlorogēnskābe, kofeīn-

skābe, aukubīns (rinantīns, aukubozīds), kumarīni, miecvielas, sveķi.
Mizās hlorogēnskābe.

Lieto pie hipertoniskās slimības agrajās stadijās (tinktūru, mizu

novārījumu).
Tautas medicīnā lieto pie sirds sklerozes, hipertonijas, pie sirds

nepietiekamības izraisītām tūskām (uz 1 glāzi ūdens ņem 10 g mizu,
pavāra 10—15 minūtes, ļauj 4 stundas stāvēt, lieto pa ēdamkarotei

3 reizes dienā), pie nieru slimībām, podagras, pie aknu slimībām, kā

tonizējošu līdzekli, pie audzējiem.

Eikomiju tinktūru — Tinctura Eucommiae lieto pa 15—30 pilie-
niem 2 vai 3 reizes dienā (izvelk 30° spirtā 1:5).

Eikomiju šķidru ekstraktu — Extractum Eucommiae fluidi lieto pa
15—30 pilieniem 2 vai 3 reizes dienā. Eikomiju mizu novārījumu —

Dcc. cort. Eucommiae 10,0 : 200,0 lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā.

Eikomijas mazās devās uzbudina, lielās nomāc centrālo nervu sis-

tēmu, tām ir tonizējoša, diurētiska, sāpes remdinoša darbība, tās pa-
lielina sirds kontrakciju spēku, pazemina asinsspiedienu. Nenovēro

nelabvēlīgas blakus parādības, tās maz toksiskas.

ELEAGNI, ŠAURLAPU — ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA L.

Droga: Eleagnu augļi — Fructus Elaeagni

Vasarzaļš krūms. Stumbri līdz 6 m augsti. Lapas pamīšus, vien-

kāršas, veselas, lancetiskas vai lineāras, 2,5—7 cm garas, 0,4—2,5 cm
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64. att. Šaurlapu eleagni — Elaeagnus angustifolia L.

platas, sudrabaini pelēkas tāpat kā jaunie dzinumi daudzo balto

zvaigžņmatiņu dēļ; lapas plātnes gals īsi smails vai strups, pamats
ķīļveidīgs, mala gluda. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, stāvi, apmē-
ram 1 cm gari, pa I—31 —3 lapu žāklēs, tiem stipra smarža, kas tuvumā

pat netīkama. Kauslapas 4—6, ārpusē sudrabaini baltas, iekšpusē cit-

rondzeltenas. Vainaglapu nav. Putekšņlapas 4—B. Augllapa 1, sēk-

lotne augšēja, atrodas padzilajā ziedgultnē. Auglis sauss, ovāls vai

apaļš, 2—3 cm garš kaulenis. Augļapvalka vidējā kārta miltaina,
saldena. (64. att.)

Audzē dārzos un parkos kā krāšņuma augu. Ne bieži. Zied

maijā, jūnijā. Savvaļā Krimā, Kaukāzā, Vidusāzijā u. c

Izmanto augļus, ziedus, lapas.
Sastāvs. Tannīni (33—36%). cukuri (glikoze 34—50%, saharoze

4—5%, fruktoze 20—26%), pektīni, pentozāni, organiskās skābes,

taukvielas, olbaltumvielas, krāsvielas, kālija un fosfora šālis, askorbīn-

skābe. Mizā ir alkaloīds eleagnīns (0,1%), tetrahidroharmols, N-rnetil-

tetrahidroharmols, miecvielas, krāsvielas. Ziedos un lapās ir ēteriskās

eļļas, lapās askorbīnskābe (140—350 mg%), tokoferols, karotini.

Koksne satur sveķus.
Lieto kā apvelkošu un savelkošu līdzekli pie gremošanas trakta

saslimšanām, caurejām, kolītiem it sevišķi bērniem (no augļiem ga-
tavotus preparātus lohnetānu, lohtānu, pšatīnu pa 0,5 g 3—4 reizes

dienā, augļu novārījumu vai pulveri — pieaugušie 2—3 ēdamkarotes,
bērni pa 1 tējkarotei 3 vai 4 reizes dienā); ārīgi lieto pie mutes

dobuma un rīkles gļotādas iekaisumiem (skalo ar pšatīnu).
Tautas medicīnā lieto pie gremošanas un elpošanas orgānu iekai-

sumiem, bronhītiem, klepus, pie tūskām, pret cingu (uz 1,5 glāzēm
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verdoša ūdens ņem 50 g augju, Jauj 1 stundu ievilkties, lieto pa 2

ēdamkarotēm 3—4 reizes dienā; vai ari uz 2—3 glāzēm auksta ūdens

ņem 50 g sasmalcinātu augļu, ļauj 6 stundas stāvēt, izkāš, atlikušo

masu savāra 2 glāzēs verdoša ūdens, pieliek pie nokāstā šķidruma,
lieto pa 2—3 ēdamkarotēm 3 vai 4 reizes dienā), kā sirds līdzekli,

pie hipertonijas, saaukstēšanās gadījumos (uz I glāzi verdoša ūdens

ņem 1 tējkaroti ziedu, ļauj slēgtā traukā 1 stundu stāvēt, atdzisušu

izkāš, lieto pa 1 ēdamkarotei 2—4 reizes dienā), zarnu parazītu izdzī-

šanai; ārīgi lieto pie radikulītiem, reimatisma, podagras, lumbago
(sasautētas lapas ieliek marles spilventiņā un uzliek sāpīgajai vie-

tai), pret zobu sāpēm, pie mutes gļotādas iekaisumiem (ziedu uzlē-

jumu, izvilkumu degvīnā 1 : 10), strutojošu brūču dziedināšanai (uz-
liek svaigas sasmalcinātas lapas).

Dcc. fruct. Elaeagni 20,0—200,0 lieto apliekamiem, kompresēm, ska-

lošanai. Inf. fruct. Elaeagni 50,0—300,0 lieto pa 2—3 ēdamkarotēm

2—4 reizes dienā. Pulv. fruct. Elaeagni lieto pa 2—3 ēdamkarotēm

(bērni pa 1 tējkarotei) 2—4 reizes dienā. Pschatinurn lieto pa 1 pul-
verim (0,5) 3 vai 4 reizes dienā (ražo Armēnijas PSR).

Eleagnu darbība ir savelkoša, apvelkoša, pretiekaisuma, sāpes rem-

dinoša, diurētiska, sekmē gļotu atdalīšanos elpas ceļos, piemīt anti-

helminta aktivitāte.

Eleagnu sveķi var aizstāt gumiarabiku, tos izmanto ārstnieciskām

emulsijām, izgatavojot pilulas, tabletes.

Eleagni ir vecs kultūraugs, kura augļus Āzijas tuksnešu iedzīvo-

tāji ceļojumos un garajos pārgājienos ņēma līdzi kā vērtīgu pārtiku.
Tos var izmantot ķīseļiem, putrām, cepumiem.

Pie mums biežāk audzē sudraba eleagnus — Elaeagnus commu-

tata Bernh. Tiem jaunie dzinumi ar rūsganiem zvaigžņmatiņiem, la-

pas 3—lo cm garas, līdz 4,5 cm platas, ziedi nolīkuši. Vairojas ar

sakņu atvasēm. Augļi ēdami.

ELEITEROKOKS, DZELOŅAINAIS — ELEUTHEROCOCCUS

SENTICOSUS Max.

Droga: Eleiterokoka sakneņi ar saknēm — Rhizoma et radicibus

Eleutherococci senticosi

Dzeloņains vasarzaļš koks vai krūms. Stumbri 2—3 m, reti līdz

7 m augsti. Lapas pamīšus, piecstaraini saliktas, joti krāšņas. Ziedi

un augli galviņveidīgos čemuros (65. att.).

Aug Tālajos Austrumos, Piejūras apgabalā, Sahalīnā.

Izmanto sakneņus ar saknēm, kurus ievāc rudenī, un lapas.
Sastāvs. Glikozīdi eleiterozīds A, B, Bi, C, D, E, F un G (no

tiem svarīgākais eleiterozīds B), alkaloīds aralīns, lapās un ziedos

flavonoīdi, antociāni; atsevišķās auga dalās ēteriskās ellas, pektīn-

vielas, ciete, sveķi, saknēs un stumbros kumariną atvasinājumi. Nav

saponīnu atšķirībā no citiem arāliju dzimtas stimulējošiem un toni-

zējošiem augiem.
Lieto pie garīgas un fiziskas pārslodzes, pie vispārēja organisma

vājuma un spēku apsīkuma pēc pārciestām slimībām un citos gadī-

jumos, pie hipotonijas (dažreiz ari hipertonijas sākuma stadijās), pie

aterosklerozes, pie nervu darbības un psihiskiem traucējumiem (gal-
venokārt funkcionāliem, pie neirozēm, veģetodistonijas, asteniškiem un
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65. att. Dzeloņainais eleiterokoks — Eleutherococcus senticosus Max.

hipostēniskicm stāvokļiem), pie cukura diabēta, kā dzimumsfēras

stimulantu, pie audzējiem kompleksā ar citiem līdzekļiem.
Eleiterokoku šķidro ekstraktu — Extractum Eleutherococci ftuidu/n

lieto pa 20—40 pilieniem 2—3 reizes dienā pirms ēšanas (diennakts
deva 80 pilieni). Dražē (pa 0,03 g) lieto pa 1 vai 2 divas vai trīs

reizes diena. Lietošanas ilgums 25—30 dienas.

Mājas apstākļos eleiterokoku šķidro ekstraktu var pagatavot šādi.

Uz 1 / 40° spirta (deg\īna) ņem 100—150 g sasmalcinātas drogas un

ļauj nostāvēties 7 dienas, trauku ar izvilkumu pie tam katru dienu

saskalina; šādu tinktūru lieto pa desertkarotei 2—3 reizes dienā

(25 dienas).

Pie cukura diabēta eleiterokoku šķidro ekstraktu lieto pa 40 pi-
lieniem 3 reizes dienā (10—14 dienas).

Eleiterokoku ekstrakts uzlabo asinsriti galvas smadzenēs pēc akū-

tām galvaskausa-smadzeņu traumām, normalizējoši ietekmē asinsriti

pie galvas smadzeņu asinsvadu hipotonijas (B. Sandlers).
Elciterokokus izmanto arī dažādiem tonizējošiem dzērieniem. Lapu

darbība ir tāda pati kā sakņu.
Eleiterokoki modinājuši interesi sakarā ar pretaudzēju līdzekļu mek-

lējumiem. Izraisot audzēju un iepriekš ievadot eleiterokoku, mazāk sa-

rodas klāt audzēja šūnas, mazāk veidojas metastāzes, mazāk audzēja
šūnu iekļūst audos, pieaug veselo audu izturība pret nelabvēlīgo vielu

darbību, kas izraisa audzējus (izmēģinājumi ar dzīvniekiem; Maļu-
tina, Džiojevs, Cirļina, 1966.).

Klīniski novērota eleiterokoka ietekme pie kuņģa audzēju smagām
formām, pie krūts un lūpu audzējiem (kompleksā ar staru terapiju,
tiofosfamīdu; T. Hātiašvili, 1964., 1966.; A. Gramičenko, 1964., 1966.,
V. Nazarenko, N. Lazarevs 1970.). Uz šobrīd iegūto novērojumu
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pamata ieteic lietot eleiterokoku kompleksā ar citiem līdzekļiem, it

sevišķi ņemot vērā, ka eleiterokoku preparāti nav toksiski.

Uzskata, ka eleiterokoks ir labāks tonizējošais līdzeklis nekā žeņ-
šeņs. Eleiterokoks mobilizē organisma rezerves, uzlabo vielu maiņu,
kāpina organisma pretestību nelabvēlīgam ietekmēm, darbojas pret

audzēju indukciju un metastāžu veidošanos, pastiprina pretaudzēju
vielu specifisko darbību (izņemot sarkolizīna), tā antitoksiskās darbī-

bas ietekmē organisms vieglāk pārcieš ārstēšanu ar pretaudzēju
līdzekļiem, kas parasti ir stipri kaitīgi. Nozīmīga ir eleiterokoku aiz-

sargājošā un dziedinošā darbība pie starojumiem; dažkārt jāpārtrauc
staru terapija nepanesības dēļ, kad draud briesmas saslimt ar staru

slimību, kas vēl smagāku padarītu pamatslimibas gaitu. Profilaktiski

vai paralēli citiem līdzekļiem lietojot eleiterokoku, organisms kļūst
panesīgāks pret starojumiem.

Eleiterokoki (iestādīts 3 gadus vecs augs) mūsu republikā no sak-

nēm labi ieaugas, uzziedējuši 5 gadu vecumā un nesuši augļus ar

sēklām, sakne attīstīta vāji (V. Jevdajevs, 1975.).

EMBOTIŅI — TEUCRIUM L.

Daudzgadīgi lakstaugi, viscaur ar matiņiem. Stumbri pacili, 10—

45 cm gari. Lapas vienkāršas, veselas, pretējas, 0,7—4 cm garas,
0,5—2,5 cm platas, olveidīgas vai iegarenas, mala rupji zobaina, gals

strups vai īsi smails, pamats ķīļveidīgs. Ziedi divdzimumu, zigomorfi,
purpursārti, 0,6—1,5 cm gari, pušķos lapu žāklēs. Kauslapas 5, sa-

augušas, zobiņi nevienādi. Vainaglapas 5, vainags gaiši purpursārts,
ar piecdaivu apakšlūpu, augšlupas nav. Putekšņlapas 4. Augļlapas
2, sēklotne augšēja, drīksna divžuburaina. Auglis — četru līdz 1,5 mm

garu riekstiņu skaldauglis.
Zied no jūnija līdz augustam.
Izmanto lakstus, ievāc īsi pirms ziedēšanas.

Ķiploku embotiņi — Teucrium scordium L.

Droga: Ķiploku embotiņu laksti —
Herba Scordii vulgaris

Lapas sēdošas, ziedu pušķi patālu cits no cita. (66. att.)

Aug grāvjos, pļavās, krūmājos. Ļoti reti.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas, alkaloīdi, miecvielas, rūgtviela skordeīns,

saponīni.
Lieto tautas medicīnā pie vēdera aizcietējumiem, tuskam, locītavu

sāpēm, pie kroniska bronhīta, tuberkulozes, pie vispārēja nespēka kā

tonizējošu līdzekli, sviedrēšanai; ārīgi lieto pie brūcēm, pret asiņo-

šanu. Homeopātijā lieto ķiploku embotiņu svaigus lakstus (Teucrium).

Ozollapu embotiņi — Teucrium ehamaedrys L.

Droga: Ozollapu embotiņu laksti — Herba Chamaedryos
Lapas ar kātu, ziedu pušķi tuvu viens otram. (66. att.).

Aug saulainos pakalnos, kaļķainās augsnēs. Ļoti reti.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas, miecvielas, rugtvielas, alkaloīdi.

Lieto tautas medicīnā kā tonizējošu līdzekli, gremošanas un ēst-

gribas uzlabošanai, pie grēmām, atraugām, kuņģa spazmām, meteo-

risma, pie caurejas, kā diurētisku līdzekli, pie kroniskiem ādas izsi-

tumiem (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 4 tējkarotes drogas, ļauj
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66. att. Ozollapu embotiņi — Teucrium chamaedrys L. un ķiploku
embotiņu — T. scordium L. lapa (pa kreisi), parastā ērgļpaparde —

Pteridium aguilinum (L.) Kuhn (pa labi).

ievilkties, izlieto dienā vairākās reizēs); ārīgi lieto pie brūcēm, ādas

iekaisumiem (novārījumu apmazgāšanai, vannām, skalošanai).
Embotiņu darbība ir antiseptiska, dziedinoša, pretiekaisumu, diu-

rētiska.

ENDIVIJA, ZIEMAS — CICHORIUM ENDIVIA L.

Viengadīgs vai divgadīgs lakstaugs. Kultivē paretam kā salātaugu.
Dzimtene Vidusjūras apgabals.

Izmanto bālās etiolētās rozetes lapas.
Sastāvs. Olbaltumvielas (1,4—2,2%), taukvielas (0,13%), cukuri

(0,7—1,8%), minerālvielas (0,7%), askorbīnskābe, tiamīns, riboflavīns,

nikotīnskābe, bioflavonoīdi, karotini, rūgtvielas.
Lieto dietoterapija kā dabisku vitamīnu avotu un ēstgribas veici-

nāšanai.

ERGĻPAPARDE, PARASTA — PTERIDIUM AQUILINUM (L ) Kuhn

Daudzgadīga paparde. Sakneņi melni brūni. Katru gadu izaug
viena lapa. Lapas kāts līdz 2 m garš, 1 cm resns, apakšpusē ar rievu.

Lapas plātne divkārt vai trīskārt plūksnaini dalīta, apakšpusē ar ma-

tiņiem, sori jeb sporangiju kaudzītes nepārtrauktā virknē gar lapas
plūksnu malām, plīvurs ieritinājies. Sporas brūnganas No uzdīgušas
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sporas Izaug zaļa plāksnīte — gametofīts (protallijs), kura apakš-
pusē attīstās arhegoniji ar olšūnu un anterīdiji ar spermatozojiem.
No apaugļotas olšūnas izaug sporofits — zaļā paparde. (66. att.)

Aug mežos, krūmājos, norās. Ļoti bieži. Indīgs.
Izmanto sakneņus, kā arī auga virszemes daļas.
Sastāvs. Saponīni, tannīni, ciete (40—45%), zilskābe, ērgļpaparžu

miecskābe (identiska paparžskābei), pterakvilīns, ēteriskās eļļas, alka-
loīdi.

Lieto tautas medicīnā pret caureju un vēdera sāpēm (sakneņu no-

vārījumu), lenteņu izdzīšanai (visa auga novārījumu), pret klepu,
dzelteno kaiti, skrofulozi, pie locītavu sāpēm (lapu vai visa auga
novārījumu), ārīgi lieto pie «kaulu sāpēm», brūču dziedināšanai (lapu
novārījumu).

ERITROKSILONS, KOKAINA — ERYTHROXYLON COCA Lam.

(kokaīnaugs)

Droga: Kokaīnauga lapas — Folia Coca

Mūžzaļš koks. Stumbrs 2—5 m garš. Lapas pamīšus, vienkāršas,
veselas. Ziedi divdzimumu, balti, pušķos lapu žāklēs. Auglis spilgti
sarkans kaulenis.

Audzē Dienvidamerikas tropiskajos apgabalos, Dienvidazijā. Sav-

vaļā vairs nav atrodams. Dzimtene Dienvidamerika.

Izmanto lapas.
Sastāvs. Visās auga daļās alkaloīds kokaīns (metilbenzoilckgo-

nīns), cinnamilkokaīns, truksilīni, benzoilekgonīns, tropakokaīns, hig-
rīns, higrolīns, kuskhigrīns, nikotīns u. c.

Lieto vietējai anestēzijai (Cocaini hydročhloridum) pie nelielām

operācijām, stomatoloģijā, oftalmoloģijā, pie rinītiem, sinusītiem, kon-

junktivītiem (pilienus, ziedes ar kokaīnu).

Indīguma dēļ kokaīnu lieto visai ierobežoti. Kokaīns ir narkotika,
kas postoši sagrauj nervu sistēmu un cilvēks drīz aiziet bojā. Vie-

tēji lietots, kokaīns paralizē jušanas nervu galus, atņem sāpju sa-

jūtu, uzņemts asinīs uzbudina centrālo nervu sistēmu, izraisa eifori-

jas stāvokli; atkārtoti lietojot rodas pieradums — kokaīnisms.

Kokaīnu iepazīst spānieši XVI gadsimtā, Eiropā tas parādās XVIII

gadsimta beigās. Kokaīnu izdala Vēlers 1860. gadā, struktūru nosaka

Vilšteters 1898. gadā, sintezē 1902. gadā.

ĒRKŠĶENES, ĒRKŠĶOGAS, NOKARENĀS — GROSSULARIA

RECLINATA (L.) Mill.

Vasarzaļš krūms, ļoti bieži kultivē. Savvaļā Kaukāzā, Rietumuk-

rainā. Padomju Savienībā kultivē kopš XI gadsimta.
Izmanto augļus.
Sastāvs. Brīvas organiskās skābes (1,4—2%) — citronskābe, vīn-

skābe, ābolskābe, fosforskābe, negatavos augļos dzintarskābe; cukuri

(5—13%), pektīnvielas (1,13%). miecvielas, minerālvielas (sevišķi
daudz vara sāļu, arī kālijs un fosfors), aromātiskas vielas, askor-

bīnskābe (50 mg%), Bi, 82,B2, PP, P vitamīns (0,25 mg%), karotini.

Sēklās taukas eļļas (19,8%).
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Lieto kā labu diurētisku līdzekli un arī žultsdzinēju, pie aknu,
nieru, urīnpūšļa slimībām, pie hemorāģiskām diatēzēm, avitaminozēm,
pret mazasinību (svaigus augļus). Tautas medicīnā lieto pie dažādām

gremošanas orgānu saslimšanām, pie «vēdera graizēm» kā sāpes rem-

dinošu līdzekli; attaukošanās kūrēs (lieto 3—4 nedēļas lielākā vai-

rumā svaigas ērkšķenes, ievērojot kalorijām nabadzīgu diētu),
kā diurētisku līdzekli (uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdamkaroti augļu, pa-
vāra 10 minūtes, dzer pa

XU glāzei 4 reizes dienā), pie plaušu tuber-
kulozes (lapu novārījumu).

Ērkšķenes neieteic pie diabēta, jo tajās samērā daudz cukuru. Tās

plaši izmanto pārtikai, it īpaši pārstrādātā veidā un mēdz dēvēt par

ziemeļu vīnogām.

ESPARSETES, SMILTS — ONOBRYCHIS ARENARIA (Kit) Ser.

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbri 10—60 (80) cm augsti. Lapas

pamīšus, nepāra plūksnaini saliktas, lapiņu 5—12 pāri, tās lineāri

iegarenas vai eliptiskas, gals ar īsu dzeloņsmaili, mala gluda Ziedi

divdzimumu, zigoniorfi, blīvos ķekaros. Kauslapas 5. Vainaglapas 5,

rožaini sārtas, vainags tauriņveidīgs, līdz 1 cm garš. Putekšņlapas
10. Augļlapa I, sēklotne augšēja. Auglis pāksts, sēkla viena.

Aug saulainos pakalnos. Reti (Kangari, Skrīveri, Ogre v. c).

Zied jūnijā, jūlijā.
Izmanto ziedošus lakstus un saknes.

Sastāvs. Olbaltumvielas, ogļhidrāti, taukvielas, celuloze, minerāl-

vielas, dažādi fermenti. Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pret dzemdes asiņošanu, kā dzimumsfēras

stimulantu vīriešiem (lakstu un sakņu novārījumu).

ESTRAGONS — ARTEMISIA DRACUNCULUS L.

Droga: Estragona laksti — Herba Dracanculi

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbru daudz, tie 60—120 cm augsti,
kaili, zaraini. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, lineāras vai lan-

cetiskas, 2—lo cm garas, 0,2—1 cm platas, tikai apakšējās dažreiz

trisstaraini šķeltas; mala gluda vai mazliet zobaina, gals smails.

Ziedi dzelteni, nokarenos. 2,5—4 mm platos kurvīšos. Kurvīšu gultne
kaila, plakana. Vīkala lapas vairākās rindās jumstiņveidīgi, parasti
zaļas, ar plēvainn apmali. Kurvīša ārmalā ir viendzimuma sievišķi

ziedi, vidū — divdzimumu. Vainaglapas 5. vainags stobrveidīgs. Pu-

tekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. Auglis sēklenis bez

kausa matiņiem.
Audzē paretam kā garšas augu. Zied no augusta līdz ok-

tobrim. Dzimtene Dienvidkrievija, Sibīrija.
Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas (0,1—0,4%), tajās galvenokārt estragols,
fellandrēns; rūgtvielas, miecvielas, cukuri (10%), karotini (svaigās
lapās 15—41,8 mg%), askorbīnskābe (39 mg%); alkaloīdi (lapās).

Lieto gremošanas un ēstgribas uzlabošanai, pie avitaminozēm

(arī profilaktiski), kā tonizējošu un diurēti *'v līdzekli, pret meteo-

ri.Mnu; pie kroniskiem gastrītiem (izmēģināts Gruzijā pie anacīdiem

un hipacīdiem gastrītiem — dodot slimajiem I—2 ēdamkarotes eks-
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trakta 15—20 minūtes pirms ēšanas, panākta kuņģa skābuma norma-

lizācija). Tautas medicīnā lieto kā kuņģa līdzekli' (uz 1 glāzi verdoša

ūdens ņem V 2ēdamkaroti lakstu, lieto pa ēdamkarotei 2 vai 3 rei-

zes dienā), kā nomierinošu un pretkrampju līdzekli (sakņu izvilkumu

degvīna), pie epilepsijas, tūskām, pret cingu.

Estragonu kopš seniem laikiem lieto kā garšvielu pie gaļas un

zivju ēdieniem, pie konserviem. Estragonu eļļu — Oleurn Dracunculi

izmanto farmācijā.

EŠOLCIJAS, KALIFORNIJAS — ESCHSCHOLTZIA CALIFORNICA
Cham.

(Kalifornijas magone)

Droga: Ešolciju laksti — Herba Eschscholtziae

Viengadīgs, pelēcīgi zilgani zaļš lakstaugs. Stumbrs ļogans, za-

rains, 30—40 cm garš. Lapas plūksnaini dalītas sīkās lineārās plūk-
snās. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, oranždzelteni, oranžsārti, retāk

rožaini vai balti, tie pa vienam zaru galos. Kauslapas 2. Vainaglapas
4, 2,5—4 cm garas. Putekšņlapu daudz. Augļlapas 2—6, sēklotne

augšēja. Auglis gara, pākstenim līdzīga pogaļa — pāksteņpogaļa.

Kultivē kā krāšņuma augu. Bieži. Dzimtene Kalifornija. Zied

no jūnija līdz oktobrim.

Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Alkaloīdi. Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā kā sāpes remdinošu, nomierinošu un miega
līdzekli.

EZERRIEKSTI — TRAPA NATANS L.

Droga: Ezerrickstu augļi — Fruclus Trapae
Viengadīgs, relikts ūdensaugs. Stumbrs līdz 3 m garš. Lapas pa-

mīšus, ūdenī iegrimušās lineāras, tām pie pamata izaug saknes; virs-

ūdens lapas rombiskas, 3—3,5 cm garas, 3—4 cm platas, kāts vidus-

daļā uzpūsts. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, pa vienam lapu žāklēs.

Kauslapas 4. Vainaglapas 4, baltas. Putekšņlapas 4. Augļlapas 2, sēk-

lotne augšēja. Auglis melngans kaulenis («rieksts») ar āķveidīgiem
dzeloņiem. Ziedi rītos paceļas virs ūdens un pa dienu aizveras; tie

atveras vakarā zem ūdens. Augļi rudenī nogrimst ūdens baseina di-

benā, nostiprinās gruntī un nākošajā pavasari uzdīgst; vēlāk atraujas
no ūdensbaseina grunts un kļūst par peldošu augu.

Aug ezeros. Ļoti reti. Mūsu floras aizsargājams augs. Zied

jūlijā, augustā.

Izmanto augļus.
Sastāvs. Ciete (līdz 50%), olbaltumvielas, taukvielas, cukuri,

dzelzs, vitamīni. Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie mazasinības, kā dzimumstimulantu un

diurētisku līdzekli, pie dizentērijas, indīgu dzīvnieku kodumiem.

Indijā, Ķīnā, Tibetā lieto pārtikai gan svaigus, gan vārītus. No

1 ha ūdens virsmas ievāc līdz 4 t ezerriekstu augļu.
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E2GALVĪTES, VIENKĀRŠĀS — SPARGANIUM SIMPLEX Huds.

Daudzgadīgs ūdens augs. Stumbrs 30—50 (60) cm garš, stāvs, re-

tāk peldošs, parasti maz zarains. Lapas vienkāršas, veselas, lineāras,
2 rindās, lapas plātne ap 0,7—1 cm plata, ar maksti, apakšpusē bez

šķautnes, mala gluda, dzīslojums paralēls; dažām formām lapas līdz

1,3 m garas, peldošas. Ziedi viendzimuma, blīvās apajās galviņās, kas

parasti nezarainā, vārpai līdzīgā ziedkopā. Ziedkopas galotnē 4—9 vī-

rišķo ziedu galviņas, zemāk — 3—5 sievišķo. Apziednis vienveidīgs,
apziedņa lapas 9. Putekšņlapas 6—3, putekšnīcas ap 2 mm garas.
Augļlapa 1, sēklotne augšēja, irbulis ar drīksnām garāks kā auglis
(bez kātiņa). Auglis kaulenis.

Aug ezeros, grāvjos, purvos. Bieži. Zied jūlijā, augustā.
Izmanto ziedus, lapas.
Sastāvs. Alkaloīdi, saponīni, miecvielas, minerālvielas — kalcijs,

alumīnijs, magnijs, nātrijs, kālijs, silīcijs, mangāns, varš, titāns, lan-

tāns, fosfors, dzelzs, molibdēns, sudrabs, vanādijs, cinks. Saknēs miec-

vielas, ciete.

Lieto tautas medicīnā pie sirds slimībām, galvas sāpēm, paaugsti-
nātas uzbudinātības, gremošanas trakta saslimšanām.

Ežgalvīšu lapu uzlējums maz toksisks (1:10 un 1:5), farmako-

logiški aktīvs —
tas paaugstina asinsspiedienu, paretina sirds kontrak-

cijas, nomierinoši ietekmē centrālo nervu sistēmu (eksperimentāli dati).

EZZIEDES, STEPES — ECHINOPS RITRO L.

Droga: Ežziedu augļi — Fructus Echinopsis
Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbri 30—80 cm gari, ar balti pelēku

matiņu voiloku, apakšdaļā dažkārt gandrīz kaili. Lapas pamīšus,
6—20 cm garas, vienkārt vai divkārt plūksnaini dalītas, virspusē
kailas, apakšpusē ar matiņu voiloku; mala dzeloņaini zobaina; apak-
šējās lapas parasti kātainas, augšējās sēdošas. Ziedi divdzimumu. akti-

nomorfi, zaru galos daudzziedainās galviņās, kas 2,5—5 cm diametrā.

Būtībā katrs zieds ir vienzieda kurvītis, t. i., ziedkopa, kurai ir dažāda

veida vīkala lapas vairākās rindās. Kauslapas īsu sariņu veidā un

paliek pie augļa kā lidaparāts. Vainaglapas 5, zili violetas, vainags
stobrveidīgs, ap 2 cm garš, ar dziļi šķeltu apmali. Putekšņlapas 5,

putekšnīcas zilas. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. Auglis sēklenis

0,7—0,9 cm garš, ar matiņiem. (67. att.)
Audzē kā krāšņuma augu. Reti. Zied no jūnija līdz augustam.

Augļi augustā, septembrī.
Izmanto augļus.
Sastāvs. Hinolīna grupas alkaloīdi a-ehinopsīns (N-metil-v-hino-

lons), 6-ehinopsīns, ehinopseīns, ehinopsīnfluorescīns, ehinorīns; eļļas

(27%; izmanto tehnikā). Indīgs.
Lieto pie muskuļu atrofijas, miopatijas, perifēriskām paralīzēm,

parēzēm, pie asteniška stāvokļa ar hipotonijų, pie pleksītiem, radi-

kulītiem, pie kroniskas staru iedarbības sekām, poliomielītiem, multip-
lās sklerozes, pie redzes nerva atrofijas. Tautas medicīnā lieto pie
galvas sāpēm, kā sviedrēšanas un diurētisku līdzekli, pie dažādām

kroniskām ādas slimībām, pie epilepsijas lēkmēm, pēc «izbailēm»

(lakstu novārījumu), arī pie hipertoniskās slimības un aterosklerozes.
Solutio Echinopsini nitras (Echinopsinum) 1 % šķīdumu lieto pa

10—20 (30) pilieniem 2 reizes dienā. Zem ādas injicē 0,4% šķīdumu
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67. att. Stepes ežziedes
— Echinops ritro L. (pa kreisi), parastais

fenhelis
— Foeniculum vulgare Mill. (pa labi).

1 ml 1 (2) reizes dienā. Ārstēšanās kurss 20—30 dienas. Ja vajadzīgs
kursu atkārto pēc 1— 1 '/a mēnešiem.

Ehinopsīns pēc • darbības tuvs strihnīnam (Gubiņa, Jankilevičs,
1958.) — tas paaugstina muguras smadzeņu reflektoro uzbudināmību,
tonizē skeleta muskulatūru, darbojas vispārēji tonizējoši. Lielās devās

izraisa krampjus, pazemina arteriālo asinsspiedienu, mazās to paaug-

stina. Ehinopsīns samērā maz toksisks. Kontrindikācijas tādas pat kā

strihnīnam.

Paretam kultivē arī zilās ežziedes — Echinops sphaeroce-
phalus L., kurām tāds pats sastāvs kā stepes ežziedēm — satur ehi-

nopsīnu (1,5%) ehinopseīnu, taukas eļļas (26—28%). Lieto tāpat kā

stepes ežziedes.

FENHELIS, PARASTAIS — FOENICULUM VULGARE Mill.

Droga: Fenheļa augļi — Fructus Foeniculi

Fenheļa laksti — Herba Foeniculi

Fenheļa saknes — Radix Foeniculi

Viengadīgs (kultivējot, savvaļā divgadīgs, daudzgadīgs) lakstaugs.
Stumbrs 90—150 cm augsts, kails, ar zilganu apsarmi; zaru nedaudz.
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Lapas pamišus, trīskārt vai četrkārt plūksnaini dalītas pavedienvei-
dīgās plūksnās, ar 3—6 cm garu maksti; apakšējās lapas ar kātu,

augšējās sēdošas. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, saliktos, B—2o8—20 cm

platos čemuros. Vīkala un vīkaliņa nav. Kauss tikko manāma valnīša

veidā. Vainaglapas 5, dzeltenas, ap 1 mm garas, galotnē ar seklu

jomu. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. Auglis līdz

1 cm garš, iegareni olveidīgs skaldauglis; skaldeniem 5 ribiņas.

(67. att.)

Kultivē paretam kā garšas un ārstniecības augu. Zied jūlijā,
augustā. Augļi septembrī, oktobrī. Dzimtene Vidusjūras apgabals.

Izmanto augļus, lakstus, saknes.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas (4—6,5%), tajās anetols (50—60%), fen-

hons, a-pinēns, a-fellandrēns, kamfēns, dipentēns, metilhavikols, anis-

aldehīds, anisketons, anisskābe, fenikularīns; taukas eļļas, tajās petro-
zelīnskābes, oleīnskābes, linolskābes, palmitīnskābes, stearīnskābes gli-
cerīdi (no taukajām eļļām var izdalīt 30—35% cietu glicerīdu, kas

var aizstāt kakao eļļu), kāda viela šamarīns, cukuri, olbaltumvielas,
ciete. Lakstos ēteriskās eļļas, flavonoīdi fenikularīns, kvercetīns u. c.

Sastāvs atšķirīgs, piemēram, Dienvideiropas fenheļa šķirnes nesatur

fenhonu.

Lieto kuņģa sekrēcijas un ēstgribas uzlabošanai, pie kuņģa-zarnu
trakta katariem, atonijas un spazmām, pret meteorismu un caureju, ari

kā caurejas līdzekli (pie kroniskiem aizcietējumiem ar kolikām), piena
sekrēcijas veicināšanai, kā atklepošanas līdzekli pie bronhītiem, garā
klepus, kā nomierinošu līdzekli (zīdaiņiem, mazbērniem), pret
krampjiem (augļus, saknes); ārīgi lieto pie acu slimībām (augļu uz-

lējumu skalošanai). Tautas medicīnā lieto arī pie nierakmeņu un žults-

akmeņu slimības, menstruāciju regulēšanai, pie dizentērijas (augļus),
pie saaukstēšanās (lakstus; uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 tējka-
roti sasmalcinātas drogas, ļauj 2 stundas slēgtā traukā ievilkties, lieto

pa ēdamkarotei 3—4 reizes dienā); ārīgi lieto pie reimatisma, migrē-
nas (fenheļa eļļu).

Fenheļa ūdeni — Aqua Foeniculi (1 daļa fenheļa eļļas — Oleum

Foeniculi uz 1000 daļām ūdens) lieto pa 1 ēdamkarotei 4—6 reizes

dienā (gremošanas, ēstgribas uzlabošanai, pret meteorismu v. c).
Fenhelis ir krūšu, vēdera, nomierinošu tēju sastāvdaļa, to izmanto

arī zāļu garšas uzlabošanai, parfimērijā, ziepju rūpniecībā.
Fenheļi paaugstina gremošanas, bronhiālo un piena dziedzeru

sekrēciju, tiem ir spazmolītiska, viegli diurētiska, žultsdzinēja, nomie-

rinoša darbība.

FERULAS, SMIRDĪGĀS — FERULA ASA-FOETIDA L.

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs ap 1 m garš. Saknenis spēcīgs.
Lapas pamīšus, trīskārt vai četrkārt dalītas. Ziedi divdzimumu, aktino-

morfi, saliktos čemuros, vainaglapas dzeltenas. Auglis dvīņsēklenis.
Aug Vidusāzijas tuksnešos. Zied martā, aprīlī.
Izmanto sakneņu un sakņu piensulu. legūst gumijsveķus — Gum-

mi-resina Asa foetida.
Sastāvs. Sveķi, tajos ferulskābe, asarezēns, farneziferols, asarezino-

tanols, asarezinols, ferulēsteri, umbelliferons, ēteriskās eļļas, tajās or-

ganiski sulfīdi ar pretīgu smaku; a-pinēns, n-oksikumarīns u. c.
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Lieto pret krampjiem (T-ra Asa foetidae parasti kopā ar baldri-

ānu).
Tautas medicīnā lieto arī pie dažādām nervu slimībām, histērijas,

pret krampjiem, pie aterosklerozes, kā vāju caurejas līdzekli.

Izmanto arī citas ferulu sugas, piemēram, Ferula narthex Boiss.,

F. moschata (Reinsch) K.-Pol., pēdējo aizrobežu zemēs lieto kā nervu

sistēmas stimulantu, pie histērijas, astmas u. c. Austrumu zemēs

gumijsveķu sulu — asantu lieto kā garšvielu.

Homeopātijā izmanto Ferula asa-foetida gumijsveķus (Asa foetida)

un F. moschata (Reinsch) K.-Pol. žāvētas saknes (Sumbulus moscha-

tus).

FITOLAKAS, AMERIKAS — PHYTOLACCA AMERICANA L.

(Phytolacca decandra L.)

Droga: Fitolaku saknes — Radix Phytolaccae decandrae

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs 1—2,5 m garš. Lapas pamīšus,

vienkāršas, veselas, kātainas, olveidīgi eliptiskas, 5—20 cm garas, ar

smailu galu un pamatu, mala gluda, sānu dzīslas anastomozē, nesnie-

dzoties līdz lapas malai. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, ķekaros preti

lapām. Apziednis vienkāršs, bālgans, vēlāk iesārts, apziedņa lapas
4(5), 0,2—0,3 cm garas. Putekšņlapas 10. Augļlapas 10. Auglis vio-

leti melna zirņa lieluma oga.

Kultivē kā dekoratīvu augu. Reti. Dzimtene Ziemelāfrika. Zied

no jūnija līdz augustam.
Izmanto saknes, augļus. Saknes indīgas.
Sastāvs. Saknēs fitolakcīns (fitolakatoksīns; fitolakagenīns + gli-

koze, ksiloze), miecvielas, sveķi, saponīni, ēteriskās eļļas. Lapās askor-

bīnskābe (240—285 mg%). Augļos, sēklās daudz B grupas vitamīni,

nikotīnskābe.
Lieto kā caurejas un vemšanas līdzekli (sakņu šķidru ekstraktu,

pulveri), pie vēdera aizcietējumiem, paaugstinātas vielu maiņas (ap-

taukošanās).
Tautas medicīnā lieto kā diurētisku līdzekli pie nieru slimībām, rei-

matisma, podagras, pie čūlas slimībām, lenteņu izdzīšanai; ārīgi lieto

pie ādas slimībām, reimatisma.

Homeopātijā svaigas saknes lieto pie difterijas, folikulārā larin-

gīta, pie angīnas, ari pie reimatisma, išiasa.

Fitolaku sakņu tinktūras darbība ir nomierinoša (eksperimentāli
dati), lielas devas izraisa refleksu traucējumus, aizdusu, krampjus;

tās vietēji kairina elpas ceļu gļotādas.
Fitolaku augļus izmanto kā pārtikas vielu krāsu.

FIZOSTIGMA, INDĪGA - PHYSOSTIGMA VENENOSUM Balf.

Droga: Fizostigmas sēklas (Kalabaras pupas) — Semen Physostig-
malis, Faba Calabarica

Vijīga liāna. Stumbrs līdz 15 m garš. Lapas pamīšus, trīsstaraini

saliktas. Ziedi spilgti sarkani, nokarenos, ap 15 cm garos ķekaros.

Auglis ap 18 cm gara smaila pāksts ar 2 vai 3 melnganām, niervei-

dīgām sēklām.

Aug Rietumāfrikas tropiskajos mežos. Pirmoreiz atrasta Kala-

baras krastos, tālab nosaukums Faba Calabarica.
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Izmanto seklas.

Sastāvs. Alkaloīdi fizostigmīns jeb ezerīns (1,5%), genezerīns

(0,1%), vēl kādi 5 citi alkaloīdi, kuriem nav praktiskas nozīmes.

Lieto acu slimību praksē kā atropīna antagonistu, pie glaukomas

(fizostigmīna salicilatu — Physostigmini salicylas šķīdumu), pie nervu

un muskuļu saslimšanām, zarnu trakta parēzēm, kā antineiraļģisku,
spazmolītisku līdzekli. Sēklas (Calabar) lieto arī homeopātijā.

Fizostigmas ir ļoti indīgi augi — nāve iestājas elpošanas para-
līzes dēļ. Kalabaras vietējiem iedzīvotājiem kalabaras pupas — ezera

bija tiesas augļi. Cilvēkam, kuru turēja aizdomās par slepkavību vai

citu noziegumu, deva dzert īpašu dziru, kurā bija arī fizostigmas
augļi. Ja apvainotais palika dzīvs, apsūdzību atcēla, ja nomira (kas

parasti notika) —
vainu uzskatīja par pierādītu.

Eiropieši ar fizostigmas augļiem iepazīstas 1850. gadā, tās alka-

loidu darbību atklāja 1862. gadā Frasers.

Fizostigmīnu var aizstāt arekolīns, iegūst no arekas Areca catechu

L. sēklām — Semen Arecae. Palma 12—17 m augsta, lapas plūk-
snainas, ap 2 m garas, lapiņas 30—60 cm garas, ziedi viendzimuma,

vālītēs, auglis 6—7 cm garš olveidīgs kaulenis ar 1 sēklu. Aug
Malaja arhipelāgā, Indijā; Padomju Savienībā audzē oranžērijās.
Sēklās alkaloīdi arekolīns, aiekaidīns, guvacīns (norarekaidīns), gu-
vakolīns (norarekolīns), izoguvacīns, arekolidīns, holīns, ēteriskās eļ-
ļas. Arekolīna hidrobromīdu (Arecolinum hydrobromidum) izmanto

acu slimību praksē. Arekolīns pazemina acs iekšējo spiedienu, sašau-

rina acs zīlīti, palēnina sirds ritmu, pastiprina siekalošanos, svīšanu,
pastiprina gludās muskulatūras kontrakcijas un izraisa spēcīgu peris-
taltikų. Lieto tomēr ierobežoti, jo tas ļoti toksisks. Vietējie iedzīvotāji
arekas sēklas liek pie beteļa, ko zelē kā tonizējošu un prettārpu
līdzekli. No beteļa zelēšanas lūpas kļūst sarkanas, bet zobi nomelnē.

Arekolīnu iegūst arī sintētiski; veterinārijā to lieto lenteņu izdzīšanai.

FLOMES — PHLOMIS L.

Daudzgadīgi lakstaugi. Lapas vienkāršas, veselas, pamīšus un ro-

zetē, ar garu kātu vai sēdošas (augšējās), mala zobaina vai gluda
(augšējām). Ziedi divdzimumu, zigomorfi, pa 10—16 pušķos lapu
žāklēs. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, vainags divlūpains, apakšlūpa
ar 3 daivām. Putekšņlapas 4. Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Auglis
riekstiņu skaldauglis.

Kultivē kā dekoratīvus augus. Zied no maija līdz augustam.

Bumbuļu flomes — Phlomis tuberosa L.

Stumbrs 70—120 cm garš. Saknes ar gumveidīgiem paresnināju-
miem. Lapas olveidīgas, gandrīz trīsstūrainas, ap 15 cm garas, 12 cm

platas, pamats sirdsveidīgs, apakšpusē ar matiņiem. Ziedi gaiši ro-

žaini violeti, ārpusē bālgani, ap 2 cm gari. Auglīši augšdaļā ar

matiņiem.
Izmanto zļedošus lakstus, saknes ar gurniem.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas, miecvielas, 7 vielas ar flavonoīdu rak-

sturu, 2 alkaloīdi (visvairāk lapās); saknēs saponīni.
Lieto tautas medicīnā pie plaušu iekaisumiem, bronhītiem, pneimo-

nijām, pie saaukstēšanās, drudža, vispārēja spēku apsīkuma, mazasi-

nības, pie malārijas, pie caurejas (arī infekciozas), dzeltenās kaites,
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pie kroniskiem gastrītiem, čūlas slimībām, pie krampjiem (bērniem;,
pie sievietes dzimumorgānu slimībām (uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdam-
karoti lakstu, ļauj 4 stundas stāvēt, lieto pa I—2 ēdamkarotēm 3 vai

4 reizes dienā l/2 stundu pirms ēšanas; uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
I—2 ēdamkarotes lakstu, karsē līdz vārīšanai un pavāra kādas 10 mi-

nūtes, ļauj atdzist, izkāstu lieto pa lf2 glāzei 3 reizes dienā V2stundu

pirms ēšanas; 10% izvilkumu spirtā — tinktūru lieto pa 20 pilieniem
3 reizes dienā).

Dzeloņainās flomes — Phlomis pungens Willd.

Stumbrs 50—80 cm garš Lapas gareni vai šauri lancetiskas,
apakšpusē ar bālganu matiņu tubu. Ziedi purpursārti violeti. Auglīši
augšdaļā kaili

Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie rnazasinības, plaušu tuberkulozes, pie
paaugstinātas temperatūras, iekaisumiem, kā žultsdzinēju (lakstus su-

tina Krāsnī, kamēr tie pārvēršas biezā putrā, atšķaida uz pusēm ar

ūdeni vai pienu un dzer ar cukuru pasaldinātu kā tēju); ārīgi lieto

pie brūcēm.

Flomu darbība ir pretiekaisuma, pretasiņošanas, savelkoša, hipo-
tensīva, tās sašaurina asinsvadus, nedaudz kāpina asins recēšanu, nav

toksiskas (eksperimentāli dati). Izmēģinot flomes pie gastrītiem (prof.
N. Solomčenko), slimajiem pierimušas sāpes un citi simptomi, paze-
minājās skābums, bet tiem, kas cieta no skābuma trūkuma, tas pie-

auga (novārījumam uz 1 glāzi ūdens ņemtas I—2 ēdamkarotes lak-

stu, lietots pa V2 glāzei 3 reizes dienā 30—40 minūtes pirms ēšanas
2 mēnešus). Flomes ieteic sīkāk pētīt, tās ir Zdrenko mikstūras sa-

stāvdaļa.

FUKUSI, POŠLAINIE — FUCUS VESICULOSUS

Laponis olīvbrūns vai dzelteni

brūns, dakšvcidīgi zarains, dažreiz

pat garāks par 1 m, daivas 1—

2 cm platas, plakanas, ādainas.

Daivu galos sastopami I—2 cm

lieli, apaļi vai gareni pūslīši. Dažu

daivu gali vālesveidīgi, resnāki, tur

atrodas vairošanās orgāni — an-

terīdiji un oogoniji. (68. att.)

Aug jūrā. Bieži sastop jūras
krastā vi|ņu izkalotus.

Izmanto lapoņus. levāc pēc vēt-

ras. Parasto viļņu izskalotos fuku-

sus drogām neieteic.

Sastāvs, Jods (0,04%), broms,

68. att. Pūšļainie fukusi — Fucus

vesiculosus L.
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arsēns, gļotvielas, fukoze (metilpenloze), fukosterols, mannīts, almns
cukuri, krāsvielas.

Lieto tautas medicīnā pret aterosklerozi, skrofulozi, Bazedovą sli-
mību pie iesnām, kā attaukošanās līdzekli (uz 1 glāzi verdoša ūdens
ņem tējkaroti drogas; izlieto dienas laikā). Lieto homeopātija (Fucus).

GAIĻBIKSITES - PRĪMULA VĒRIS L.

Drogas: Primulu ziedi (ar kausu vai bez kausa) — Flores Pri-
mulae cum calycibus (sine calycibus)
Primulu lapas (laksti) — Folia (herba) Primulae
Prīmulu saknes — Radix Primulae

Daudzgadīgs lakstaugs. Lapas rozetē, vienkāršas, veselas, olvei-
dīgas vai gareni olveidīgas, 4-20 cm garas (ar kātu), 2—6 cm pla-
tas krokainas, mala viļņaini zobaina. Ziedi divdzimumu, aktino-
rnorti, čemura 10-30 cm gara ziedneša galotnē, ziedi nolīkuši uz
visam pusēm. Kauslapas 5, kauss šķelts līdz '/s, ar matiņiem Vai-
naglapas 5, vainags stobrveidīgs, vainaga apmale stāva,' daivaina

līdz 1,5 cm diametrā, pie
katras daiviņas pamata
oranžsārts plankumiņš. Pu-

tekšņlapas 5. Augļlapas 5,
sēklotne augšēja, irbuļi viena

auga ziediem var būt da-
žāda garuma (heterostilija).
Auglis daudzsēklu pogaļa,
atveras ar 10 zobiņiem. (69.
att.)

Aug pļavās, pakalnos,
mežmalās. Bieži. Zied no

aprīļa līdz jūnijam.
Izmanto saknes, ziedus,

lapas, lakstus. Lapas ievāc,
kad augi beidz ziedēt un ta-

jās visvairāk askorbīnskābes.
Saknes ievāc pavasarī vai
rudenī, kad auga virszemes
daļas nonīkušas. Lapas žāvē
cik vien iespējams strauji
ēnainā atklātā vietā, labi vē-

dināmā telpā vai mākslīgā
siltumā. Ja lapas ātri izžāvē
100—130° temperatūrā, sa-

glabājas līdz 95% askorbīn-
skābes. Izžuvušajām lapām
jābūt pelēcīgi zaļā krāsā.

69. att. Gaiļbiksītes — Pri-
mula veris L., gaiļbiksīšu
zieds un augsto primulu —

P. elatior Grufb. zieds (pa
kreisi).
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levāktajām saknēm vispirms notīra zemes, nomazgājot aukstā ūdenī,
tad žāvē atklātā vietā ēnā vai vēdināmā telpā.

Sastāvs. Triterpēnsaponīns primulskābe (primulagenīns A+ glikoze-f-
--t-galaktoze + ramnoze + glikuronskābe; saknēs s—lo, lapās 2%). fenol-

glikozīdi primverīns (primverozīds; 2-oksi-4-metoksibenzoskābes metil-

ēsteris+ primveroze), primulaverīns (primverīna izomērs; primulavero-
zīds; 2-oksi-5-metoksibenzoskābes metilēsteris+ primveroze), šos abus

glikozidus šķeļ ferments primverāze (identiska betulāzei, kas ir

dažu bērzu sugās, Gaultheria procumbens v. c.), ēteriskās el Jas
(0,08%; sakņu ēterisko eļju galvenais komponents 2-oksi-5-metoksiben-

zoskābes metilēsteris), d-volemīts (septiņvērtīgs spirts), lizocīms (zie-
dos), flavonoīdi (ziedos), karotinoīdi (ziedos 4,7 mg%. lapās 3 mg%),
askorbīnskābe (lapās līdz 5,9%).

Lieto kā atklepošanas līdzekli pie elpas ceju iekaisumiem, bronhī-

tiem, pneimonijām, garā klepus, kā diurētisku un sviedrēšanas līdzekli

(sakņu uzlējumu, pulveri), pie hipovitaminozēm,avitaminozēm (kad jū-
tams vispārējs nogurums, ēstgribas trūkums, kad parādās ādas raup-

jums, smaganu asiņošana, hipohroma anēmija, dispepsija, hemorāģiskās

diatēzes, pavājinās redze), arī profilaktiski (lapu uzlējumu, pulveri).
Tautas medicīnā lieto pie plaušu tuberkulozes un citām plaušu sli-

mībām, pie astmas (saknes, ziedus — uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdamka-

roti sasmalcinātu sakņu, pavāra 15 minūtes, pasaldina ar cukuru vai

medu, lieto pa ēdamkarotei 4—5 reizes dienā; uz 1 glāzi verdoša ūdens

ņem 5 tējkarotes sausu ziedu, ļauj 15—20 minūtes ievilkties, lieto pa

ēdamkarotei 4—5 reizes dienā), kā sviedrēšanas līdzekli saaukstēšanās

gadījumā, pie iesnām, drudža, klepus, krūšu sāpēm (ziedu uzlējumu),
pie bezmiega, trīces, epilepsijas, paralīzēm un citiem nervu sistēmas

traucējumiem, pie sirds vājuma, aizdusas, migrēnas, galvas reiboņiem
(ziedu uzlējumu — uz I glāzi verdoša ūdens ņem 10 tējkarotes —

ap 10 g ziedu, ļauj 15—20 minūtes ievilkties, lieto pa XU glāzei
3—4 reizes dienā), pie nieru un urīneeļu iekaisumiem, reimatisma,
locītavu sāpēm, pie kroniskiem vēdera aizcietējumiem (sakņu novārī-

jumu); ārīgi lieto pie zobu sāpēm (etiķī nostāvinātas saknes).

Inf. rad. Pri/nulae 6,0—10.0:200,0 lieto pa ēdamkarotei, eks-

traktu — Extr. rad. Pri/nulae (Primulenum) pa 1 tabletei (0,3) 3 vai

4 reizes dienā.

Lapu uzlējumam uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 5 g lapu pulvera,
Jauj 20—30 minūtes stāvēt, pieliek vitamīnu stabilizācijai 1 g vārā-

mās sāls, izlieto vienā dienā (šāds uzlējums satur 0,03—0,035 g as-

korbīnskābes; jāuzglabā tumšā vietā; neglabāt ilgāk kā 1 dienu).
Primulu lapu pulveri — Pulvis foliorum Primuiae lieto pa 5 g dienā

(savāra '/a glāzē verdoša ūdens, izlieto vairākās reizēs dienā).

Gaiļbiksītes un augstās prīmulas ir maigs atklepošanas līdzeklis

(aktīvākas kā senega un ipekakuāna), tās reflektoriski pastiprina
bronhu gļotu dziedzeru sekrēciju, tām ir spazmolītiska, sedatīva, sā-

pes remdinoša, diurētiska un viegli laksatīva darbība. Prīmulas ir

oficināla droga daudzās zemēs, arī pie mums. Homeopātijā izmanto

visu ziedošu svaigu augu.

GAIĻPIEŠI, AUGSTIE — DELPHINIUM ELATUM L.

(bruņniekpieši)

Droga: Augsto gaiļpiešu laksti — Herba Delphinii elati

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs līdz 2 m augsts, dobs, vien-

kāršs vai ar nedaudz zariem. Lapas pamīšus, lapas plātnes ieapajas,
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70. att. Augstie gaiļpieši — Delphi-
nium elatum L.

dziļi staraini šķeltas vai dalītas 3—7

daļās, B—9 cm garas, 15—16 cm pla-
tas, lapas kāts tikpat garš vai garāks
nekā plātne. Ziedi dažādās spilgtās
krāsas, ap 2 cm gari, skrajos ķekaros
vai skarās. Apziedņa ārējā gredzenā
5, iekšējā 4 apziedņa lapas, augšējā
apziedņa lapa ar resnu piesi. Putekšņ-
lapas B—lo. Augļlapas 3—5, sēklotne

augšēja. Someņu kopauglī parasti 3

(reti 2 vai 5) someņi. (70. att.)
Aug mežmalās, klajumos. Ļoti

reti (Ogre, Koknese, Lielvārde, Krust-

pils, Taurupe). Ļoti bieži dārzos kul-

tivē dažādas šķirnes. Zied no jūnija
līdz augustam.

Izmanto ziedošu zaru galotnes.
Žāvē vēdināmā telpā vai mākslīgā sil-

tumā, pēc tam sagriež. Uzglabā slēgtā
iesaiņojumā, ievērojot noteikumus par
indīgo drogu uzglabāšanu. Drogā jā-
būt vismaz 40% lapām, ziediem un

pumpuriem. Elatīna saturam jābūt vis-

maz 0,12%.
Sastāvs. Alkaloīdi (saknēs 4%,

sēklās 2,5%, lakstos 1,3%) delfelīns,
delatīns, metillikakonitīns (sēklās), eldelins, elatīns, delsīns (likokto

nīns; lakstos).

Patreiz izmanto galvenokārt Delplunium confusutn M. Pop. (iegūst
Condelphinum), D. dictyocarpum DC. un D. semibarbatum Bien.

(iegūst Mellictinum). Homeopātijā izmanto D. staphisagria L. žāvētas
sēklas (Staphisagria).

Lieto pie patoloģiski paaugstināta muskuļu tonusa un kustību

traucējumiem (hiperkinēzēm, stinguma), kuru cēlonis centrālās nervu

sistēmas saslimšanas, traumas (parkinsonisms, spastiskas traumatis-

kas paralīzes, tetanuss), pie multiplas sklerozes, ķirurģijā (kopā ar

narkotikām, lai atslābinātu muskulatūru).

Mellictinum (metillikakonitīna hidrojodīdu) lieto sākumā pa 1 pul-
verim (0,02) līdz 3 (5) pulveriem dienā. Condelphinum lieto pa 1 tab-

letei (0,025) 1 vai 2 (3) reizes dienā (atkarībā no panesības un

efekta.)

Drīkst lietot tikai ārsta rūpīgā uzraudzībā.

Pareizi dozējot, nav novērojamas blakus parādības. Ja slimniekam

ir paaugstināta jutība vai arī preparātu pārdozējot, var parādīties
stiprs vājums, nomākta elpošana.

Elatīnam un metillikakonitīnam ir kurārei līdzīga darbība. Tie
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kontrindicēti pie miastenijas u. c. gadījumos ar muskuļu pazeminātu
tonusu, ja traucētas aknu, nieru funkcijas, pie sirds mazspējas.

Augstie gaiļpieši ir insekticīds augs — lieto pret blaktīm, utīm,
prusakiem. Šim nolūkam no saknēm gatavo uzlējumu 1 : 50—100, no

sēklām — 1 : 30—40, bet no lakstiem — 1 : 10. Šādā koncentrācijā

šķīdumi un drogas pulveris siltasiņu dzīvniekiem, ārēji lietojot, nav

bīstami Augu ienes telpās, lai atgaiņātu mušas u. c. kukaiņus.

GALEGAS, DZIEDNIECĪBAS - GALEGA OFFICINALIS L.

Droga: Galegu laksti — Herba Galegae
Daudzgadīgs, 40—70 (90) cm augsts lakstaugs. Lapas pamīšus,

nepāra plūksnaini saliktas, lapiņas s—lo5—10 pāri, tās lineāri lancetiskas,
1—4 cm garas, 0,4—1,5 cm platas, gals dzeloņsmails, mala gluda.
Pielapes bultveidīgas. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, blīvos, 8—27 cm

garos ķekaros lapu žāklēs. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, vainags tau-

riņveidīgs, gaiši zils, bāli zili violets, pat gandrīz balts, apmēram
1 cm garš. Putekšņlapas 10, kātiņi tām saauguši, tikai vienai pu-

tekšņlapai tas līdz pusei brīvs. Augļlapa i, sēklotne augšēja. Auglis
2—4 cm gara pāksts ar daudz sēklām. (71. att.)

Kultivē. Reti. Zied jūlijā, augustā. Dzimtene Vidusjūras ap-

gabals. Indīgs.
Izmanto ziedošus lakstus,

sēklas.

Sastāvs. Visās auga daļās
alkaloīdi un saponīni. Sēklās al-
kaloīds galegīns (izoamilēngua-
nidīns), luteolīns, flavongliko-
zīds galuteolīns; lakstos alkalo-

īds cU-peganīns, 2,3-(a-oksitri-
metilēn)-hinazolons, fitosterīni,

miecvielas, tannīni, rūgtvielas.
cukuri, taukas eļļas.

Lieto tautas medicīnā kā

labu diurētisku, sviedrēšanas un

laktogēnu līdzekli, pie cukura

diabēta (kā papildlīdzekli, ārstē-

jot ar insulīnu), kā antihelmintu

līdzekli.

Uzlējumam uz 1 glāzi ver-

doša ūdens ņem 1 tējkaroti lak-

stu, Jauj ievilkties 1 stundu, lieto

pa I—2 ēdamkarotēm 3 reizes

dienā. Sēklu uzlējumam uz

1 glāzi ūdens ņem V2—1 tējka-
roti sēklu (lieto pie diabēta).

Galegīns paaugstina asins

spiedienu, sašaurina asinsvadus.

71. att. Dziedniecības galegas-
Galega officinalis L.
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nomāc zarnu trakta motorikų, pastiprina piena sekrēciju, pazemina
cukura daudzumu asinīs; vietēji lietots, sašaurina acu zīmītes. Pega-
nīns ietekmē gludo muskulatūru (sk. vīrceles 2. sējumā).

GANDRENES — GERANIUM L.

(ģerānijas)

Daudzgadīgi vai viengadīgi (Roberta gandrenes) lakstaugi. Stum-

bri 15—50 (70) cm gari, ar matiņiem. Lapas pretējas, staraini šķel-
tas vai dalītas, 4—12 (17) cm garas un platas, rozetes lapas parasti
drīz nokalst. Pielapes nelielas. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi. Kaus-

lapas 5, ar matiņiem. Vainaglapas 5, brīvas. Putekšņlapas 10. Augļ-
lapas 5, sēklotnes 5, augšējas, irbuļi 5, paliek pie augļa un veido

garu augļa knābi. Auglis — piecu riekstiņu skaldauglis.
Zied no jūnija līdz augustam.

Asinssartas gandrenes — Geranium sanguineum L.

Droga: Asinssārto gandrcņu laksti — Herba Sanguinariae
Vainaglapas veselas, 1,3—2 cm garas, purpursarkanas vai asins-

sarkanas, galotnē bez jomas. Kauslapas ar dzeloņsmaili.

Aug sausos, gaišos mežos, mežmalās, krūmājos, kaļķainās aug-
snēs. Diezgan bieži.

Meža gandrenes — Geranium silvaticum L

Vainaglapas sārti violetas, veselas, 1,3—1,5 (2) cm garas, galotne
ar jomu. Putekšņlapu kātiņi pie pamata lancetiski. Kauslapas ar dzie-

dzermatiņiem un 0,2—0,3 cm garu dzeloņsmaili. Ziedi pēc noziedēša-

nas stāvi.

Aug gaišos mežos, mežmalas, krūmājos. Diezgan bieži.

Pļavas gandrenes — Geranium pratense L.

Vainaglapas zili violetas, 1,0—2,2 cm garas, galotne ar jomu.
Putekšņlapu kātiņi pie pamata plati olveidīgi, uz augšu strauji sašau-

rinās. Kauslapas ar dziedzermatiņiem un 0,2—0,4 cm garu dzeloņ-
smaili. Ziedi pēc noziedēšanas noliekušies. (72. att.)

Aug mitrās pļavās, krūmājos, mežos. Ļoti bieži.

Purva gandrenes — Geranium palustre L.

Vainaglapas violeti sārtas, 1,3—1,7 cm garas, bez jomas vai

ar nelielu jomu, ziedu kāti (arī stumbrs) bez dziedzermatiņiem (meža

un pļavas gandrenēm ir dziedzermatiņi). Putekšņlapu kātiņi pie pa-

mata pakāpeniski platāki. Kauslapas ar 0,2—0,3 cm garu dzeloņsmaili.
Aug grāvjos, mitrās pļavās, krūmājos. Ļoti bieži.

Izmanto lakstus, saknes.

Sastāvs. Geranium pratense L. ziedos līdz 10,3% miecvielu; stum-

bros līdz 4%. saknēs līdz 38%, lapās —
B—l9 mg% karotina, līdz

22 mg% C vitamīna; sakneņos krāsvielas, līdz 29% kalcija; stumbros

alkaloidu zīmes. G. sanguineum L. saknēs ap 30% miecvielu. Sastāvs

maz noskaidrots.

Ēteriskajās eļļās geraniols, nerols. Pretaudzēju aktivitāte (Gera-
nium pratense L.)
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72. att. Pļavas gandrenes — Geranium pratense L. (pa kreisi), Ro-

berta gandrenes — G. robertianum L. (pa labi).

Lieto tautas medicīnā pret asiņošanām (pēc dzemdībām, menstruā-

ciju periodā, pie plaušu asiņošanas v. c), pie kuņģa un zarnu trakta

iekaisumiem, caurejām, dizentērijas, pie nierakmeņu slimības, podag-
ras, reimatisma, pret krampjiem, bezmiegu, kā antitoksisku līdzekli

saindēšanās gadījumos, pie audzējiem (uz 2 glāzēm novārīta atdzi-

suša ūdens ņem 2—4 tējkarotes sausu lakstu, ļauj 8 stundas stāvēt,
lieto pa V2—V 3glāzei 3 vai 4 reizes dienā; uz I—P/2 glāzi ūdens

ņem 30 g sakņu vai 5 ēdamkarotes sausu lakstu, lieto pa ēdamkaro-

tei ik pēc I—2 stundām pie asiņošanas; svaigu lakstu sulu lieto pa
20—30 pilieniem ik pēc 2—3 stundām); ārīgi lieto pie brūču asiņoša-
nas (lakstu pulveri), pie strutojošām brūcēm, čūlām, pie strutojošām
ādas slimībām, ekzēmām, niezēm (lakstu novārījumu apmazgāšanai,

apliekamiem), pie ēdēm (lakstu pelnus sajauktus ar krējumu), pie
kaulu lūzumiem (lakstu novārījuma vannas), pie angīnas, sievietes

dzimumorgānu iekaisumiem (lakstu vai sakņu novārījumu skaloša-

nai), pret matu izkrišanu (mazgā matus lakstu novārījumā), pret
zobu sāpēm (saberztas lapas).
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Roberta gandrenes — Geranium robertianum L.

Droga: Roberta gandreņu laksti — Herba Geranii robertiani

Lapas dziļi staraini dalītas 3 vai 5 dalās, tās savukārt plūksnaini
dalītas vai šķeltas, galotnes plūksna ar garu kātu, tālab lapas šķiet
staraini saliktas. Vainaglapas gaišāk vai tumšāk rožainas, 0,8—1.5

cm garas, ziedi parasti pa divi kopā 2—7 cm garā kātā. Ziedu kāti

ar dziedzermatiņiem. Kauslapas ar dziedzermatiņiem un 0,1 —0,2 cm

garu dzeloņsmaili. (72. att.)
Aug mitros, ēnainos mežos, krūmājos. Diezgan bieži.

Izmanto ziedošus lakstus (nevāc zarus, kur aizmetušies augli).
Sastāvs. Geranīns, miecvielas (19—44%), ēteriskās eļļas, ciete,

sveķi. Auga ēteriskajām eļļām nav patīkama smarža.

Lieto tautas medicīnā pret asiņošanu, caureju, dizentēriju, pie
gremošanas trakta, urīnpūšļa iekaisuma, pie bronhīta, angīnas; ārīgi
lieto pie mastīta (svaiga auga sulu), reimatisma, ģikts, pie ekzēmām,
rozes, pie slikti dzīstošām, strutojošām brūcēm.

Roberta gandreņu dziedzermatiņi var izraisīt ādas iekaisumu. In-

sekticīds augs — lieto pret blaktīm (auga novārījumu).
Gandreņu darbība ir savelkoša, pretiekaisumu, antiseptiska, sāpes

remdinoša, pretasiņošanas, tās šķīdina sāļu nogulsnējumus pie nier-

akmeņu slimības, podagras. Visvairāk skaidrota pļavas gandreņu dar-

bība un sastāvs; to lakstu ekstrakts (izmēģinājumos ar dzīvniekiem)
maz toksisks, neizraisa iekaisumus, atkarībā no devas lieluma tam

sedatīva vai nomācoša darbība.

GĀRŠAS, PODAGRAS — AEGOPODIUJU PODAGRARIA L.

Drogas: Gāršu laksti — Herba Aegopodii podagrariae
Gāršu saknes — Radix Aegopodii podagrariae

Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi īsi. Stumbrs dobs, 50—100 cm

augsts. Lapas pamīšus, vienkārt (augšējās) vai divkārt trīsstaraini

plūksnaini dalītas, plūksnas iegareni olveidīgas, 4—12 cm garas, 1,5—
7 cm platas, virspusē kailas, apakšpusē ar matiņiem. Ziedi balti, div-

dzimumu un arī viendzimuma, čemuros. Vīkala un vīkaliņa nav (reti
ir I—3 vīkala lapas). Kauslapas 5, saaugušas, kausa zobiņi nema-

nāmi, vainaglapas 5, brīvas. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne

apakšēja, irbuļi 2, augļu laikā nolīkuši. Skaldauglis ar pavedienveidī-
gām ribiņām. (73. att.)

Aug sētmalēs, krūmājos, grāvjmalās. Ļoti bieži. Zied no jūnija
līdz augustam.

Izmanto ziedošus lakstus un saknes, kuras ievāc rudenī vai agri

pavasarī.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas, askorbīnskābe (lakstos jūnijā, jūlijā 39—

44%, septembrī 05—109 mg%), nedaudz alkaloidu.

Lieto tautas medicīnā pie hipovitaminozēm (jaunas garsu lapas kā

salātus, biezeņus, pie zupām), pie kuņģa-zarnu trakta, nieru un urīn-

pūšļa saslimšanām, pie reimatisma, podagras (uz 2 glāzēm verdoša

ūdens ņem 3 tējkarotes lakstu, ļauj 2 stundas ievilkties, lieto pa
V 2glāzei 4 reizes dienā pirms ēšanas); ārīgi lieto pie ādas iekaisu-

miem, pie augoņiem, reimatisma, podagras (svaigu sasmalcinātu lapu
apliekamos, kompreses), pie brūcēm.

Gāršu darbība ir diurētiska, mīkstinoša, pretiekaisumu, sāpes rem-

dinoša, dziedinoša.
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GAULTĒRIJAS, ZVILNĀJU - GAULTHERIA PROCUMBENS L.

Droga: Gaultēriju lapas — Folia Gaultheriae procumbens
Mūžzaļš, smaržīgs krūmiņš. Stumbri guloši vai pacili, zari stāvi,

līdz 15 cm augsti. Lapas pamīšus, ādainas, otrādi olveidīgas vai

eliptiskas, kailas, spīdīgas, 1,5—5 cm garas. Ziedi divdzimumu, akti-

nomorfi, pa vienam lapu žāklēs. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, baltas

vai ar rožainu nokrāsu, 0,4—0,6 cm garas, saaugušas, vainags pokal-
veidīgs. Putekšņlapas 10, putekšnīcas ar 4 radziņiem, putekšņlapu kā-

tiņi ar matiņiem. Augļlapas 5. Sēklotne augšēja. Auglis gaiši sārta,

pieccirkņu pogaļa, to apņem sulīgais kauss. (73. att.)
Audzē kā krāšņuma augu. Zied no jūnija līdz augustam, sep-

tembrim. Dzimtene Ziemeļamerika. Kultivē Maskavas, Ļeņingradas ap-
kārtnē (no 1762. gada).

Izmanto visu augu.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas, tajās līdz 90—99% metilsalicilāts, heptil-

aldehīds, gaulterīns, betulāze; miecvielas, gļotvielas, arbutīns, erikolīns,
cukuri.

Lieto ārīgi pie akūta locītavu reimatisma, neiraļģijām.
Tautas medicīnā lieto pret astmu.

73. att. Podagras gārsas — Aegopodium podagraria L. (pa kreisi),

zvilnāju gaultērjas — Gaultheria procumbens L.
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Gaukeriju ej|u — Oleum Gaultheriae ieberzē āda, tā viegli uz-

sūcas.

Homeopātijā izmanto žāvētas lapas (Gaultheria).
Metilsalicilāts mazāk toksisks kā nātrija salicilāts. Heptilaldehīds,

kas iegūts no gaulteriju naturālajām e||ām, ir ļoti aktīvs, ar izteiktu

inhibitoru darbību pie piena dziedzeru spontāniem audzējiem (izmēģi-
nājumi ar dzīvniekiem; Strongs, 1934., 1936., 1938., Herejs, Kuks,
1941.). Darbības mehānisms nav noskaidrots.

Gaulteriju ēteriskajām e|lām piemīt izteikta baktericīda un fungi-
cidą aktivitāte. Metilsalicilātu gaulteriju eļļā (vintergrīneļjā) atrada

1844. gadā; tagad to iegūst sintētiski (mākslīgā vintergrīne||a).

GELSEMIJAS, MŪŽZAĻĀS — GELSEMIUM SEMPERVIRENS Ait.

Droga: Gelsemiju sakneņi — Rhizoma Gelsemii

Mūžzaļš krūms. Stumbri tievi, vijīgi. Sakneņi resni, gumaini. La-

pas pretējas, vienkāršas, veselas, ādainas. Ziedi divdzimumu, akti-

nomorfi, 3—5 cm gari, pa vienam lapu žāklēs. Vainags zvanveidīgs,
iedzelteni balts. Auglis pogaļa. Sēklas spārnainas.

Aug Ziemeļamerikas dienvidos. Centrālajā Amerikā.

Izmanto sakneņus ar saknēm. Augs ļoti indīgs.
Sastāvs. Alkaloīdi gelsemīns (ar strihnīnam līdzīgu darbību), gel-

semoidīns (darbība sedatīva), gelseminīns (darbība līdzīga koniīna

darbībai); sveķi.
Lieto kā strihnīna aizvietotāju. Homeopātijā izmanto svaigus sak-

neņus.

Gelsemiju preparātus iekšķīgi lieto pie neiraļģijām, pret zobu sā-

pēm (Amerikā). Tie ļoti indīgi — 2 tējkarotes ekstrakta var radīt

smagu saindēšanos; nāve iestājas elpošanas paralīzes dēļ.

GENCIĀNAS — GENTIANA L.

Lakstaugi. Lapas vienkāršas, veselas, pretējas, mala gluda, dzīs-

lojums lokveidīgs. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi. Kauslapas 5, sa-

augušas. Vainaglapas 5, saaugušas, vainags stobrveidīgs. Putekšņ-
lapas 5. Tikai krustainajām genciānām visas zieda daļas pa četri.

Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Auglis pogaļa.

Dzeltenās genciānas — Gentiana lutea L.

Droga: Dzelteno genciānu saknes — Radix Gcniianae rubrae

Daudzgadīgs augs. Stumbrs 40—100 (140) cm garš. Lapas plati
eliptiskas, līdz 30 cm garas, 15 cm platas. Ziedi pa 3—lo pušķos
stumbra galotnē. Vainaglapas zelta dzeltenas, ap 2,5 cm garas, vai-

nags gandrīz riteņveidīgs, ar īsu stobriņu.
Kultivē kā ārstniecības un krāšņuma augu. Reti. Zied jūlijā,

augustā. Pirmoreiz zied trešajā, ceturtajā gadā vai tikai 10 gadu ve-

cumā. Savvaļā Karpatos.
Izmanto sakneņus ar saknēm. Žāvē strauji 50—60° temperatūrā
Sastāvs. Glikozīdi genciopikrīns, genciīns (genciozīds; izogencio-

zīns + glikoze + ksiloze), gencizīns (1,7-dioksi-3-metoksiksantons);
genciamarīns, geneiakaumols, gencianoze (trisaharīds: fruktoze +
+ 2 glikozes); alkaloīdi gencianadīns, gencianīns, oliverīns, gencia-
nanīns, gencianamīns, taukas ejļas (līdz 6%), genciosterīns, daudz
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74. att. Krustainās genciānas — Gentiana cruciata L. (pa kreisi),
tumšzilās genciānas — G. pneumonantheL. (pa labi).

pektīnvielu, krāsvielas, sveķi; askorbīnskābe (ziedos 0,22%, lapās
0,71%, stumbros 0,41%). Nav cietes.

Lieto pie gremošanas traucējumiem (it īpaši kroniskiem), ēstgri-
bas uzlabošanai, pie caurejām, mazasinības, kā žultsdzinēju (gen-
ciānu tinktūru — Tincturae Gentianae pa 20—30 pilieniem pirms ēša-

nas; novārījumu — Dcc. rad. Gentianae 10,0—200,0 pa ēdamkarotei).
Tautas medicīnā lieto arī pie grēmām, vēdera aizcietējumiem, pie

plaušu tuberkulozes un citām plaušu slimībām (uz 2 glāzēm novārīta

atdzisuša ūdens ņem V2tējkaroti sausas drogas, ļauj 8 stundas stā-

vēt, izkāstu lieto pa V 2glāzei 3 vai 4 reizes dienā pirms ēšanas;
uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdamkaroti drogas, pavāra, ļauj atdzist, iz-

kāstu lieto pa 1 ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā pirms ēšanas),

pie malārijas, podagras, reimatisma, artrītiem (uz 1 glāzi ūdens ņem

1 tējkaroti drogas, uzvāra, ļauj vairākas stundas stāvēt, lieto pa '/*

glāzei 3 vai 4 reizes dienā pirms ēšanas); ārīgi lieto pie strutojošām

brūcēm; pret kāju svīšanu un netīkamu smaku (kāju vannas — uz

1 / ūdens ņem 2 ēdamkarotes drogas, ļauj 1 stundu stāvēt, tad izkāš).
Genciānas ir vēdera un ēstgribas tēju sastāvā. Homeopātijā iz-

manto svaigus sakneņus.
Genciānas mazās devās stimulē gremošanas sulu sekrēciju, lielās

turpretim samazina to. Sauss ekstrakts, it īpaši sakņu pulveris izraisa

gāzu rašanos. Tās ir baktericīdi un helmintocīdi aktīvas.
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Krustāmas genciānas — Gentiana cruciata L.

Droga: Krustaino gencianu sakneņi ar saknēm — Rhizoma curn

radicibus Gentianae cruciatae

Daudzgadīgs augs. Stumbrs 15—30(50) cm garš. Lapas lancetiski

ovālas vai eliptiskas, 3—B cm garas, 1,5—2,5 cm platas, visgarām
stumbram un rozetē, dzīslas 3 vai 5. Vainaglapas, kauslapas un pu-
tekšņlapas četras. Vainags nedzidri zili violets, 2—3,5 cm garš, ziedi

pa vairākiem augšējo lapu žāklēs vai stumbra galotnē. (74. att.)

Aug pļavas, upju krastos, pakalnos. Diezgan reti. Zied no jū-

nija līdz augustam.

Izmanto sakneņus un saknes.

Sastāvs. Alkaloīds gencianīns v. c, rūgtviela genciopikrīns, krās-

viela gencizīns, trisaharīds gencianoze, ēteriskās un taukas eļļas, as-

korbīnskābe (lapās 200 mg%). Sastāvs nav pilnībā noskaidrots.

Lieto ēstgribas un gremošanas uzlabošanai (krustaino genciānu
ekstraktu — Extracti fluidi Gentianae cruciatae pa 20—30 pilieniem
3 reizes dienā pirms ēšanas). Tautas medicīnā lieto kā žultsdzinēju,

vieglu caurejas un diurētisku līdzekli (uz 3 glāzēm ūdens ņem 2 tēj-
karotes drogas, pavāra kādas 10 minūtes, ļauj 1 stundu stāvēt, lieto

izkāstu pa V 2glāzei 3 reizes dienā V 2stundu pirms ēšanas), pie
sirds slimībām, plaušu tuberkulozes un citām plaušu slimībām, pie
malārijas, podagras, reimatisma, artrīticm, skrofulozes; ārīgi lieto pie

strutojošām brūcēm, čūlām (apmazgā ar novārījumu, apkaisa ar sakņu
pulveri).

Rūgtās genciānas — Gentiana amarella L.

Divgadīgs augs. Stumbri 14—40 cm gari. Rozetes lapas lāpstvei-
dīgas, 1—1,5 cm garas. Ziedi nedzidri violeti, 0,9—2 cm gari.

Aug pļavās, ūdeņu krastmalās. Ne bieži. Zied no maija līdz

septembrim.

Izmanto lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie malārijas (lakstu novārījumu).

Tumšzilās genciānas — Gentiana pneumonanthe L.

Daudzgadīgs augs. Stumbrs 15—45 cm garš. Lapas lancetiskas,

3_7 cm garas, 2—6 cm platas, ar 1 dzīslu. Rozetes lapu nav. Ziedi

pa vienam, retāk pa diviem augšējo lapu žāklēs. Vainags spilgti zils,

3,5—5 cm garš. (74. att.)

Aug mitrās pļavās, krūmmalās. Diezgan reti. Zied no jūlija līdz

septembrim.
Izmanto saknes un visu augu, ko ievāc ziedu laikā.

Sastāvs. Alkaloīds gencianīns, glikozīds genciopikrīns, genciamarīns,

sveķi, gļotviclas, lapās daudz askorbīnskābes. Sastāvs maz izpētīts.

Lieto tautas medicīnā pie nervu slimībām, vispārēja spēku apsī-

kuma, gremošanas traucējumiem, ēstgribas rosināšanai, pret vēdera

sāpēm (uz 1 glāzi ūdens ņem 1 tējkaroti sagrieztu sakņu vai sasmal-

cinātu visu augu, pavāra kādas 10 minūtes, dzer pa Va—Va glāzei

3 reizes dienā pirms ēšanas), pie drudža, podagras, skrofulozes.
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GIMNADĒNIJAS, ODU — GYMNADENIA CONOPSEA (L.) R. Br.

Droga: Orhideju gurni jeb saleps — Tubera Salep
Daudzgadīgs augs. Gurni plakani, pirkstveidīgi šķelti 4—6 dalās.

Stumbrs stāvs. Lapas 4—7, lapas plātne lineāri Tancetiska, 7—20 cm

gara, 0,5—2 cm plata, mala gluda, gals smails. Ziedi zigomorfi, div-

dzimumu, tie blīvā, 4—15 cm garā vārpā. Apziedņa lapas 6 (pa 3 di-

vos gredzenos), violeti sārtas vai purpursarkanas, reti tās baltas; ārē-

jās apziedņa lapas 4—5 mm garas. lekšējā gredzena malējās apziedņa
lapas un ārējā gredzena vidējā apziedņa lapa saliecas un izveido «ce-

puri»; piesis pavedienveidīgs, apmēram divas reizes garāks nekā sēk-

lotne. Putekšņlapa 1. AugĮlapas 3, sēklotne viencirkņa, apakšēja,
sagriezusies. Pogaļā daudz sēklu. (75. att.)

Aug pamitrās pļavās, mežmalās, krūmājos. Diezgan bieži. Zied

jūnijā, jūlijā.
Izmanto gurnus.

Sastāvs. Gļotvielas, ciete u. c. ogļhidrāti, lakstos glikozīds loro-

glosīns.
Lieto tāpat kā dzegužpuķu gurnus (sk. 204. lpp.). Tautas medicīnā

lieto kā abortīvu līdzekli (iepriekšējā gada gurnu uzlējumu), un ap-

augļošanās sekmēšanai (jaunos gurnus); ārīgi lieto kā labu dziedi-

nošu līdzekli pie abscesiem, furunkuļiem, karbunkuliem (pienā sasau-

tētus gurnus).

ĢIPSENES, SKARAINAS — GYPSOPHILA PANICULATA L.

Droga: Baltās ziepjusaknes — Radix Saponariae alba

Daudzgadīgs lakstaugs. Sakne resna. Stumbrs ļoti zarains, 40—

100 cm augsts. Ziedkopas zari kaili. Lapas pretējas, vienkāršas, ve-

selas, sēdošas, lineāri lancetiskas vai lancetiskas, 2—7 cm garas,
0,3 —0,8 cm platas, dzīslas 3—5, mala gluda, gals smails. Ziedi plašās,
zarainās skarās, divdzimumu vai viendzimuma. Kauslapas 5, saaugu-
šas, kauss I—2 mm garš. Vainaglapas 5, baltas, 2—4 mm garas, ve-

selas. Putekšņlapas 10. Augļlapas 2, sēklotne augšēja, irbuļi 2. Pogaļa
atveras ar 4 zobiņiem. (75. att.)

Aug norās, atmatās, rudzu laukos. Reti. Bieži kultivē. Zied no

jūlija līdz septembrim. Indīgs.
Izmanto ziedošus lakstus, saknes.

Sastāvs. Saknēs triterpēnsaponīni, miecvielas, cukuri, organiskās
skābes, kalcijs, magnijs, bārijs, berilijs, mangāns, hroms, titāns, varš.

Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā kā sviedrēšanas un atklepošanas līdzekli

(mazās devās), kā vemšanas, caurejas un diurētisku līdzekli, pret
krampjiem, pie aknu slimībām, pie dzeltenās kaites, kā asinstīrītāiu

līdzekli pie kroniskiem ādas izsitumiem, pret zobu sāpēm.

Ģipseņu saponīni ir preparāta Solutanum sastāvdaļa, lieto pie bron-

hiālās astmas (ražo Cehoslovakijā).
Acanthophyllum paniculatum Rgl. u. c. akantlapu saknēs ap 30%

saponīnu (droga: Radix Saponariae alba turkestanica); aug Vidusāzi-

jas stepēs. Tie ir bagātākie saponīnu augi Padomju Savienībā.

No Klusā okeāna ģipsenēm — Gypsophila pacifica Kpm. izdalīts

triterpēnsaponīns gipsozīds ar antisklerotisku aktivitāti, tas uzlabo

sirds darbību, nomierinoši ietekmē centrālo nervu sistēmu.
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75. att. Odu gimnadēnijas — Gymnadenia conopsea (L.)
R. Br.
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GLADIOLAS — GLADIOLUS L

Daudzgadīgi augi ar bumbu|sīpolu. Lapas vienkāršas, veselas, zo-

benveidīgas, ar paralēlu dzīslojumu, mala gluda, gals smails. Ziedi

divdzimumu, aktinomorfi, vienpusējā ķekarā. Apziedņa lapas 6, visas

gandrīz vienādas. Putekšņlapas 3. Augļlapas 3, sēklotne apakšēja.
Auglis pogaļa ar daudz sēklām.

Jumstiņu gladiolas — Gladiolus imbricatus L.

Bumbuļsīpols 1—1,5 cm diametrā. Stumbrs līdz 70 cm garš, lapas
2 vai 3, šauri lineāras, 0,5—1,5 cm platas. Ķekarā 3—7(9) purpur-

violeti ziedi. (76. att.)
Au g mitrās, purvainās pļavās, krūmmalās. Ne bieži, bet vietām

lielā daudzumā. Zied jūnijā, jūlijā.
Izmanto bumbuļsīpolus, lapas. Žāvē tiklīdz novāc un ātri, opti-

mālā temperatūra 80—100°.

Sastāvs. Askorbīnskābe (lapās 300—1750 mg%, ziedos ap
300 mg%, bumbuļsīpolos ap 75 mg%). Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pret cingu (lapas), pie skrofulozes, urīnak-

76. att. Skarainās ģipsenes — Gypsophila paniculata L. (pa kreisi),
jumstiņu gladiolas — Gladiolus imbricatus L. (pa labi).
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meņicm, piena sekrēcijas veicināšanai (uz P/2 glāzēm ūdens ņem 2

lējkarotes bumbuļsīpolu, ļauj 1 stundu ievilkties, izkāstu lieto pa
ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā); ārīgi lieto pie brūcēm, čūlām, pret
zobu sāpēm (sasmalcinātus svaigus bumbuļsīpolus).

Parastās gladiolas — Gladiolus communis L.

Izaudzētas ļoti daudzas šķirnes ar dažādas krāsas ziediem, lapām,
bumbuļsipoliem. Audzē kā krāšņuma augu. Ļoti bieži.

Izmanto lapas.
Sastāvs. Askorbīnskābe (800—1700 mg%).
Lieto ka vitamīnu avotu. Gladiolu lapu vitamīnu dzēriens ir la-

bāks nekā skuju (tam nav rūgtuma, sveķu smaržas un piegaršas),
tajā 4—6 reizes vairāk C vitamīna. Vitamīnu dzērienu no gladiolām
var gatavot divējādi. Sausas gladiolu lapas sagriež 0,2—0,5 cm lie-

los gabaliņos, stikla vai citā nemetāla traukā aplej ar novārītu ūdeni

(uz glāzi ūdens, t. i., 250 ml ņem 4 g drogas), Jauj 30—45 minūtes

stāvēt un ik pa laikam apmaisa, dienas devu izlieto tūlīt, kad izkāš,

jo stāvot daudz vitamīnu noārdās. Tādā pašā attiecībā sasmalcinātas

gladiolu lapas var apliet ar verdošu ūdeni, Jauj piecas sešas minutes

stāvēt (ieteicams pielikt nedaudz citronskābi, vīnakmeņskābi vai ap-
tieku sālsskābi), garšu var uzlabot ar medu, ievārījumu. Ar šādu dau-

dzumu gladiolu lapu pietiek, lai organisms uzņemtu dienai nepiecie-
šamo C vitamīna daudzumu.

GLAUCIJAS — GLAUCIUM Ad.

Droga: Glauciiu laksti — Herba Glaucii

Lakstaugi Saknēs bezkrāsaina piensula. Lapas pamīšus, plūk-
snaini šķeltas vai dalītas, sēdošas vai ar kātu (rozetes lapas). Ziedi

divdzimumu, aktinomorfi, pa vienam zaru galos. Kauslapas 4. Vai-

naglapas 4. Putekšņlapas daudz. Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Aug-
lis pāksteņpogaļa ar kārpveidīgiem izcilnīšiem.

Dzeltenas glaucijas — Glaucium flavum Crantz

Divgadīgs augs. Stumbri 20—50 (70) cm gari, gandrīz kaili. Pum-

puri kaili vai ar nedaudziem sarveidīgiem matiņiem. Lapas sekli

plūksnaini šķeltas. Ziedi dzelteni, vainaglapas 2—3,5 cm garas.

Audzē kā krāšņuma augu. Savvaļā Krimā, Kaukāzā u. c. Zied

no jūnija līdz augustam.

Ragainās glaucijas — Glaucium corniculatum (L.) Curt.

Viengadīgs vai divgadīgs augs. Stumbri 10—20 (50) cm gari, ar

matiņiem. Lapas 1—2,5 cm garas. Ziedi oranždzelteni, sarkani, pie

vainaglapu pamata mēdz būt tumšāks plankums. Jauna pogaļa ar

matiņiem, vēlāk kaila.

Aug laukos, ceļmalas. Reti. Zied no jūnija līdz augustam.
Izmanto lakstus.

Sastāvs. Glaucium flavum Crantz alkaloīdi glaucīns, koridīns, izo-

koridīns, helidonīns, protopīns, allokriptopīns, aurotenzīns, norhelido-

nīns, helirubīns, sangvinarīns, heleritrīns u. c; G. corniculatum (L.)
Curt. koridīns, izokoridīns, helidonīns, protopīns, allokriptopīns, berbe-
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rīris, helirubīns, sangvinarīns, heleritrīns u. c. Sastāvs maz noskaid-

rots.

Lieto kā atklepošanas un nomierinošu līdzekli pie augšējo elpas
ceļu iekaisumiem, akūta un kroniska bronhīta, pleirīta, tuberkulozes

un plaušu vēža, pie gara klepus, bronhiālās astmas, hipertoniskās sli-
mības agrajās stadijas.

Glaucini hydrochloridum lieto pa 0,05 g 2 vai 3 reizes dienā pēc
ēšanas; bērniem dod pa 0,01—0,03 g. Dažreiz mēdz būt blakus parā-
dības — nelabums, galvas reiboņi. Atšķirībā no kodeīna nenomāc

elpošanu, zarnu trakta motorikų. Līdzīgu pieparātu Glauventum ražo

Bulgārijas Tautas Republika.

GLEDIČIJAS, TRISĒRKŠĶU — GLEDITSCHIA TRIACANTHOS L,

Vasarzaļš, 20—40 m augsts koks. Zari ar spēcīgiem, 30 cm gariem

un garākiem ērkšķiem. Lapas pamīšus, pāra plūksnaini saliktas,
14—20 cm garas, lapiņu B—ls8—15 (17) pāri, tās gareni lancetiskas, div-

kārt saliktajām lapām 0,8—1,5 cm garas, vienkārt saliktajām 3 (4)

cm garas, mala gluda vai neizteikti zobaina. Ziedi viendzimuma, reti

divdzimumu, aktinomorfi, smaržīgi, blīvos ķekaros lapu žāklēs. Kaus-

lapas 3—5, saaugušas. Vainaglapas 3—5, neuzkrītošas, zaļganas, vai-

nags tauriņveidīgs. Putekšņlapas 6—lo. Augļlapa 1, sēklotne augšēja.
Auglis pāksts.

Audze kā krāšņuma augu. Ļoti reti. Zied no maija līdz jū-
lijam. Dzimtene Ziemeļamerikas austrumi.

Izmanto jaunas lapas, ievāc plaukšanas laikā. Tautas medicīnā

lieto arī saknes (apmēram pirksta resnuma) un pākstis.

Sastāvs. Alkaloīds triakantīns (jaunās lapās līdz 1%, ziedos 0,3%),
askorbīnskābe (lapās un aug|os 100—400 mg%), pākstīs epikatehīna
glikozīds, flavonoīdi akramerīns, olmelīns, fustīns, fizetīns, neno-

skaidroti saponīni. Pākšu vārsnēs antraglikozīdi (2,6%), miecvie-

las (3,1%), K vitamīni. Sēklu endospermā mannogalaktāns (šķeļas

galaktozē un mannozē), gļotvielas.
Lieto pie čūlas slimībām, spastiskicm kolītiem, kroniskiem vēdera

aizcietējumiem, kronisku holecistītu saasināšanās periodā, pie bronhi-

ālās astmas un hipertoniskās slimības I un II stadijā (ar stenokar-

diju; G. Gubiņa).

Tautas medicīnā lieto arī pie kroniskiem poliartrītiem (uz V 2/

ūdens ņem sarīvētas svaigas saknes un karsē, neuzvarot; atstāj dien-

nakti stāvēt, tad atkal karsē un tāpat kā iepriekš neuzvara; ļauj vēl

3 dienas ievilkties; lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā 10 minūtes

pirms ēšanas; ārstējas 30—40 dienas), kā caurejas līdzekli (uz 1

glāzi ūdens ņem 10 g sausu pākšu vāršņu, ļauj ka tējai ievilkties vai

pavāra, lieto pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā).

Triakantīns tāpat kā papaverīns darbojas spazmolītiski un sa-

mazina iekšējo orgānu gludās muskulatūras spazmas, paplašina asins-

vadus, pazemina arteriālo asinsspiedienu, stimulē elpošanas centru.

Gledičiju antraglikozīdi darbojas laksatīvi tāpat kā rabarberu, sennas

un krūkļu antraglikozīdi. Sēklu endospermas gļotvielas izmanto tra-

gakanta un Arābijas gumijas vietā kā emulgatoru.
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Pēc ārstnieciskās nozīmes līdzīgas trīsērkšķu gledičijām ir Kas-

pijas gledičijas — Gleditschia caspia Desf. Tās savvaļā sastopamas

Kaukāzā, Vidusāzijā.

GLĪVENES, PELDOŠĀS — POTAMOGETON NATANS L.

Daudzgadīgs, peldošs ūdens augs. Stumbrs zarains, 30—120 cm

garš. Lapas pamīšus, veselas, ovālas vai iegarenas, līdz 12 cm garas,
5,5 cm platas, ar gariem kātiem; apakšējās iegrimušās lapas bez plāt-
nes; pielapes garas — 10 cm un garākas, ātri nokrīt. Ziedkopa blīva,
4—5 cm gara. Ziedi divdzimumu. Apziedņa nav. Putekšņlapas 4,
tās ar apziedņa lapai līdzīgu piedevu. Augļlapas 4. Riekstiņi 4—5 mm

gari. (77. att.)

Aug stāvošos, retāk tekošos ūdeņos. Bieži. Zied no jūnija līdz

augustam.
Izmanto lakstus vai lapas.
Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie asiņainas caurejas, kolītiem, pie ādas

niezes ar izsitumiem (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti

sausu lakstu, ļauj 2 stundas ievilkties, izkāš; lieto pa 1 ēdamkarotei

3—4 reizes dienā); ārīgi lieto pie iekaisušām brūcēm, čūlām.

Glīvenēm piemīt savelkoša, pretiekaisuma, niezi nomierinoša dar-

bība.

Tautas medicīnā lieto arī citas glīveņu sugas, piemēram, skau-

jošās glīvenes — Potamogeton perfoliatus L. Sastāvs nav

pētīts.

77. att. Peldošās glīvenes — Potamogeton natans L.
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GOMFOKARPS, KROMU — GOMPHOCARPUS FRUTICOSUS (L.)
R Br.

Droga: Gomfokarpa lapas — Folia Gomphocarpi
Puskrūms. Stumbrs līdz 1,5 m garš. Lapas vienkāršas, veselas,

pretējas, 7—lo cm garas. Ziedi divdzimumu, balti, garos kātos čemu-

riem līdzīgās ziedkopās. Vainaglapas 5. Kauslapas 5. Putekšņlapas
5. Augjlapas 2. Auglis dvīņsomenis.

Aug Kaukāzā, Vidusāzijā. Dzimtene Āfrika.

Izmanto sēklas, lakstus (lapainos dzinumus).
Sastāvs. Sēklās sirds glikozīdi gofruzīds, frugozīds; lapās gom-

fozīds, afrozīds (anhidrogenīns 4- cukurs), gomfokarpīns (bioloģiski
ļoti aktīvs, pēc darbības līdzīgs strofantīnam).

Lieto pie II pakāpes kroniskas asinsrites nepietiekamības.
Gomphotinum lieto pa {/2— 1 tabletei (0,0001—0,0002) 2 vai 3 rei-

zes diena; kad iestājas efekts — pa V 2tabletei (0,0001) 1 vai 2 rei-

zes dienā. Pārdozējot var būt sāpes sirds apvidū, nelabums, vemšana.

Nezaudē aktivitāti, ja lieto iekšķīgi, pēc darbības līdzīgs strofantīnam.

GRĀBEKLĪTES, VELNARUTKU — ERODIUM CICUTARIUM

(L.) U Hėr.

Droga: Grābeklīšu laksti — Herba Erodii cicutarii (Herba Erodii)

Viengadīgs vai pārziemojošs viengadīgs lakstaugs. Stumbrs līdz

15 cm [pārziemojošiem augiem līdz 45 (50) cm] augsts, ar matiņiem.

Lapas plūksnaini dalītas, ar pielapēm, plūksnas 3—15 cm garas,0,5—

6 cm platas, savukārt šķeltas vai dalītas vai arī tikai zobainas, pie-
zemēs lapām kāts garāks nekā stumbra lapām. Ziedkopa čemurvei-

dīga. Kauslapas 5, brīvas. Vainaglapas 5, gaiši karmīnsarkanas vai

violeti rožainas, 4—B mm garas, brīvas. Putekšņlapas 10 (5+5), ārējā
gredzenā parasti bez putekšnīcām (staminodijas). Augļlapas 5, sēk-

lotne augšēja, irbuļi 5, paliek pie augļa — piecu matainu riekstiņu

skaldaugļa. Augļi ieurbjas zemē ar higroskopisko irbuli — augļa
knābi. (78. att.)

Aug laukos, tīrumos, dārzos, nezālienēs. Ļoti bieži. Zied no

maija līdz septembrim.
Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Alkaloīdi putrescīns, tiramīns, kaffeīns (kofeīns, teīns),

miecvielas, minerālvielas (ap 44% K2O), holīns, flavoni, askorbīn-

skābe (650 mg%). Sastāvs maz izpētīts.
Lieto tautas medicīnā pret dažādam iekšējām asiņošanām (klī-

niski novērojumi; V. Vorošilovs, 1941.), pret krampjiem, pret caureju,

pie dizentērijas, saaukstēšanās gadījumos, pie plaušu iekaisumiem,

pleirīta, pie stenokardijas, kā asinstīrītāj'u līdzekli pie kroniskiem

ādas izsitumiem (uz 1 glāzi auksta novārīta ūdens ņem 2 tējkarotes

lakstu, ļauj 8 stundas stāvēt, dzer pa 'A glāzei 4 reizes dienā; uz 1

glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti drogas, ļauj 15—20 minūtes

ievilkties, lieto pa I—21 —2 ēdamkarotēm 5 vai 6 reizes dienā); ārīgi lieto

pie abscesiem, strutojošu brūču dziedināšanai (apmazgā ar lakstu

novārījumu; uzliek sasmalcinātu lapu ziedi, sajaucot lapu pulveri ar

aitu vai cūku taukiem), pie ādas niezes (apmazgā lapu novārījumā),

pie diatēzēm (vannas, it īpaši bērniem), pret krampjiem (vannas),
pie angīnas, rīkles iekaisumiem (skalošanai).
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78. att. Velnarutku grābeklītes — Erodium cicu-

tarium (L.) L'Her.

Grābeklīšu darbība ir savelkoša, pretiekaisuma, nomierinoša, pret

asiņošanas, pretkrampju, baktericīda. Tās ir oficināla droga Nīder

landē.

GRANĀTI — PUNICA GRANATUM L.

Drogas: Granātu mizas — Cortex Granāti (arboris et radicis)
Granātu ziedi — Flores Granāti (Flores Balaustii)

Vasarzaļš koks vai krūms. Savvaļā Aizkaukāzā, Vidusāzijā, kul

tivē Krimā. Auglī — lielajā ogā 6 —12 cirkņi, kurus atdala šķērssienas
katrā cirknī daudz sēklu ar sulīgu sēklapvalku. (79. att.)
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79. att. Granāti — Punica

granatum L.

Izmanto mizas (stumbru

zaru, sakņu), ādaino augļap
valku, sulīgās sēklas.

Sastāvs. Mizās alkaloīdi

(1,6%) : kristālisks pseidope-
leterīns, šķidri peleterīns,
izopeleterīns, metilizopelete
rīns, n-metilpiperidīnpropa
nons (piridīna atvasinājum
tiem spēcīga antihelminta

darbība), betulīnskābe (stum-
bru mizā), gallusskābe (20—

30%), miecvielas, sveķi.
Sēklu sulā cukuri (8—19%),
organiskās skābe (citron-
skābe, ābolskābe), slāpekjvie-
las, miecvielas, nedaudz as-

korbīnskābe (5 mg%), fiton-

cīdi. (Savvajas granātu sēk-

las sulā ir līdz 9% tīras cit-

ronskābes, tātad vairāk nekā

citronos; no tiem iegūst cit-

ronskābi.) Ziedos antociāns

punicīns. Augļapvalkā, sak-

nēs un mizās daudz miec-

vielu (10,4—32,3%)- Lapās
un aug]apvalka ursolskābe.

Lieto lenteņu izdzīšanai

(nelīdz pundurlenteņiem;
lieto tad, ja melnās ozolpa-
pardes preparāti kontrindi-

cēti; darbība vājāka nekā

ozolpapardēm; novārījumam uz 400 ml ūdens ņem 40—50 g sasmalci-

nātu mizu, mērcē 6 stundas; tad vāra līdz no šķidruma atlikusi puse,
t. i., 200 ml, izkāš, atdzesē un pēc parastās sagatavošanas izdzer stundas
laikā; pēc V2stundas dod sāls caurejas līdzekli); pret iekaisumiem,
kolītiem, enterokolītiem (aug]apvalka novārījumu — uz 1 glāzi ūdens

ņem 1 tējkaroti augļapvalkā, vai ziedu, savāra, ļauj 2 stundas stā-

vēt, izkāš, lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā pirms ēšanas; augļ-
apvalkā mizas pulveri preparātu eksgran lieto pa 0,75 g 3 reizes

dienā); ārīgi lieto pie apdegumiem (sulu un augļapvalkā pulveri

pēc prof. X- Eristavi metodes: ar 10—15% sēklu sulu apziež apde-
gumu, pēc tam apkaisa ar sausa augļapvalkā pulveri, neapsaitē; virs

apdeguma izveidojas aizsargkārtiņa, zem kuras ātri noris dzīšanas

process).

Tautas medicīnā lieto pret caureju (augļapvalkā vai ziedu novā-

rījumu), pret caureju bērniem (saldo granātu sulu), pret ļaundabīgu
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caureju, dizentēriju (saceptas granātu sēklas ar magonēm), ēstgribas
uzlabošanai (sēklu uzlējumu), pret vēdera sāpēm (pa 'A glāzei augļu
sulas 4 reizes dienā V2stundu pirms ēšanas), pie tūskām, nieru sli-

mībām, nierakmeņiem, žultsakmeņiem (augļu sulu), pret asiņošanām
(saldo granātu veselus augļus vai ziedu uzlējumu), pie cukura dia-

bēta (augļu sulu pa (30 pilieniem 4 vai 5 reizes dienā), pie cingas,
hipertonijas, sirds klauvēm, sāpēm sirds apvidū (augļu sulu, augļus
bez sēklām savārītus sīrupā), pret drudzi, saaukstēšanos, paaugsti-
nātu temperatūru (augļu sulu), pie malārijas (sakņu novārījumu),
pie klepus (augļus bez sēklām savārītus sīrupā, augļu sulu), pie he-

moroīdiem (augļu sulu); ārīgi lieto pie mutes un rīkles gļotādas
iekaisumiem (atšķaidītu sulu, augļu mizas vai ziedu novārījumu ska-

lošanai), pie deguna polipiem (augļu sulu ar medu), pie augoņiem,
ādas iekaisumiem (2—3 ēdamkarotes ziedu sasautē verdošā ūdenī,
ieliek plānas drānas maisiņā un uzliek sāpīgajai vietai), pie struto-

jošiem ādas izsitumiem (uzliek augļapvalka mizas pelnus sajauktus
ar sviestu), pie sasitumiem, kaulu lūzumiem sāpju remdēšanai (sakņu

pulveri sajauktu ar sabūra pulveri), pie indīgu kukaiņu kodumiem

(augļu sulu).
Granātu mizas lietojamas piesardzīgi, jo var būt galvas reiboņi,

vispārējs vājums, redzes pasliktināšanās, krampji.
Granātu sēklu sula rosina ēstgribu, uzlabo gremošanu, tai ir diu-

rētiska, žultsdzinēja, antiseptiska un pretiekaisuma darbība. Augļap-
valkam ir savelkoša, ziediem savelkoša, pretiekaisuma darbība. No

granātiem iegūst dabisko citronskābi, kuras nātrija sāli — nātrija cit-

ratu izmanto asiņu konservēšanai.

Homeopātijā izmanto stumbru, zaru, sakņu mizas (Granatum).
Granāti ir viens no vecākajiem ārstniecības augiem, kuru node-

rīgums lenteņu izdzīšanai zināms Avicennam kopš tālas senatnes.

Hipokrāts ieteica granātu sulu pret vēdera sāpēm, augļapvalku pie
dizentērijas, brūču dziedināšanai u. c.

GREIPFROTI — CITRUS PARADIS! Macf.

Mūžzaļš tropisko apgabalu augļu koks. Savvaļā nav zināms, domā,
ka tas ir apelsīna hibrīds. Audzē Kaukāzā, Melnās jūras piekrastē.

Izmanto augļus, augļapvalkus.
Sastāvs. Cukuri (5,5%), organiskās skābes (citronskābe līdz 3%).

ēteriskās eļļas, minerālvielas, pektīnvielas (9,19—19%), glikozīdiska
rūgtviela naringīns, krāsvielas, askorbīnskābe (40 mg%), D, Bi, P

vitamīni.

Lieto dietoterapija ēstgribas un gremošanas uzlabošanai, kā vit-

amīnu avotu pēc pārciestām slimībām, pie hipertoniskās slimības (pa-
zemina asinsspiedienu), profilaktiski pret aterosklerozi.

No augļu mizas iegūst pektīnu un ēteriskās eļļas.

GRIĶI, SĒJAS — FAGOPYRUM SAGITTATUM Gil.

Viengadīgs lakstaugs, paretam kultivē kā nektāraugu un graudu
ieguvei.

Izmanto ziedošus lakstus, lapas, augļus.
Sastāvs. Lakstos rutīns, hlorogēnskābe, gallusskābe, protokatehīn-

skābe, kofeīnskābe. Ziedos fagopirīns. Augļos olbaltumvielas (9,5—
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14%), lizīns, triptofāns, ciete (80—84%), taukvielas (2—3%), ce-

luloze (1,2—2,2%), minerālvielas (dzelzs, fosfors, kalcijs), orga-
niskās skābes (citronskābe, ābolskābe), karotini, B l( B2 vitamīns.

Lieto (rutīnu) pie slimībām, kad parādās asinsvadu caurlaidība un

trauslums, pie hemorāģiskajām diatēzēm, skarlatinas, masalām, hiper-
toniskās slimības, izsitumu tīfa, pie staru slimības, pēc rentgena un rā-

dija terapijas; graudu produktus lieto dietoterapija pie aknu, nervu

un asinsvadu saslimšanām, mazasinības.

Tautas medicīnā lieto saaukstēšanās gadījumos, pie klepus (ziedu
arī lakstu uzlējumu; uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 7—B g ziedu, jauj
slēgtā traukā 2 stundas ievilkties vai pavāra 5 minūtes, lieto pa V'2
glāzei 3—4 reizes dienā), pret aterosklerozi (lakstu uzlējumu: uz

1 / ūdens ņem 25—30 g drogas, pavāra 5 minūtes, izkāš, dzer pa
V 2glāzei 3 reizes dienā), pie hipertonijas (griķu ziedus kopā ar zaķ-

pēdiņu lakstiem); ārīgi lieto pie ievainojumiem, augoņiem, strutojošu
brūču dziedināšanai (svaigas lapas, ziedus), bērnu pūderim (griķu
miltus).

Griķu medū ir vairāk olbaltumvielu un dzelzs nekā liepu medū.

Griķu olbaltumvielas organisms izmanto labāk nekā citu graudaugu
olbaltumvielas, tie vērtīgi arī tādēļ, ka satur dzelzi, fosforu.

No griķu lakstiem iegūst rutīnu, urutīnu, rutamīnu, tādējādi griķi
kļuvuši svarīgs ārstniecības augs.

Mājdzīvnieki (galvenokārt cūkas un aitas) nereti saslimst ar fago-
pīrismu («griķu slimību»), it īpaši, ja tiem izēdina ziedošus griķus
vai rugājus, pie tam parādās izsitumi, ādas nieze, izkrīt vilna. Sli-

mību izraisa griķos esošās fotodinamiskās vielas, kas izdalās caur

ādu un saules staru iedarbībā ādas nepigmentētajās daļās rada niezi

un izsitumus. Saslimušie dzīvnieki jānovieto ēnā un tiem jāsniedz ne-

pieciešamā ārstnieciskā palīdzība.
Dažās Rietumeiropas zemēs (Cehoslovakijā v. c.) kopā ar sējas

griķiem kultivē arī Tatārijas griķus — Fagopyrutn tataricum
Gaertn., kuri pie mums bieži sastopami kā nezāle. Arī no Tatārijas
griķiem iegūst rutīnu.

GRIMONIS, BALTAIS — THELYCRANIA ALBA (L.) Poj.
(Cornus alba L.)

Vasarzaļš krūms. Stumbri 1,5—3 m gari, miza ar palielām baltām

lenticelēm, viengadīgie zari sarkani, spīdīgi. Lapas pretējas, vienkār-

šas, veselas, eliptiskas, 4—lo cm garas, līdz 7 cm platas, ar matiņiem,
mala gluda, dzīslojums lokveidīgs, lapu virspuse zaļa, apakšpuse pe-
lēcīgi vai zilgani zaļa. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, čemuriem lī-

dzīgās ziedkopās. Kauslapas 4(5). Vainaglapas 4(5), baltas vai dzel-

tenīgas, ap 0,5 cm garas. Putekšņlapas 4(5). Augļlapas 2, sēklotne

apakšēja. Augļi sulīgi, ap 0,8 cm gari, balti vai zilgani gareni
kauleņi.

Audzē kā dekoratīvu augu. Ne bieži. Pāriet savvaļā vairodamies

ar sakņu atvasēm. Zied jūnijā.
Izmanto lapas, mizas, saknes.

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie pleirītiem, nieru slimībām (lapas, mizas),

pie saaukstēšanās, paaugstinātas temperatūras (sīki sasmalcinātu

sakņu tēju).
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GRĪŠĻI -CAREX L

Daudzgadīgi lakstaugi. Stumbri trīsšķamnaini. Lapas pamīšus, vien-

kāršas, veselas, lineāras. Ziedi viendzimuma, vārpās, aiz katras seg-

lapas pa vienam ziedam. Ziedkopā vairākas vārpas, augšējās parasti
ir vīrišķie ziedi, apakšējās — sievišķie. Apziedņa nav, tā vietā ako-

taini smaila zieda plēksne. Putekšņlapas 3. Augļlapas 3, auglenica
atrodas pūslītī, kas veidojies, saaugot seglapām; pūslīša galā divzo-

bains knābis. Drīksnas 3. Auglis riekstiņš.

Puķainie grīšļi — Carex hirta L.

Droga: Pūkaino grīšļu sakneņi — Rhizoma Caricis hirtae

Cers skrajš, stumbri 10—60 cm gari, makstis tumši brūnas. Sak-

nenis resns, žuburains. Lapas 0,2—0,4 cm platas, ar matiņiem un

izteiktu vidējo dzīslu. Ziedkopā 3—5 vārpas, apakšējā ar pagaru kātu.

Zieda plēksne ar matiņiem, tumši brūna, vidū gaišāka svītra. Pūslītis

rievains, garāks par zieda plēksni, uz galu samērā strauji kļūst šau-

rāks, ar matiņiem.
Aug pļavās, norās, ūdeņu krastmalās. Bieži. Zied maijā, jūnijā.

Izmanto sakneņus.
Sastāvs nav noskaidrots. At-

rasti saponīni.
Lieto tautas medicīnā kā diu-

rētisku līdzekli, it sevišķi pie
reimatisma.

Smilts grīšļi — Carex

arenaria L.

Droga: Smilts grīšļu sak-

neņi — Rhizoma Ca-

ricis arcnariae

Stumbri 15—30 cm gan,

augšdaļā raupji. Sakneņi ložņā-

joši, ar rūsganām maksts pa-

liekām. Lapas līdz 0,3 cm pla-

tas, mala mazliet ieritinājusies.

Vārpas sēdošas, tuvu viena ot-

rai, katrā 10—16 ziedi. Zieda

plēksnes rūsganas ar zaļganu

šķautni un bālu apmali. Pūslītis

no vidus spārnains, pakāpeniski

kļūst šaurāks. (80. att.)

Aug smilšainās augsnes,

visbiežāk gar jūrmalu. Diezgan

bieži. Zied no maija līdz jūli-

jam.
Izmanto sakneņus.

80. att. Smilts grīšļi — Carex

arenaria L.
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Sastāvs. Ēteriskās eļļas, gļotvielas, miecvielas, rūgtvielas, saponīni,
sveķi, ciete, cukuri, silicijskābe, askorbīnskābe (lapās 330 mg%). Sa-

stāvs maz izpētīts.

Lieto tautas medicīnā pie saaukstēšanās, klepus, aizsmakuma, bron-

hīta, pleirīta, pie vielu maiņas traucējumiem, kā asinstīrītāju līdzekli pie
dažādām kroniskām ādas slimībām (uz 1 glāzi novārīta atdzisuša

ūdens ņem 1 tējkaroti sakneņu, ļauj 8 stundas stāvēt, dzer pa V 2glā-
zei 2—4 reizes dienā; uz 1 glāzi ūdens ņem 10 g sakņu, pavāra slēgtā
traukā kamēr iztvaikojis V 3ūdens, ļauj 2 stundas stāvēt, lieto pa
'A glāzei 3 reizes dienā), pie skrofulozes, furunkuļiem («suņu nag-
lām»), augoņiem, pie podagras, reimatisma (arī profilaktiski), pie vē-

dera aizcietējumiem, pie nervu sāpēm, ginekoloģiskām slimībām.

Grīšļu darbība ir diuretiska, diaforētiska, tie sekmē gļotu atkle-

pošanu elpas ceļos.

Pundura grīšļi — Carex brevicollis DC. satur alkaloidu bre-

vikollīnu, tā hidrohlorīdu lieto dzemdniecībā kā dzemdību stimulantu,

pie asiņošanas pēcdzemdību periodā, pēc aborta; lieto arī pie obli-

terējoša endarterita, glangliolītiem, perifēro asinsvadu spazmām.

Sol. Brevicollini hydrochloridum spirituosae 3% lieto pa 30 pilie-
niem 4 vai 5 reizes ik pēc stundas; lieto ari injekcijas (dzemdniecībā).

Alkaloīds brevikollīns ir elpošanas stimulants, tā ietekme pazeminās
arteriālais asinsspiediens, izzūd asinsvadu spazmas, tas sekmē zarnu

trakta un dzemdes muskulatūras kontrakcijas.

GUNDEGAS — RANUNCULUS L.

Daudzgadīgi, viengadīgi vai divgadīgi (Jaunās gundegas) lakstaugi.

Lapas pamīšus, vienkāršas, sēdošas vai kātainas (apakšējās). Ziedi

divdzimumu, aktinomorfi, dzelteni, pa vienam zaru galos. Kauslapas
5. Vainaglapas 5. Putekšņlapu un augļlapu daudz. Sēklotņu tikpat
cik augjlapu, tās augšējas. Auglis riekstiņu kopauglis.

Kodīgas gundegas — Ranunculus acer L.

Droga: Kodīgo gundegu laksti —
Herba Ranunculi acris

Stumbrs 40—70 cm augsts, ar matiņiem, retāk kails. Lapas (81. att.

5) staraini šķeltas vai dalītas 3—5 daļās, 4—5 cm garas, o—7 cm

platas. Ziedi 7 —12 mm gari. Riekstiņu kopauglis apaļš, riekstiņi kaili

(81. att. G), augļa knābis īss, taisns vai mazliet saliecies.

Aug mežos, laukos, pļavās, ceļmalas. Ļoti bieži. Zied no maija

līdz septembrim.

Ļaunas gundegas — Ranunculus sceleratus L.

Droga: Ļauno gundegu laksti — Herba Ranunculi scelerati

Stumbrs parasti kails, 10—50 cm augsts. Lapas trīsstaraini vai

piecstaraini dalītas, līdz 4 cm garas, 5 cm platas (81. att. 1). Ziedi

4—6 mm gan, kauslapas atliekušās. Riekstiņu kopauglis garens
(81. att. 2, 3), ar 70—100 kailiem vai matainiem riekstiņiem, augļa
knābis īss.

Aug mitras, purvainās vietas. Diezgan bieži. Zied no maija līdz

oktobrim.
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81. att. Ļaunās gundegas — Ranunculus sceleratus L. (1), ļauno
gundegu auglis (2), kopauglis (3); sīpoliņu gundegas — R. bulbo-

sus L. (4); kodīgo gundegu — R. acer L. lapa (5) un auglis (6);
rāvas gundegas — R. flammula L. (7); ložņu gundegas — R. repens

L. (8).
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Ložņu gundegas — Ranunculus repens L.

Stumbrs 15—70 cm garš, pacils vai biežāk ložņājošs, parasti ar

gariem dzinumiem, kas mezglos sakņojas. Lapas (vismaz apakšējās)
vairākkārt trisstaraini dalītas (šķiet trīsstaraini saliktas) (81. att. 8),
3—7 cm garas, 4—ll cm platas. Ziedi 0,8—1,2 cm gari. Riekstiņu
kopauglis gandrīz apaļš, augļa knābis gandrīz taisns.

Aug mitrās pļavās, tīrumos, papuvēs, grāvmalās. Bieži. Zied no

maija līdz augustam.

Rāvas gundegas — Ranunculus flammula L.

Stumbrs pacils, guļošs vai ložņājošs, 5—45 cm garš, kails vai

gandrīz kails. Lapas (81. att. 7) veselas, eliptiskas, lancetiskas vai

lineāri lancetiskas, 2 —7 (8) cm garas, 0,2—1,2 cm platas, lapas dzīs-

lojums lokveidīgs. Ziedi 0,3—1,5 cm diametrā. Riekstiņu kopauglis gan-
drīz apaļš, augĮa knābis taisns vai saliecies.

Aug mitrās pļavās, ūdeņu krastmalās. Diezgan bieži. Zied no

jūnija līdz oktobrim.

Sīpoliņu gundegas — Ranunculus bulbosus L.

Drogas: Sīpoliņu gundegu laksti — Herba Ranunculi bulbosi

Sīpoliņu gundegu ziedi — Flores Ranunculi bulbosi

Stumbrs 15—30 cm augsts, pie pamata resnāks, sīpolveidīgs
(81. att. 4). Lapas ieapaji piecstūrainas, staraini dalītas 3—5 plūk-
snās, apmēram 5 cm platas un garas. Ziedi 0,7—2 cm gari, kauslapas
atliekušās, ar matiņiem. Riekstiņu kopauglis apaļš vai ovāls, augļa
knābis taisns vai mazliet saliecies.

Aug sausos, saulainos pakalnos, norās, ceļmalas. Diezgan reti.

Zied no maija līdz jūlijam.
Izmanto lakstus, ziedus.

Sastāvs. Glikozīds ranunkulīns (enzimātiski šķeļas auga ievaino-

tajos audos protoanemonīnā jeb anemonolā un glikozē). Protoanemo-

nīns ir nestabila, viegli gaistoša viela, kas, izdalījusies no auga, po-
limerizējas un rodas kristālisks anemonīns, kam citāda antimikrobā

aktivitāte. Anemonīns ar laiku pārveidojas bioloģiski neaktīvā ane-

monskābē.

Kodīgo gundegu lapās ir askorbīnskābe (100—170 mg%), karo-

tini (7,4—12 mg%), ziedos — karotinoīdi a-karotīns-epoksīds, flavo-

hroms, ksantofilepoksīds, flavoksantīns, taraksantīns, hrizantēm-

ksantīns; augļos eļļas (23%). Citu gundegu sastāvs maz izpētīts.

Homeopātijā izmanto sīpoliņu (Ranunculus bulbosus) un ļaunās
gundegas (Ranunculus sceleratus) svaigus lakstus; ievāc septembrī.

Visas gundegas ir indīgi augi. Visindīgākās ir ļau-
nās gundegas — Ranunculus sceleratus L. Tās uz ādas un gļotādām
izraisa čūlas, rada stipras sāpes. Vismazāk indīgas R. repens L. un

R. lingua L.; domā pat, ka tās vispār nav indīgas.
Lieto tautas medicīnā (dažādas gundegu sugas) kā tonizējošu un

sāpes remdinošu līdzekli pie dažādām neiralģijām, podagras, reima-

tisma, galvas sāpēm, zobu sāpēm (svaigu lakstu tinktūru, uzlējumu
ļoti lielā atšķaidījumā); pret malāriju (ziedus); ārīgi lieto brūču un

apdegumu dziedināšanai, pie furunkuļiem (svaigus lakstus), ādas vēža

un ādas tuberkulozes (lakstu novārījumu); lieto arī pret kašķi (ar
krējumu sajauktu gundegu sulu) u. c.
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Atšķaidījumā 1:50000, t. i., tādā koncentrācijā, kas nevar bojāt
audus, bet kurā saglabājas augstā pakāpē antibakteriālā aktivitāte,

protoanemonīnu izmanto ķirurģijas praksē.
Kodīgās gundegas — Ranunculus acer L. izmēģinātas pie fu-

runkuļiem, hidroadenīta, kontagiozā impetigo un trofiskam kājas stilba

čūlām ar labiem panākumiem (J. Levins, X- Tretjaks). Lietots 10%
šķīdums apmazgāšanai un pēc tam pārsējs ar 10% ziedi. Ārstējot ar

to furunkulus, novērota daudz ātrāka furunkulu serdes izdalīšanās.

No gundegām izdalīts lutidīns (S. Šestakovičs, P. Aleksejevs,

1956.), kas nonāvē tuberkulozes nūjiņas. Tas sekmīgi lietots pie plaušu
tuberkulozes (izmēģināts 42 slimajiem slimības dažādās formās).

Protoanemonīns ir bioloģiski aktīva viela, tai piemīt |oti plašā

diapazonā antimikroba un protisticīda iedarbība — nav gandrīz ne-

vienas mikroorganismu sugas, kas nebūtu pret to jūtīga.
Zeltainie stafilokoki — Staphylococcus aureus iet bojā protoanemo-

nīna atšķaidījumā 1:33000—1:60 000.

Subbakteriostatiskās devās protoanemonīns stimulē tuberkulozes

nūjiņas — Mycobacterium tuberculosis vairošanos.

Strutojošu brūču ārstēšanai ieteikti un izmēģināti daudzi antisep-
tiski un antibiotiski līdzekļi, tomēr tie bieži vien maz iedarbīgi, ja
infekciju izraisījis parastais protejs — Proteus vulgaris vai zilo strutu

nūjiņas — Bacterium pyocyaneum. Protoanemonīns iedarbojas uz šiem

mikroorganismiem lielā atšķaidījumā — 1:150000—1:200000.

Ranunculus polyanthemus L. protoanemonīns nonāvē Sibīrijas
mēra nūjiņas — Bacillus anthracis veģetatīvās formas, aizkavē sporu
augšanu; pelējumu sporas nonāvē pat protoanemonīna tvaiki.

Saindējoties ar gundegām, rodas vemšana, caureja, graizes, rei-

boņi, nesamaņa, krampji, sirdsdarbības un elpošanas traucējumi; sma-

gākos saindēšanās gadījumos I—2 dienās var iestāties nāve. Ārīgi
lietojot, ja iedarbība ilgāka, var rasties ilgi nedzīstošas čūlas, kādas

rodas no 2. pakāpes apdegumiem.
Noskaidrojies, (I. Gusiņina, O. Gavrilovs, V. Kruglova, Bērs, Hol-

dens, Sigals) ka protoanemonīns aktivizē hemopoēzi, palielina eritro-

cītu skaitu un hemoglobīna daudzumu, uzlabo asinsriti, pastiprina

fagocitozi, paātrina reģeneratīvos procesus audos. Mazās devās tas sti-

mulē centrālo nervu sistēmu, aktivizē retikuloendoteliālo sistēmu. Kon-

centrācijas 1:1000—1:10000 protoanemonīns neizraisa slimīgas pa-
rādības. Taču lietot intravenozi pie vispārējām organisma infekcijām
(kāda iespēja ir izteikta) to nevar tādēļ, ka asiņu un dzīvnieku ol-

baltuma klātbūtnē krasi pazeminās protoanemonīna aktivitāte. No vi-

sām līdz šim izdarītajām pārbaudēm secināts, ka protanemonīnu ne-

drīkst lietot parenterāli.
lekšēji lietots, protoanemonīns izraisa gremošanas trakta un nieru

iekaisumu. Vietēji lietots, protoanemonīns rada audu iekaisumu, čūlas

un nekrozi. Pat tā tvaiki ir stiprs kairinātājs un var izraisīt konjunk-
tivītu, rinītu, faringītu, traheītu un citas slimīgas parādības cilvēkiem,
kas ar to strādā. Injicēts trušiem zem ādas atšķaidījumā 1 : 500, pro-

toanemonīns rada audu nekrozi, bet gundegu pārtvaices produkti,
ievadīti dzīvnieku kuņģī, izraisa iekaisumu, dziļas pārmaiņas kuņģa

audos, un dzīvnieki parasti nobeidzas.

Pētījumos ar izolētiem orgāniem pierādījies, ka protoanemonīns
stipri sašaurina asinsvadus un traucē sirdsdarbību. Protoanemonīns

uzbudina centrālo nervu sistēmu, salīdzinājumā ar fenamīnu daudz

vairāk paaugstina arteriālo asinsspiedienu, pastiprina elpošanu (ja
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dzīvnieki atrodas nomāktā stāvoklī, ko izraisījis hlorālhidrāts, tiopen-
tālnātrijs, heksenāls, medināls un moifijs).

Protoanemonīnu pirmoreiz no gundegām izdalīja 1922. gadā ja-

pāņu zinātnieki Azahins un Fuīts, bet antimikrobo aktivitāti atklāja
tikai 1945.—1946. gadā Bērs, Sigals v. c. 1946. gadā Šovs to sintezē.

Protanemonīns ir toksisks ne vien daudziem dzīvniekiem, bet arī

augiem.
No mājdzīvniekiem ar gundegām biežāk saindējas aitas un govis,

retāk zirgi. Izžāvētas sienā gundegas ļoti maz indīgas (indigums
zūd, sašķeļoties protoanemonmam).

GURĶENES, DZIEDNIECĪBAS — BORAGO OFFICINALIS L.

Droga: Gurķeņu laksti — Herba Boraginis

Viengadīgs lakstaugs. Visam augam gurķu smarža un garša.
Stumbrs 30—100 cm augsts, tāpat kā lapas ar matiņiem. Lapas pamī-

šus, vienkāršas, veselas, eliptiskas, ovalas vai lancetiskas, 6—12 cm

garas, 2,5—7 cm platas, mala zobaina, apakšējās lapas ar kātu, aug-

stākās sēdošas vai pat skaujošas. Ziedi rituļos. Kauslapas 5, saaugu-

šas tikai pie pamata, ar matiņiem. Vainaglapas 5, tumšāk vai gaišāk
zilas (retumis baltas), saaugu-

šas tikai pie pamata, vainags

riteņveidīgs, līdz 3 cm diametra,
rīklīte ar vainadziņu. Putekšņ-

lapas 5. Augļlapas 2, sēklotne

augšēja, četrcirkņu, drīksna gal-
viņveidīga. Auglis četru riek-

stiņu skaldauglis. (82. att.)

Aug dārzos, kur paretam
kultivē. Pāriet kā nezāle sav-

vaļā. Zied jūnijā, jūlijā.
Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Miecvielas (3%),
gļotvielas (30%), ēteriskās eļ-
ļas, saponīni, taukskābes, sveķ-

skābes, ābolskābe, citronskābe,
askorbīnskābe, ciete, kalcija ok-

salāts, daudz kālija nitrāta.

Sastāvs nav pilnīgi noskaidrots.

Lieto kā diurētisku, sviedrē-

šanas, savelkošu, pretiekaisuma
un mīkstinošu līdzekli pie elpo-
šanas un gremošanas orgānu,
nieru iekaisumiem, dietoterapija
lieto (salātu veidā) vielu mai-

ņas uzlabošanai, organisma
vispārējai spēcināšanai.

82. att. Dziedniecības gurķe-
nes — Botago officinalis L.
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Tautas medicīnā lieto kā nomierinošu līdzekli pie nervozitātes, gal-
vas sāpēm, sirds neirozēm, neirastēnijas, pie saaukstēšanās, bronhī-

tiem, «krūšu sāpēm» (lakstu uzlējumu — uz 1 glāzi verdoša ūdens

ņem 1 ēdamkaroti, t. i., B—lo g lakstu vai lapu, ļauj kā tējai ievil-

kties, izlieto dienā vairākās reizēs), kā vieglu caurejas un sviedrēšanas

līdzekli, pie drudža, kā diurētisku līdzekli pie tūskām un nieru iekai-

sumiem (ziedu uzlējumu — uz vienu glāzi verdoša ūdens ņem 2—3 g
ziedu, izlieto kā tēju dienā), pie reimatiskām sāpēm, podagras, mus-

kuļu sāpēm (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 20 g, t. i., apmēram
2 ēdamkarotes ziedošu sausu lakstu, ļauj slēgtā traukā 5 stundas

ievilkties, lieto pa ēdamkarotei 5—6 reizes dienā), piena sekrēcijas
veicināšanai, kā asinstīrītāju līdzekli pie dažādām kroniskām ādas

slimībām; ārīgi lieto pie acu un citiem iekaisumiem, bišu, lapseņu,
kā arī citu kukaiņu kodumiem, kas rada pampumus (saberztas lapas),
pret rozi (savārītu sakņu plāksteri) u. c.

Gurķenes labi pazina senās tautas. Romiešu cīnītājiem deva tās,

lai uzlabotu garastāvokli, lai tie kļūtu drošsirdīgāki, vai lietoja vien-

kārši tāpat «lai sirds būtu viegla un līksma». Dažos apvidos gur-
ķenes sauc par sirds ziediem. Tās kultivē un izmanto salātiem, «ok-

roškām», garnējumiem, vīna un atvēsinošu dzērienu aromātizācijai.

GURĶI — CUCUMIS SATIVUS L.

Droga: Gurķu sēklas — Sctncn Cucumis sativi

Viengadīgs lakstaugs ar gulošu vai kāpelējošu stumbru. Dzim-

tene Dienvidāzija. Pirmās rakstiskās ziņas par gurķu audzēšanu Krie-

vijā ir no XVI gadsimta.
Kultivē Joti bieži.

Izmanto augjus.
Sastāvs. Kālija šālis (148 mg%), nedaudz askorbīnskābe (5—

8 mg%), Bi, 82, PP vitamīns, karotini (zīmes).

Lieto dietoterapija ēstgribas un vielu maiņas uzlabošanai, kā caur-

ejas līdzekli pie kroniskiem vēdera aizcietējumiem (gurķu salātus,
skābētus vai marinētus gurķus), kā diurētisku līdzekli un žultsdzi-

nēju (svaigus gurķus vai gurķu sulu); ārīgi lieto sejas ādas kop-
šanai.

Tautas medicīnā lieto kā pretsāpju un nomierinošu līdzekli pie

kuņģa sāpēm, kolikām (svaigu gurķu sulu), pie aknu slimībām, dzel-

tenās kaites (ienākušos dzelteno augļu un stīgu novārījumu), pie el-

pas ceļu iekaisumiem (sulu ar medu pa 2—3 ēdamkarotēm 2—3 rei-

zes dienā; lieto arī gurķu sēklu uzlējumu), pie plaušu tuberkulozes

(svaigu gurķu sulu), pie tūskām (svaigu gurķu sulu), pie malārijas

(ziedu uzlējumu), pie drudža, nieru sāpēm, sāpīgas urinēšanas (gurķu
seklu uzlējumu); ārīgi lieto pie iekaisumiem, pampumiem (sasmalci-
nātus augļus), pie apdegumiem (sausu augļu pulveri bez sēklām),

pret vasaras raibumiem, pinnēm, iedegumu (gurķu sulu, sasmalcinātus

gurķus, zaļas mizas uzlējumu), pret sejas ādas svīšanu (ieziež sejas
ādu ar svaigu gurķu sulu); sejas ādas kopšanai (maskas, losjonus).

Gurķu seklas izmanto emulsijām.
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HARMALAS, KAPEŅU — PEGANUM HARMALA L.

Droga: Harmalu sēklas — Semen Pegani

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs 00—80 cm garš. Lapas pamīšus,
dziļi dalītas, I—41 —4 cm garas. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, dzelteni,

ap 2 cm gari, pa vienam garā kātā lapu žāklēs. Auglis pogaļa.
Aug Padomju Savienības dienvidaustrumu rajonos, Kaukāzā, Vi-

dusāzijā. Zied no maija līdz jūlijam.
Izmanto sēklas, reti saknes.

Sastāvs. Alkaloīdi (sēklās 2,3—4,6%, no tiem 50—95% harmalīns,
lakstos 0,2—4,9%, no tiem ap 70% peganīns, saknēs dominē harmīns)
harmalīns (dihidroharmamīns), harmīns (donisterīns), peganīns (vazi-
cīns), harmanols.

Lieto pie pēcencefalīta parkinsonisma, pie parkinsonisma, trīces pa-
ralīzēm (Peganini hydrochloridum; lieto injekcijas vai iekšķīgi pa
0,01—0,02 trīs reizes dienā).

Tautas medicīnā lieto pie reimatisma, ādas slimībām (lakstu uz-

lējumu — uz 2 glāzēm verdoša ūdens ņem 1 tējkaroti drogas, savāra

kā tēju, lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes dienā), lieto arī vannām, kā

sviedrēšanas līdzekli, pie malārijas (pa 10—15 sēklām 2 vai 3 reizes

dienā vai lakstu uzlējumu), zarnu parazītu izdzīšanai.

Harmīns uzbudina centrālo nervu sistēmu, īpaši kustību centrus,

paplašina perifēros asinsvadus, pazemina asinsspiedienu, lielās devās

izraisa krampjus. Harmalīns ir divkārt toksiskāks kā harmīns, pega-
nīna darbība līdzīga harmīna darbībai, bet tas mazāk toksisks.

HIDNOKARPS, KURCA — HYDNOCARPUS KURZII (King) VVarb.

(Taractogenos kurzii King)

Droga: Hidnokarpa sēklas — Semen Hydnocarpi
Mūžzaļš divmāju koks. Stumbrs 15—20 m garš. Lapas pamīšus,

līdz 25 cm garas. Ziedi viendzimuma. Kauslapas 4, vainaglapas 5, bāli

dzeltenas. Auglis ogveidīgs, 6—B cm diametrā, atgādina apelsīnu.
Aug Birmā, Indijā, Vjetnamā.
Izmanto sēklas.

Sastāvs. Taukas eļļas, tajās haulmugrskābes, hidnokarpskābes u. c.

skābju glicerīdi; brīva oleīnskābe, palmitīnskābe, stearīnskābe, arahīn-

skābe un šo skābju glicerīdi, haulmugrols, fitosterīni.

Lieto pie psoriazes, lepras u. c. ādas slimībām (haulmugru eļļu —

Oleurn Chaulmoograe), pie trahomas (kopā ar citiem līdzekļiem).
Haulmugru eļļa ir specifiski aktīva pret skābes izturīgajām lepras

mikobaktērijām — Mycobacterium leprae, tā kavē tuberkulozes miko-

bakteriju augšanu. Eļļa stipri kairina gļotādas un var izraisīt sain-

dēšanos.

Haulmugru eļļas preparātus (aleprolu, mugrolu, halmestrolu) iegūst
arī no citām hidnokarpu sugām.

HIDRASTES, KANĀDAS — HYDRASTIS CANADENSIS L.

(zelta saknes)

Droga: Hidrastu sakneņi (saknes) — Rhizoma (Radix) Hydra-
stidis

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs 15—30(40) cm garš. Sakneņi
horizontāli. Lapas pamīšus, I—3, staraini šķeltas vai dalītas, 12—20
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83. att. Kanādas hidrastes — Hydrastis canadensis L.

cm garas un platas, daivas 5—9, mala zobaina. Piezemēs lapa ar

garu kātu, augšējās sēdošas vai ar īsu kātu. Ziedi divdzimumu, akti-

nomorfi, za|gani balti vai iesārti, apziednis vienkāršs, vienveidīgs, ap-
ziedņa lapas 3 (2 vai 4). Putekšņlapu daudz. Augļlapu daudz. Auglis
sarkans sulīgs kaulenis. (83. att.)

Audzē kā ārstniecības augu. Aug paēnā zem lapu kokiem. Dzim-

tene Ziemeļamerika. Zied maijā.
Izmanto sakneņus (saknes). Tos laukā apvītina, tad žāvē māk-

slīgā siltumā, nav pieļaujama par 40° augstāka temperatūra.

Sastāvs. Alkaloīdi hidrastīns (1,5—3,2%; radniecīgs opija alka-

loidam narkotīnam), berberīns, kanadīns, mekonīns v. c, taukvielas,

sveķi, ciete, ēteriskās eļļas. Pretaudzēju aktivitāte.

Lieto pie iekšējām, galvenokārt dzemdes asiņošanām, pie gremo-

šanas trakta iekaisumiem, kā tonizējošu līdzekli pie dispepsijas; ārīgi
lieto pie ekzēmām, ādas iekaisumiem.

Tautas medicīnā lieto pret galvas sāpēm, pie acu slimībām, pie
dažādām iekšķīgām «kaitēm».
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Hidrastu šķidro ekstraktu — Extractum Hydrastidis fluidum lieto

pa 15—40 pilieniem vairākas reizes dienā. Hidrastu sauso ekstraktu —

Extractum Hydrastidis siccum un tinktūru— Tinctura Hydrastidis lieto

reti.

Hidrastīns sašaurina iekšējo orgānu asinsvadus, paaugstina arte-

riālo asinsspiedienu (tādēļ plaušu asiņošanu var pat pastiprināt),
samazina pulsa frekvenci, pastiprina sistoli, mazās devās sekmē

dzemdes kontrakcijas. Lielās devās izraisa tetāniskus krampjus, vis-

pārēju paralīzi. Hidrastes kontrindicētas pie mazasinības, sirds-asins-

vadu slimībām, vecumā.

Homeopātijā izmanto žāvētus sakneņus ar saknēm (Hydrastis).
Eiropā hidrastes sāk lietot pēc 1883. gada, kad iepazīst tās spēju

apturēt asiņošanu. Viens piliens hidrastīna nokrāso manāmi dzeltenā

krāsā 200 cm
3

ūdens.

HIMAFILAS, ČEMURU — CHIMAPHILA UMBELLATA (L.) Barton

Droga: Himafilu laksti — Herba Chimaphilae (Herba Pyrolae um-

bellatae).
Mūžzaļš puskrūms ar ložņājošiem sakneņiem. Stumbrs 10—20 cm

augsts. Visas lapas stumbra vidusdaļā, tās 1,5—6 cm garas, līdz

1,5 cm platas, vienkāršas, veselas, otrādi lancetiskas, cietas, virspusē
spīdīgas, tumši zaļas, apakšpusē blāvas, gaišākas, mala rupji zobaina,
kāts ļoti īss. Ziedi nokareni, ziedkopa čemurveidīga vai skarveidīga.
Kauslapas 5, vainaglapas 5, bāli rožainas, vainags 6—7,5 mm garš.
Putekšņlapas 10 (5+5), putekšnīcas violetas, ar sarkanīgiem radzi-

ņiem. Augļlapas 5, sēklotne augšēja, drīksna piecdaivaina, gandrīz
sēdoša. Auglis — 3—5 mm gara pieccirkņu pogaļa ar matiņiem.
(84. att.)

Aug sūnainos priežu un jauktos mežos. Diezgan reti. Zied no

jūnija lidz augustam.
Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Glikozīds arbutīns

(erikolīns; līdz 9%), rūgtvielas,
himafilīns, ursolskābe, miecvie-

las (līdz 18,2%), metilsalicilāts,

flavonoīdi, sveķi. Sastāvs maz

noskaidrots. Pretaudzēju aktivi-

tāte.

Lieto pie pielīta, cistīta, pie

nierakmeņiem un citām nieru,

urīnpūšļa saslimšanām, pie pros-
tatas iekaisuma, reimatisma,
podagras, pie enterokolītiem

(lapu uzlējumu 15,0—200,0 pa
ēdamkarotei vairākas reizes

dienā).

84. att. Čemuru himafilas —

Chimaphila umbellata (L.) Bar-

ton.
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Tautas medicīnā lieto arī pie tūskām, aknu slimībām, pie gremo-
šanas traucējumiem (uz IV2 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti

lakstu vai lapu, pavāra, ļauj 2 stundas ievilkties, lieto pa ēdamkarotei

pēc katrām 2—3 stundām vai 3—5 reizes dienā); ārīgi lieto pie brū-

cēm (uzliek svaigas sasmalcinātas lapas).
Himafilu darbība ir diurētiska (nosaka flavonoīdi), pretiekaisuma

Himafilas ir oficināla droga Amerikas Savienotajās Valstīs, Vācijas
Demokrātiskajā Republikā u. c.

Homeopātijā izmanto visu ziedošu augu (Chimaphila).

KININKOKS, SARKANSULAS — CINCHONA SUCCIRUBRA Pav.

Droga: Hinīnkoka mizas — Cortex Chinae

Mūžzaļš koks, retumis krūms. Stumbrs līdz 25 m garš. Lapas

pretējas, vienkāršas, veselas, plati eliptiskas, mala gluda. Ziedi div-

dzimumu, aktinomorfi, skarās. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, saaugu-
šas, rožainas; ziedi ļoti smaržīgi. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2. Auglis
pogaļa, sēklas spārnainas.

Kultivē kā ārstniecības augu mūsu valsts subtropiskajos rajo-

nos. Dzimtene Peru, Bolīvija. Audzē arī citas hinīnkoku sugas, pie-
mēram, Cinchona ledgcriana Moens, C. officinalis L. u. c.

Izmanto mizas.

Sastāvs. Alkaloīdi (11—13%) hinīns, cinhonidīns, hinidīns, cinho-

nīns, kupreīns u. c. (pavisam ap 30 alkaloidu), rūgts glikozīds hino-

vīns; hīnskābe, miecvielas, ēteriskās eļļas, sveķi u. c.

Lieto kā specifisku līdzekli pie malārijas (iekšķīgi un injekcijām
hinīna preparātus), kā arī pie citām smagām infekcijas slimībām, pie
paroksismālas tahikardijas, mirdzaritmijas, pie ekstrasistolijas, dzemd-

niecībā, kā rūgtvielu ēstgribas un gremošanas uzlabošanai, pret caur-

eju; ārīgi izmanto kosmētiskiem nolūkiem (ir dažu kosmētisku līdzekļu
sastāvdaļa).

Chinidinam (Chinidini sulfas) lieto pa 0,1 g 4 vai 5 reizes dienā

(pie ekstrasistolijas) vai pēc katrām 4 stundām pa 0,2 g (pie parok-
sismālas tahikardijas, mirdzaritmijas).

Lieto ari citus hinīna sāļus — hinīna hidrohlorīdu — durtini hy-

drochloridum, hinīna dihidrohlorīdu
— Chitiini dihydrochloridum v. c,

kuru devas katram gadījumam nosaka ārsts.

Hinīnkoka mizas (China) lieto arī homeopātijā.
Hinīns ir protoplazmas inde un nomāc visus dzīvības procesus

šūnā. Tam sevišķi raksturīga spēja nomākt malārijas izraisītāja erit-

rocitārās formas dzīvības norises. Hinīns ātri uzsūcas un ātri tiek

izvadīts no organisma. Tas pirmām kārtām ietekmē centrālo nervu

sistēmu; lielās devās izraisa redzes traucējumus, zūd samaņa. Hinīns

nomāc termoregulācijas centrus, pazemina temperatūru, sirds muskuļa

uzbudinātību, uzbudina dzemdes muskulatūru, pastiprina tās kontrak-

cijas, kā ari liesas saraušanos.

Hinīns izolēts 1820. gadā, to sintezēt izdevās 1929. gadā Rābam.

HORTENZIJAS, KRŪMU — HYDRANGEA ARBORESCENS L.

(Hydrangea hortensis Sm.)

Vasarzaļš krūms. Stumbri līdz 2 m gari. Lapas pa 3 mieturī vai

pamīšus, vienkāršas, veselas, olveidīgi eliptiskas, 6—12 cm garas, mala

rupji zobaina, kāts 2—5 cm garš, gals smails. Ziedi divdzimumu, ak-
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tinomorfi, ap 15 cm platās (dārza formām līdz 30 cm platās un

lielākās), vairogam līdzīgās skarās. Kauslapas 4 vai 5. Vainaglapas
4 vai 5, zaļgani baltas, vēlāk kļūst dzeltenīgas, rožainas un zilganas.
Dārza formām skaras malējie ziedi sterili. Putekšņlapas B—oo. Augļ-
lapas 2—5, sēklotne apakšēja. Auglis pogaļa.

Audzē kā dekoratīvu augu. Diezgan bieži. Zied no jūlija līdz

oktobrim. Dzimtene Japāna.
Izmanto lapas.
Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto pie stipriem sasitumiem, izmežģījumiem, išiasa (svaigu lapu
kompreses, kuras maina 2 vai 3 reizes dienā; gruzīnu ārsts M. Zel-

heims).

Hortenzijas izraisa vietēju asinsizplūdumu, ādas iekaisumu.

HURMA, JAPĀNAS — DIOSPYROS KAKI L.

Mūžzaļš poligāms subtropisko apgabalu augļu koks. Stumbrs 12—

15 m garš. Lapas ādainas, otrādi olveidīgas, spīdīgas, mala gluda,
kāts īss; pirms nobiršanas lapas skaisti krāsojas. Ziedi četrlocekļu
dzelteni balti. Auglis sulīga, oranžsārta vai sarkana cilindriska oga
ar vaska apsarmi. Sēklas 6—B.

Kultivē kopš seniem laikiem Austrumāzijas zemēs. Dzimtene

Ziemeļķīna. Padomju Savienībā pirmoreiz parādās 1889. gadā, kad to,
ievestu no Francijas, iestāda Suhumi dārzā. Tagad plaši audzē Melnās

jūras piekrastes subtropu rajonos. Izkultivētas ap 100 šķirņu.
Izmanto augļus.
Sastāvs. Cukuri (9—14,8%; galvenokārt glikoze, fruktoze), orga-

niskās skābes
— citronskābe, ābolskābe, tannīni (0,29%), gallusskābe,

gallokatehīngallāts, metiljuglons, diosperīns, izodiosperīns, polifenol-
oksidāze, oligosaharīdi, olbaltumvielas (0,33—1,18%), pektīnvielas, pro-
teīni (1,16—1,6%), taukvielas, daudz bioloģiski aktīvu makroelementu

un mikroelementu — varš, mangāns, dzelzs, kālijs, jods, leikoanto-

cianidīni, galvenais no tiem leikodelfinidīns (šķīstošā un nešķīstošā
veidā), karotinoīdi — ksantofils (ap 84%), kriptoksantīns, zeaksantīns,

onteraksantīns, likopīns, a- un 6-karotīni, v. c, askorbīnskābe (0,41—

0,92%). Lapās leikodelfinidīns, karotini, askorbīnskābe u. c.

Lieto pie vieglas un vidēji smagas tireotoksikozes (no svaigiem

augļiem iegūtu preparātu sukdioskakilu; satur 39,8 mg% joda); kā

diētisku produktu pie dažādām gremošanas orgānu saslimšanām, kā

spēcinošu līdzekli pēc pārciestām slimībām, pret cingu (profilaktiski
lieto dažādi sagatavotus vai svaigus augļus).

Tautas medicīnā lieto pret asiņošanām (sausu lapu pulveri), pie
hipertonijas, kā diurētisku līdzekli; ārīgi lieto pie furunkuļiem, brū-

cēm (svaigu augļu mīkstumu bez sēklām).

Hurmu lapu darbība ir hipotensīva, diurētiska, pretasiņošanas,
augļu sula baktericīdi aktīva pret zarnu un siena nūjiņām, zelta sta-

filokokiem u. c. mikroorganismiem.

Virdžīnijas hurmu— Diospyros uirginiana L. lieto pie caurejas, dizen-

tērijas, intermitējoša drudža (mizu uzlējumu); ārīgi lieto rīkles skalo-

šanai (atšķaidītu augļu sulu).
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l EVAS, PARASTĀS — PADUS RACEMOSA Gil.

Drogas: levu augji — Fructus Pruni racernosae

levu mizas — Cortex Pruni racernosae

levu ziedi — Flores Pruni racernosae

Koks vai krūms, 2—lo m augsts, ar tumši pelēku, gludu mizu;
zari ar gaišām lenticelēm. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, olvei-

dīgi lancetiskas vai iegareni eliptiskas, 3—lo cm garas, 2 —4 (6) cm

platas, ar pielapēm, kas drīz nobirst, mala sīki zāgzobaina, kāts līdz

1,5 cm garš. Ziedi nokarenos, B—l28 —12 cm garos ķekaros. Ziedgultne pa-

plata, iekšpusē ar matiņiem. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, baltas, ap-

mēram 6 mm garas. Putekšņlapu daudz, tās dzeltenas. Augļlapa viena,
sēklotne vidēja, drīksna galviņveidīga. Kaulenis melns, apaļš vai iega-
rens, spīdīgs, 6—lo mm diametrā. Visām auga daļām īpatnēja, rug-
iena ievu smarža un garša. (85. att.)

Aug upju krastos, mežos, krūmājos, dārzos. Ļoti bieži. Zied

maijā.
Izmanto augļus, ziedus, mizas. Augļus ievāc augustā, septembrī,

mizas aprīlī, maijā. Augļus žāvē bez kātiem kaltēs, krāsnīs vai laukā.

Sastāvs. Augjos glikozīds amigdalīns (šķeļas enzimātiski benzal-

dehīdā, zilskābē, glikozē), ābolskābe, citronskābe, cukuri, fitoncīdi. La-

pās, ziedos, sēklās, mizās amigdalīns, brīva zilskābe, miecvielas (mizā
līdz 3%), prulaurazīns. Ziedu ēteriskajās eļļās ir amonjaks, izoamil-

aniīns, trimetilamīns, tā sauktā rūgto mandeļu eļļa, kurā ir glikozīds
prunazīns, kas rada ievām raksturīgo rūgteno smaržu. Lapās ap
200 mg% askorbīnskābes. Daudz Joti aktīvu fitoncidu.

Lieto pie caurejas, kā diurētisku

un sviedrēšanas līdzekli; ārīgi lieto

pie trihomonu kolpīta.
Tautas medicīnā pret caureju

lieto kopā ar mellenēm (ievu aug-

ļus pie tam atstāj veselus, lai ne-

izdalītos amigdalīns; lieto arī lapu
uzlējumu), pie malārijas, reima-

tisma, podagras (uz 1 glāzi ūdens

ņem 5 g sausu jaunu zaru mizu,

vāra 15 minūtes, lieto pa ēdamka-

rotei 3 reizes dienā; izmanto arī

augļus — uz I glāzi ūdens ņem

1 ēdamkaroti augļu, lieto pa 1—

2 ēdamkarotēm 3 vai 4 reizes

dienā), pie augšējiem elpas ceļu
iekaisumiem, bronhītiem (lapu,
ziedu tēju), pie spazmātiska klepus
(mizu novārījumu), pie krampjiem
(pumpuru uzlējumu spirtā), kā no-

mierinošu, tonizējošu, sviedrēšanas,

85. att. Parastās ievas — Padus

racemosa Gil.
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diurētisku līdzekli (mizu novārījumu), pie aknu slimībām, vēdera sā-

pēm, aizcietējumiem (ziedu tēju); ārīgi lieto pie mutes gļotādas un

acu iekaisumiem (ziedu uzlējumu skalošanai un kompresēm — uz

1 glāzi auksta novārīta ūdens ņem 1 tējkaroti ziedu, ļauj 8 stundas

stāvēt), pie ekzēmām, rozes, kašķa (mizu novārījumu), pie furunku-
ļiem, augoņiem (uzliek svaigu lapu kompreses), pret galvas un zobu

sāpēm (sakasītu svaigu mizu).
Mizu novārījumu (20,0:300,0) dzer pa ēdamkarotei 3—5 reizes

dienā (pret caureju). Stiprs novārījums var izraisīt galvas sāpes, rei-
boni, vemšanu. Augļu novārījumam uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdamka-

roti drogas, pavāra 20 minūtes; dzer pa "a glāzei 2—3 reizes dienā.

levu augļu darbība ir savelkoša, pretiekaisuma.
levas ir insekticīds augs — no mizu novārījuma iet bojā mušas,

utis, blaktis.

ILEKSS, PARAGVAJAS — ILEX PARAGUARIENSIS St. liii.

Droga: Matē lapas — Folia Mate

Neliels koks Lapas pamīšus, ādainas, 6—12 cm garas. Ziedi div-

dzimumu, aktinomorfi, pušķos lapu žāklēs. Vainaglapas 4, baltas.

Augļi sulīgi.
Aug Dienvidamerikā Brazīlijā, Argentīnā, Paragvajā u. c. Plaši

kultivē.

Izmanto lapas.
Sastāvs. Kofeīns (0,8—2%), teobromīns (4—10%), ēteriskās eļļas,

vanilīns, miecvielas u. c.

Lieto kā tonizējošu dzērienu (matē tēju), kā sviedrēšanas un diu-

rētisku līdzekli.

No Ilex cassine L. lapam Ziemeļamerikas indiāņi gatavo tā sau-

camo apalaču tēju.

ILZĪTES — ANTHEMIS L.

Lakstaugi. Stumbri zaraini. Lapas pamīšus, vairākkārt plūksnaini
dalītas lancetiskas vai lineārās plūksnās. Ziedi kurvīšos, tie pa vienam

zaru galos. Kurvīša gultne pacilā, koniska, bez dobuma, ar plēkšņla-
piņām. Vīkala lapas vairākās rindās jumstiņveidīgi, galotne plēvaina,

brūngana. Kurvīša malā divdzimumu vai sterili mēlziedi, vidū dzel-

teni divdzimumu stobrziedi. Vainaglapas 5. Kauslapas 5, īsu plēksnīšu
veidā. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. Auglis sēklenis,
bez lidmatiņiem.

Cildas ilzītes — Anthemis nobilis L.

(romiešu kumelītes)

Droga: Cildo ilzīšu ziedi — Flores Chamomillae romanae

Daudzgadīgs augs. Stumbri 15—30 cm gari. Lapas ar matiņiem
tāpat kā stumbrs. Kurvīši ap 2,5 cm plati, plēkšņlapiņas zobainas,

strupas. Mēlziedi balti, apmalē 3 zobiņi. Stobrziedi ar 5 zobiņiem.
Sēklenis gandrīz trīsšķautnains.

Kultivē pa retam kā krāšņuma un ārstniecības augu. Zied no

jūnija līdz oktobrim. Dzimtene Vidusjūras apgabals.
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86. att. Dzeltenās ilzītes — Anthemis tinctoria L. (pa kreisi), lauku

ilzītes — A. arvensis L. (pa labi).

Izmanto zļedkopas.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas (0,5—1%), tajās seskviterpēns nobilīns,

azulēns tāpat kā dziedniecības kumelītēs; rūgtvielas, apiīns, sveķi,
cukuri, organiskās skābes.

Lieto tāpat kā dziedniecības kumelītes, bet darbība vājāka. Labi

sviedrēšanas un pretkrampju līdzeklis; ārīgi lieto blondu matu kop-
šanai. Tautas medicīnā lieto kā abortīvu līdzekli. Medicīnā izmanto

arī eļļu — Oleum Chamomillae romanae.

Dzeltenas ilzītes — Anthemis tinctoria L.

(dzeltenās pīpenes)

Droga: Dzelteno ilzīšu ziedi — Flores BuphthalmĻ vulgaris

Daudzgadīgs kails augs. Stumbri 30—60 cm gari. Lapas līdz 7 cm

garas. Kurvīši 2,5—4 cm plati, visi ziedi dzelteni. Plēkšņlapiņas ar

dzeloņsmaili. Sēklenis strupi četršķautnains. (86. att.)
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Aug tīrumos, papuvēs, dzelzceļmalās. Bieži. Zied no jūnija līdz

septembrim.
Izmanto ziedkopas (nenoziedējušas). Žāvē ēnainā vietā, izklātas

plānā kārtā vislabāk uz papīra paklāja.
Sastāvs. Kvercitrīns un citi glikozīdi, ēteriskās eļļas, alkaloīdi (zī-

mes), ksantofils, karotini. Sastāvs maz izpētīts.
Lieto tautas medicīnā pie saaukstēšanās, skrofulozes (uz 1 glāzi

verdoša ūdens ņem 2 tējkarotes drogas, ļauj 4 stundas ievilkties, lieto

izkāstu pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā), pie dzeltenās kaites, ma-

lārijas, pie menstruāciju traucējumiem, pret dzemdes asiņošanu, zarnu

parazītu izdzīšanai.

Ilzišu darbība ir pretasiņošanas, žultsdzinēja, pretdrudža, diaforē-

tiska, antihelminta.

Dzeltenas ilzītes ir insekticīds augs — ziedkopu pulveris paralizē
mušas.

Lauku ilzītes — Anthemis arvensis L.

Viengadīgs augs. Stumbrs 15—20 cm garš, kails vai ar matiņiem.
Lapas ap 5 cm garas. Kurvīši 3,2 cm plati, mēlziedi balti. Vīkala

lapu galotne brūngana. Plēkšņlapiņas stīvas, dzeloņsmailas. Sēklenis

šķērsgriezumā gandrīz apaļš. (80. att.)

Aug laukos, papuvēs, ceļmalas. Ļoti bieži. Zied no jūnija līdz

oktobrim.

Izmanto izplaukušus ziedu kurvīšus.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas.
Lieto tautas medicīnā cērmju izdzīšanai. Insekticīds augs.

INDAINES, DZIEDNIECĪBAS — ANTITOXICUM OFFICINALE

(Moench) Pob.

Drogas: Indaiņu sakneņi — Rhizoma Vincetoxi (Radix Vincetoxi)
Indaiņu sēklas — Semen Vincetoxi

Indaiņu lapas — Folia Vincetoxi

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs 30—100 cm augsts. Lapas pre-

tējas, 6—lo cm garas, 3—5 cm platas, vienkāršas, veselas, ar mati-

ņiem, apakšējās olveidīgas, augšējās lancetiskas, mazākas, gals slaidi

smails, mala gluda, kāts līdz 1 cm garš. Ziedi čemuros, stumbra ga-

lotnē vai lapu žāklēs. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, baltas, saaugušas
pie pamata, 6—7 mm garas, vainaga stobriņu aizsedz 5 strupas vaina-

dziņa daivas. Putekšņlapas 5, putekšņlapu kātiņi saauguši un izveido

kopā ar irbuli kolonu — ginostēmiju. Putekšnīcas ar plēvainu pie-
devu, putekšņi salipuši eliptiskos polīnijos. Augļlapas 2, sēklolnes 2,

augšējas, viencirkņa, irbulis 1. Auglis smails, daudzsēklu sornenis, sēk-

las ar matiņu pušķi (lidsēklas). (87. att.)

Aug mežmalās, krūmājos. Reti. Zied no jūnija līdz augustam.

Indīgs.
Izmanto sakneņus, lapas, sēklas.

Sastāvs. Glikozīds vincetoksīns, asklepiadīns (cinanhīns; pastip-
rina diurēzi un caureju, lielās devās izraisa vemšanu), asklepions,
asklepiodīns, ēteriskās eļļas, saponīni, sveķi, gļotvielas, saharoze, gli-
koze. Lapās, ziedos askorbīnskābe. Fitoncīdi.

Lieto tautas medicīnā pie tūskām, malārijas, drudža (uz 300 g
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ūdens ņem 15—22 g sakneņu, lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā pēc

ēšanas; sakneņu pulveri lieto pa 0,5—1,0—1,5 g vairākas reizes dienā),
ka sirds līdzekli pie «sirds klauvem» (sēklas); ārīgi lieto pie reima-

tisma pret sāpēm (sakņu vai lapu uzlējuma apliekamos), pie brūcēm

(uzliek svaigas sasmalcinātas lapas).
Indaiņu lapu ekstrakts ietekmē sirds darbību tāpat kā strofantīns,

bet mazāk toksisks (I. Govorovs, N. Boldirevs). Indaiņu darbība ir

diurētiska, laksatīva, emetiska (vemšanu izraisa 0,2 g sakņu), sviedrē-

joša, antitoksiska, antiseptiska, sāpes remdinoša (sēklu), dziedinoša

(sēklu, lapu).
Indaines ir oficināla droga Francijā, tās plaši izmanto Ķīnas tautas

medicīnā. Indaines ir indīgs augs. Drīkst lietot tikai ar

ārsta ziņu.

INGVERS, DZIEDNIECĪBAS — ZINGIBER OFFICINALE Rosc.

Droga: Ingvera sakneņi (saknes) — Rhizoma (Radix) Zingiberis
Daudzgadīgs lakstaugs ar sulīgu, posmainu sakneni (87. att.).

Stumbri līdz i m augsti. Savvaļā nav sastopams, kultivē daudzās

tropiska klimata zemēs, galvenokārt Dienvidāzijā (Ķīnā, Vjetnamā,

Jamaikā) u. c Padomju Savienībā importē.

87. att. Dziedniecības indai-

nes — Antitoxicum offici-
nale (Moench) Pob. (pa
kreisi), dziedniecības ing-
vers — Zingiber officinale
Rosc. (pa labi).
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Izmanto sakneņus, ari homeopātijā (Zingiber).
Sastāvs. Ēteriskās eļļas (līdz 3,5%), taukas eļļas, eļļām līdzīga,

asa viela gingcrols, cukuri, sveķi, ciete, celuloze. Smaržu nosaka ēte-

riskās eļļas, aso garšu — gingerols.
Lieto ēstgribas un gremošanas uzlabošanai (pa 0,3—1,5 g pulvera,

15—30 pilienus tinktūras), pret caureju, meteorismu; ārīgi lieto pie iši-

asa, reimatisma (eļļu; rada ilgstošu ādas hiperemijų bez iekaisuma),
stomotoloģijā (ingvera tinktūru — Tinctura Zingiberis).

Tautas medicīnā lieto kā diurētisku līdzekli pie tūskām, kā nomie-

rinošu un antispazmātisku līdzekli pie spastiska rakstura galvas sā-

pēm, pie neirastēnijas, pie bronhiālās astmas (pulveri vai sakneņu no-

vārījumu), pie bronhīta; ārīgi lieto pie angīnas (rīkles skalošanai).
Ķīnas tautas medicīnā lieto «atmiņas stiprināšanai», pie trahomas, lai

izsargātos no saslimšanas ar meri (epidēmiju laikā).

Ingvers ir oficināla droga daudzās valstīs. To plaši izmanto kā

garšvielu.

IPEKAKUĀNA — URAGOGA IPECACUANHA Bailį.

(vemjamā sakne; Cephaelis ipecacuanha Rich.)

Droga: Ipekakuānas saknes — Radix Ipecacuanhae
Tropisko apgabalu krūmiņš. Stumbrs līdz 40 cm garš. Lapas pre-

tējas, vienkāršas, veselas, ap 7 cm garas. Ziedi divdzimumu, aktino-

morfi. (88. att.)
Aug Brazīlijā. Eiropā

pazīst kā ārstniecības augu
kopš 1649. gada. Padomju
Savienībā līdz šim nav izde-

vies ieaudzēt.

Izmanto saknes.

Sastāvs. Alkaloīdi (2—

3%) emetīns, cefelīns, psiho-
trīns, emetamīns; glikozīds
ipekakuanīns, saponīni, ciete,

sveķi, ēteriskās eJlas, tauk-

vielas, cukuri, holīns.

Lieto kā atklepošanas
līdzekli pie akūta bronhīta

(ekstraktu, sīrupu, pulveri)
un citām elpošanas orgānu

saslimšanām, kā vemšanas

līdzekli, pie bacilāras un

ameboidālas dizentērijas

(Emetini ht/drochloridum).

Ipekakuānas sakņu uzlē-

jumu — Inf. radicis Ipeca-
cuanhae 0,4—0,5 : 180.0 lieto

88. att. Ipekakuāna — Ura-

goga ipecacuanha Baill.
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pa 1 ēdamkarotei 3—5 reizes dienā (augstākā diennakts deva 0,4 g;
kā vemšanas līdzeklim augstākā vienreizējā deva 1 g).

Ipekakuānas tinktūru — Tinctura fpecacuanhae izvelk 70° spirta
1 : 10, lieto pa s—lo5—10 pilieniem; augstākā diennakts deva 30 pilieni.

Ipekakuānas sīrupu — Sirupus fpecacuanhae lieto pa 2—4 g (uz
I da|u ipekakuānas tinktūras ir 9 daļas cukura sīrupa).

Ipekakuānas sakņu sauso ekstraktu — Extractum fpecacuanhae sic-

cum izmanto tiktūrām, uzlējumiem.
Emetini hydrochloridum injicē subkutāni vai intramuskulāri pa

1,5 ml 2% šķīdumu 2 reizes diennaktī; augstākā vienreizējā deva pie-
augušam 5 ml 1% šķīduma, diennakts deva — 10 ml. Bērniem devas

mazākas; līdz 6 gadu vecumam bērniem emetīnu vispār nedod. Eme-

tīns iedarbojas uz dizentērijas amēbām un dažām trematodēm. Pār-

dozējot parādās nelabums, vemšana, sāpes ekstremitāšu muskuļos,
sirds vājums, polineirīti.

Homeopātijā izmanto žāvētas saknes (Ipecacuanha).
Ipekakuāna kontrindicēta pie organisma vispārēja novārguma, pie

sirds slimībām, grūtniecības periodā, ja pastāv bažas par plaušu vai

citu orgānu asiņošanu.

IPOMEJAS, PURPURSĀRTĀS — IPOMOEA PURPUREA (L.) Roth

(Convolvulus purpureus L.)

Viengadīgs, vijīgs lakstaugs. Stumbrs 3—5 m garš, ar cietiem ma-

tiņiem. Lapas pamīšus, 6—12 cm garas, 7 —14 cm platas, gals smails,

pamats sirdsveidīgs, mala gluda. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, pa
vienam vai 2—4 lapu žāklēs. Kauslapas 5, sekli saaugušas. Vainag-

lapas 5, vainags piltuvveidīgs vai zvanveidīgs, 4—5 cm garš, spilgti
purpursārts, rožains, zils vai violets, balts vai tikai ar baltu stobriņu.
Putekšņlapas 5, putekšņlapu kātiņi ar baltiem matiņiem. Augļlapas 3.

Auglis trīscirkņu pogaļa.
Kultivē kā dekoratīvu augu. Zied no jūlija līdz septembrim.

Dzimtene Tropiskā Amerika.

Izmanto sēklas, lakstus.

Sastāvs. Sēklās alkaloīdi ergīns, izoergīns, peniklavīns.
Lieto tautas medicīnā kā drastisku caurejas līdzekli.

Ipomoea purga Hayne (Exogoniutn purga) izmanto gurnus —
Tu-

ber Jalapae. Tā ir skaista liāna, savvaļā aug Meksikā, Andos. No

gurniem iegūst gumijsveķus — Resina Jalapae, tajos 95% glikozīds
konvolvulīns (palmitīnskābe u. c. skābes-ļ-glikoze, ramnoze), jalapīns
Lieto kā drošu un drastisku caurejas līdzekli. Lielākas devas var radīt

smagu saindēšanos ar letālām sekām. No Ipomoea batatas Poir. gu-
rniem iegūst cieti — Amyium Batatae.

IRBENES, PARASTĀS — VIBURNUM OPULUS L.

Drogas: Irbeņu mizas — Cortex Viburni opuli
Irbeņu augļi — Fructus Viburni opuli

Irbeņu laksti (lapas) — Herba (Folia) Viburni opuli

Vasarzaļš, 1,5—3 m augsts krūms ar pretējiem zariem. Lapas pre-

tējas, staraini daivainas, s—lo cm garas, 4—9 cm platas, virspusē
kailas, apakšpusē ar matiņiem, kāts I—31 —3 cm garš. Ziedkopas vairog-

veidīgas, to ārmalā ziedi bieži vien lielāki, zigomorfi, neauglīgi. Kaus-
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89. att. Parastās irbenes — Viburnum opulus L. (pa kreisi), krāsu

irbulenes — Genista tinctoria L. (pa labi).

lapas 5. Vainaglapas 5, vainags balts vai iesārti balts, starains, ar

īsu stobriņu. Putekšņlapas 5. Augļlapas 3, sēklotne apakšēja. Kauleņi
sarkani, spīdīgi, ar 1 kauliņu (Sk. 89. att. un VIII krāsaino tabulu.)

Aug mitros krūmājos, mežos. Bieži. Zied jūnijā.
Izmanto stumbru un zaru mizu. levāc pavasarī sulu laikā, kad

tā viegli atdalāma. Apmēram 30 cm attālumā vienu no otra iegriež

ap stumbru vai zariem līdz koksnei gredzenveidīgus griezumus, pēc
tam pārgriež tos vienā vai abās pusēs gareniski (atkarībā no zara

vai stumbra resnuma) un atdala mizu. Nav ieteicams mizu griezt
sloksnēm, jo tad pie tās var palikt koksnes daļas, kas standarta dro-

gai nav pieļaujams. Žāvē atklātā vietā, izklātas plānā kārtā. Izžāvē-

tajām mizām jābūt ārpusē brūngani pelēkām, iekšpusē — brūngani
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dzeltenām ar sarkanīgiem plankumiem un svītrām; mizas var ievākt
arī rudenī. Augļus ievāc augustā, septembrī. Drogā negatavu augļu
nedrīkst but vairāk par 4%, kaitēkļu vai citādi bojātu augļu — vairāk

par 1,5%. Zelējām, ievārījumiem augļus ievāc pēc salnām.

Sastāvs. Mizās (arī lapās) glikozīds viburnīns, dzelteni sarkanī-

gas krāsas sveķi (6,5%), kuros ir skudrskābe, etiķskābe, izovaleriān-

skābe, kaprīnskābe, kaprilskābe, sviestskābe, linolskābe, cerotīnskābe,
palmitīnskābe, fitosterolīns, fitosterīns, miricilspirts; miecvielas (līdz
2%), flobafēns u. c. Augļos ir invertcukurs (līdz 32%), pirokatehīna
grupas miecvielas (ap 3%), citronskābe, ābolskābe, izovaleriānskābe,

etiķskābe, askorbīnskābe (ap 70 mg%). Sēklās ir taukas eļļas (līdz
21%)- Piemīt antimikroba un pretaudzēju aktivitāte.

Lieto mizas pret dzemdes asiņošanu, stipri asiņojošām menstruāci-

jām, pret hemoroidālu asiņošanu, kā nomierinošu un pretkrampju
līdzekli.

Tautas medicīnā lieto kā sviedrēšanas līdzekli saaukstēšanās ga-

dījumā, pret paaugstinātu temperatūru, drudzi, pie klepus, kroniska

aizsmakuma, elpas ceļu iekaisumiem (augļus vai sulu ar medu), pie
kuņģa-zarnu trakta spazmām, krampjiem (bērniem; mizas), pie dažā-

dām kroniskām ādas slimībām, dermatītiem, ekzēmām, karbunkuļiem,

furunkulozes, skrofulozes (mizu, augļu uzlējumu, augļu sulu), kā

vispārēju spēcinošu, tonizējošu līdzekli (augļus), kā savelkošu līdzekli

pie caurejas (mizas, augļus), pie čūlas slimībām, kolītiem, gastrītiem,
vēdera aizcietējumiem (pa ēdamkarotei svaigus augļus 3—4 reizes

dienā V2stundu pirms ēšanas), kā vemšanas līdzekli (augļus lielās

devās), pie aknu slimībām, dzeltenās kaites (augļu sulu vai siltu no-

vārījumu ar medu), pie tūskām (augļu sulu), aizdusas (mizas), kā

nomierinošu un sāpes remdinošu līdzekli pie neirozēm, histērijas (lapu
vai mizu uzlējumu), pie asinsvadu spazmām, hipertoniskās slimības

(augļus), pie sāpīgām menstruācijām (augļus, lapas, mizas), pret
audzējiem (augļu sulu ar medu); ārīgi lieto pie brūcēm (ziedu uzlē-

jumu apmazgāšanai), skrofulozes (mizu novārījuma vannas), pie stru-

tojošiem izsitumiem, čūlām (apmazgā ar 10—20% sulas atšķaidī-

jumu), pinnēm, pūtēm (apziež seju ar svaigu sulu), pie angīnas, aiz-

smakuma (skalo rīkli ar ziedu vai augļu novārījumu), pie ekzēmām,

asiņojošām brūcēm (uzliek jaunu zaru sasmalcinātu mizu, augļus).

Irbeņu ekstraktu — Extractutn Viburni fluidi lieto pa 20—30 pi-
lieniem 2—3 reizes dienā; mizu novārījumu — Decoctum corticis Vi-

burni 10,0 : 200,0 pa 1 ēdamkarotei 3 reizes dienā (pret asiņošanām).

Uzlējumam uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti augļu,
ļauj ievilkties 2 stundas, lieto pa V 2glāzei 2—5 reizes dienā (kā no-

mierinošu un pretkrampju līdzekli).
Mizu novārījumam uz 1 glāzi ūdens ņem 10—20 g mizu, pavāra

10—15 minūtes, lieto pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā. Skalošanai

un vannām uz 1 / ūdens ņem 50 g mizu.

Homeopātijā lieto parasto irbeņu svaigas mizas (Viburnum opulus)

un Viburnum prunifolium L. svaigus augļus (Viburnum prunifolium).
Irbeņu augļi ir vitamīnu tēju sastāvdaļa
Irbeņu angļi ir tonizējošs, sa\elkošs, pretiekaisuma, dziedinošs, diu-

rētisks līdzeklis, tie pastiprina sirds muskuļa saraušanos. Mizas ir

pretasiņošanas, pretiekaisuma, nomierinošs, antispazmatisks līdzeklis,
tās paaugstina dzemdes tonusu, sašaurina asinsvadus. Pat vairākus

mēnešus uzglabāti, irbeņu augļi nezaudē krāsu un garšu, tajos labi

saglabājas vitamīni. Augļu su'u izmanto pārtikas produktu krāsošanai.
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IRBULENES, KRĀSU - GENISTA TINCTORIA L.

Droga: Irbuleņu laksti — Herba Genistae tinetoriae

Vasarzaļš krūms vai puskrūms. Stumbri 30—60 cm augsti. Lapas
pamīšus, vienkāršas, veselas, lancetiskas vai lineāras, I—41 —4 cm ga-

ras, 0,3—0,7 cm platas, gals un pamats smails, mala gluda. Piela

pes īlenveidīgas. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, 3—5 cm garos ķekaros
zaru galotnēs. Kauslapas 5, kauss divlūpains. Vainaglapas 5, vainags
tauriņveidīgs, dzeltens, karogs līdz 1,2 cm garš. Putekšņlapas 10,
putekšņlapu kātiņi saauguši. Augļlapa viena. Sēklotne augšēja. Aug-
lis 1,5—2,5 cm gara pāksts (89. att.).

Aug mežos, krūmājos. Loti reti (Koknese, Cesvaine). Kultivē kā

krāšņumaugu, vielām pāriet savvalā. Dzimtene Eiropa. Zied no jū-
nija līdz augustam. Indīgs.

Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Cilizīns, metilcitizīns, anagirīns, genisteīns, miecvielas,
gjotvielas, vaski, cukuri, ziedos flavonoīdglikozīds luteolīns, ēteriskās

eļļas, rūgtvielas, organiskās skābes, cukuri. Sastāvs maz izpētīts.
Lieto tautas medicīnā pie nieru un urīnpūšļa saslimšanām, pie

urīnakmeņiem, tūskām, podagras, aknu slimībām, dzeltenās kaites, he-

moroīdiem, pie hipotireozes, pret dzemdes asiņošanu, pie kroniskām

ādas slimībām, skrofulozes (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem V 2tēj-
karotes drogas, Jauj ievilkties 2 stundas, lieto pa 1 ēdamkarotei 3 rei-

zes dienā), pie spēku apsīkuma, sirds vājuma ar pazeminātu asins-

spiedienu (lakstu tēju ar medu), pie bronhiālās astmas; ārīgi lieto

pie dažādām ādas slimībām (vannas, apmazgāšanai).
Irbulenes ir diurētisku un caurejas tēju sastāvdaļa.
Irbulenēm piemīt tireoidīnam līdzīga darbība, tikai ilgstošāka, nav

novērota blakus darbība. Senie ārsti plaši lietojuši pie nieru slimībām,
tuskām, pret dzemdes asiņošanu.

ISLANDES ĶĒRPIS — CETRARIA ISLANDICA (L.) Ach.

Droga: Islandes ķērpis — Lichen islandietis

Laponis krūmveidīgs, 2—B (15) cm augsts, daivām virspuse olīv-

brūna vai brūngani pelēka, spīdīga, apakšpuse bāli pelēki brūngana
ar bālganiem plankumiem, apakšdaļā laponis bieži vien iesarkans.

Gar daivu malām daudz ļoti sīku, līdz 1 mm garu izaugumu, ar ku-

riem ķērpis parasti vairojas. Augļķermeņi — apotēciji sastopami reti.

(Sk. V krāsaino tabulu.)

Aug mežos uz smilts augsnes, retāk uz koku stumbra pamatnes.
Bieži.

Izmanto lapoņus. levāc no pavasara līdz rudenim.

Sastāvs. Ķērpju skābes (3—5%): usnīnskābe, protolihesterīnskābe,

paralihesterīnskābe, protocetrārskābe, fumaroprotocetrārskābe; rūgtviela
cetrarīns, lihenīns (ķērpju ciete), izolihenīns; glikoze, galaktoze, celu-

loze, hemiceluloze, olbaltumvielas, taukvielas, ēteriskās eļļas, vaski,

sveķi, pigmenti, eiankobalamīns. Fitoncīdi.

Lieto ēstgribas uzlabošanai, kā vispārēju spēcinošu līdzekli, pie
plaušu tuberkulozes, garā klepus, bronhiālās astmas, pēc pārciestām

smagām slimībām; ārīgi lieto pie apdegumiem, čūlām, strutojošām brū-

cēm, krūts gala sasprēgājumiem (Natrii usninas).
Islandes ķērpju novārījumu — Dcc. Lichenes islandietis 5—10%
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lieto siltu pa ēdamkarotei 3—6 reizes dienā (uz glāzi auksta ūdens

ņem 20 g drogas un uzkarsē līdz vārīšanai). Ja ķērpjus vāra (5,0:

100,0) izveidojas receklis; to var ēst kopā ar šokolādi resp. kakao pulveri
iejauc ķērpju receklī. Var arī 20—50 g drogas apliet ar % / verdoša

ūdens un vārīt apmēram lj2 stundu. legūto novārījumu izlieto 1 dienā.

Tautas medicīnā uz 1 glāzi auksta ūdens ņem 1 tējkaroti drogas,
pakāpeniski karsē līdz vārīšanai, lieto pa V 2glāzei 4 reizes dienā.

Islandes ķērpji rosina ēstgribu, gremošanas sulu sekrēciju, tiem ir

apvelkoša, dziedinoša, spēcīgi izteikta antimikroba darbība.

Islandes ķērpjus zinātniskajā medicīnā sāk lietot XIX gadsimtā.
Usnīnskābi tajos atklāja jau 1843. gadā. Taču vēlāk, kad konstatēja,
ka tie nesatur ne alkaloidu, ne stipri iedarbīgus glikozidus, Islandes

ķērpjus «aizmirsa». Gandrīz pēc 100 gadiem (1947.) tika pierādīts,
ka usnīnskābe ir spēcīga antibiotiska viela. Tā aktīva pret zeltaino un

hemolītisko streptokoku un citām grampozitīvajām baktērijām. Tuber-

kulozes mikobaktērijas — Mycobacterium tuberculosis iet bojā pat

atšķaidījumā 1 : 2 000 000.

ĪVES, OGU — TAXUS BACCATA L.

Droga: īvju laksti — Herba Taxi baccatae

Mūžzajš koks vai krūms. Stumbrs līdz 20 m garš. Lapas resp.

skujas līdz 3,5 cm garas, 0,2 cm platas, plakanas. Ziedi viendzi-

muma. Vīrišķajos ziedos B—ls8 —15 putekšņlapas, sievišķajos 1 sēklaizmet-

nis. Sēklsedze — arils spilgti sarkana.

Aug mežos gar jūrmalu. Ļoti reti. Audzē kā dekoratīvu augu.
Zied no marta līdz maijam. Indīg s.

Izmanto skujas (arī homeopātijā).
Sastāvs. Alkaloīds taksīns (līdz 1,4%; tas ir visās auga dajās,

izņemot arilu), efedrīns, miloseīns, glikozīds taksikatīns, ēteriskas

ejļas.
Lieto tautas medicīnā (izvilkumu degvīnā) pie astmas, ģikts, rei-

matisma, pie ādas izsitumiem, rozes, pie vēdera sāpēm, aknu, nieru

un urīnpūšļa slimībām, pret svīšanu naktī.

īves ēteriskās eļļas ir stipri kairinošas — tiem, kas apstrādā īves

koksni nereti novēro dermatitu. Plinijs vēsta, ka dzerot no īves kau-

siem, varot saindēties.

IZOPS, DZIEDNIECĪBAS — HYSSOPUS OFFICINALIS L.

Droga: Izopa laksti — Herba Hyssopi
Puskrūms. Stumbrs 20—60 (80) cm augsts, četršķautnains, lejas

daļā pārkoksnējies. Lapas pretējas, vienkāršas, veselas, 2—4 cm garas,

0,5—1 cm platas, lancetiskas vai lineāri lancetiskas, gandrīz sēdošas,
mala gluda, ieritinājusies. Ziedi pa 3—7 pušķos lapu žāklēs. Kaus-

lapas 5, saaugušas, kausa zobiņi apmēram vienādi. Vainaglapas 5,

saaugušas, vainags zils vai balts, apmēram 1 cm garš, divlūpains,

augšlūpa gandrīz plakana, divdaivaina, dažreiz gandrīz vesela, apakš-

lūpa trīsdaivaina. Putekšņlapas 4, divas īsākas, divas garākas, visas

garākas par vainagu. Augļlapas 2, sēklotne augšēja, drīksna divžubu-

raina. Auglis — četru iegarenu, apmēram 2 mm garu riekstiņu skald-

auglis. (90. att.)
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90. att. Dziedniecības izops — Hyssopus officinalis L. (pa kreisi)
purva jāņeglītes — Pedicularis palustris L. (pa labi).

Aug upju krastos, dzelzceļa malās. Kultivē. Retumis savvaļā
(Ventas krastā pie Kuldīgas, Priedainē). Zied jūlijā, augustā.

Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas (0,6—1,9%; tajās /-pinokamfons, a-pinēns,
6-pinēns, cineols, kamfēns, /-pinokamfeols, seksviterpēni), miecvielas,

oleanolskābe, ursolskābe, flavonoīds diosmīns, glikozīds izopīns (agli-
kons Ci 6Hi2o6-framnoze-t-glikoze), sveķi, rūgtviela hesperidīns.

Lieto tautas medicīnā pie elpas ceļu iekaisumiem, kroniska bron-

hīta, traheīta, laringīta, bronhiālās astmas, pie paaugstinātas tempera-
tūras, nervozitātes, stenokardijas, ēstgribas rosināšanai, pie gremoša-
nas trakta saslimšanām, kolītiem, pret meteorismu (uz 1 glāzi verdoša

ūdens ņem '/a —1 ēdamkaroti drogas, dzer pa '/a glāzei 2 vai 3 rei-

zes dienā pirms ēšanas), pret svīšanu naktī, pie tūskām, nierakme-

ņiem, žultsakmeņiem, pie reimatisma, zarnu parazītu izdzīšanai v. c;

ārīgi lieto pie mutes gļotādas iekaisumiem, angīnas, aizsmakuma (uz-
lējumu skalošanai), pie brūcēm, čūlām (uzlējuma apliekamos), pie acu
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slimībām (uzlējuma vai novārījuma kompreses), sasitumiem, asinsiz-

pludumiem (uz glāzi ūdens ņem 30 g lakstu).

Izopu darbība līdzīga dziedniecības salviju darbībai, tie ir pret-
iekaisumu, sāpes remdinošs un dziedinošs līdzeklis, mazina sviedru

sekrēciju. Tos diezgan bieži izmanto kā garšvielu un tādai vajadzībai
arī kultivē. legūst izopu eļļu — Oleum Htjssopi.

Medicīnā lieto kopš Hipokratą laika.

JĀŅEGLĪTES, PURVA — PEDICULARIS PALUSTRIS L.

Droga: Jāņeglīšu laksti — Herba Pedicularis (Herba Fislulariae)
Divgadīgs vai daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs parasti jau no pa-

mata ļoti zarains, 20—50 cm augsts. Lapas parasti pamīšus, vairākkārt

plūksnaini dalītas, līdz 8 cm garas, 4,5 cm platas. Ziedi violeti ro-

žaini, ķekaros, katras seglapas žāklē pa vienam zigomorfam divdzi-

mumu ziedam. Kauslapas 5, saaugušas, paliek pie augļa. Vainaglapas
5, vainags divlūpains, 1,5—2,2 cm garš, augšlūpa parasti vesela,

apakšlūpa trīsdaivaina. Putekšņlapas 4. Augļlapas 2, sēklotne augšēja.

Pogaļa līdz 1 cm gara, atveras ar 2 vārsnēm. (90. att.)

Aug purvainās pļavās, mežmalās, ūdeņu krastmalās. Bieži. Zied

no maija līdz augustam. Indīgs.
Izmanto lakstus.

Sastāvs. Glikozīds aukubīns (rinantīns; amorfs aukubigenīns-f gli-
koze; visvairāk tā sēklās), alkaloidu zīmes (lakstos). Sastāvs maz

pētīts.

Lieto tautas medicīnā pret asiņošanu (dzemdes, hemoroidālu), kā

diurētisku īdzekli (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 2 tējkarotes sa-

smalcinātas drogas, lieto pa 4—lo pilieniem 3 reizes dienā). Tibetā

(ārsts D. Konovs) lieto kā pretsāpju līdzekli pie traumām (trauma-
tizētam cilvēkam dod katru dienu 7j stundu pirms ēšanas ēst pa puš-

ķaino jāņeglīšu saknītei; izzūd sāpju sajūta, atjaunojas miegs, ēst-

griba un ātri iestājas atveseļošanās). Ārīgi lieto brūču dziedināšanai,

pie kašķa, utu iznīcināšanai (uz 1 / ūdens ņem 4—5 ēdamkarotes

drogas, ļauj 4 stundas ievilkties).

Jāņeglīšu uzlējums ietekmē dzemdes muskulatūras tonusu tāpat kā

melnie graudi, tikai 4—5 reizes vājāk, tām ir diurētiska, pretasiņoša-

nas, dziedinoša un insekticīda darbība.

Tāpat kā purva jaņeglītes lieto arī pušķainās jāņeglītes — Pedi-

cularis cotnosa L. Mūsu republikā sastopamas ļoti reti.

JĀNĪŠI — ERIGERON L.

Lakstaugi. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, ar matiņiem tāpat

kā stumbrs, lapas plātne līdz 10 cm gara, 1,5 cm plata, mala gluda

vai ar attāliem zobiņiem, gals un pamats smails; augšējās lapas sē-

došas, apakšējās kātainas. Ziedi kurvīšos zaru galos, kurvīša pamats

kails. Kurvīša malā sievišķi mēlziedi, centra — dzeltenīgi vai iesārti

divdzimumu stobrziedi, vainaglapas 5. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2.

Sēklotne apakšēja. Auglis sēklenis, kausa matiņi vienkārši, vienā

rindā.

Izmanto ziedošus lakstus.
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91. att. Kanādas jānīši — Erigeron
canadensis L.

Asie jānīši — Erigeron acer L.

Kurvīši 6—13 mm plati, mēl-

ziedi sārti violeti vai iezilgani, ap-
mēram 2 reizes garāki ka vīkals,

lapas gareni olveidīgas, vīkala la-

pas ar matiņiem. Divgadīgs vai

daudzgadīgs lakstaugs. Aug sau-

sās, smilšainās ceļmalas, laukos.

Bieži. Zied no jūnija līdz septem-
brim.

Sastāvs nav noskaidrots.
Lieto pie drudža; āngi lieto pie

abscesiem (ziedi), pie angīnas (ska-
lošanai; uz 1 glāzi verdoša ūdens

ņem 1 ēdamkaroti drogas, ļauj
ievilkties I stundu).

Aso jānīšu darbība ir antisep-
tiska, pretiekaisumu, sāpes remdi-

noša.

Kanādas jānīši — Erigeron cana-

densis L.

Droga: Kanādas jānīšu laksti —

Herba Erigerontis canadensis

Kurvīši 3—5 mm plati, mēlziedi nedzidri dzeltenīgi, tikko garāki
kā vīkals. Lapas lineāri lancetiskas, vīkala lapas gandrīz kailas. Vien-

gadīgs vai viengadīgs pārziemojošs lakstaugs (91. att.).
Aug papuvēs, laukos, ceļmalas. Bieži. Zied no jūlija līdz oktobrim.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas (tajās līdz 83% a-limonēns, dipentēns, ter-

pineols, aldehīdi), miecvielas, alkaloīdi (zīmes), flavoni, holīns, kāda

narkotiska substance. Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pret dzemdes asiņošanu, pie pārliekas mens-

truālas asiņošanas it īpaši klimaksa periodā, pret plaušu, gremošanas

trakta, deguna un smaganu asiņošanu, pret hemoroīdālu asiņošanu

(uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti drogas, ļauj apmēram
1 stundu ievilkties, lieto pa ēdamkarotei 3—6 reizes dienā; lieto arī

tinktūru), pie urīnpūšļa un prostatas iekaisumiem, pret bezmiegu, pa-
razītu izdzīšanai; ārīgi lieto pie acu slimībām (novārījuma kompre-
ses), pie ādas izsitumiem, ēdēm; matu kopšanai (mazgā matus lakstu

novārījumā). Amerikas ārsti lieto pie asiņošanām, pie akūta zarnu

iekaisuma, caurejas, kroniska reimatisma, ģikts (uzlējumu 2,0:200,0

pa V2glāzei 3 vai 4 reizes dienā).

Jānīšu darbība ir pretasiņošanas, pretiekaisuma, diurētiska.

Homeopātijā izmanto abu jānīšu sugu svaigus ziedošus lakstus
(Erigeron acer, Erigeron canadensis).



280

JĀŅOGAS, SARKANĀS — RIBES RUBRUM L.

Vasarzaļš krūms. Pirmās ziņas par jāņogu kultivēšanu ir no

XIV gadsimta. Tās sākumā audzēja kā ārstniecības augu un tikai

vēlāk sāka izmantot pārtikai.
Izmanto augļus ogas, lapas.
Sastāvs. Organiskās skābes (3,8%), pektīnvielas, miecvielas, mine-

rālsālis, cukuri (4—11%), P vitamīns, askorbīnskābe (8—95 mg%),
cianidīna u. c. glikozīdi. Lapās 280—870 mg% askorbīnskābes.

Lieto ēstgribas un gremošanas uzlabošanai (augļus, sulu), pret
cingu (lapas, augļus), pie kroniskiem vēdera aizcietējumiem, pie nieru

un urīnpūšļa iekaisumiem, kā diurētisku līdzekli, kā sviedrēšanas

līdzekli saaukstēšanās gadījumos, pie kroniskām ādas slimībām, pie
hemorāģiskām diatēzēm, pret mazasinību, pret nelabu dūšu, vemšanu,
kā žultsdzinēju.

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 3 ēdamkarotes augļu, ļauj 4 stun-

das stāvēt, lieto pa l/4 glāzei 4 reizes dienā V2stundu pirms ēšanas.

Diennaktī jāapēd 150 g jāņogu, lai segtu organisma vajadzības pēc
C vitamīna.

Baltās jāņogas pēc ķīmiskā sastāva ir līdzīgas sarkanajām, bet

vitamīnu tajās daudz mazāk.

Homeopātijā lieto svaigas ogas (Ribes rubrum).

JATRORIZA, PLAUKSTVEIDIGĀ — JATRORRHIZA PALMATA

Miers

Droga: Kolombo saknes — Radix Colombo (Ķalumbo)
Lakstaina divmāju liāna. Lapas pamīšus, trīsstaraini vai piecsta-

raini daivainas vai šķeltas. Ziedi viendzimuma, sīki, zaļgani, blīvās

saliktās vārpās.
Aug Austrumāfrikas tropos, Madagaskarą.
Izmanto sakneņus un saknes.

Sastāvs. Alkaloīdi (1 —3%) jatrorizīns, kolumbamīns, khasman-

tīns, berberīns u. c. berberīnam tuvi alkaloīdi; rūgts laktons kolom-

bīns, ēteriskās eļļas (tajās timols); ciete
:

gļotvielas.
Lieto pie gremošanas traucējumiem, ēstgribas rosināšanai, pie dis-

pepsijas, caurejas, gastraļģijām, pie zarnu tuberkulozes (T-ra Co-

lombo, Extractum Colombo siccum, fluidum). Vietējo tautu medicīnā

lieto pie dizentērijas, gremošanas orgānu iekaisumiem; ārīgi lieto pie
ēdēm.

Lielākas devas izraisa vemšanu, saindēšanos.

KABACI — CUCURBITA PEPO L. var. GIRAUMONTIA Duch.

Krūmveidīga ķirbju varietāte bez gariem dzinumiem. Kultivē ne-

lielās platībās kā pārtikas augu.

Izmanto augļus, ziedus.

Sastāvs. Ogļhidrāti, olbaltumvielas (3,5%), taukvielas, minerālvie-

las (0,4%, vairāk nekā ķirbjos), cukuri (mazāk nekā ķirbjos), askor-

bīnskābe (10 mg%>), karotini (0,06 mg%), B, un B2 vitamīns, nikotīn-

skābe (0,3 mg%); 181 kcal.

Lieto dietoterapija pie urinskābes vielu maiņas traucējumiem, nieru

slimībām, tūskām, aptaukošanās.
Tautas medicīnā lieto pie brūcēm (ziedu novārījuma apliekamos).
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KAFIJASAUGS, ARĀBIJAS — COFFEA ARABICA L.

Droga: Kafijas sēklas — Semen Coffeae
Mūžzaļš karsto klimatisko apgabalu krūms, retāk koks (92. att.).

Dzimtene Kalfas province Etiopijā. Rakstiskas ziņas liecina, ka kafija
Arābijā un Persijā pazīta jau apmēram tūkstoš gadu pirms mūsu ēras.

Eiropieši ar to iepazīstas tikai XVI gadsimtā. Krievijā to sāk lietot

no 1G65. gada. Tagad zināmas vairāk kā 60 kafijasauga sugas no da-

žādiem Āfrikas, Āzijas un Amerikas rajoniem, kas atšķiras ar morfo-

loģiskajām īpašībām, ar kafijas garšu un sastāvu.

Izmanto augļa — ogas sēklas tā saucamās kafijas pupiņas. Katrā

ogā ir 1 vai divas sēklas. Homeopātijā izmanto žāvētas negrauzdētas
sēklas.

Sastāvs. Alkaloīds kofeīns (1,3,7-trimetilksantīns; 1,24%), slāpekļ-
vielas (13,9%), taukvielas (14,4%), cukuri (2,8%), kafijas miecvie-

las (4,7%), celuloze (23%), minerālvielas (3,8%).
Lieto ka stimulējošu līdzekli pie garīgu un fizisku spēku apsīkuma,

saindējoties ar narkotiskām vielām, pie grūtniecības toksikozėm, pie
galvas asinsvadu spazmām (migrēnas), neirozēm, hipotonijas, diure-

zes palielināšanai (sk. tējasaugu).
Kafija resp. kofeīns kontrindicēts pie pastiprinātas uzbudināmības,

tiem, kas cieš no bezmiega, pie hipertonijas, izteiktas aterosklerozes,

pie organiskām sirds-asinsvadu slimībām, vecumā, pie glaukomas.
Daži purina grupas alkaloīdi, pie kādiem pieder arī kofeīns, teo-

bromīns, teofilīns, pēc ķīmiskās uzbūves radniecīgi dažiem organismā
sastopamiem purina atvasinājumiem, piemēram, urīnskābei. Uzskata,
ka tādēļ tie nelielā daudzumā nav kaitīgi pat ja ilgi lieto.

Kofeīna darbība izpaužas jau 10—20 minūtes pēc uzņemšanas.
Kofeīns nekumulējas, tas neārdās (lielākā daļa pārvēršas urīnskābē)
un izdalās no organisma. Kafijas ietekmē pastiprinās uzbudinājuma
procesi galvas smadzeņu garozā, vieglāk tiek uztverti ārējie iespaidi,
paasinās redze, dzirde, uzlabojas garīgā un fiziskā darba spējas, kļūst
biežāka un dziļāka elpa, spēcīgāka sirds darbība, paplašinās galvas,
sirds un nieru asinvadi, nedaudz pieaug diurēze, gremošanas sulu

sekrēcija, kafijas miecvielas pasaudzē gremošanas traktu no indīgo
vielu ietekmes, kavē to uzsūkšanos.

Kafijas darbība atkarīga no kofeīna daudzuma. Brūnā kafijas krāsa

rodas no karamelīniem, kas veidojas fermentācijas procesā daļēji ka-

ramelizējoties cukuriem; kafijas aromātu nosaka kafeols, kurš veidojas,
kad kafijas pupiņas grauzdē. Grauzdētas kafijas pupiņas satur ari

nedaudz merkaptānu, fenolu, piridīnu, pirolu, etiķskābi, valeriānskābi,

metilamīnu, acetonu u. c, grauzdējot tās, rodas arī diezgan daudz

nikotīnskābes, kas viegli pāriet kafijas šķīdumā. Pieaugušam cilvēkam

pietiek izdzert 3 tases kafijas, lai uzņemtu dienā nepieciešamo nikotīn-

skābes daudzumu.

Kafijas pupiņas jāuzglabā slēgtā (vislabāk stikla vai fajansa)
traukā. Tās samaļamas tieši pirms lietošanas. Uz 1 tasi (150 g) ūdens

ņem 1 tējkaroti ar kaudzi (10—12 g) samaltas kafijas (tajā ir ap-
mēram 0,2 g kofeīna). Kafiju nedrīkst vārīt, to tikai karsē līdz

vārīšanai (pat ja kafija «uzburbuļo», tā jau zaudējusi daļu aromāta),
tad ļauj slēgtā traukā 5—7 minūtes ievilkties.

Kafija plaši tiek patērēta patīkamā aromāta un garšas dēļ, tā

daļēji novērš «uzmanību» no alkoholiskajiem dzērieniem, kad, kā

mēdz teikt, gribas mazliet kopā ar draugiem pasēdēt un patērzēt. Kafi-
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92. att. Arābijas kafijasaugs —

Coffea arabica L. (pa kreisi),
kakaoaugs — Theobroma cacao

L. (pa labi).

jas dzeršana, kā izteicies kāds ārsts «ir nevainības kalngals», salīdzinot

ar to postu, kādu cilvēka fiziskajai būtnei un garīgajai personībai
nodara alkohols. Viskrasākajā veidā jāvēršas pret kafijas dzeršanu

kopā ar alkoholiskiem dzērieniem (konjaku, vīnu), kas tik izplatīta
mākslinieku aprindās un maldīgi tiek uzskatīta par nezin kādu smal-
kumu. Ar šādu «smalkumu» sācis, dažs labs jaunietis vēlāk nokļuvis
atskurbtuvē, līdz apsūdzēto solam un psihiatriskajā slimnīcā.

Liels daudzums kafijas resp. kofeīns var kaitīgi ietekmēt sirds

darbību un nervu sistēmu, var notikt pat saindēšanās ar kofeīnu (pie
akūtas saindēšanās jūtams troksnis ausīs, galvas sāpes, rodas baiļu
sajūta, nemiers, murgi, krampji; pie kroniskas saindēšanās var būt

paaugstināta nervoza uzbudinātība, bezmiegs, nepatīkama ādas

nieze.) Veselam cilvēkam nav ieteicams izdzert dienā vairāk kā 2—3

tases kafijas.
Pirmie dati par kafijas izmantošanu medicīnā Eiropā parādās

1591. gadā. Kafiju tad lietoja pie drudža, galvas sāpēm, garā kle-

pus, pie podagras, artrītiem (negrauzdētu pupiņu uzlējumu); pie
malārijas (stipru grauzdētu kafiju ar citronu sulu), gremošanas

veicināšanai, pie dažādiem funkcionāliem nervu sistēmas traucēju-
miem.

KAKAOAUGS — THEOBROMA CACAO L.

Drogas: Kakao sēklas — Semen Cacao

Kakao mizas — Cortex Cacao

Neliels, 3—15 m augsts mūžzaļš koks, retumis krūms. Augļi og-

veidīgi, 10—15 cm gari, augļapvalks biezs, ādains (92. att.). Sēklas

5 rindās, ļoti daudzas (25—60). Savvaļā Gvinējā. Kultivē Rietumāf-

rikā, Centrālajā Amerikā. Pie mums importē.
Izmanto sēklas, augļapvalku un sēklapvalku.
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Sastāvs. Taukas eļ|as (48—57%; tajās palmitīnskābe, stearīnskābc,
oleīnskābe 45%, linolskābe), alkaloīds teobromīns (1—2%), kofe-

īns (zīmes), glikozīds cianidīns, olbaltumvielas, organiskās skābes,
nedaudz cukuru, holīns, miecvielas.

Lieto pie sirds tūskām kā diurētisku līdzekli (alkaloidu teobro-

mīnu — Theobrominum; arī kopā ar citiem līdzekļiem), pie hiperto-
niskās slimības, bronhiālās astmas, stenokardijas (arī profilaktiski
pret lēkmēm), pie aknu un nieru kolikām (teobromīna preparātus),
kā spēcinošu līdzekli (kakao dzērienu).

Teobromīns tuvs teofilinām (sk. tējasaugu 2. sējumā), tas samērā

maz uzbudina centrālo nervu sistēmu, bet izteiktāka ir tā diurētiskā

darbība, tas paplašina sirds venozos asinsvadus, stimulē bronhu mus-

kulatūru. Teobromīnu iegūst no kakao mizām — Cortex Cacao un sin-

tētiski.

Kakao eļļu jeb sviestu — Oleum (Butyrum) Cacao (satur 45%

oleīnskābes, 25% palmitīnskābes, 30% stearīnskābes glicerīdu) iz-

manto kā indiferentu pamatmasu un mīkstinātāju dažām zāļu for-

mām (svecēm, linimentiem v. c). Padomju Savienībā izlieto ap 60 t

kakao eļļas gadā.

KAĶPĒDIŅAS, DIVMAJU — ANTENNARIA DIOICA (L.) Gaertn.

Drogas: Kaķpēdiņu ziedi — Flores Antennariae

Kaķpēdiņu laksti —
Herba Antennariae

Daudzgadīgs, poligāms lakstaugs. Stumbrs 7—20 cm augsts, ar zī-

dainiem matiņiem, līdz ziedkopai vienkāršs. Lapas vienkāršas, vese-

las, pamīšus, I—3 cm garas, 3—B mm platas, apakšējās lāpstveidīgas,
strupas, pārējās lancetiskas vai

lineāras, ar īsu, smailu galu, lapu
virspuse parasti zaļa, kaila vai ar

matiņiem, apakšpuse zīdaini vil-

naina, ar matiņiem. Ziedi 6—lo mm

garos kurvīšos, tie pa 3—12 čemu-

ros stumbra galotnē. Dažu augu
kurvīšos ir tikai sievišķie ziedi ar

baltu, sārtu vai purpursarkanu vai-

nagu, vīkala lapas spilgti sarkanas

vai rožainas, retumis baltas, pa-
rasti garākas nekā ziedi; citu augu

(vīrišķo) kurvīšos ir neauglīgi div-

dzimumu un vīrišķie ziedi ar balti

dzeltenīgu vai sārtu vainagu. Vī-

kala lapas parasti baltas, īsākas

nekā ziedi, retumis tās rožainas vai

sarkanas. Putekšņlapas 5. Augļ-

lapas 2, sēklotne apakšēja.

93. att. Divmāju kaķpēdiņas
Antennaria dioica (L.) Gaertn.
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Auglis gluds vai raupjš. Kausmatiņi iesārti vai sārti, vienkārši,

vairākās rindās, divdzimumu un vīrišķajos ziedos galotnē vālesveidīgi,
sievišķajos — viscaur vienāda resnuma. (93. att.)

Aug sausās, saulainās norās, pakalnēs, pļavās, mežmalās, arī

mitrās, nabadzīgās augsnēs. Zied maijā, jūnijā.
Izmanto lakstus un ziedu kurvīšus.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas, sveķi, miecvielas, saponīni, rūgtvielas, fito-

sterīni, alkaloīdi (zīmes), kāds ogļhidrāts C2BH58, K vitamīni. Sa-

stāvs maz izpētīts.
Lieto tautas medicīnā pie aknu slimībām, holecistītiem (uz 1 glāzi

verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti drogas, ļauj slēgtā traukā V2stundu

ievilkties vai karsē uz ūdens vannas, lieto pa ēdamkarotei 3 vai 4

reizes dienā), pie kuņģa, zarnu, plaušu, dzemdes asiņošanas (uzlē-
jumu pa ēdamkarotei ik pēc 2—3 stundām), pret caureju, pie dizen-

tērijas, gremošanas orgānu iekaisumiem, pie klepus un elpas ceļu
iekaisumiem, kā nervu līdzekli; ārīgi lieto pie brūcēm, augoņiem (ap-
kaisa ar visa auga pulveri), pie deguna, zobu, hemoroidālas asiņo-
šanas (uzlējumu skalošanai, apliekamiem).

M. Varlakovs ieteic pret zarnu asiņošanu uzlējumu 1,0—2,0:200,0

pa ēdamkarotei ik pēc 10—30 minūtēm, kamēr asiņošana apstājas
Tādas pašas koncentrācijas sterilu uzlējumu ieteic kompresēm, tam-

poniem pret hemoroidālu asiņošanu. Pret dzemdes asiņošanu un asi-

ņainu klepu ieteic uzlējumu 10,0—20,0: 200,0 pa ēdamkarotei ik pēc
1—1,5 stundām.

Ka žultsdzinēju lieto tāpat kā dzeltenās kaķpēdiņas (Jakubova.

1901.).
Kaķpēdiņu darbība ir izteikti pretasiņošanas, diurētiska, žultsdzi-

nēja.

KAĶPĒDIŅAS, DZELTENĀS — HELICHRYSUM ARENARIUM (L.)
Moench

Droga: Dzelteno kaķpēdiņu ziedi (laksti) — Flores Helichrysi are-

narii (Herba Helichrysi arenarii, Flores Gnaphalii arenarii)
Daudzgadīgs lakstaugs, viscaur ar pelēki zīdainiem matiņiem.

Sakne vārpstveidīga. Stumbrs 10—30 (50) cm augsts, visgarām ar

daudz lapām. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, līdz 7 cm garas,
5 mm platas, lineāras, otrādi lancetiskas vai lancetiskas, sēdošas, ar

smailu galu un gludu malu. Ziedi zeltdzelteni, kurvīšos, pie kam kur-

vīša ārmalā sievišķie (to parasti nav), vidū — divdzimumu ziedi.

Kurvīši o—7 mm plati un gari, blīvā, čemurveidīgā ziedkopā. Vīkala

lapas sausas, spilgti citrondzeltenas vai oranždzeltenas. Putekšņla-

pas 5, augļlapas 2, sēklotne apakšēja, drīksna divžuburaina. Kurvīša

gultne kaila, ar mazām bedrītēm. Auglis piecšķautnains. Kausmatiņi

vienkārši, daudzi, vienā rindā. (94. att.)
Aug sausos, saulainos pakalnos, norās, tīrumos, ceļmalas, vis-

biežāk kaļķainās augsnēs. Diezgan bieži. Zied no jūnija līdz augus-
tam.

Izmanto ziedkopas. levāc ziedu laikā, atstājot pie tām I—2 cm

garu stumbru. Kurvīši nedrīkst būt pilnīgi atvērušies, bet tos nevar

ievākt arī tad, ja tie vēl slēgti. Žāvē ēnainā, atklātā vietā vai labi

vēdināmā telpā, piemēram, bēniņos. Izžāvētā droga, saspiesta rokās,
nedrīkst salipt pinkuļos.

Sastāvs. Flavonoīdi salipurpozīds (naringenīns + glikoze), na-
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94. att. Dzeltenās kaķpēdiņas — Helichrysum arenorium

(L.) Moench.

ringenīna un kempferola diglikozīdi, apigenīna glikozīds, izosalipur-
pozīds, brīvs naringenīns, apigenins; 5,7-dioksiftalīds, 5-metoksi-7-oksi-

ftalīds, 5-metoksi-7-glikozilftalīds, diterpēnspirts C20H3404, steroīdi sa-

vienojumi C 27 un C35H5807; kampesterīns, fenolu rakstura krās-

viela Ci ß Hi6o7, taukskābes, ēteriskās eJĮas (līdz 0,04%, tajās ir

p-krezols un daudz brīvu skābju, piemēram, kapronskābe v. c.), miec-

vielas, nātrija, kālija, kalcija, dzelzs un mangāna šālis, karotini (15—

16 mg%), askorbīnskābe (0,2%), K vitamīni.

Lieto kā žultsdzinēju, pie aknu, žultsceļu un žultspūšla slimībām,

pie kuņģa un zarnu darbības traucējumiem, kā diurētisku līdzekli.

Tautas medicīnā lieto pie žultsakmeņiem, urīnakmeņiem, pie aknu
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cirozes, apgrūtinātas urinēšanas, pie kolītiem (bērniem), pārlieka or-

ganisma vājuma, pie aizdusas, klepus, pret galvas sāpēm, pie ner-

vozitātes, išiasa, arī pret asiņošanu; ārīgi lieto pie dažām ādas sli-

mībām (sastrutojumiem, ēdēm v. c); pie sievietes dzimumorgānu
iekaisumiem (skalošanai). Tautas medicīnā lieto arī zarnu parazītu
izdzīšanai.

Sauso ekstraktu Flaminum lieto pa 1 tabletei 3 reizes dienā V2
stundu pirms ēšanas (uzdzer siltu ūdeni); Extractum Helichrysi fluidi
lieto pa 30—40 pilieniem (1 tējkarotei) 3—4 reizes dienā, Extraclum

Helichrysi sieci pa 1 pulverim 3 reizes dienā; novārījumam — Dcc.

Helichrysi arenarii (6,0—200,0) ņem V2ēdamkaroti drogas uz 1 glāzi
ūdens, pavāra 15 minūtes vai karsē līdz vārīšanai un tur V2stundu

karstā ūdens vannā, lieto pa V2 glāzei 3 reizes dienā; uzlējumam (arī
novārījumam) var ņemt uz 2 glāzēm ūdens 3 tējkarotes drogas

(ūdeni iepriekš uzvāra un atdzesē), Jauj stāvēt 2—3 stundas, tad iz-

kāš, lieto pa V 2glāzei 4 reizes dienā V2stundu pirms ēšanas. Pre-

parātus lieto 2—4 nedējas
Dzeltenās kaķpēdiņas stimulē žults sekrēciju, mazina bilirubiną

daudzumu asinīs, sekmē gremošanas sulu un aizkuņģa dziedzeru sek-

rēciju, palielina diurēzi, remdina sāpes, mazina iekaisumus, paaug-
stina gremošanas trakta tonusu, asinsspiedienu, tās ir baktericidi

aktīvs, antihelmints un insekticīds augs (lakstus liek drēbēs pret ko-

dēm).

Dzeltenās kaķpēdiņas ir žultsdzinēju tēju sastāvdaļa. No tām

iegūta antibiotiska viela arenarīns. Domā ka terapeitisko efektu no-

saka flavonoīdi.

Homeopātijā izmanto visu ziedošu augu (GnaphaUum arenarium)

KAĶUMĒTRAS, ĪSTĀS — NEPĒTA CATARIA L.

Droga: Kaķumētru laksti — Herba Nepetae

Daudzgadīgs lakstaugs. Sakne koksnaina. Stumbrs 40—100 cm

augsts, četršķautnains, ar matiņiem. Lapas pretējas, vienkāršas, vese-

las, 3—7 cm garas, 1,2—4 (5) cm plata?, plati olveidīgas, mala rupji

zobaina, apakšpuse daudzo matiņu dēj pelēcīga. Ziedi pušķos, 2—3

apakšējie ziedu pušķi patālu viens no otra. Pieziedlapas īlenveidīgas,
īsākas kā kauss. Kauslapas 5, ar matiņiem, kausa zobiņi gandrīz
vienādi. Vainaglapas 5, saaugušas, vainags divlūpains, ap 1 cm garš,
bāli rožains vai balts, apakšlūpa trīsdaivaina, ar purpursārtiem vai

violetiem plankumiņiem, augšlūpa divdaivaina, stāva vai atliekusies.

Putekšņlapas 4. Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Auglis 4 riekstiņu

skaldauglis. (95. att.)
Aug sētmalās, nezālienēs, ceļmalas. Ne bieži. Zied no jūnija

līdz augustam. Nereti kultivē Nepēla cataria L. var. citriodora

(Beck.) Balb.; tai ļoti stipra citronu smarža un vairāk ēterisko eļļu;
bieži to sauc par citronmelisu.

Izmanto lakstus, kurus ievāc pilnziedā.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas (tajās 10—30% citrāla, 12% geraniola,

citronellols, ap 3% limonēns un dipentēns, karvakrols, nepetols, pu-

legols, timols), askorbīnskābe (ap 50 mg%).
Lieto kā tonizējošu līdzekli.

Tautas medicīnā lieto ēstgribas un gremošanas uzlabošanai, pie
akūtiem un kroniskiem gremošanas trakta iekaisumiem un atonijas,
pie elpas ceļu iekaisumiem, aizdusas, «smagas elpas», bronhiālās as-
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95. att. īstās kaķumētras —

Nepēta caiaria L.

tmas; pret meteorismu un

spazmām, pie klepus, maz-

asinibas, kā sviedrēšanas

līdzekli saaukstēšanās gadī-
jumos, pie menstrualā cikla

traucējumiem, pret galvas
sāpēm, nervozitāti, histēriju
(uz 1 glāzi verdoša ūdens

ņem 2 tējkarotes drogas, ļauj
slēgtā traukā 2 stundas

ievilkties, lieto pa 1 ēdamka-

rotei 2—4 reizes dienā V2
stundu pirms ēšanas); ārīgi
lieto pie kašķa, dažādiem

ādas izsitumiem, aromātis-

kām vannām.

Kaķumētras ir oficināla

droga Francijā un Amerikas

Savienotajās Valstīs. Tās ir

labs nektāraugs; ēteriskās

eļļas izmanto parfimērijā.
Kaķus augs ietekmē tāpat

kā baldriāns, tāpēc arī no-

saukums kaķumētras.

KALANHOJE, PLŪKSNAINĀ — KALANCHOE PINNATA Pcrs.

(Bryophyllum calycinum Salisb.)

Droga: Plūksnainās kalanhojes lapas (laksti) — Folia (Herba)
Kalanchoēs pinnatae

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbri 60—120 cm gari. Lapas pamīšus,

plūksnaini dalītas, plūksnas garenas, mala zobaina, gals strupš.
Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, zaļgani balti vai rožaini, 3,5 cm gari.
Kauslapas 4. Vainaglapas 4, vainags stobrveidīgs. Putekšņlapas 4.

Augļlapas 4, sēklotne augšēja. Auglis someņu kopauglis.
Audzē telpās kā dekoratīvu augu. Dzimtene Āfrika, Dienvid-

austrumāzija, Amerika.

Izmanto lakstus, lapas.
Sastāvs. Miecvielas, organiskās skābes — ābolskābe, oksalskābe,

etiķskābe, citronskābe, izocitronskābe; fermenti — ābolskābes dehi-

drogenāze, etiķskābes un oksalskābes karboksilāze malātdehidrogenāze;
flavonoīdi, minerālvielas, askorbīnskābe.

Lieto pie trofiskām čūlām, grūti dzīstošām strutojošām brūcēm,
pie apdegumiem, izgulējumiem, iekaisumiem, krūšu galu sasprēgāju-
miem, aftoziem stomatītiem, gingivītiem u. c.

Kalanhojes sulu — Succus Kalanchoēs lieto brūču apsmidzināša-
nai, pārsēja samitrināšanai (pārsēju maina katru dienu), pie stoma-
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tītiem aplikāciju veidā 3 vai 4 reizes dienā pa 15—20 minūtēm (sulu
iepriekš uzsilda līdz 37°) vienu līdz divas nedējas.

Kalanhojes ziedi — Unguentum Kalanchoes (tā satur 40 ml ka-

ianhojes sulu, 60 g bezūdens ianolīna, 0,25 g furazolidona, 0,25 g

novokaīna) uzliek pārsējam vai apziež iekaisušos ādas rajonus.
Kalanhojes darbība ir pretiekaisuma, tā sekmē epitelizāciju, brūču

attīrīšanos no strutām, nekrotiskajiem audiem, dzīšanu. Atjauts lietot

medicīnā kopš 1966. gada.

KĀĻI — BRASSICA NAPUS L. var. NAPOBRASSICA (L.) Pet.

Plaši izplatīts sakņaugs Dzimtene Vidusjūras apgabals.
Izmanto saknes.

Sastāvs. Olbaltumvielas (līdz 2%), cukuri (līdz 10%), pektīnvie-
las, rūgtvielas, ēteriskās eļļas, daudz celulozes, minerālvielas — kā-

lijs (0,26%), fosfors, dzelzs, kalcijs, magnijs; askorbīnskābe (20—
50 mg%), Bi, B

2 (0,05 mg%) vitamīni, karotini, nikotīnskābe

(0,39 mg%).
Lieto dietoterapija kā vitamīniem bagātu sakņaugu (askorbīnskā-

bes kāļos vairāk nekā jebkurā citā sakņaugā, pie tam tā labi sa-

glabājas līdz pavasarim), pret vēdera aizcietējumiem (nevar lietot,

ja slimo ar akūtām gremošanas trakta slimībām). Tautas medicīnā

lieto kā diurētisku un atklepošanas līdzekli; ārīgi lieto pie slikti dzīs-

tošām brūcēm, apdegumiem (kāļu sulu), pie masalām bērniem (pul-
verī saberztas sēklas iejauktas ūdenī), mutes un rīkles skalošanai,

roku mazgāšanai (sēklu pulveri iejauktu ūdenī, lai pasargātos no

aplipšanas ar infekcijas slimībām).

KALMES — ACORUS CALAMUS L.

Droga: Kalmju sakneņi — Rhizoma Calami

Daudzgadīgs smaržīgs lakstaugs. Sakneņi resni, ložņājoši, ar īpat-

nēju, patīkamu, rūgtenu smaržu un garšu. Stumbrs pie pamata sar-

kanīgs, divpusēji lapains, pie ziedu vālītes pāriet garā, lineārā seg-

lapā. Lapas lineāras, 60—100 cm garas, līdz 4 cm platas, pie pamata
viena otru sedz. Ziedi divdzimumu, dzeltenīgi zaļi, līdz Bcm garā
vālītē. Apziedņa lapas 6, divi gredzenos. Putekšņlapas 6, divi gredze-
nos. Augļlapas 2 vai 3, sēklotne augšēja, drīksna sēdoša. Auglis —

sārta divcirkņu vai trīscirkņu oga. Pie mums augs vairojas veģeta-
tīvi. (96. att.)

Aug ūdeņu krastmalās, mitrās vietās. Bieži. Zied no maiia līdz

jūlijam.
Izmanto sakneņus. levāc pavasarī (kamēr nav izaugušas lapas)

vai, vislabāk, vēlu rudenī, īsi pirms ziemas sākuma. Sakneņiem no-

rauj piesaknes, rūpīgi nomazgā un sagriež 15—20 cm garos gabalos;
resnākos sakneņus pārgriež arī gareniski. Sakneņus var žāvēt ar visu
mizu (nemizotā kalmju sakneņu droga) vai arī mizu nomizo (mizota

kalmju sakneņu droga). Žāvē uz sietiem vai cita paklāja atklātā, vē-

jainā vietā, labi vēdināmā telpā vai arī īpašās kaltēs vai krāsnīs

(temperatūra nedrīkst pārsniegt 35°). Droga uzglabājama sausā vietā,

jo tā ļoti higroskopiska un mitrumā ātri pelē._
Sastāvs. Ēteriskas eļļas (4,8—8%), tajās ir d-a-pinēns (1%).

d-kamfēns (7%), d-kampars (8,7%), borneols (3%), eigenols, metil

eigenols, kalomols, azarons, kariofilēns, elemens, kurkumēns, gvaiēns,
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96. att. Kalmes — Acorus cala-

mus L.

selinēns, seskviterpēns, kalamēns,

kalakorēns, akorons, izoakorons,

neoakorons, kalamenols, kalameons,

kalamendiols, kalarēns, proazulēns,

glikozīdiska rūgtviela akorīns, alka-

loīds kalamīns, askorbīnskābe (līdz
150 mg%), miecvielas, daudz cie-

tes; lapās miecvielas, ēteriskās eļ-
ļas.

Lieto gremošanas un ēstgribas
uzlabošanai, pie gremošanas trakta

saslimšanām (pie kroniskiem gas-

trītiem ar pazeminātu skābumu,

spastiskiem kolītiem, pret meteo-

rismu), pie hepatītiem, holecistītiem,
kā tonizējošu līdzekli pie vispārēja
spēku apsīkuma, nervu sistēmas no-

māktības, pie klepus; ārīgi lieto pie
mutes un rīkles gļotādas iekaisu-

miem (skalošanai), aromātiskām

vannām, pie trihomonu kolpīta
(kopā ar citām drogām).

Tautas medicīnā lieto tāpat gre-
mošanas un ēstgribas veicināšanai,
arī pie caurejas, vēdera sāpēm,

pie aknu un žultsceļu saslim-

šanām, pie nieru slimībām, urinakmeņiem, tūskām, pie mazasinības,
rahīta, cingas (uz 2—3 glāzēm verdoša ūdens ņem 1 tējkaroti jeb
15 g drogas, pavāra slēgtā traukā 15 minūtes vai ļauj 2—3 stundas

stāvēt, lieto pa '/<—7a glāzei 3 reizes dienā V2stundu pirms ēšanas;
pulveri lieto pa naža galam 3 reizes dienā), lieto arī saaukstēšanās

gadījumos pie drudža, klepus, pie malārijas, pret krampjiem, pie ne-

regulārām menstruācijām, pret impotenci; ārīgi lieto pie brū-

cēm, čūlām, furunkuļiem, strutojošiem un citiem ādas izsitumiem (ap-
kaisa ar pulveri, apmazgā ar novārījumu, uzliek izsutinātas kalmes),

pret matu izkrišanu un blaugznām (mazgā matus sakneņu novārī-

jumā), pret nepatīkamu mutes smaku (skalošanai), pret galvas sā-

pēm (apsien galvu ar kalmju lapām), rahītisku bērnu mazgāšanai,
holeras un gripas epidēmiju laikā sūkā sakneņus pret saslimšanu.

Ķīnas ārsti kalmju tinktūru ieteic, lai uzlabotu dzirdi un redzi.

Kalmju uzlējumu vai novārījumu — Inf. (Decoct.) Calanū

15,0:200,0 lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā. Kalmju tinktūru —

Tinctura Calami lieto pa 20—50 pilieniem 2 vai 3 reizes dienā. To

liek pie mutes ūdeņiem, zobu pulveriem. Uz pilnu vannu ņem 0,5—

1 kg drogas. Kalmju eļļu — Oleum Calami aethereum izmanto mu-

tes ūdeņiem, kalmju spirtam u. c.

Kalmes ir daudzu vēdera tēju, Tinctura amara, kā ari Vicalinum

(lieto pie čūlas slimībām, hiperacīdiem gastrītiem; preparāts satur

arī krūkļa mizas, rutīnu v. c), Vicairum, Olimetinum (satur ari



290

piparmētru eļļu u. c. komponentus; lieto pie urīnakmeņu, žultsakmeņu
slimībām, arī profilaktiski) sastāvdaļa.

Ļoti plaši tās izmanto kosmētikā (kalmju sakneņu pulveri liek

pie zobu pastām, mutes ūdeņiem), pārtikas, liķieru un degvīnu rūpnie-
cība (eļļu). Dažās zemēs no baltajām lapu piezemēs daļām vāra

aromātisku ievārījumu.
Kalmes rosina gremošanas sulu sekrēciju, uzlabo gremošanu (tās

pieskaita pie labākiem rūgtvielu kuņģa līdzekļiem), tās pastiprina
diurēzi, žults sekrēciju, iedarbojas nomierinoši, remdina sāpes, ir to-

nizējošs un antiseptisks līdzeklis.

Homeopātijā izmanto svaigus sakneņus (Calamus aromaticus).
Kalmes ir insekticīds augs — lieto pret blusām. Uzskata arī ka

tās attīra ūdeņus no mikroorganismiem.
Par kalmēm kā ārstniecības augu raksta jau Dioskorīds, Galēns,

Avicenna.

KALNMĒTRAS, MĀRSILU — ACINOS THYMOIDES (L.) Mnch.

{Calamintha officinalis Moench, C. acinos (L.) Clairv.)

Droga: Kalnmētru laksti — Herba Calaminthae

Daudzgadīgs lakstaugs. Lapas pretējas, vienkāršas, veselas, olvei-

dīgas vai iegarenas, 0,7—2 cm garas, 0,3—0,8 cm platas, mala gluda
vai ar nedaudz zobiņiem, gals un pamats smails. Ziedi divdzimumu,

zigomorfi, sārti violeti, pa 2—6 pušķos lapu žāklēs, ziedu kāti za-

raini; seglapu nav vai tās ļoti mazas. Kauslapas 5, kauss divlū-

pains, ar izliekumu un 11—13 izcilām dzīslām. Vainaglapas 5, vai-

nags divlūpains, ap 1 cm garš. Putekšņlapas 4. Augļlapas 2. Sēk-

lotne augšēja. Auglis 4 riekstiņu skaldauglis.
Aug sausos pakalnos, kaļķainās augsnēs. Diezgan bieži. Zied

no jūnija līdz septembrim
Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots. Satur ēteriskās eļļas ar antiseptisku un

dziedinošu darbību. Visam augam melisu smarža.

Lieto tautas medicīnā tāpat kā lauku mētras (sk. 431. Ipp.) pie
nieru, urīnpūšļa saslimšanām, kā kuņģa tēju.

Kalnmētru ēterisko eļļu darbība ir antiseptiska, dziedinoša.

KAMPARKOKS — CINNAMOMUM CAMPHORA (L.) Nees et hberm.

Mūžzaļš koks. Stumbrs 25—30 m augsts. Lapas pamīšus, vien-

kāršas, veselas, plati eliptiskas, mala gluda. Ziedi divdzimumu, akti-

nomorfi, skarās. Apziedņa lapas 6, dzeltenīgi zaļi iesārtas. Putekšņ-

lapas 12, tās 4 gredzenos Augļlapas 3, sēklotne augšēja, viencir-

kņa. Auglis kaulenis.

Kultivē subtropiskajos apgabalos. Dzimtene Ķīna, Japāna.

Izmanto jaunos lapainos dzinumus; no tiem iegūst kamparu. Tīrīto

kamparu lieto arī homeopātijā.
Izmanto jaunos lapainos dzinumus.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas, tajās d-kampars, cineols, pinēni, limonēns,
safrols u. c.

Lieto pie akūta un kroniska sirds vājuma, kollapsa (injekcijas), pie

krupozas pneimonijas (lai uzbudinātu elpošanu un asinsriti) un citām

infekcijas slimībām, pie saindēšanās ar narkotiskām vielām, kā miega
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līdzekli; ārīgi lieto pie iekaisumiem, pret sāpēm pie reimatisma, artrī-

ticm u. c. (kampara ziedi — Ung. Camphoratum, eļ|u — Oleum Cam-

phoratum, spirtu — Spiritus Camphoratus v. c.); pret zobu Sāpēm
(Guttae «Denta»).

lekšķīgi un injekcijām lieto dažādus kampara šķīdinājumus augu
ej|ās. Kampars uzbudina centrālo nervu sistēmu, stimulē elpošanu
un asinsriti, tieši ietekmē sirds muskuli; izraisa vietēju kairinājumu,
darbojas antiseptiski.

KANĒĻKOKI — CINNAMOMUM L.

Drogas: Ķīnas kanē|a mizas
— Cortex Cinnarnomi chinensis (Cor-

tex Cinnarnomi cassiae)

Ķīnas kanēļa ziedi — Flores Cassiae

Ceilonas kanēļa mizas — Cortex Cinnarnomi zeylanici

Mūžzaļi tropisko apgabalu koki, ar veselām, vienkāršām lapām
(97. att.).

Ķīnas kanēļkoks — Cinnamomum cassia Blume aug Ķīnā,
Vjetnamā.

Ceilonas kanēļkoks — Cinnamomum zeijlanicum Nees sa-

stopams Ceilonas salā, kur to kultivē.

Izmanto mizas, kuras nogriež, nocērtot kokus, bet pēc tam no

sakņu atvasēm.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas (satur galvenokārt kanēļaldehīdu un

97. att. Ziemas kaņepenes — Mercurialis perennis L. (pa kreisi)
Ceilonas kanēļkoks — Cinnamomum zeylanicum Nees zariņš.
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eigenolu), cukuri, miecvielas, gļotvielas, ciete, pektīnvielas, daudz kal-

cija oksalāta. Ziedos ēteriskās eļļas, miecvielas.

Lieto gremošanas un ēstgribas uzlabošanai, pret meteorismu, kro-

nisku caureju, pie zarnu trakta iekaisumiem, kā nomierinošu (mazās

devās) un uzmundrinošu līdzekli. Tautas medicīnā lieto pret asiņo-
šanu (dzemdes), pret gripu, kā miega līdzekli (pa naža galam va-

karā), pret aterosklerozi.

Kanēlis ir oficināla droga daudzās Rietumeiropas zemēs. To iz-

manto zāļu garšas uzlabošanai, mikstūrām.

Kanēļa tinktūru — Tinctura Cinnarnomi (20%) lieto pa 20 pi-
lieniem 3 reizes dienā (ēstgribas, gremošanas uzlabošanai). Ķīnas

kanēļa eļļu — Oleum Cinnarnomi cassiae lieto zobārstniecībā.

Kanēļa darbība ir antibakteriālā (tas aktīvs pret tīfa izraisītājiem
gandrīz tāpat kā sublimāts; tā ietekmē iet bojā tuberkulozes mikobak-

tērijas), antivirusāla, lielas devas uzbudina nervu sistēmu, mazas no-

mierina.

Nokaru kanēļkoka — Cinnamomum pedunculatum Presi

(Cinnamomum japonicum Sieb., Laurus camphora Thunb. non L.)

augļi melni, ap 1 cm gari apaļīgi kauleņi. Kultivē A\elnās jūras

piekrastē. Dzimtene Dienvidjapāna. Salcietībā līdzīgs mandarīniem,
eikaliptiem.

Izmanto augļus.
Sastāvs. Taukas eļļas (sēklās ap 70%), tajās kapronskābes (50%).

laurinskābes, miristīnskābes, oleīnskābes glicerīdi; ēteriskās eļļas, ta-

jās fenola rindas savienojumi (ap 60%), fellandrēns, linalools, eige-

nols, metileigenols; lapu ēteriskajās eļļās safrols (60%), eigenols,
stearoptēns. Augļos nav glikozidu, saponīnu, alkaloidu, rūgtvielu.

Lieto no augļiem iegūto eļļu — Oleurn Cinnarnomi pedunculati
kakao sviesta vietā (atļauts no 1956. gada).

KAŅEPENES, ZIEMAS — MERCURIALIS PERENNIS L.

Droga: Kaņepeņu laksti — Herba Mercurialis

Daudzgadīgs lakstaugs ar nepatīkamu smaku un asu garšu. Pa-

rasti divmājnieks. Sakneņi ložņājoši. Stumbrs neizteikti četršķautnains
vai apaļš, 15—40 cm garš, vienkāršs vai tikai augšdaļā zarains. La-

pas pretējas, visas stumbra augšdaļā, 3—lo cm garas, 1,5—4 cm

platas, iegareni olveidīgas vai eliptiski lancetiskas, tumši zaļas, ar

pielapēm, parasti tikai virspusē ar matiņiem, pamats ķīļveidīgs vai

ieapaļš, mala rupji zobaina, gals smails. Ziedi viendzimuma. Kausla-

pas 3, vainaglapu nav. Ziedkopas augšējo lapu žāklēs. Vīrišķo ziedu

ķekari paceļas augstāk nekā lapas, putekšņlapas 20 (8+12). Sievišķo
ziedu ķekari vai skaras īsāki nekā lapas, augļlapas 2, sēklotne aug-
šēja. Pogaļa līdz 5 mm gara. (97. att.)

Aug ēnainos lapu koku mežos, krūmājos. Diezgan bieži. Zied

maijā, jūnijā. Indīgs.
Izmanto ziedošus lakstus. Homeopātijā izmanto visu ziedošu augu

(Mercurialis).
Sastāvs. Merkurialīns, trimetilamīns, saponīni, hermidīns, ēteris-

kās eļļas, rūgtvielas. Sēklās linu eļļai līdzīgas taukas eļļas.

Lieto tautas medicīnā kā caurejas līdzekli, ēstgribas veicināšanai,
kā diurētisku līdzekli, pie urīnakmeņiem, pie aknu slimībām, pie men-

struāciju aizkavēšanās; ārīgi lieto kā sāpju remdinātāju pie reima-

tisma (tinktūru), pie iekaisumiem, apdegumiem.



Vasaras kaņepenes — Mercurialis annua L. ir vienga-
dīgs augs. Stumbri 20—40 cm gari, zaraini. Lapas pretējas. Sie-

višķie ziedi gandrīz sēdoši vai sēdoši. Aug nezāiienēs. Reti. Adven-

tivs. Zied jūnijā. Sastāvs nav noskaidrots. Tautas medicīnā lieto

tāpat ka ziemas kaņepenes.

KAŅEPES, SEJAS — CANNABIS SATIVA L.

Droga: Kaņepju sēklas — Semen Cannabis

Kaņepju augļi — Fructus Cannabis

Viengadīgs lakstaugs, divmājnieks. Senāk kaņepes daudz kultivēja
un lietoja pārtikā. Tagad mūsu republikā audzē reti. Tās vietumis
sakņu dārzos, gružainās vietās sastop kā nezāles. Zied jūnijā, jū-
lijā. Augļi septembrī.

Izmanto sēklas, ziedošus lakstus (zaru galotnes).
Sastāvs. Sēklās taukas eļļas (30—38%), tajās linolskābes, linolēn-

skābes, sviestskābes u. c. skābju glicerīdi; olbaltumvielas; aminoskā-

bes alanīns, valīns, leicīns, izoleicīns, fenilalanīns, treonīns, tirozīns,
asparagīnskābe; glikokols, trigonellīns, oksiprolīns v. c; ogļhidrāti,
spirts kvebrahīts, fenola savienojumi kannabiols, kannabidiols, alka-

loīdi (zīmes). steroīdi saponīni; ēteriskās eļļas; gļotvielas,
glikozīds kannabīns, minerālvielas, K vitamīni, tokoferoli. Fitoncīdi.

Laksti ir antibiotiski aktīvi.

Lieto tautas medicīnā kā tonizējošu, spēcinošu līdzekli pie orga-
nisma novārguma, skrofulozes, plaušu tuberkulozes (sēklu uzlējumu,
tā saucamo kaņepju pienu, sēklu tinktūru); kā diurētisku līdzekli pie
urīnvadu saslimšanām, nieru slimībām, prostatas iekaisuma (augļu
novārījumu — uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti augļu,
lieto pa I—2 ēdamkarotēm 3 reizes dienā, vai kaņepju pienu), pie
urīnpūšļa iekaisuma (uz 3 glāzēm verdoša ūdens ņem 1 glāzi ka-

ņepju sēklu un 1 glāzi sausu sasmalcinātu ķirbju sēklu, izlieto vairā-

kās reizēs dienā), pie urīna aiztures bērniem (kaņepju pienu vai sēklu

novārījumu); kā caurejas līdzekli (lakstu sulu); kā miega līdzekli

(lakstu, arī sēklu uzlējumu), pie epilepsijas (sēklu novārījumu — 5—
10 g sēklu ņem uz glāzi ūdens); saaukstēšanās gadījumos pie stipra
klepus, krūšu sāpēm, pleirīta, astmas; pret vēdera sāpēm, aknu sli-

mībām; piena sekrecijas veicināšanai («kaņepju pienu» — sasmal-
cinātu seklu uzlējumu ūdenī), pret aterosklerozi (kaņepju eļļu, sa-

grūztas grauzdētas kaņepes), pret impotenci (grauzdētas kaņepes
ar sāli); ārīgi lieto kā sāpes remdinošu, mīkstinošu līdzekli pie mas-

tīta (sēklu un pelavu saplaueējumu apliekamos); pie kaulu lūzumiem

(saplaucētus sievišķos un vīrišķos ziedus apliekamiem); pie reima-
tisma, radikulītiem (ieberzē sāpīgās vietas ar kaņepju eļļu — Oleum
Cannabis; uzliek sautētu pelavu apliekamos); pie apdegumiem (eļļu),
augoņiem (smalki sasmalcinātas sēklas sajauktas ar taukiem; kaņepju
eļļu ar medu), pie pampumiem, sasitumiem (sasmalcinātas seklas
sasautētas ūdenī); pie acu slimībām (augļu novārījuma apliekamos);
pie varžacīm (kaņepju eļļu ar medu).

Homeopātijā izmanto abu dzimumu augu ziedošas svaigas galotnes
ar lapam (Cannabis sativa).

No kaņepju raušiem iegūst fitīnu — komplicētu fosfora organisku
savienojumu, ko lieto pie nervu sistēmas slimībām, neirastēnijas, maz-

asinības, novārguma, rahīta, diatēzēm v. c.



Lapu un.ziedošu zaru galotņu ekstraktam ir analģētiska, sāpes
remdinoša, nomierinoša, psihotropa darbība (izmēģinājumi ar dzīv-

niekiem).
Cannabis indica Lam. ziedos sveķveidiga viela, satur kannabiolu.

Dienvidāzijas un Āfrikas dažos apgabalos tās lieto kā narkotiku —

hašišu. Hašišs, ilgstošāk lietots, rada smagas patoloģiskas pārmai-
ņas nervu sistēmā, fizisku un garīgu organisma sabrukumu. Medi-

cīnā lieto kā sedatīvu līdzekli, pie neiraļģijām, migrēnas u. c.

Homeopātijā izmanto sievišķo augu žāvētas zaru galotnes.

KANNAS, INDIJAS — CANNA INDICA L.

Droga: Kannu saknes — Radix Cannae

Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi lieli, resni. Lapas pamīšus, vien-

kāršas, veselas, dzīslojums lokveidīgs, mala gluda. Ziedi divdzi-

mumu, zigomorfi, ķekaros. Kauslapas 3. Vainaglapas 3. Putekšņla-
pas 3, līdzīgas vainaglapām, auglīga ir tikai viena putekšņlapa, tai
1 putekšnīca, otra putekšnīca līdzīga vainaglapai. Augļlapas 3, sēk-

lotne apakšēja. Auglis daudzsēklu pogaļa. (98. att.)
Audzē kā dekoratīvus augus. Bieži. Dzimtene tropiskā Amerika.

Zied jūlijā, augustā.
Izmanto sakneņus, saknes.

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīna ka diuretisku līdzekli; ārīgi lieto pie ādas

slimībām.

No ēdamo kannu (Austrālijas arorutas) — Canna edulis Edw,

gurniem iegūst cieti, tās graudi ap 135 ukp lieli, redzami ar neapbru-

ņotām acīm.

KAPERES, ĒRKŠĶAINĀS — CAPPARIS SPINOSA L.

Daudzgadīgs vijīgs augs (98. att.). Aug Vidusjūras apgabalā,
Vidusāzijā u. c. dienvidu apgabalos.

Izmanto ziedu pumpurus (tos parasti sauc par kaperciem), sakņu
mizu, augļus._

Sastāvs. Ēteriskās eļļas, saponīni, askorbīnskābe (ziedu pumpu-
ros 100—150 mg%, augļos 23—56,5 mg%); saknēs alkaloīds kapa-
ridīns; augļos rutīns (0,3%). Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto pret cingu (svaigus pumpurus), pie hipertonijas (augļu no-

vārījumu), kā savelkošu līdzekli pie caurejas (augļu mīkstumu), pie
dzeltenās kaites (sakņu novārījumu), pie hemoroīdiem (pumpuru
sulu ar eļļu); ārīgi lieto pie kašķa (Turkmėnija no augļiem ražotu

preparātu kevolu).
Tautas medicīnā lieto pie saaukstēšanās, pie liesas un aknu sli-

mībām (uz 1 glāzi ūdens ņem 2 tējkarotes sausu sakņu mizu, pa-

vāra 10—15 minūtes, ļauj vēl tf2 stundu stāvēt, lieto pa 1 ēdamka-
rotei 3 vai 4 reizes dienā), pie skrofulozes (ziedu sulu), pie reima-

tisma, «kaulu laušanas» (mizu uzlējumu), pie nervozitātes, histērijas,

hipohondrijas, garīgas nomāktības, pie paralīzēm; ārīgi lieto pie

strutojošām, ilgi nedzīstošām brūcēm, čūlām, furunkuļiem (sausu

sakņu mizu pulveri, novārījuma apliekamos, ziedu sulu vai zie-

des — smalki sagrieztas saknes vāra nelielā daudzumā ūdens, ka-

mēr iegūst dzeltenu līmveidīgu masu, tai atdzisušai pieliek plūmju
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98. att. Ērkšķainās kaperes — Capparis spinosa L. (pa kreisi)
Indijas kannu — Canna indica L. zieds.

vai zivju eļļu; ēnā izžāvētas lapas sasmalcinātas pulverī sajauc ar

plūmju vai zivju eļļu vai medu), pie zobu sāpēm (sūkā sakņu mizu,
skalo muti ar augļu novārījumu), smaganu stiprināšanai (augļu
novārījumu skalošanai).

Kaperu darbība ir savelkoša, diurētiska, antiseptiska, sāpes rem-

dinoša.

Kaperu sakņu spirta tinktūra sekmē trombocitu pieaugumu' asi-

nīs (izmēģinājumi ar dzīvniekiem); tā izmēģināta pie alerģijām.
Kaperu ziedu pumpurus (sālītus, marinētus) lieto kā garšvielu,

skābētus jaunos zariņus ar ziediem kā auksto uzkodu (Kaukāzā sauc

par džondžoli). Tadžiku ārsts Avicenna jauno dzinumu sulu ieteica

pie paralīzēm, marinētus vai sālītus pumpurus — pie astmas un

zarnu parazītu izdzīšanai.

KAPMIRTES, MAZĀS — VINCA MINOR L.

Drogas: Kapmiršu laksti — Herba Vincae

Kapmiršu saknes — Radix Vincae

Daudzgadīgs mūžzaļš krūmiņš. Stumbrs ložņājošs, 30—60 cm

garš, zari stāvi, 10—20 cm augsti. Lapas pretējas, vienkāršas, ādai-

nas, tumši zajas; lapas plātne vesela, eliptiska vai lancetiska, 2—

5 cm gara, līdz 1,5—2,5 cm plata, kaila, mala gluda, gals strups vai

smails, pamats ķīļveidīgs. Ziedi pa vienam lapu žāklēs. Kauslapas 5,

smailas, pie pamata saaugušas. Vainaglapas 5, zili violetas, retāk sar-

kanīgas vai baltas, vainaga stobriņš ap 1,2 cm garš, apmales daivas

ieapaļas, līdz 1,2 cm garas, rīklīte ar krokām, bez vainadziņa. Pu-

tekšņlapas 5, saitiņa ar baltiem matiņiem. Augļlapas 2, sēklotnes 2,
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viencirkņa, irbulis 1. Somenu skaldauglī 2 someņi, katrā 6—B sek-

las. (99. att.)
Aug kapsētās, dārzos. Vietām pāriet savvaļā. Zied maijā, jūnijā.
Izmanto lakstus, kamēr ziedi vēl pumpuros. levāc maijā, jūnijā.

Saknes ievāc augļu laika jūnijā, jūlijā, kad tajās visvairāk alkaloidu.

Sastāvs. Alkaloīdi vinkaminīns, vincīns, vincinīns (minorīns jeb
vinkamīns ir šo trīs alkaloidu maisījums; pervincīns ir vinkaminīna

un vincīna maisījums), izovinkamīns, vinkanidīns; rezerpīns; gliko-
zīds vinkazīds, miecvielas, rūgtvielas, ursolskābe, rutīns, askorbīn-

skābe (lapās 933 mg%), karotini (lapās 7,9 mg%).
Lieto pie hipertoniskās slimības, galvas smadzeņu asinsvadu spaz-

nām, neirogēnas tahikardijas, vegetoneirozēm, pie aterosklerozes, pret
asiņošanu.

Tautas medicīnā lieto pret asiņošanu (uz 360 g ūdens ņem 30 g

lakstu, savāra, dzer pa 100—150 g 3 reizes dienā; kapmirtes pret asi-

ņošanu lieto arī kopā ar tauksaknēm — uz '/a l ūdens ņem 4 g

kapmiršu lakstu un 2 g tauksakņu sakņu, lieto pa 100—150 g rītā

un vakarā); pie caurejas, dizentērijas, pie plaušu tuberkulozes, em-

fizemas, pie hipertonijas, galvas sāpēm (uz 1 glāzi ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas (vai tikai 1 tējkaroti), vāra slēgtā traukā 15—

20 minūtes, izlieto vairākās reizēs dienas laikā), pie čūlas slimībām

(sakņu tinktūru; izvelk degvīnā), pie kroniskām ādas slimībām kā

asinstīrītāju līdzekli, pret impotenci, pie audzējiem; ārīgi lieto pie an-

gīnas, mutes un rīkles gļotādas iekaisumiem, pret zobu sāpēm (skalo
ar lakstu novārījumu), pie brūču asiņošanas, brūču dziedināšanai

(svaigus sasmalcinātus lakstus, stipru novārījumu apliekamiem), pret
deguna asiņošanu; pie dažādiem ādas izsitumiem, niezes (lakstu no-

vārījumu apmazgāšanai — uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdam-

karoti lakstu, saplaucē, bet nevāra, ļauj siltumā V 2stundu ievil-

kties, atdzesē, izkāš; lieto arī pie brūcēm).

Kapmiršu darbība ir hipotensīva, to ietekmē paplašinās asins-

vadi, pazeminās asinsspiediens, tām ir savelkoša, pretasiņošanas, pret-
iekaisumu, vāja nomierinoša, diurētiska darbība, tās ietekmē dzemdes

gludo muskulatūru.

Devincanum pie cerebrālas formas hipertoniskās slimības, hiper-
tensīvas encefalopātijas, aterosklerozes, neirogēnas tahikardijas lieto

2—3 reizes dienā pa 1 tabletei (ražo Ungārijas Tautas Republikā).
Injekcijas izdara tikai stacionāra apstākļos.

Vincapanum pie hipertoniskās slimības, smadzeņu asinsvadu

spazmām, neirogēnas tahikardijas (ražo Bulgārijas Tautas Repub-

lika) lieto pa 0,01 g sākumā 2—3 reizes dienā, vēlāk 4—5 reizes.

Vincatonum (satur visus mazo kapmiršu alkaloidus; ražo Ungā-
rijā) lieto (pie angiospazmām, smadzeņu aterosklerozes, artalģijām,
endarterīta, hipertoniskās slimības u. c.) pa 1 tabletei (0,01) 2 vai

3 reizes dienā; pēc katrām 2 vai 3 dienām devu palielina par 0,01 un,

ja labi panes, lieto 4 (5) tabletes dienā.

Vincametrinum (vinkamīna hidrohlorīdu) lieto dzemdniecībā pie
augļa ūdens pirmslaika noplūšanas, pie pēcdzemdību atonijas un hi-

potoniskas asiņošanas, dzemdes subinvolūcijas, infekcioza aborta,
dzemdes funkcionālām asiņošanām u. c.

Homeopātijā izmanto visu ziedošu augu (Vinca).
Mazās kapmirtes ir oficināla droga vairākās zemēs. Šai augu

ģintij velta daudz uzmanības, tiek skaidrots sastāvs un iespēja iz-

mantot onkoloģijā, neiropatoloģijā, ginekoloģijā, ķiruģijā.
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Kapmirtcs ir viens no aizmirstajiem ārstniecības augiem, kas

tautas medicīnā tiek lietots kopš seniem laikiem. Viduslaikos tās

uzskatīja par brīnumzāli un nēsāja līdzi kā talismanu, kurš pasargā
«no nelabā un Jauniem gariem».

Rožainajās kapmirtēs — Vinca rosea L. ap 60 alka-

loidu, vairākiem no tiem (vinkristīnam, tā izomeram leirozīnam, vin-

kaleikoblastīnam, onkovīnam v. c.) ir antiblastiska aktivitāte. No

šīm kapmirtēm iegūst preparātu Vinblastinum (Vincaleukoblastine),
ko lieto pie generalizētas formas limfogranulomatozes, limfosarko-

mām, retikulosarkomām u. c. Preparāts ir citostatiska viela, tā selek-

tīvi bloķē mitozi, izraisa leikopēniju, bet būtiski neietekmē eritropoēzi,
trombocitopoēzi un hemoglobīna saturu asinīs. Vincristinum (Leu-
rocristine, Oncovin) lieto pie akūtas leikozes bērniem. Preparātu tera-

peitiskās darbības platums ļoti mazs — devas, kas kavē audzēju at-

tīstību tuvas toksiskajām.
No stā v o kapmiršu —

_

Vinca erecta Rgl. et Schmalh. sak-

neņu un sakņu alkaloīdiem iegūst Barvincani hydrochloridutn, lieto

99. att. Mazās kapmirtes — Vinca minor L. (pa labi), zilās kāpnī
tes — Polemonium coeruleum L. (pa kreisi).
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pie perifērām parēzēm, paralīzēm, neirītiem, hipotoniska stāvokļa, as-

tenijas u. c. tāpat kā strihnīnu un sekurinīnu.

Kapmirtes ir indīgi augi un kapmiršu preparātus drīkst

lietot tikai ar ārsta ziņu.

KĀPNĪTES, ZILĀS - POLEMONIUM COERULEUM L.

Droga: Kāpnīšu sakneņi ar saknēm — Rhizoma cum radicibus

Polemonii

Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi resni, ložņājoši. Stumbrs 30—

80 (100) cm augsts, visgarām lapains. Lapas pamīšus, nepāra plūk-
snaini dalītas, 25—40 cm garas, plūksnas 2—5 cm garas, 0,4—2 cm

platas, mala gluda, gals un pamats smails. Ziedi skarās stumbra

galotnē. Kauslapas 5, līdz pusei saaugušas, paliek pie augļa. Vai-

naglapas 5, zilas (retumis baltas), vainags plati zvanveidīgs, apmē-
ram 1,5 cm garš, stobriņš iss (2—3 mm garš), iekšpusē pie pamata
ar matiņiem. Putekšņlapas 5, violetas. Augļlapas 3, sēklotne augšēja,
trīscirkņu, drīksna trīsžuburaina. Auglis — daudzsēklu pogaļa, atve-

ras ar 3 vārsnēm. (99. att.)
Aug pļavās, krūmājos, upju krastos. Diezgan reti. Zied jūnijā,

jūlijā.
Izmanto sakneņus ar saknēm. levāc augustā, septembrī, kad auga

virszemes daļas sāk nokalst. Pēc dažu autoru datiem, saknēs visvai-

rāk saponīna ir maijā, jūnijā, kad veidojas lapu rozete un ziedu dzi-

numi, bet augs vēl nezied. Izraktos sakneņus nomazgā aukstā ūdenī

un sagriež. No stumbra nedrīkst atstāt vairāk kā 1 cm garu daļu.
Žāvē laukā vējā vai caurvējainā telpā.

Sastāvs. Triterpēnsaponīni (20—30%), ēteriskās un taukās eļļas,
organiskas skābes, ciele, sveķi. Lapās līdz 660 mg% askorbīnskābe.

Visvairāk saponīnu pirmā un otrā gada sakneņos un saknēs. Sa-

stāvs nav pilnīgi noskaidrots.

Lieto pie kroniskiem bronhītiem, plaušu tuberkulozes un citām

elpošanas orgānu saslimšanām kā atklepošanas līdzekli, pie dažā-

dām nervu un psihiskām slimībām, pie čūlas slimībām (kopā ar

dumbrāju zaķpēdiņām).
Tautas medicīnā lieto tāpat kā baldriānu pie nervozitātes, uz-

traukumiem, pret bezmiegu, lai uzlabotu darba spējas (uz 1 glāzi
verdoša ūdens ņem 1 tējkaroti drogas, atdzisušu izkāš, lieto pa

I—31 —3 ēdamkarotēm dienā), pret klepu (uz 1 glāzi ūdens ņem 1

ēdamkaroti sakņu).
Kāpnīšu novārījumu — Decoct. Polemonii coerulei (vai uzlē-

jumu — Inf. Polemonii coerulei) 8,0—200,0 lieto pret klepu, 6,0—

200,0 — kā nomierinošu līdzekli pa ēdamkarotei 3—5 reizes dienā.

(Drogu aplej ar verdošu ūdeni, pavāra kādas 15 minūtes, ļauj 10

minūtes stāvēt, tad izkāš.)
Pie čūlas slimībām zilās kāpnītes lieto kopā ar dumbrāju zaķpē-

diņām (prof. V. Nikolajevs, N. Pančenkovs). Zilo kāpnīšu sakņu un

sakneņu novārījumu 6,0—200,0 lieto pa ēdamkarotei 3—4 reizes dienā

2 stundas pēc ēšanas, dumbrāju zaķpēdiņu lakstu uzlējumu 10,0—200,0
lieto pa

lU glāzei (50 g) '/2 stundu pirms ēšanas (uzlējumam ļauj
Ht stundu ievilkties). Uzlējumus gatavo vienai dienai. Lietojami
tikai ar ārsta ziņu. Var būt arī blakus parādības — sāpes
sirds apvidū u. c.
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Kāpnīšu un zaķpēdiņu tabletes — Tabulettae extracii Gnaphalii
uliginosi et Polemonii coerulei (satur 0,2 g zaķpēdiņu ekstrakta un

0,05 g kāpnīšu ekstrakta) lieto 3 reizes dienā — 30—40 minūtes

pirms ēšanas ieņem I zaķpēdiņu tableti, pēc ēšanas 1 kāpnīšu tableti;
tabletes saberž pulverī (nerij veselas), uzlej lU glāzi silta ūdens,
samaisa, tad izdzer.

Pie I un II pakāpes hipertoniskās slimības lieto pa 2 zaķpēdiņu
tabletēm 3 reizes dienā 30—<0 minūtes pirms ēšanas un pa 1 kāpnīšu
tabletei 3 reizes dienā pēc ēšanas.

Tabletes pirms lietošanas izšķīdina glāzē silta ūdens (37—

38 °C). Ārstēšanās kurss — 25—30 dienas.

Kāpnīšu ekstraktu — Exlractum Polemonii fluīdi lieto pa 15 pi-
lieniem 3 reizes dienā (kā nomierinošu un atklepošanas līdzekli).

Kāpnītes ir spēcīgāks atklepošanas līdzeklis nekā senega, to se-

datīvā darbība ir B—lo reizes izteiktāka nekā baldriānam, tās sekmē

asins Tecēšanu, mazina asinsvadu trauslumu. Tās pazemina holeste-

rīna daudzumu asinīs (izmēģinājumi ar dzīvniekiem). Skaidro iespēju
izmantot kāpnīšu aktīvās vielas pie hipertoniskās slimības, ateroskle-

rozes, stenokardijas. Izteiktas domas, ka ārstnieciskiem nolūkiem va-

rētu izmantot visas auga virszemes da|as.

KĀPOSTI, GALVIŅU—BRASSICA OLERACEA L. var. CAPITATA L.

Divgadīgs, ļoti plaši izmantots pārtikas augs. Par kāpostu dzim-

teni uzskata Gruziju.

Izmanto lapas, kas blīvā pamīšus sakārtojumā izveido tā sauca-

mās kāpostu galviņas.

Sastāvs. Olbaltumvielas, 16 brīvas aminoskābes (starp tām ļoti
nepieciešamās — triptofāns, lizins, metionīns, tirozīns, histielīns, argi-
nīns v. c); celuloze (1,6%), taukvielas; cukuri — glikoze, fruktoze,
saharoze; pentoze, dekstroze, ogļhidrātu fermenti amilāze, saharaze,
hemicelulāze; svarīgi oksidacijas fermenti askorbināze, peroksidāze,
citohromoksidāze; lizocīms; brīvi rodanīdi un rodanidogēni glikozīdi
glikobrasicīns, neoglikobrasicīns, tioglikozīds progoitrīns; daudz orga-
niskā sēra; minerālvielas un mikroelementi — dzelzs, kālijs, kalcijs,

magnijs, sudrabs, alumīnijs, svins, titāns, molibdēns, niķelis, vanādijs
(P. Vlasjuks); holīns, inozīts, tiamīns, riboflavīns, pantotēnskābe,
folijskābe, nikofīnskābe, biotīns, tokoferoli, fillohinoni, P vitamīnaktīvas
vielas, piridoksīns, karotinoīdi, askorbīnskābe (25—100 mg%), pret-
čūlas faktors (hipotētiskais U vitamīns, tā ķīmiskā daba nav noteikta,
domā, ka tas identisks metilmeiionīnsulfonijhlorīdam). Fitoncīdi.

Lieto pie čūlas slimībām (svaigu sulu), anacīdiem gastrītiem (skā-
bētu kāpostu sulu), kolītiem, pie gremošanas trakta atonijas, kā

vieglu caurejas līdzekli pie vēdera aizcietējumiem, ēstgribas un gre-

mošanas sekrēcijas veicināšanai (svaigus sasmalcinātus vai skābētus

kāpostus), pie aknu un žultspūšļa slimībām (svaigu kāpostu sulu),
profilaktiski pret aterosklerozi, cingu, pie sirds-asinsvadu slimībām,

pie cukura diabēta (svaigu kāpostu salātus, dažādus ēdienus), pret
aptaukošanos.

Tautas medicīnā lieto arī kā vispārēju spēcinošu līdzekli, (svai-

gus un skābētus kāpostus), pie klepus, elpas ceļu, balsenes iekaisu-

miem (kāpostu novārījumu ar medu), kā diurētisku līdzekli pie
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tūskām, nieru slimībām, pie podagras, pie liesas un aknu sāpēm, pie
dzeltenās kaites (sulu), pret aptaukošanos (3—4 reizes dienā 3—4

nedē|as izdzer kādu stundu pirms ēšanas 2—5 glāzes kāpostu sulas;
sākumā dzer pa V2 glāzei un pakāpeniski devu palielina), pie hemoro-

īdiem ar aizcietējumiem un asiņošanu (skābētus kāpostus), pret bez-

miegu (sulu ar sēklu novārījumu); zarnu parazītu izdzīšanai (sēklu
novārījumu); ārīgi lieto pie mutes dobuma gļotādas iekaisumiem

(skalo ar atšķaidītu kāpostu sulu, košļā skābētus kāpostus); pie ādas

iekaisumiem, pie skrofulozes, slapjām ekzēmām (uzliek svaigas vai

pienā sasautētas lapas), pie mastīta (lapu apliekamos), pie podagras
sāpju rcmdināšanai (svaigas lapas uzliek sāpīgajām vietām); pie

strutojošām brūcēm, furunkuļiem (sasmalcinātas svaigas kāpostu la-

pas vai tikko no trauka ņemtu skābu kāpostu sulu), pie čūlām, ap-

degumiem (sasmalcinātas svaigu kāpostu lapas sajauktas ar olas

baltumu), kārpu nodzīšanai (apziež kārpas vairākkārt ar skābu kā-

postu sulu).
Sausu kāpostu sulu (U vitamīnu) — Succus Brassicae siccum

lieto pa 2 g 3 reizes dienā 20—30 minūtes pirms ēšanas ('A glāzē
ūdens; pie čūlas slimībām, gastrītiem ar pazeminātu skābumu, pie
aknu slimībām).

Svaigu sulu dzer pa glāzei 3—4 reizes dienā (apmēram 1 / dienā)
40—50 minūtes pirms ēšanas; ārstēšanās kurss apmēram 1 mēnesi

(pie čūlas slimībām). Profilaktiski kursu atkārto pēc 4—6 mēnešiem.

Tāpat lieto pie gastrītiem, kolītiem. Novērots, ka jau pēc 4—6 die-

nām, lietojot 1 / kāpostu sulas dienā, čūlas slimniekiem pierimst sā-

pes, uzlabojas pašsajūta.

Kāpostu sula kontrindicēta pie kuņģa paaugstināta skābuma.

Kāpostu sulu iegūst ar sulu spiedi vai samaļot kāpostu lapas ga-

ļas mašīnā. Nav vēlams sagatavot sulas vairāk kā 1 vai 2 dienām,
tā jāuzglabā vēsā vietā. Pretčūlas aktivitāte, kuru nosaka pretčūlas U

vitamīna klātbūtne, atkarīga no augšanas apstākļiem, it īpaši inso-

lācijas, kā arī no ievākšanas laika. leteic labāk lietot kāpostu sulu
nevis lapas, jo tās, samērā lielā celulozes daudzuma dēļ, izraisa ne-

reti meteorismu.

Svaigu kāpostu sula sekmē čūlas dzīšanu, kāposti uzlabo zarnu

trakta peristaltikų, labvēlīgi ietekmē derīgās zarnu mikrofloras dzī-

vības norises, sekmē holesterīna izdalīšanos no organisma. Tie anti-

bakteriāli aktīvi pret zelta stafilokokiem, tuberkulozes mikobaktē-

rijām u. c. mikroorganismiem. Kāposti ir vērtīgs augs dietoterapija.
Derētu ievērot, ka kāpostu galviņas iekšējās lapās vitamīnu vairāk

nekā ārējās. Askorbīnskābe labi saglabājas skābētos kāpostos, pie
tam tās vairāk veselās vai uz pusēm sagrieztās galviņās nekā saē-

velētās. Labi saglabājas askorbīnskābe sasaldētās galviņās — askor-

bīnskābes tajās mazāk nekā svaigās galviņās tikai apmēram
10—15%. Ja sasaldētās galviņas atlaidinās un atkal no jauna sasalst,
vitamīnu daudzums samazinās par 30—40%.

Kāposti ir vecs kultūraugs un senās kultūras tautas tos lietoja
gan pārtikai gan ārstniecībai. Antīkajā Romā, piemēram, galviņu kā-

E)ostus nereti pasnieguši kā desertu maltītes beigās; lietojuši gan

ekšķīgi gan ārīgi pie dažādām slimībām. Llzkrājoties pieredzei par
citu augu noderību dziedniecībā, kāpostus pamazām nepelnīti atmeta.

Arī pēc franču ārsta Blanka publicētās monogrāfijas par kāpostiem
(1883. g.), kur izcelta ne vien kāpostu nozīme pārtikā, bet arī dziedi-

nošās un dezinficējošās īpašības, kāpostu «slava» neatjaunojās. Aiz-
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ritēja vairāk nekā pusgadsimts, līdz biologi un ārsti no jauna vērtēja
kāpostu noderību medicīnai.

Dietoterapijai un pārtikai Joti vērtīgas ir arī citas kāposti varie-
tātes. No visiem kāpostiem visvairāk olbaltumvielu un kālija ir rožu

kāpostos — Brassica oleracea L. var. gemmifera DC, askorbīnskābes

tajos 3 reizes vairāk nekā citronos. Ziedu kāposti — B. oleracea L.
var. botrytis L. satur vairāk askorbīnskābes un minerālvielu nekā

galviņu kāposti, tie ir Joti vērtīgs diētisks produkts. Kolrābji —

B. oleracea L. var gongylodes L. tiek dēvēti par ziemeju apelsīniem,
tajos tāpat kā galviņu kāpostos ir askorbīnskābe 25 mg% un vairāk,
8,, B

2 un PP vitamīni. Kolrābjiem izmanto sulīgo lodveidīgi pares-

nināto stumbru.

KARDAMONS — ELETTARIA CARDAMOMUM VVhite et Maton.

Droga: Kardamona augļi — Fructus Cardamomi

Mūžzaļš, ap 4 m augsts tropisko apgabalu lakstaugs. Dzimtene

Indija, Malabaras piekraste. Galveno produkcijas daudzumu dod Cei-

lona, kur kardamonu kultivē. Padomju Savienība kardamonu importē.
Izmanto augļus — pogaļas ar sēklām.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas (4—8%), taukas eļļas (10%), ciete, cu-

kuri, celuloze.

Lieto gremošanas un ēstgribas uzlabošanai, pret meteorismu.

Tautas medicīnā lieto pie caurejas, nieru slimībām, pie klepus,
krampjiem, kā tonizējošu līdzekli (sakneņus Indijā).

Kardamona tinktūru — Tinctura Cardamomi lieto pa 20—30 pi-
lieniem 2—3 reizes dienā.

Kardamonu kā ārstniecības augu pazina senie grieķi un romieši.

Kā garšvielu to plaši izmanto maizes un konditorejas izstrādājumiem.

KARTUPEĻI — SOLANUM TUBEROSUM L.

Viengadīgs lakstaugs. Dzimtene Dienvidamerika. Eiropā atved

spānieši 1570. gadā no Meksikas. 1616. gadā kartupeļus kā retu,
«smalku» ēdienu pasniedz Francijas karalim Parīzē. Krievijā kartu-

peļus ieved Pēteris I un izdod pavēli audzēt tos. Taču plašāk kartu-

peļus sāk kultivēt diezgan vēlu. 1765. gadā no Vācijas uz Maskavu

atved 58 muciņas ar kartupeļiem un izsūta visām guberņām instruk-

ciju par kartupeļu audzēšanu un lietošanu. Neraugoties uz visām

valdības pūlēm, kartupeļi ļoti lēni un pamazām ieguva zemnieku

simpātijas. Tagad tie ir viens no visplašāk kultivētajiem sakņau-

giem.
Izmanto bumbuļus — sakneņu paresninājumus.
Sastāvs. Ciete (līdz 24%), vērtīgas olbaltumvielas (2%), tauk-

vielas, sterīni — stigmaterīns, sitosterīns, kampesterīns, organiskās
skābes (citronskābe, ābolskābe, oksalskābe), minerālvielas — kālijs
568 mg%, fosfors 50 mg%, nātrijs, dzelzs; acetilholīns; pektīnvielas,
askorbīnskābe (tikko novāktos bumbuļos 25—42 mg%), folijskābe,
nikotīnskābe, tiamīns, riboflavīns, citrīns, piridoksīns, karotini (11—

o0 mg%), U vitamīns, rutīns. Sazaļojošos pūstošos bumbuļos, lakstos,

asnos ir kartupeļu dzimtas augiem specifiski alkaloīdi solanīni (cz-,
B-, y-; aglikons solanidīns), čakonīni (cc-, B-, v-; aglikons tomatide-

nols), solakaulīns, steroīds saponīns jamogenīns.
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Lieto pie čūlas slimībām, gastrītiem (svaigu sulu), pret aizcietē-

jumiem (pa 100 g sulas tukšā dūšā no rīta un pirms pusdienām;
A. Gukasjans), pie kroniskas hiperaciditātes, dažādiem gremošanas
traucējumiem (svaigu sulu), pie nieru slimībām, sirds un nieru ne-

pietiekamības izraisītām tūskām (sulu), pie caurejas kā apvelkošu
līdzekli (10—30 g cietes iekšķīgi vai klīstera, gļotu klizmas), pret
cingu (lai uzņemtu diennaktī nepieciešamo C vitamīna daudzumu, pie-
tiek apēst 200 gar mizu vārītu kartupeļu), pie hipertoniskās
slimības.

Tautas medicīnā lieto arī pie vēdera aizcietējumiem, kuņģa un

aknu slimībām (kartupeļu sulu līdzīgās daļās ar kāļu un biešu sakņu

un dzērveņu augļu sulu, pieliekot pēc garšas medu, lieto pa 1 ēdam-

karotei 3 vai 4 reizes dienā); pie biežām galvas sāpēm; ārīgi lieto

kā efektīvu līdzekli pie elpas ceļu iekaisumiem (vārītu kartupeļu
tvaiku inhalācijas), pie ekzēmām, dermatītiem, apdegumiem, piodermi-
jas un citām ādas slimībām (bojātajai vietai uzliek sarīvētus kartu-

peļus 0,5—1 cm biezā slānī ik pēc katrām 2—3 stundām; pie ekzē-

mām lieto arī zāļu kartupeļu stumbru sulu ieziešanai; N. Kočeva),

pie trofiskām čūlām (sarīvētus zaļus kartupeļus; A. Solomčenko), sau-

sas, no saules apdeguma cietušas ādas kopšanai (barojošas sejas

maskas; sarīvē ar mizu novārītus kartupeļus, sajauc ar saldu krē-

jumu un siltu uzziež vienmērīgi sejai).
Svaigu kartupeļu sulu — Succus Solani tuberosi iegūst šādā veidā

(ieteic sarkano šķirņu bumbuļus). Bumbuļus nomazgā ar mīkstu suku

aukstā ūdenī, sulu izspiež ar sulu spiedi, vai samaļ bumbuļus ar ga-

ļas mašīnu, vai sarīvē ar rīvi un sulu izspiež caur marli. Sulu gatavo
katru dienu; dzer 2—3 nedēļas pa 50—100 g (XU—V 2glāzi) 2 vai

3 reizes dienā V2stundu pirms ēšanas (pie čūlas slimībām, gastrī-
tiem). Pie tūskām lieto pat līdz 2 glāzēm sulas dienā. Prof. I. Šu-

lutko pie tūskām ieteic šādu diētu: 1 / piena, 1 kg ceptu kartupeļu,
100 g cukura dienā; lieto 3—4 dienas.

No kartupeļiem ražo inhibīnu (Cehoslovakijas Tautas Republikā),
ko lieto pie čūlas slimībām, saindējoties ar indīgām vielām, pie iekai-

suma procesiem. Kartupeļu cieti — Amylum Solani lieto iekšķīgi un

klizmām, lai pasaudzētu gļotādas no kairinošu vielu ietekmes, pie
caurejām u. c.

Solasodinum citricum lieto pa 0,05 g 3 vai 4 reizes dienā (25—

30 dienas) pie dažādas formas un etioloģijas akūta un kroniska poli-
artrīta saasināšanās periodā. Tā darbība pretiekaisuma, desensibla, tas

pazemina asins plazmas hialuronidāzes aktivitāti, visumā izraisītais

efekts tāds pats kā kortizona, bet nevēro korlikoģenēzes traucējumus.
Solanīns pēc struktūras tuvs sirds glikozīdiem un kortikosteroīdiem,

iekšķīgi lietojot maz toksisks (eksperimentāli dati); pie organisma
alerģiska un stresa stāvokļa darbība līdzīga kortizona ietekmei; iz-

teikts kardiotonisks efekts — palielina sirds kontrakciju amplitūdu, pa-

retina ritmu.

KARVELES, LAPU — ANTHRISCUS CEREFOLIUM (L.) Hoffm.

Drogas: Lapu kārveļu laksti — Herba Cerefolii
Lapu kārveļu sēklas

— Semen Cerefolii
Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs līdz 70 cm augsts. Lapas pamīšus,

divkārt vai trīskārt plūksnaini dziļi dalītas. Ziedi divdzimumu, aktino-
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morfi, saliktos čemuros stumbra galotnē, čemurā 2—7 stari, vīkala

nav, vīkaliņa lapiņas parasti 5. Kauslapas 5, kausa zobiņi maz re-

dzami. Vainaglapas 5, baltas. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne

apakšēja. Auglis divu sēkleņu skaldauglis, skaldeņi gludi, divreiz

lik gari kā augļa knābis.

Kultivē kā garšas augu. Reti. Zied maijā, jūnijā.
Izmanto ziedošus lakstus, lapas, sēklas. Lapas salātiem var ievākt

30—50 dienas pēc sējas. Augam patīkama anisu smarža.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas, tajās anetols, lapās daudz karotinu, as-

korbīnskābe.

Lieto tautas medicīnā kā diurētisku līdzekli pie tūskām, pie dru-

dža, klepus, it īpaši slimojot ar plaušu tuberkulozi; pret galvas
reiboņiem, pie dzeltenās kaites, kroniskām ādas slimībām kā asins-

līrītāju līdzekli (pie skrofulozes, ēdēm, ādas niezes v. c; svaigu
lakstu sulu lieto pa V2—l tējkarotei 2—3 reizes dienā); ārīgi lieto pie
dažādām ādas slimībām (sulu, lapas).

Lapu karveles ieteicamas kā garšas augs pie zupām, salātiem u. c

KASĪJĀS, ASLAPU — CASSIA ACUTIFOLIA Delile

(Aleksandrijas lapas, Sennas lapas)

Drogas: Aleksandrijas (Sennas) lapas — Folia Sennae Alcxan-

drinae

Sennas aug|i — Folliculi (Fructus) Sennae

Vasarzaļš puskrūms. Stumbri līdz 1 m gari. Lapas pamīšus, pāra
plūksnaini saliktas, lapiņas B—lo pāri, 2—3 cm garas, mala gluda.
Ziedi divdzimumu, ap 0,8 cm gari, dzelteni. Kauslapas 5. Vainagla-
pas 5, vainags tauriņveidīgs. Putekšņlapas 10. AugĮlapa 1, sēklotne

augšēja. Auglis 3—5 cm gara pāksts. (100. att.)
Aug Āfrikas un Arābijas pustuksnešos. Kultivē Vidusāzijas ap-

ūdeņojamās platībās kā viengadīgu augu. Zied no jūnija līdz ru-

denim.

Izmanto arī šaurlapu kasi ja s — Cassia angus/ijolia Vahl

lapas (droga: Folia Sennae Tinnevelly). Aug Sarkanās jūras pie-
krastē, kultivē Indijā.

Izmanto lapas, augļus. Homeopātijā izmanto žāvētas lapas (Senna).
Sastāvs. Antraglikozīdi (lapās 6,1%, augļos 2,7%) sennozīds A

(sennidīns .4 +2 glikozes) un B (optiski neaktīvs sennidīns 6+ 2 gli-

kozes), alojemodīns, reīns un abu glikozīdi; izoramnetīns, kempfe-
rols un tā glikozīds kempferīns, fitosterīni, fitosterolīns; salicilskābe,
palmitīnskābe, stearīnskābe u. c. nenoteiktas organiskas skābes, alka-

loīdi (zīmes). Šaurlapu kasiju sastāvs tāds pats — lapās 3,7%, aug-
ļos 4,6% antraglikozīdu, bez tam tajās ir miricilspirts un neizpētīta
viela Ci SHIBO 9.

Lieto ka maigu caurejas līdzekli, pie aknu un žultspūšļa saslim-

šanām (lapu uzlējumu — Ir.fusutn foliorum Sennae 5,0—10,0:100,0
pa tējkarotei līdz 1 ēdamkarotei 1, 2 vai 3 reizes dienā). Tāpat un

ari ēstgribas rosināšanai lieto tautas medicīnā (uz 1 glāzi verdoša

ūdens ņem 10—15 g lapu, ļauj 1 stundu stāvēt, lieto pa 1 glāzei va-

karā, efekts ir pēc 6—B stundām).
Sennas lapas ir daudzu kompleksu caurejas līdzekļu sastāvdaļa.
Sennas antraglikozīdi maz aktīvi, bet zarnu trakta fermentu un
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baktēriju ietekmē tie šķeļas cukurā un aglikonā, kas kairina recepto-

rus zarnu trakta gļotādā; efekts izpaužas galvenokārt resnajā zarnā.

Terapeitiskās devās lietotas, sennas lapas nav toksiskas, darbība

maiga, bezsāpīga. Sennas augļi ir maigāks caurejas līdzeklis kā lapas.
Izplatīts koks Indijā, Āfrikā ir Cassia fistula L. Augļu mīk-

stumā ir antraglikozīdi (1%), gļotvielas, cukuri (50—60%). Sīs ka-

sījās augļus — Fructus Cassiae fistulae lieto kā maigu caurejas
līdzekli (it īpaši bērniem).

KATA, ĒDAMĀ — CATHA EDULIS Forsk

Droga: Katas lapas — Folia Ķhat

Krūms. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, mala zobaina. Kultivē

Etiopija, Jemenas kalnājā. Dzimtene Abesīnija.
Izmanto lapas. levāc jaunās vēl neizaugušās lapas ar dzinumu

galotnēm.
Sastāvs. Alkaloīdi katīns (0,1—0,3%, identisks a-norpseidoefedrī-

nam), efedrīns, katinīns, katidīns.

Lieto kā tonizējošu līdzekli (ietekmē centrālo nervu sistēmu tāpat
kā kafija, bet kofeīna augā nav, parasti vietējie iedzīvotāji zelē svai-

gas lapas).

100. att. Kaulenes — Rubus sa-

xatilis L. (pa kreisi), aslapu
kasijas — Cassia acutifolia De-

lile (pa labi).
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KAULENES — RŪBUS SAXATILIS L.

Daudzgadīgs lakstaugs, stumbrs 10—25 cm augsts ar 50—150 cm

gariem, ložņājošiem dzinumiem; dzeloņu nedaudz. Lapas pamīšus, trīs-

staraini saliktas, ar pielapēm, lapiņas gandrīz kailas, iegareni olvei-

dīgas, 3—12 cm garas, 2,8—6,5 cm platas, mala vienkārt vai divkārt

zaģzobaina. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, pa 3—lo čemurveidīgas
ziedkopās. Kauslapas 5, atlikušas. Vainaglapas 5, baltas, 6—7 min

garas. Putekšņlapu daudz. Augļlapu daudz, sēklotņu tikpat, cik augļ-
lapu, tās augšējas. Kauleņu kopauglī I—B spilgti sarkanu, spīdīgu
kauleņu. (100. att.)

Aug krūmājos, ēnainos mežos. Bieži. Zied no maija līdz jūlijam.
Izmanto augļus. levāc augustā, septembrī. Lieto arī lapas, lakstus.
Sastāvs. Organiskās skābes, cukuri, minerālvielas, askorbīnskābe

(lapās 0,15%). Sastāvs maz pētīts.
Lieto tautas medicīnā saaukstēšanās gadījumos, pie mazasinības,

cingas, pret vēdera sāpēm, aizdusu (augļus, lakstu novārījumu), pie

hemoroīdiem, podagras (lakstus), pret krustu un muguras sāpēm
(sēklu novārījumu); ārīgi lieto pie blenorejas (zaru un augļu no-

vārījumu), pret blaugznām, matu izkrišanu (mazgā matus visa auga
novārījumā).

Kauleņu augļus dažos apgabalos (Sibīrijā v. c.) lieto pārtikai, tos

konservē, saldē, žāvē, no tiem gatavo želejas, marmelādi, dzērienus

v. tml.

Kauleņu augļu sula ir protistocīdi un protistostātiski aktīva pret
vienšūņiem Paramaebum caudatum, Balantidium coli, Trichotnonas ho-

minis — vienšūni iet bojā momentā vai apmēram 1 minūtes laikā

(Firčuks, 1967.).

KAZBARDIS, MEZA — ARUNCUS VULGARIS L.

(Aruncus silvestcr Kost.)

Daudzgadīgs lakstaugs. Divmājnieks. Stumbri 0,8—1,5 (3) m

gari; bagātīgi aug atvases. Lapas pamīšus, divkārt vai trīskārt plūk-
snaini saliktas, lapiņas 9, galotnes lapiņa vesela, citas — plūksnaini
dalītas, mala zaģzobaina, lapas kāts līdz 1 m garš. Ziedi viendzi-

muma, aktinomorfi, līdz 50 cm garā, plašā, ļoti zarainā skarā, atse-

višķi zari līdz 15 cm gari. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, 0,1 —0,2 cm

garas, baltas vai dzeltenīgas. Vīrišķo ziedu ķekari blīvi, sievišķo —

skraji. Putekšņlapas 00. Augļlapas 3, sēklotne augšēja. Auglis 3 so-

meņu kopauglis.
Kultivē kā dekoratīvu augu. Zied no jūnija līdz augustam.
Izmanto lapas, ziedus.

Sastāvs. Glikozīdi, saponīni. Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie drudža, kā tonizējošu, savelkošu līdzekli.

KAZENES, CŪCENES — RUBUS L.

Droga: Kazeņu vai cūceņu lapas —
Folia Rubi frulicosi

Dzeloņaini, 50—150 (4 m) cm gari krūmi. Lapas pamīšus, staraini

saliktas, ar pielapēm. Lapiņas 3—7, olveidīgas vai olveidīgi rombiskas,
4—12 cm garas, I,B—B cm platas, mala nekārtni rupji zobaina, pamats
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sekli sirdsveidīgs vai ieapaļš, gals smails. Ziedi balti, aktinomorfi, div-

dzimumu. Kauslapas 5, vainaglapas 5, apmēram 1 cm garas, putekšņ-
lapu un augļlapu daudz. Sēklotņu daudz, drīksna iesāņus vai sēklot-

nes galā. Auglis — kauleņu kopauglis.
Kazenēm — Rubus caesius L. lapas parasti trīsstarainas, zari

nolīkuši, galos sakņojas, dzeloņi parasti taisni, tievi, augļi ar zilganu
apsarmi. (Sk. II krāsaino tabulu.)

Aug mežos, krūmājos, izcirtumos. Bieži. Zied jūnijā, jūlijā.
Cūcenēm — Rubus nessensis Hall. lapiņas parasti 7 (101. att.),

zari stāvi vai lokveidīgi nolīkuši, bet galos nesakņojas, dzeloņi taisni

vai mazliet līki, parasti sarkanīgi, augļi bez apsarmes, kopauglī kau-

leņu nedaudz.

Aug mežos, mežmalās, upju krastos, ceļmalas. Bieži. Zied jūnijā,
jūlijā.

Izmanto lapas, augļus. Lapas ievāc ziedu laikā maijā, jūnijā.
Sastāvs. Cūcenes satur organiskās skābes (ābolskābi, pienskābi,

oksalskābi), miecvielas, pektinvielas, cukurus, askorbīnskābi, inozītu.

Kazenēs ir organiskās skābes (galvenokārt ābolskābe), cukuri

(glikoze, fruktoze 3%, saharoze 0,9%), pektīnvielas (0,5—1,6%), ce-

luloze (2—4%), miecvielas (lapās 14%), minerālvielas (kālijs 208

101. att. Cūcenes — Rubus nessensis Hall.
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mg%, varš, mangāns), flavonoīdi, karotini (0,5 mg%), askorbīn-
skābe (augļos 25—37 mg%), B grupas vitamīni, tokoferoli, fillohi-

noni, fitoncīdi.

Lieto cūcenes tautas medicīnā pie caurejām, gremošanas trakta

iekaisumiem (lapu uzlējumu), pie elpas ceļu iekaisumiem, kā asinsti-

ritāju līdzekli pie kroniskām ādas slimībām, pie diabēta, dizentērijas

(pie caurejām, dizentērijas sevišķi plaši lietoja pirmā pasaules kara

laikā).

Uzlējumam uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti lapu dro-

gas; izlieto vairākās reizēs dienā.

Kazenes lieto pie caurejām, dizentērijas (lapu uzlējumu, nega-

tavu žāvētu augļu uzlējumu), pie gremošanas trakta iekaisumiem,

aknu slimībām, pie kuņģa asiņošanas, pārliekas menstruālas asiņoša-

nas (lapu uzlējumu 1: 10 vai sasmalcinātu lapu pulveri pa tējka-
rotei 3 reizes dienā), kā diurētisku līdzekli pie tūskām (uz 1 glāzi
ūdens ņem 15 g sakņu, lieto pa V3glāzei 3 reizes dienā), kā vieglu
caurejas līdzekli pie vēdera aizcietējumiem (pārgatavojušos augļus),
saaukstēšanās gadījumos kā sviedrēšanās līdzekli (lapu uzlējumu, žā-

vētu negatavu augļu uzlējumu), pie drudža, slāpju dzesēšanai (svai-

gus augļus, sulu), pie elpas ceļu iekaisumiem, klepus, asiņainām krē-

pām (lapu uzlējumu, negatavus augļus), pret mazasinību, kā vispārēju
spēcinošu līdzekli, pret paaugstinātu uzbudināmību, histēriju, bez-

miegu, pret aterosklerozi, pie hipertoniskās slimības (lapu uzlējumu),
kā asinstīrītāju līdzekli pie kroniskām ādas slimībām; ārīgi lieto pie
angīnas, mutes un rīkles gļotādas iekaisumiem (skalošanai lapu, ziedu

vai sakņu novārījumu, lapas zelēšanai), pie strutojošām brūcēm, čū-

lām, ekzēmām, ēdēm (uzliek sasmalcinātas svaigas lapas, lapu pul-
veri, 10% lapu un dzinumu novārījuma apliekamos), pie baltajiem zie-

diem (lapu novārījumu skalošanai), pie hemoroīdiem (vannas).
Uzlējumam uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 2 tējkarotes lapu drogas,

ļauj 4 stundas ievilkties, lieto pa V 2glāzei 3 reizes dienā pirms
ēšanas.

Kazeņu lapu (arī augļu) darbība ir savelkoša, pretiekaisumu, anti-

septiska, sāpes remdinoša, dziedinoša, tās sekmē asins recēšanu, pa-
stiprina peristaltikų. Saknes pastiprina diurēzi.

Vairākās Rietumeiropas zemēs kazeņu lapas ir oficināla droga. Jau-

nas lapas lieto ikdienas tējai (Ķīnas tējas vietā).

KAZROZES, PURVA — EPILOBĪUM PALUSTRE L.

Droga: Kazrožu saknes — Radix Epilobii
Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs 15—80 cm garš, apaļš, bez izci-

lām gareniskām līnijām, ar sirpveidīgiem matiņiem un dziedzerma-
tiņiem; rudenī izaug gari dzinumi, kuru galā rieksta lieluma vairva-
siņas. Lapas pretējas un pamīšus (stumbra augšdaļā), vienkāršas,
veselas, lancetiskas, 2—9 cm garas, 0,3—1,5 cm platas, mala gluda]
nedaudz ieritinājusies vai ar dažiem zobiņiem, gals īsi smails, pamats
ķīļveidīgs vai apaļīgs. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi. Kauslapas 4, ar

matiņiem. Vainaglapas 4, vainags piltuvveidīgs, gaiši rožains (reti
balts), 0,5—0,7 cm garš, vainaglapu galotne ar jomu. Putekšņlapas 8.

Augļlapas 4, sēklotne apakšēja, drīksna valesveidīga. Auglis 4—B cm

gara četršķautnaina pogaļa. Sēklas ar lidmatiņu pušķi.
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Aug mitrās, purvainās vietās, grāvjos. Bieži. Zied no jūnija
līdz septembrim.

Izmanto sakneņus ar saknēm. Tos izmanto arī homeopātijā (Epilo-
bium).

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā (svaigus sakneņus) pie skrofulozes, bezmiega

KENDIRAS, KAŅEPJU — APOCYNUM CANNABINUM L

Droga: Kendiru saknes un sakneņi — Radix et rhizoma Apocyni
Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbri 100—150 cm gari. Sakneņi lož-

ņājoši, posmaini. Lapas pretējas (reti dažas pamīšus), lancetiskas vai

iegarenas, 4—lo cm garas, ar īsu kātu, mala gluda. Ziedi divdzi-

mumu, aktinomorfi, pa nedaudziem skarveidīgās ziedkopās. Kauslapas
5, gaiši zaļas vai pelēcīgi violetas. Vainaglapas 5, vainags zvanvei-

dīgs, gandrīz līdz vidum šķelts, rožains vai bālgans, rīklītē 5 sīkas

piedevas. Putekšņlapas 5, tām pie pamata nektāriji. Augļlapas 2.

Sēklotne vidēja. Auglis divu, 5—20 cm garu someņu kopauglis.
Kultivē. Zied no jūnija līdz augustam. Dzimtene Ziemeļ-

amerika.

Izmanto sakneņus ar saknēm. levāc rudenī. Lapas un stumbri bio-

loģiski maz aktīvi.

Sastāvs. Sirds glikozīdi, svarīgākais no tiem cimarīns (strofan-
tidīns+ cukurs cimaroze), apokannozīds (kannogenīns+cimaroze), ci-

nokannozīds (kannogenīns +oleandroze), strofantīns K (strofanti-
dīns+ cimaroze+ glikoze) un citi vēl nenoskaidroti sirds glikozīdi;
apocinīns (fizioloģiski neaktīvs); palmitīnskābe, oleanolskābe, linol-

skābe, oleīnskābe, a-amirīns, lupeols, tannīni, kaučuks, nedaudz alka-

loidu.

Lieto pie akūtas un kroniskas II un 111 pakāpes asinsrites nepie-
tiekamības (pie sirds kaitēm, kardiosklerozes, miokardą distrofijas).
Tautas medicīnā lieto arī pie tūskām, nieru slimībām, kā diurētisku

līdzekli.

Cymarinum lieto intravenozi pa 0,5—1 ml I—2 reizes dienā.

Cimarīns pēc darbības līdzīgs strofantīnam, bet atšķirībā no tā ir

arī diurētisks līdzeklis. Kumulatīvās īpašības mazāk izteiktas kā

uzpirkstīšu sirds glikozīdiem, bet ilgstoši lietojot novēro arī kumu-

lāciju.
Homeopātijā izmanto svaigus sakneņus ar saknēm (Apocynum).

ĶĒRMELĪTES, SKAVU — PTARMICA VULGARIS DC

(Achillea ptarmica L.)

Drogas: Šķavu ķērmelīšu laksti (lapas) — Herba (Folia) Ptarmicae

Šķavu ķērmelīšu saknes — Radix Ptarmicae

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs 30—80 cm garš. Lapas pamīšus,

vienkāršas, veselas, sēdošas, lineāri lancetiskas, ap 6 cm garas un

garākas, 0,5—0,8 cm platas, kailas, spīdīgas vai ar nedaudziem ma-

tiņiem, mala zobaina, gals smails vai strupš. Ziedi divdzimumu,

1,2—1,7 cm platos kurvīšos. Kurvīša gultne doba, ar plēkšņlapiņām.
Vīkala lapas vairākās rindās jumstiņveidīgi, apmale tām brūngana.
Kurvīša ārmalā balti mēlziedi, vidū — dzeltenīgi bāli stobrziedi. Kaus-

lapu nav. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. Auglis pla-
kans sēklenis (102. att.).
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102. att. Šķavu ķērmelītes — Ptarmica vul-

garis DC.

Aug dārzmalās, nczālienēs, kur pārgājis no dārziem savvaļā.

Kultivē kā dekoratīvu augu (biežāk kuplās formas). Zied no jūlija
līdz septembrim.

Izmanto saknes, lapas, lakstus. Lakstus ievāc no maija līdz sep-

tembrim.

Sastāvs. Alkaloīds aliileīns, ēteriskās eļļas, tajās dominē stearop-
tēns; miecvielas, organiskās skābes. Saknēs inulīns.

Lieto tautas medicīnā kā tonizējošu līdzekli, pie plaušu tuberkulo-

zes, saaukstēšanās, malārijas (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 2 tēj-
karotes lakstu, ļauj kādas 2 stundas slēgtā traukā ievilkties, lieto pa
ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā 10—15 minūtes pirms ēšanas), pret

cingu; pie gremošanas traucējumiem, čūlas slimībām, hemoroīdiem, pie
asiņaina urīna, dzemdes asiņošanas, sāpju remdināšanai pēc dzemdī-

bām, pie baltajiem ziediem; ārīgi lieto pie iesnām, pret galvas sā-

pēm saaukstēšanās gadījumos (šņauc sausu lapu pulveri), pie
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sasitumiem, strutojošām brūcēm (uzliek svaigas sasmalcinātas lapas),

pret zobu sāpēm (sakņu novārījumu mutes skalošanai).
Inf. herb. Ptarmicae 6,0—180,0 lieto pa 1 ēdamkarotei 3 vai 4 rei-

zes dienā 15 minūtes pirms ēšanas.

Šķavu ķērmelīšu darbība ir tonizējoša, pretiekaisuma, antiseptiska,
dziedinoša, sāpes remdinoša, pretasiņošanas, savelkoša, tās sekmē gre-
mošanas sulu sekrēciju. Izžāvēta auga pulveris izraisa stipras šķavas.

Insekticīds augs.

ĶĒRSAS, PĻAVAS - CARDAMINE PRATENSIS L.

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs kails, dobs, 15—45 cm augsts.
Lapas pamīšus, plūksnaini dalītas, plūksnas 11—22, galotnes plūksna
lielāka nekā malējās, rozetes lapas līdz 20 cm garas, plūksnas icapa-
ļas vai nierveidīgas, mala gluda vai zobaina, pārējām lapām plūksnas
šauri iegarenas vai lineāras, sēdošas. Ziedi aktinomorfi, divdzimumu.

Kauslapas 4, dzelteni zaļas. Vainaglapas 4, brīvas, iesārti violetas,
retāk baltas, 1—1,2 cm garas. Putekšņlapas 6 (2 īsākas, 4 garākas).
Augļlapas 2, sēklotne augšēja, drīksna divžuburaina. Pākstenis 0,8—

2,5 cm garš, vārsnes bez dzīslām, sēklas katrā cirknī vienā rindā

(103. att.).
Aug mitrās pļavās, upju krastos. Ļoti bieži. Zied maijā, jūnijā.
Izmanto lakstus un ziedus. Lakstus ievāc īsi pirms ziedēšanas.

Sastāvs. Glikonasturcīns, mirozīns, askorbīnskābe (230 mg%). Sa-

stāvs nav izpētīts.
Lieto tautas medicīnā pie cingas (pavasarī jaunas lapas ēd kā sa-

lātus, liek pie zupām v. c), pie nervu slimībām, horejas, histērijas,
krampjiem, pie reimatisma sāpju remdināšanai, kā žultsdzinēju pie
aknu slimībām, dzeltenās kaites, kā diurētisku līdzekli pie tūskām,
arī zarnu parazītu izdzīšanai (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdam-

karoti drogas, ļauj 2 stundas ievilkties, lieto pa XU glāzei 3—4 rei-

zes dienā); ārīgi lieto pie dažādām kroniskām ādas slimībām.

ĶIMENES, PĻAVAS — CARUM CARVI L.

Droga: Ķimeņu augji — Fructus Carvi

Divgadīgs, kails lakstaugs. Sakne vārpstveidīga. Stumbrs 30—

80 cm augsts, zarains. Lapas pamīšus, 6—15 cm garas, 2—B cm pla-
tas, divkārt vai trīskārt plūksnaini dalītas gandrīz lineārās plūksnās,
makstīm katrā pusē pielapēm līdzīgas šķeltas plūksnas. Ziedi čemu-
ros. Vīkala un vīkaliņa nav, vai arī ir I—3 vīkala lapas, kas drīz

nobirst. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, vainags balts, retumis rožains

vai sārts. Kausa zobiņi nav manāmi. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2,
sēklotne apakšēja, irbuļi divi. Auglis — 2 sēkleņu skaldauglis, 3—

6 mm garš, ar pavedienveidīgām ribiņām (104. att.).
Aug pļavās, ceļmalas, grāvmalās, ganībās. Ļoti bieži. Zied jū-

nijā, jūlijā.
Izmanto augļus. levāc jūlijā, augustā. Parasti nogriež vai noplūc

visas auga virszemes daļas (vislabāk to darīt saulainā laikā, kamēr

vēl rasa, jo tad augļi mazāk birst) un novieto tās caurvējainā telpā
uz drānas vai cita paklāja. Augļus noberž no lakstiem ar rokām vai

citādi un izvētī. Žāvē caurvējainā telpā, izklātus plānā kārtā Nedrīkst
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103. att. Pļavas ķērsas — Cardamine pratensis L.
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žāvēt saulē. Drogā nedrīkst būt citu augu smaržīgu sēklu vairāk par
1%. Ķimenes jāuzglabā slēgtā traukā, tās derīgas 2—3 gadus.

Sastāvs. Ēteriskās eļjas (3—6%), tajās d-karvons (līdz 65%), kas

nosaka ķimeņu smaržu, rf-limonēns (līdz 50%), karvakrols, dihidro-

karvons, karveols, dihidrokarveols; taukas el|as (12—16%), olbaltum-

vielas (10—20%), miecvielas, kvercetīns, kempferols, izoramnetīns, um-

belliferons, skopoletīns, herniarīns. Izteikta antimikroba aktivitāte.

Lieto gremošanas un ēstgribas uzlabošanai, kā vieglu caurejas
līdzekli pie atoniskiem aizcietējumiem, pret meteorismu, kā žultsdzi-

nēju, diurētisku un sviedrēšanas līdzekli, piena sekrēcijas veicināšanai.

Tautas medicīnā lieto arī pie kuņģa krampjiem, vēdera graizēm,
pret klepu; zarnu parazītu izdzīšanai.

Uzlējumam uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem I—3 tējkarotes sasmal-
cinātu augļu, ļauj slēgtā traukā 2 stundas ievilkties vai pavāra pāris
minūtes un apmēram 10 minūtes ļauj ievilkties, dzer pa

lU glā-
zei vai pa I—3 ēdamkarotēm (bērni pa tējkarotei) 3—5 reizes dienā

(šādu uzlējumu var lietot arī klizmām pret meteorismu). Tautas me-

dicīnā piena sekrēcijas veicināšanai uz 1 glāzi salda krējuma ņem
1 tējkaroti ķimeņu un savāra uz lēnas uguns slēgtā traukā.

Ķimeņu eļļu — Oleum Carvi ieņem pa I—3 pilieniem; augļu pul-
veri lieto pa 0,5—2 g (pa naža galam) vairākas reizes dienā pirms
ēšanas.

Ķimenes ir apetītes, pretmeteorisma, caurejas un nomierinošu tēju

sastāvdaļa. Kā lielisku līdzekli pret zarnu parazītiem ķimenes ieteic

senie ārsti (Avicenna v. c).

Ķimeņu eļļu izmanto parfimērijā, liķieru un degvīnu rūpniecībā,
ķimeņu sēklas — maizes cepšanai, sieriem, dārzeņu un zivju konser-

vēšanai utt. Dažās zemēs ķimeņu saknes lieto pārtikā tāpat kā pasti-

nakus, jaunas lapas kā garšvielu un arī kā dārzeņus pie zupām, mēr-

cēm. Ķimenes daudz kultivē; labos apstākļos iegūst £s—lo cnt augļu
ražas no hektāra.

ĶIPLOCENES, DZIEDNIECĪBAS — ALLIARIA OFFICINALIS

Andrz.

Drogas: Ķiploceņu laksti — Herba Alliariae

Ķiploceņu sēklas — Semen Alliariae

Viengadīgs, pārziemojošs lakstaugs ar ķiploku smaržu. Sakne

vārpstveidīga. Stumbrs 20—100 cm augsts, šķautnains, visgarām ar

lapām. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, kailas, olveidīgas, 3—B cm

garas, 1,5—7 cm platas, pamats sirdsveidīgs vai nierveidīgs (augšē-

jām dažreiz ķīļveidīgs), gals smails vai arī strups, mala nevienādi

smaili zobaina, apakšējām lapām kāts garš, augšējām īss, vai arī tās

sēdošas. Ziedi ķekaros. Kauslapas 4. Vainaglapas 4, baltas, s—B mm

garas. Putekšņlapas 6 (2 īsākas. 4 garākas). Augļlapas 2, sēklotne

augšēja, drīksna galviņveidīga. Pāksteņi 2—9 cm gari, divcirkņu,
parasti kaili. Sēklas katrā cirknī vienā rindā (104. att.).

Aug lapu koku mežos, krūmājos, dārzos, gružainēs. Reti (Lie-
pāja, Abavas un Amulas ielejas, Rīgas Jūrmala v. c). Zied no

maija līdz jūnijam. Indīgs.
Izmanto lakstus (tos ievāc pirms ziedēšanas), kā arī sēklas.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas, glikozīds sinigrīns (enzimātiski šķeļoties
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104. att. Pļavas ķimenes — Carum carvi L. (pa kreisi), dziednie-

cības ķiplocenes — Alliaria officinalis Andrz. (pa labi).

rodas ēteriskās eļļas ar ķiploku smaržu, tajās ir diallilsulfids, a 1111-

--sulfids, izotiociānallils).
Lieto tautas medicīnā pret skorbutu, pie bronhiālās astmas, caur-

ejas, zarnu parazītu izdzīšanai (uz 1 glāzi ūdens ņem 1 tējkaroti
drogas, pavāra, atdzisušu izkāš, lieto pa ēdamkarotei 4—5 reizes

dienā); ārīgi lieto pie ādas audzējiem, čūlām, brūču dziedināšanai.

ĶIPLOKI — ALLIUM SATIVUM L.

Droga: Ķiploku sīpoli — Bulbus Allii sativi

Daudzgadīgs sīpolaugs. Sīpols sastāv no 7—30 sīpoliņiem
(105. att.), kas 2,5—4 cm gari. Katru sīpoliņu apņem iesārta vai vio-

letas nokrāsas zvīņlapa. Dzimtene Dienvidāzija.
Audzē ļoti bieži kā garšas un pārtikas augu. Zied jūlijā,

augustā.
Izmanto sīpolus un lapas —

lokus.

Sastāvs. Sīpolos alliīns (0,1—0,3%; fermenta allināzes ietekmē vei-

dojas allicīns, pirovīnogskābe un amonjaks), ēteriskās eļļas (0,470;
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105. att. Ķiploki — Allium sativum L.

tās ir allilpropilsulfida, diallildisulfīda, dialliltrisulfīda, allilvinilsulf-

oksīda, allilcisteīnsulfoksīda un citu polisulfīdu maisījums), taukas eļļas,
fitosterīni, askorbīnskābe (10 mg%), celuloze, jods, inulīns, pentozāni,
polisaharīdi, kramskābe, B grupas un D vitamīni. Fitoncīdi. Piemīt

pretaudzēju aktivitāte.

Alliīns ir kristāliska viela, tā viegli šķīst ūdeni, tai nav smaržas,
nav arī bioloģiskas aktivitātes. Kad ķiploka sīpolu sasmalcina, jau pēc
kādām 4 minūtēm fermenta allināzes ietekmē alliīns šķeļas un rodas

indīga, gaistoša antibiotiska viela allicīns ar raksturīgo ķiploku smaku

AUicīna antibakteriālā aktivitāte ir ļoti augsta (1 : 125000). Pietiek pa-
turēt mutē 2—lo minūtes gabaliņu ķiploka, lai mutes dobumā ietu*

bojā visas baktērijas. Šūnu mitozi kavē diallildisulfīds un citi ķiplo-
kos esošie savienojumi (O. Hofmanis-Ostenhofs, 1951.).

Lieto pie aterosklerozes, hipertoniskās slimības, pret rūgšanas un

pūšanas procesiem gremošanas traktā, pie gastrītiem, kroniskiem

kolītiem, enterītiem, aizcietējumiem, pie kroniskas ameboidālās dizen-

terijas, holēras, tīfiem, pie žultsakmenu slimības (ķiploku tinktūru —

Tincturae Allii sativi, Allilsatum), pie kroniskiem bronhītiem, plaušu
tuberkulozes, strutojošām plaušu saslimšanām, pie augšējo elpas ceļu
iekaisumiem, pie gripas, bronhiālās astmas; ārīgi lieto strutojošu brūču
un čūlu dziedināšanai, pie furunkulozes, pie ādas, lūpu u. c. priekš-
vēžiem; spalīšu izdzīšanai bērniem (klizmas), pie trihomonu kolpīta,
pie ausu slimībām, pie rinītiem, angīnas.
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Tautas medicīnā lieto arī kā diurētisku līdzekli, pie nierakmeņiem,

podagras, pret caureju, kā dzimumstimulantu, pie malārijas, epidē-
miju laikā pret aplipšanu ar lipīgām slimībām (holēru, tīfu. mēri

v. c); pie cukura diabēta; ārīgi lieto pie gingivīticm, stomatītiem,

sāpju remdināšanai pie reimatisma, podagras (ierīvēšanai), kārpu no-

dzīšanai, pret plikgalvību (ieberzē galvas ādu ar sarīvētiem ķiplo-
kiem), brūču dziedināšanai (pienā savārītus ķiplokus), pie krūšu sā-

pēm saaukstēšanās gadījumos (ar sviestā vai cūku taukos saceptiem
ķiplokiem ierīvē krūtis), pie čūsku un citu indīgu dzīvnieku kodāmiem.

Ķiploku tinktūru — Tincturae Allii sativi lieto pa 5—15 pilie-
niem 3—4 reizes dienā; Allilsaium lieto pa 10—20 pilieniem (ar pienu)
2—3 reizes dienā vai pa 1 tabletei 3 reizes dienā V 2stundu pirms

ēšanas).
Ķiploki ir preparāta Allocholum sastāvdaļa (lieto pie akūtiem un

kroniskiem aknu un žultspūšļa iekaisumiem, kroniskiem aizcietēju-

miem).
Pie anacīdiem gastrītiem lieto 10% uzlējumu pa 40—50 g 3 rei-

zes dienā pirms ēšanas (lieto 2—3 nedēļas).
Pie dizentērijas un protozoju izraisītiem kolītiem lieto 10% uzlē-

juma (uzlējumam ļauj nostāvēties 24 stundas) mikroklizmas pa 100 g
katru dienu, vēlāk ik pārdienām (pavisam 5—20 un vairāk klizmu).

Pie hipertoniskās slimības (prof. S. Tomiļins) lieto pa 2—4 smalki

sasmalcinātām daiviņām (atkarībā no panesības) vakarā divas dienas

no vietas ar divu dienu pārtraukumiem.
Profilaktiski gripas uzliesmojumu periodā degunā ieliek ķiploku

putriņā samērcētu vates tamponu.
Brūču un čūlu dziedināšanai lieto 10% ķiploku sulas šķīdumā sa-

mitrinātus pārsējus vai fitoncidu ziedi.

Pie plaušu tuberkulozes lieto ķiploku tvaikus resp. inhalācijas
(ieelpo dziļi s—B reizes dienā; prof. D. Jablokovs). Ķiploku inhalā-

ciju labvēlīga ietekme novērota pie garā klepus (25—30 g ķiploku
saberž un putriņu ievieto platkakla pudelē; ķiploku izgarojumus bērns

15—20 reizes dziļi ieelpo caur muti, bet izelpo caur degunu;

seanss ilgst 10—15 minūtes, to atkārto 2 reizes diennaktī 5 dienas

pēc kārtas). Līdzīgā veidā ķiploki izmantoti pie difterijas, iepilinot
bez tam slimajam degunā I—21 —2 pilienus ķiploku sulas šķīdumu ūdenī

(1:1)-
Ķiploku un sīpolu fitoncīdi (inhalācijas) sekmīgi lietoti pie plaušu

abeesiem (prof. S. Šteinberga), pie dažādām elpošanas orgānu sa-

slimšanām (prof. P. Bulatovs, D. Zlidniks, G. Fedosejevs v. c). Tie

izmantoti pēc plaušu operācijām ar labiem rezultātiem (kavernų sie-

nas ieziestas ar ķiploku sulu; ārsts X- Ševčenko). Pie smagas formas

angīnas, bronhu un plaušu sastrutojumiem (prof. V. Lukaņina; man-

deles apskalotas ar svaigi sagatavotu ķiploku sulu, ieelpoti ķiploku
fitoncīdi).

Ļoti izteikts terapeitisks efekts novērots, lietojot ķiploku putriņvei-
dīgas masas aplikācijas pie lūpu priekšvēža. Pozitīva ietekme bijusi
ķiploku un sīpolu sulai pie dažādas lokalizācijas vēžiem (nozīme šo

preparātu izteiktai pretiekaisuma darbībai, spējai stimulēt audu dzī-

vības norises, ģeneratīvos procesus).

Spalīšu izdzīšanai bērniem klizmām uz 200 g ūdens ņem I—2 ķip-
loku sīpolus. Tautas medicīnā dod 10—40 pilienu svaigas ķiploku
sulas kopā ar pienu vai arī lieto klizmas — uz V 2glāzi piena ņem
2—4 ēdamkarotes sulas.
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Ķiploki kont r i n d icē t i pie kroniskām un akūtām nieru slimī-

bām, grūtniecības periodā.
Allilsaium tipa tinktūru viegli pagatavot mājas apstākļos — 50 g

notīrītu ķiploku aplej ar 50 g tīra spirta un ļauj stāvēt 3—4 nedēļas.
Fitoncidu preparātiem jāņem labas kvalitātes, pilnīgi veseli ķiploki,

iedarbīga ir tikai svaiga, tikko sagatavota masa, jau pēc 10—15 mi-
nūtēm fitoncīdi noārdās. Ķiploku darbību nosaka nevien fitoncīdi, bet

arī citas aktīvās vielas. Ķiploku fitoncidu iedarbībā iet bojā stafilo-
koki, strcptokoki, paraholeras vibrioni, dizentērijas nūjiņas, tīfa un

paratīfa izraisītāji, tuberkulozes mikobaktērijas (B. Tokins, A. Fila-

tovs, T. Janovičs u. c. ). Ķiploku preparātu trūkums ir darbības ne-

stabilitāte.

Ķiploki paaugstina gremošanas trakta sekretorās un motoriskās

funkcijas, nomāč tajā rūgšanas un pūšanas procesus, sekmē zarnu

derīgās mikrofloras attīstību, palielina sirds saraušanās amplitūdu, pa-
lēnina sirds ritmu, paplašina perifēros un koronāros asinsvadus, pa-
zemina asinsspiedienu (pie eksperimentāli izraisītas aterosklerozes), pa-
lielina diurēzi, tiem ir baktericīda, fungicidą un antihelminta darbība.

Homeopātijā izmanto svaigus sīpolus (Allium sativum).

ĶIRBJI, PARASTIE — CUCURBITA PEPO L.

Drogas: Ķirbju mīkstums — Pulpa Cucurbiiae

Ķirbju sēklas — Semen Cucurbiiae

Viengadīgs lakstaugs. Vienmājnieks. Stumbrs vairākus metrus garš,
ložņājošs. Ziedi viendzimuma, dzelteni.

Kultivē pārtikai. Bieži. Zied no jūnija līdz augustam. Audzē

arī liela u gļ u ķirbjus — Cucurbita maxima Duch.

Izmanto augļus, sēklas. Sēklas derīgas ne ilgāk kā 2 gadus.
Sastāvs. Sēklās taukas eļļas (līdz 50%; tajās linolskābes, oleīn-

skābes, palmitīnskābes, stearīnskābes un miristīnskābes glicerīdi), fito-

sterols kukurbitols, sveķi (tajos oksicerotīnskābe), organiskās skābes,
tirozīns. leicīns, askorbīnskābe, nikotīnskābe, tiamīns, riboflavīns, karo-

tini, ogļhidrāts melēns, kālija, kalcija, magnija un dzelzs šālis; zaļ-
ganajā plēvveidīgajā iekšējā sēklapvalkā kāda antihelminta viela (do-

mājams alkaloīds, tā ūdens šķīdumā 1: 4 000 iet bojā nedaudzu mi-

nūšu laikā 90% spalīšu un cērmju). Ķirbju augļa mīkstumā ir cukuri

(4—11%), elatericīns A, askorbīnskābe (6—9 mg%), tiamīns, ribo-

flavīns, nikotīnskābe, karotini (12—17 mg%), fermenti, kālija, mag-

nija, dzelzs, fosfora un silīcija šālis. Lapās askorbīnskābe (līdz
620 mg%). Ziedos flavonoīdi, karotinoīdi zeaksantīns, flavoksantīns,

kriptoksantīns, ksantofils, violaksantins.

Lieto kā efektīvu līdzekli lenteņu, pundurlenteņu, spalīšu un cērmju
izdzīšanai (sēklas), dietoterapija pie sirds-asinsvadu nepietiekamības,
pie aknu un nieru slimībām, pie aterosklerozes, hipertoniskās slimības,

pret vēdeta aizcietējumiem, kā žultsdzinēju (ķirbja mīkstumu), kā diu-

rētisku līdzekli pie tūskām (stīgas).
Tautas medicīnā lieto arī piena sekrēcijas veicināšanai, ārīgi — pie

apdegumiem, ekzēmām, izsitumiem (uzklāj ķirbja mīkstumu, kur atra-

dušās sēklas).

Ķirbju mīkstumu lieto zaļā veidā (Va kg sarīvētu ķirbju dienā),

ceptu vai vārītu (172—3 kg dienā), sulu (72—2 glāzes dienā) 3—

4 mēnešus.

Kā diurētisku līdzekli (pie sirds un nieru nepietiekamības) lieto
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stīgas — uz 2 glāzēm ūdens ņem 15—20 g sasmalcinātu stīgu un

vāra 10—15 minūtes, izlieto dienas laikā vairākās reizēs (N. Toš-

čebiks, N. Solomčenko).
Zarnu parazītu izdzīšanai pieaugušam dod 300 g sēklu, 3—4 gadu

vecam bērnam — 75 g, 5—6 gadu vecam — 100 g, 10 gadu vecam

un vecākam — 150—200 vienā reizē. Sēklām noloba cieto ārējo sēkl-

apvalku. bet zaļgani pelēkajam plēvveidīgajam sēklapvalkam jāpaliek
pie sēklas. Sēklas nedrīkst cept, tās tikai izžāvē, tad rūpīgi sasmal-

cina miezerī vai piestiņā vai samaļ gaļas mašīnā, pielej 50—60 ml

ūdens, pieliek 10—15 g medus vai ievārījuma un samaisa. Sādā

veidā sagatavotu sēklu putriņu nelielās porcijās apēd stundas laikā.

Slimniekam jāatrodas guļus stāvoklī. Pēc 2 —3 stundām dod caur-

ejas līdzekli, un vēl pēc V2stundas izdara klizmu neatkarīgi no tā

vai vēders izgājis vai nē. Est drīkst tikai pēc tam, kad pēc izdarītās

klizmas izgājis vēders. Pirms ārstēšanas 2 dienas katru rītu izdara

klizmu un vakarā dod sāls caurejas līdzekli. Ārstēšanās dienā tukšā

dūšā izdara klizmu neatkarīgi no tā vai vēders izgājis vai nē. Jāār-

stējas ārsta uzraudzībā. Ārstēšanās laikā jālieto piena ēdieni.

Var lietot arī sēklu novārījumu. Pieaugušam 500 g sēklu (bērnam
50—150 g) sasmalcina, uzlej divtik daudz ūdens cik sēklu, un tvaicē

(nevāra!) ūdens vannā uz lēnas uguns 2 stundas, tad filtrē un no-

ņem no virsmas eļļaino plēvīti. Šķidrumu izdzer tukšā dūšā 20—30

minūtēs. Pēc 2 stundām dod sāls caurejas līdzekli. Ārstēšanās dienā

nedrīkst lietot ēdienā taukus. Nedrīkst lietot eļļas kā caurejas līdzekli.

Vidusāzijas republikās izaudzēti tā saucamie kailsēklas ķirbji, kuru

sēklām nav cietā ārējā seklapvalka. Tās lieto pa 150—200 g vienā

reizē. Novārījumam uz 450 ml ūdens ņem 150 g sēklu un tvaicē ūdens

vannā 1 stundu, tad atdzesē, izkāš caur linaudeklu. Pieaugušam dod

400—450 ml novārījuma.
Pret zarnu parazītiem lieto arī ķirbju pulveri (pieaugušam 60—

80 g pulvera iejauc nelielā ūdens daudzumā un izlieto 15—20 mi-

nūšu laikā).

Ķirbju sēklu antihelminta aktivitāte ir tāda pati kā ozolpapardēm,
bet tās nav toksiskas cilvēka organismam. Ķirbju mīkstums sekmē

vielu maiņu, hlora sāļu izdalīšanos no organisma, uzlabo gremošanas
trakta funkcijas, palielina diurēzi, mazina iekaisumus.

Homeopātijā izmanto svaigas sēklas (Cucurbita).
Parasto ķirbju varietāte pati so n i — Cucurbita pepo L. var.

patison Duch. mūsu republikā maz tiek audzēta. Tie var būt node-

rīgi attaukošanās dietās, kā diurētisks līdzeklis. Satur samērā daudz

kālija sāļu, karotinu.

ĶIRŠI — CERASUS Juss

Vasarzaļi augļu koki. Lapas vienkāršas, veselas, pamīšus. Ziedi

divdzimumu, aktinomorfi, balti. Kauslapas 5. Vainaglapas 5. Putekšņ-
lapas daudz. Augļlapa 1, sēklotne apakšēja. Auglis sulīgs kaulenis.

Saldie ķirši — Cerasus avium (L.) Moench

Stumbrs līdz 5 (10) m garš. Lapas gaiši zaļas, lapas gals pēk-

šņi un gari smails, mala divkārt zaģzobaina. Pie ziedkopas pamata
brūnas plēksnes. Kauleņi dzelteni rožaini (retāk sarkanīgi vai sar-

kani), saldi.
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Audzē kā augiu koku. Samērā maz. Savvaļā Krimā, Ukrainā

u. c. Zied maijā.
Izmanto augļus.
Sastāvs. Organiskās skābes, cukuri, olbaltumvielas, karotini

(0,55%), bioflavonoīdi, dzelzs (1,6%), kālijs, nikotīnskābe, askorbīn-

skābe (nedaudz). Sēklās amigdalīns.
Lieto pie mazasinības (saldajos ķiršos dzelzs vairāk kā daudzos

citos augļos); tautas medicīnā lieto pie vēdera aizcietējumiem.

Skābie ķirši — Cerasus vulgaris Mill.

Drogas: Skābo ķiršu augļi — Fructus Cerosi acidi (Fructus Ce-

rasi capronianae)
Skābo ķiršu augļu kātiņi — Stipites Cerasi acidi (Sti-

pites Cerasi sev Peduncidi Cerasorum)
Stumbrs līdz 5 (10) m garš. Lapas tumši zaļas, gals pakāpe-

niski slaidi vai pastrupi smails, mala vienkārt zobaina. Pie ziedkopas
pamata brūnganas plēksnes un 1 vai 2 zaļas lapiņas. Kauleņi gaišāk
vai tumšāk sarkani, skābi vai saldi skābi.

Audzē daudzas šķirnes. Ļoti bieži. Zied maijā, jūnijā.
Izmanto augļus, augļu kātiņus, mizas, sveķus, lapas. Izžāvēta-

jiem augļu kātiņiem jābūt zaļā krāsā.

Sastāvs. Organiskās skābes — ābolskābe, citronskābe, hīnskābe, arī

(nedaudz) etiķskābe, skudrskābe, pienskābe, dzintarskābe, akonītskābe,

hlorogēnskābe, izohlorogēnskābe, neohlorogēnskābe; cukuri, miecvie-

las, pektinvielas; antociāni hrizantemins, antirinīns, cianidīns, peoni-
dīns, mekocianīns; keracianīnhlorīds; kālijs, magnijs, dzelzs, kobalts,
varš (līdz 11,7 mg%; vairāk kā jebkuros citos augļos), karotīns (0,3

mg%), askorbīnskābe (Daugmales stiklainajos 20,5 mg%, Latvijas ze-

majos 41,5 mg%, Latvijas augstajos 33,8 mg%, Kazdangas vēlajos
23,4 mg%), tiamīns, riboflavīns, folijskābe, nikotīnskābe, inozits. Sēk-

lās taukas un ēteriskās eļļas, amigdalīns (tam šķeļoties rodas zil-

skābe). Augļu kātiņos kāda nenoskaidrota viela un tannīni. Mizā

glikozīdi fuskoflobafēns, rubroflobafēns, citronskābe, miecvielas. Lapās
citronskābe, miecvielas, kvercetīns, kumarīns, amigdalīns. Sveķos ir

arabīna metilpentozāni, ksilāns.

Lieto augļus dietoterapija kā vērtīgu diētisku produktu ēstgribas
uzlabošanai, pie mazasinības, kā antiseptisku un vieglu caurejas līdzekli

(pie kroniskiem aizcietējumiem).

Tautas medicīnā lieto pie artrītiem (augļus ar pienu), pie elpas
ceļu iekaisumiem (augļu sulu, augļu kātiņu novārījumu), pie dzelte-

nās kaites (lapu novārījumu ar pienu), pie nervu slimībām, epilep-
sijas (augļu novārījumu), pie podagras, urīnakmeņiem (sēklas ne-

lielā daudzumā), pie aptaukošanās, kā spēcīgu diurētisku līdzekli

(augļu kātiņus — uz 1 glāzi ūdens ņem 10 g drogas, pavāra 15—

20 minūtes, izlieto dienā vairākās reizēs), pret pārlieku menstruālu

asiņošanu, pie dizentērijas (augļu kātiņus), pret caureju (zariņu

novārījumu), pie kuņģa čūlas (sakņu uzlējumu); ārīgi lieto pret brūču

un deguna asiņošanu (ieliek nāsīs sasmalcinātu svaigu lapu vai no-

vārījuma tamponu), pie dažādiem izsitumiem (sveķus).

Ķiršu sulu — Succus Cerasi un ķiršu sīrupu — Sirupus Cerasi

lieto zāļu garšas uzlabošanai, ķiršu sveķus — Gummi Cerasi izmanto

gumiarabika vietā. No sēklām iegūst tā saucamo rūgto mandeļu eļļu.
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Tubainie ķirši — Cerasus tonientosa (Thunb.) Wall.

Stumbri 2—2,5 m gari. Lapas plati lancetiskas, 3—3,5 (4) cm ga-

ras, 2—2,2 cm platas, ar daudz matiņiem, mala vienkārt vai divkārt

zaģzobaina; zobiņi ar smailīti, gals smails. Kauleņi koši sarkani,
saldi skābi, ap 6,8—1 cm diametrā, kauliņš neliels, viegli atdalās

no iedzelteni sārtā mīkstuma; augļa kātiņš ļoti īss, augļi gandrīz
sēdoši. (Sk. VII krāsaino tabulu.)

Audzē kā ļoti dekoratīvu augu mazdārziņos. Zied maijā, jū-

nijā. Dzimtene Ķīna, Japāna, Tālie Austrumi. Salcietīgs, saulainu

vietu augs.
Izmanto augļus.
Sastāvs. Organiskās skābes, cukuri, askorbīnskābe (vairāk kā ci-

tos ķiršos).
Lieto tautas medicīnā pret cingu.

ĶIVERENES — SCUTELLARIA L.

Daudzgadīgi lakstaugi. Stumbrs četršķautnains. Lapas pretējas,
vienkāršas, veselas, gareni olveidīgas, mala ar attāliem zobiņiem. Ziedi

divdzimumu, zigomorfi, pa 1 vai 2 lapu žāklēs. Kauslapas 5, saau-

gušas, ar zilganu nokrāsu. Vainaglapas 5, vainags divlūpains, lūpas
gandrīz veselas. Putekšņlapas 4. Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Aug-

lis 4 riekstiņu skaldauglis.

Baikāla ķiverenes — Scutellaria baicalensis Georgi

Droga: Baikāla ķivereņu saknes — Radix Scutellariae

Stumbrs 30—50 cm garš. Ziedi zili, ap 2,5 cm gari. Lapas ar ma-

tiņiem.

Aug Austrumsibīrijā, Ķīnā, Mandžūrijā, dažos Mongolijas ap-
gabalos v. c.

Izmanto saknes, lakstus.

Sastāvs. Flavonoīds baikalīns (glikuronskābe-f-baikaleīns, t. i.,

5,6,7-trioksiflavons), vogonīns (5,7-dioksi-8-metoksiflavons), piro-
katehīna grupas miecvielas, sveķi. Lapās, stumbros skutelarīns (gliku-
ronskābe+ skutelareīns—s,6,7,4'-tetroksiflavons), ēteriskās eļļas.

Lieto pie miokardīta, hipertoniskās slimības, sirds-asinsvadu nei-

rozēm, funkcionāliem nervu sistēmas traucējumiem ar paaugstinātu

uzbudinātību, bezmiegu.
Tautas medicīnā (Tibetas, Ķīnas) lieto pie sirds klauvēm, pie pa-

augstinātas temperatūras, krampjiem, nervu slimībām, pie bronhīta,
pneimonijas, garā klepus, akūta reimatisma (saknes), pret dažādām

asiņošanām (lakstus).
Baikāla ķivereņu tinktūru — T-rae Scutellariae (izvelk 70° spirtā

1:5) lieto pa 20—30 pilieniem Q vai 3 reizes dienā.

Baikāla ķivereņu darbība ir hipotensīva, nomierinoša, tās palie-
lina sirds kontrakciju spēku, palēnina ritmu, pazemina zarnu gludās
muskulatūras tonusu (eksperimentāli dati). Augs maz toksisks.

Bruņu ķiverenes — Scutellaria galericulata L.

Droga: Bruņu ķivereņu laksti — Herba Scutellariae galericulatae

Stumbrs 15—40 cm garš. Lapas 2—5 (7) cm garas, 0,5—2 cm

platas, ar sekliem zobiņiem. Vainags zili violets, līdz 2 cm garš,

apakšlūpa ar baltiem plankumiņiem un tumšiem punktiem.
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106. att. Bruņu ķiverenes —

Scutellaria galericulata L.

A u g mitrās pļavās, krū-

mājos, upju krastmalās.
Bieži. Zied no jūnija līdz

septembrim.
Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Flavonoīds hri-

zīnglikuronīds, glikozīds sku-

tellarīns, askorbīnskābe (līdz
180 mg%).

Lieto tautas medicīnā pie
paaugstināta asinsspiediena,

paaugstinātas uzbudinātibas,

nervozitātes, epilepsijas, pie
malārijas, pret drudzi, asi-

ņošanu, pie tūskām, pret

klepu, pie bronhītiem (uz
1 glāzi verdoša ūdens ņem
1 tējkaroti svaigus vai kal-

tētus lakstus, ļauj 1 stundu

ievilkties, lieto pa I—2 ēdam-

karotēm 3—4 reizes dienā).

Ķiverenes pazemina asins-

spiedienu, nomierinoši ietek-

mē nervu sistēmu, palielina
diurēzi, darbojas savelkoši,

pašķidrina gļotas elpas ce-

ļos, sekmē asins recēšanu.

Homeopātijā izmanto

Scutellaria lateriflora L.

svaigus ziedošus augus
(Scutellaria).

KIZILI — CORNUS MAS L.

Vasarzaļš krūms vai koks. Stumbrs ļoti zarains, 2—5 (12) m

augsts. Lapas pretējas, vienkāršas, veselas, olveidīgas, eliptiskas vai

lancetiskas, līdz 11 cm garas, 5 cm platas, mala gluda, pamats
ieapaļš vai ķīļveidīgs, gals smails, dzīslojums lokveidīgs. Ziedi div-

dzimumu, aktinomorfi, čemurveidīgās ziedkopās uz īsvasām, tām pie

pamata 4 dzelteni zaļas, 1—1,2 cm garas vīkala lapas. Kauslapas 4

Vainaglapas 4, dzeltenas, 2—2,5 cm garas. Augļlapas 2. Sēklotne

apakšēja. Auglis sulīgs, sarkans, ap 1,5 cm garš kaulenis.

Kultivē kā krāšņuma krūmu. Reti. Zied aprīlī maijā pirms

lapu plaukšanas. Augļi augustā septembrī. Sēklas dīgst ļoti lēni —

pēc 2—3 gadiem. Pie mums kizili zied un dažreiz ienākas arī sēklas.

Izmanto augļus, lapainos dzinumus, ziedus.
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Sastāvs. Organiskās skābes (galvenokārt ābolskābe), cukuri (9%;
glikoze, fruktoze), miecvielas, glikozīds kornīns, tannīni (lapās 10—

14%), krāsvielas, rūgtvielas, ēteriskās eļļas, askorbīnskābe (40—
50 mg%), rutīns, dzelzs, kālijs, kalcijs. Fitoncīdi.

Lieto tautas medicīnā pie gremošanas orgānu iekaisumiem, pret

caureju un kuņģa asiņošanu, pret skorbutu un mazasinību, pie vielu

maiņas traucējumiem, kā tonizējošu līdzekli, pie podagras, dažādām

ādas slimībām, pie saaukstēšanās (ziedu uzlējumu, augļu novārījumu,
ievārījumu — uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem s—lo g sausu augļu,
lieto pa XU glāzei 3 vai 4 reizes dienā; lieto arī sasmalcinātus aug-

ļus ar medu vai olas dzeltenumu, kā arī ķīseli), pret caureju (lapai-
nus dzinumus — uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti dro-

gas, lieto pa XU glāzei 3 vai 4 reizes dienā), pie malārijas (mizu

novārījumu), kā diurētisku līdzekli un žultsdzinēju (lapainu dzinumu

uzlējumu); ārīgi lieto pie augoņiem (mizu novārījumu ar miežu mil-

tiem plāksteru veidā).
Kaukāzā un citos apgabalos kizilu augļus lieto pārtikai. Gru-

zija ražo kizilu (ari bumbieru) augļu sausu ekstraktu, ko lieto pie

caurejas.

KĻAVAS, PLATĀNU — ACER PLATANOIDES L.

Vasarzaļš koks. Stumbrs 20 (30) m garš. Lapas pretējas, staraini

daivainas, 5—12 (18) cm garas, B—l3 (22) cm platas, pamats plati
sirdsveidīgs vai strups. Ziedi divdzimumu vai vīrišķi, čemuros vai

vairogos. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, zaļgani dzeltenas, ap 0,5 cm

garas. Putekšņlapas 8. Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Nektāriju disks

labi attīstīts. Auglis dvīņspārnulis, augļa spārni līdz 6 cm gari.
Aug jauktos mežos, gravās, upju krastos, tās bieži audzē kā

dekoratīvu augu apstādījumos, pie mājām. Zied maijā.
Izmanto jaunas lapas un stumbru sulu.

Sastāvs nav noskaidrots. Lapās galluskābe. Augļos miecviela ace-

rīns (baktericīdi aktīva).
Lieto tautas medicīnā kā tonizējošu līdzekli (kļavu sulu), pret

cingu (lapu uzlējumu), pie dzeltenās kaites, nierakmeņiem, pret vem-

šanu, pie krustu sāpēm (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti

lapu, savāra, ļauj karstā plītskrāsnī '/i stundu stāvēt, lieto pa XU glā-
zei 3 vai 4 reizes dienā); ārīgi lieto pie strutojošām brūcēm, čūlām

(uzliek svaigas sasmalcinātas lapas), pie aknu un liesas sāpēm
(saplaucētas, savārītas lapas ar etiķi un jaunos dzinumus apliekamo
veidā), pie galvas ādas čūlām, krevēm (mazgā galvu mizas pelnu

vājā šķīdumā).

KLIŅĢERITES — CALENDULA OFFICINALIS L.

Droga: Kliņģerīšu ziedi — Flores Calendulae

Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs 15—50 cm augsts, augšdaļā ar

īsiem cietiem matiņiem un dziedzermatiņiem. Lapas pamīšus, vien-

kāršas, veselas, iegarenas, otrādi olveidīgas vai lancetiskas, 5—13 cm

garas, 3 cm platas un platākas, mala ar attāliem sekliem zobiņiem,
gals strups, pamats ķīļveidīgs. Ziedi 3—5 (8) cm platos kurvīšos zaru

galos. Kurvīša gultne kaila, plakana. Vīkala lapas vienā vai divās

rindās. Kurvīša malā I—3 rindās (kuplajām formām) tumši vai

gaiši oranždzelteni vai citrondzelteni sievišķi mēlziedi, centrā —
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oranždzelteni, dzelteni vai sārti brūni divdzimumu stobrziedi. Vai-

naglapas 5. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2. Sēklotne apakšēja. Augļi
dažāda veida (sirpveidigi, gredzenveidīgi, spārnaini vai citādi) sēk-

leņi. (Sk. VI krāsaino tabulu.)
Audzē bieži kā krāšņuma un ārstniecības augu. Zied no jū-

lija līdz oktobrim. Dzimtene Vidusjūras apgabals.
Izmanto mēlzicdus, ziedu kurvīšus, ziedošus lakstus, lapas. Zie-

dus un ziedkopas sakumā ievāc ik pēc 2—3 dienām, vēlāk uz ru-

dens pusi ik pēc 4—5 dienām. Pie kurvīšiem nedrīkst būt par 3—5 cm

garāku kātiņu. Žāvē labi vēdināmās telpās, izklājot kurvīšus vienā

vai divās kārtās un bieži apgrozot. Labos apstākļos tie izžūst 5—7

dienās. Ja žāvē mākslīgā siltumā, temperatūra nedrīkst būt augstāka

par 40—45 °C. Par vērtīgākām uzskata izselekcionētās kuplās formas

ar tumši oranždzelteniem ziediem, tajos karotinu divas reizes vairāk

nekā bālajos. Kiiņģerītes ievāc 10—15 reizes veģetācijas periodā.
Sastāvs. Ziedos krāsvielas — karotinoīdi (malējos ziedos ap 3%):

karolini (7,6—31,3 mg%), likopīns, violaksantins, rubiksantins, neo-

likopīns A, citroksantīns, flavohroms, flavoksantīns, hrizantēmksan-

tīns; cinarīns, ēteriskās eļļas (0,02%; rada kliņģerīšu raksturīgo

smaržu, sastāvs nav noskaidrots), sveķi (3,470), gļotvielas (līdz 470),
albumīni, organiskās skābes (ābolskābe 6,870, pentadecilskābe, salicil-

skābe), alkaloīdi, saponīni (sapogemns oleanolskābe + glikuron-
skābe, metilpentoze). Lakstos rugtviela kalendēns (C23H3807), sesk-

viterpēnu laktons kalendīns (C15H2204), saponīni (sapogenīns olea-

nolskābe+glikuronskābc), arnidiols, faradiols, miecvielas (6,470).
Sēklās taukas eļļas (laurinskābes, palmitīnskābes un citu skābju glice-
rīdi; nepārziepojamā daļa cerilspirts, fitosterini), alkaloīdi. Lapās ka-

rotini, askorbīnskābe, arnidiols. Saknēs inulins. Fitoncīdi. Pretaudzēju
aktivitāte.

Lieto pie čūlas slimībām, gastrītiem, kolītiem, enterokolītiem, ēst-

gribas un gremošanas veicināšanai (Hildegards, Fulda), kā žults-

dzinēju pie aknu slimībām (ziedu uzlējumu, tinktūru), pie liesas sli-

mībām, pret ilgstošu neapturamu vemšanu (Mūrbeks), pie kuņģa
spastiska stāvokļa (Fridrihs), pie hipertoniskās slimības I un II sta-

dijā, klimaksa perioda traucējumiem, pret bezmiegu, nervozitāti, pie
sirds slimībām ar sirds klauvēm, aizdusu, tūskām, pie avitamino-

zēm, mazasinības, menstruāciju izraisīšanai; pret asiņošanu it īpaši,
slimojot ar kuņģa čūlu (Bons), ginekoloģijā, pret dzemdes asiņošanu
pēcdzemdību periodā (Hallers, Vestrings v. c), smagu brūču dzie-

dināšanai, pēc amputācijām, kā simptomātisku līdzekli pie dažādas

lokalizācijas audzējiem; ārīgi lieto pie stomatitiem, aftēm (apziež ar

tinktūru), pie folikulārās angīnas, alveolārās piorejas (skalošanai uz

1 glāzi ūdens ņem 1 tējkaroti tinktūras), pie dzemdes kakla čūlas,
trihomonu kolpīta (skalošanai), pie dažādiem ādas sastrutojumiem, pie
deguna gļotādas strutojošiem procesiem, piodermijām, pie blefarītiem,

konjunktivītiem (kompresēm, acu vanniņām uz 90 ml destilēta ūdens

ņem 10 g tinktūras), pie piena sēnīšu slimības bērniem, pie ilgi ne-

dzīstošām čūlām, brūcēm, izgulējumiem; kroniskām fistulām (fistu-
las kanālā ievada kliņģerīšu novārījumu ar 2—370 borskābes šķī-
dumu, kurus ņem līdzīgās daļās; fistula aizdzist un pilnīgi aizveras),

pie apdegumiem.
Tautas medicīnā lieto pie dažādiem gremošanas orgānu iekaisu-

miem, pie dzeltenās kaites, žultsakmeņiem, pie tūskām, skrofulozes,
furunkulozes, pret caureju un vemšanu, pret drudzi pie malārijas, kā
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sviedrēšanas un atklepošanas līdzekli, saaukstēšanās gadījumos (ziedu

uzlējumu), pie hipertonijas, paralīzēm (sakņu novārījumu), pret kram-

pjiem, galvas sāpēm un reiboņiem (ziedu un lakstu tēju), pie ra-

hīta; pie audzējiem (it īpaši krūšu un dzemdes; ziedu vai sasmal-

cinātu lapu uzlējumus, tinktūru), pie vēnu iekaisumiem; arī zarnu pa-

razītu izdzīšanai (ieņem 2—B karotes svaigas lakstu sulas); ārīgi
lieto pie audzējiem, gangrenas (ziedi — uz 30 g cūku tauku ņem
1 tējkaroti lakstu sulas vai lieto tīru sulu), pie čūlām, brūcēm (uz-
kaisa sausu ziedu pulveri vai aplej pulveri ar karstu ūdeni un lieto

kompresēm, tās patur vairākas stundas), pie augoņiem (piesien lapas
vai apziež ar lapu sulu), pret vasaras raibumiem (rītā un vakarā

apziež ādu ar svaigu auga sulu), pie ekzēmām (ziedu novārījuma

vanniņas), kārpu iznīcināšanai; pie aizsmakuma (pilina nāsīs svaigu

lapu sulu).

Kliņģerīšu darbība ir antiseptiska (pēc Bruntona uzskata tā tāda

pati kā sublimētam), baktericīda (it īpaši pret stafilokokiem un strep-
tokokiem), protistocīda, dziedinoša, pretiekaisumu, sāpes remdinoša

(kliņģerīšu pretsāpju darbību Vestrings pielīdzina opija tinktūras

darbībai, tas ir nozīmīgi arī kad kliņģerītes lieto pie audzējiem), tās

pazemina reflektoro uzbudināmību, līdz ar to mazina sāpju sajūtu,

darbojas nomierinoši, tās veicina audu reģenerāciju, spēcina sirds

darbību, palēnina tās ritmu, pazemina arteriālo asinsspiedienu, palie-
lina diurēzi, sekmē žults sekrēciju.

Kliņģerīšu ziedu (vai lakstu) uzlējumu — Inftisum Flores (Her-

bae) Čalcndulae 20,0:200,0 (Jauj apmēram 15 minūtes ievilkties)
lieto pa 1 vai 2 ēdamkarotēm 2—4 reizes dienā.

Kliņģerīšu tinktūru — Tincturae Calendulae 1:10 lieto pa 30—

40 (50) pilieniem (1 tējkarotei) 2—3 reizes dienā.

Kliņģerīšu sulu
— Succus Calendulae iegūst no svaigiem ziedu

kurvīšiem un konservē 20% spirtā.
Caferridum (kliņģerīšu ziedi 0,1, dzelzs oksīds 0,1) lieto pa 2 tab-

letēm 3 reizes dienā pēc ēšanas (pie mazasinības).
Ziedēm uz 30 g vazelīna, lanolīna vai nesālīta sviesta ņem 4—

6 g svaigas sulas vai s—lo5—10 g tinktūras; vai arī uz 100 g lanolīna

10 g tinktūras (lieto pie iekaisumiem); uz 25 g vazelīna ņem 5,0 g
tinktūras (lieto pie čūlām, ievainojumiem).

Skalošanai (rīkles, mutes dobuma) lieto uzlējumu 10,0:100,0 pa
I—2 tējkarotēm uz glāzi ūdens vai tinktūru 1 tējkaroti uz 1 glāzi
ūdens. Klizmām uz 1 litru ūdens ņem 1 tējkaroti tinktūras.

Kliņģerīšu un nikotīnskābes tabletes — Tabulettae KN lieto kā

simptomātisku līdzekli pie kuņģa, zarnu trakta, barības vada audzē-

jiem. Pirmajās dienās dod pa 74—V 2tabletei, vēlāk atkarībā no pa-
nesības līdz 2 tabletēm 2 reizes dienā 10—15 minūtes pirms ēšanas.

Lieto 2—3 mēnešus, ar 3 dienu pārtraukumu pēc katrām 10 dienām.

Šīs tabletes lieto arī pie mazasinības (pa I—2 tabletēm 3 reizes dienā

pēc ēšanas). Kliņģerīšu un nikotīnskābes tablešu darbība ir visai

daudzpusīga, tās regulējoši ietekmē vielu maiņu, oksidēšanās-redu-

cēšanās procesus audos, normalizē hemopoēzi, aizkavē vai novērš

intoksikāciju, regulē gremošanas trakta darbību, nomierinoši ietekmē

nervu sistēmu.

Tautas medicīnā uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 tējkaroti ziedu

vai ziedkopu, lieto pa V 2glāzei 2 reizes dienā; lapu uzlējumam uz

1 glāzi ūdens ņem 1 ēdamkaroti lapu, pavāra 5 minūtes, lieto pa
ēdamkarotei 4—5 reizes dienā. Ziedei uz 500 g saulpuķu ejļas ņem
50—100 g svaigu vai kaltētu ziedu, sasautē vai patur 14 dienas
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saulē; vai arī smalki sagriež ar nazi vai saberž piestiņā svaigus
ziedus un rūpīgi sajauc ar eļļu vai vazelīnu.

Kliņģerīšu preparāti nav ieteicami pie pazemināta asinsspiediena.
Homeopātijā izmanto svaigus, ziedošus lakstus vai ziedkopas (Ca-

lendulae).
Kliņģerītes ir viens no vecākajiem un populārākajiem ārstniecības

augiem tautas medicīnā, to labestīgās īpašības zināja jau Plīnijs,

Dioskorīds, taču tikai XX gadsimta beigās tās pieņem allopātiskā me-

dicīna. PSRS farmakopejā uzņemtas 1961. gadā.
Agrāk kliņģerītes plaši lietoja pie audzējiem (ari profilaktiski), uz

ko norāda ari kliņģerīšu drogas sens nosaukums (vēža zāles —

Herba Cancri). Kliņģerīšu ietekmi uz patoloģiskajiem procesiem no-

vēro pie dažādi lokalizētiem audzējiem (zviedru ārsts Vestrings), pie
mastītiem (Rūdolfs, Kotbus, Ašenbreners, Fridrihs), pie kuņģa audzē-

jiem (Bons).

KLINTENES, TUMŠĀS — COTONEASTER MELANOCARPA Lodd.

Vasarzaļš, līdz 2 m augsts krūms. Lapas pamīšus, vienkāršas, ve-

selas, olveidīgas vai eliptiskas, 2,5—6,5 cm garas, 1,8—4 cm pla-
tas, apakšpusē ar matiņu tubu, gals strups vai ar jomiņu, reti

smails, mala sīki zobaina. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, pa (3)
5—15 nokarenos ķekaros vai vairogiem līdzīgās skarās. Kauslapas 5.

Vainaglapas 5, rožainas, vainags 2—3 reizes garāks kā kauss. Zied-

gultne zvanveidīga. Putekšņlapas daudz. Augļlapas 3 (4), sēklotne

apakšēja. Auglis apaļīgs, ap 1 cm garš, brūngani melns, ar zilganu
apsarmi.

Aug saulainos pakalnos. Reti. Dārzos bieži audzē kā dekora-

tīvu augu. Zied maijā, jūnijā.
Izmanto lakstus — jauno dzinumu lapainas galotnes. levāc maijā

jūnijā.
Sastāvs nav noskaidrots. Lapās askorbīnskābe, kāds glikozīds

(šķeļoties atdalās zilskābe); augļos askorbīnskābe, antociāni.

Lieto tautas medicīnā pie dzeltenās kaites, tūskām, gremošanas

traucējumiem, caurejas (uzlējumam uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
1 ēdamkaroti lakstu, ļauj I—2 stundas ievilkties, lieto pa '/« glāzei
3 vai 4 reizes dienā); tibetiešu tautas medicīnā klintenes ir zāju sa-

stāvdaļa, ko lieto pie sepsēm un citām infekciozām slimībām.

Klinteņu darbība ir savelkoša, žultsdzinēja, diurētiska.

KNIDIJAS, MONJĒ — CNIDIUM MONNIERI (L.) Cuss.

Droga: Knīdiju augļi — Fructus Cnidii

Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs viens, ap metru garš. Lapas pamī-
šus, divkārt vai trīskārt plūksnaini dalītas. Ziedi divdzimumu, akti-

nomorfi, saliktos čemuros. Vainaglapas 5, baltas. Augļi sīki, plati
eliptiski dvīņsēkleņi.

Aug Mongolija, Austrumsibīrijā, Tālajos Austrumos, Ziemeļaus-
trumķīnā. Zied no jūlija līdz septembrim.

Izmanto augļus.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas (3%), tajās pinēns, kamfēns, izobor-

neols, izovaleriānborneolēsteris, laktoni, kumariną atvasinājumi (kādi
7), starp tiem osthols — antibiotiski aktīva viela.
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Lieto ārīgi pie trihomonu kolpīta (Ung. Cnidomoni). Ķīnas medi-

cīnā lieto kā tonizējošu, savelkošu, pretiekaisuma līdzekli, pie impo-

tences, nieru slimībām, reimatisma, pie hipertoniskās slimības; ārīgi
lieto pie brūcēm, pret niezi dzimumorgānu apvidū.

KOKAĻI, LAUKU — AGROSTEMMA GITHAGO L.

Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs stāvs, 30—80 cm garš. Lapas pre-

tējas, vienkāršas, veselas, lineāras, 3—13 cm garas, 0,2—1 cm pla-
tas, tāpat kā stumbrs ar matiņiem, mala gluda, gals smails. Ziedi pa
vienam stumbra vai zaru galos. Kauslapas 5, lapveidīgas, līdz 5 cm

garas, daudz garākas nekā vainags, ar rupjiem matiņiem un saaugu-

šas stobriņā. Vainaglapas 5, brīvas, sārtas; vainadziņa nav. Putekšņ-

lapas 10. Augļlapas 5, sēklotne augšēja, irbuļi 5. Pogaļa atveras ar

5 zobiņiem, sēklas melnas, daudzas. (107. att.)

Aug kā nezāle sējumos, atmatās. Bieži. Zied jūnijā, jūlijā.
Sēklas indīgas.

Izmanto ziedošus lakstus, saknes, sēklas.

Sastāvs nav noskaidrots. Sēklās triterpēnsaponīns gitagīns (tā

sapogenīns gipsogenīns). Piemīt antimikroba aktivitāte. Insekticīds

augs.
Lieto tautas medicīnā pie saaukstēšanās, vēdera sāpēm (lakstu

uzlējumu), pie garā klepus, pret dzemdes asiņošanu, kā diurētisku

un antihelmintu līdzekli (sēklu uzlējumu), pie hemoroīdiem un kro-

niskām ādas slimībām (sakņu uzlējumu); ārīgi lieto pie zobu sāpēm
(skalo muti ar sēklu vai lakstu uzlējumu).

Kokaļu sēklu darbība ir diurētiska, pretasiņošanas, helmintocīda,
lakstu — diurētiska, sāpes remdinoša, tie ir miega un atklepošanas
līdzeklis.

KOKOSPAL/VIA — COCOS NUCIFERA L.

Koks. Stumbrs 15—30 m garš. Lapas plūksnainas, 4—6 m garas.

Aug visgarām tropisko jūru krastiem. Dzimtene Klusā okeāna sa-

las.

Izmanto augļus. Tie nogatavojas gada laikā dažādos periodos, jo
ziedi nezied vienlaicīgi. Augļapvalka ārējā kārta plāna, vidējā bieza,
ar brūnām šķiedrām (tā saucamā koira), iekšējā — cieta, satur daudz

akmensšūnu, to kopā ar sēklu sauc par kokosriekstu. Sākumā sēk-

las endosperma ir šķidra, ar saldi skābenu patīkamu garšu, to lieto

dzeršanai. Tad endosperma parādās pienbalti taukvielu pilieni un to

kā kokospienu vēl lieto dzeršanai. Taukvielām uzkrājoties, endo-

sperma pamazām sacietē, šķidra paliek tikai pati iekšējā daļa.
Sastāvs. Taukas eļļas, tajās miristīnskābes, laurīnskābes triglice-

rīdi, arī kaprīnskābes, kaprilskābes, kapronskābes triglicerīdi (2—3%).
Lieto kā labu pamatvielu ziedēm (kokosu eļļu — Oleurn Cocos)

Eļļu un augļus dažādi pārstrādātus lieto pārtikai.
Kā pamatvielu ziedēm izmanto arī eļļaspalmas — Elaeis guineen-

sis Jacq. augļu eļļu — Oleurn Palmae. Aug un kultivē ekvatoriā-

lajā Āfrikā. Augļu taukajās eļļās dažādu taukskābju glicerīdi, daudz

karotinoidu. Izmanto pārtikai, margarīna ražošanai.
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KOKVILNASAUGS, MATAINAIS — GOSSYPIUM HIRSUTUM L.

Drogas: Kokvilnasauga sakņu mizas — Cortex radicis Gossypii
Kokvilnas vate — Gossypium depuratum

Vasarza|i krūmi. Stumbri 80—120 cm augsti. Lapas pamīšus, sta-

raini daivainas vai šķeltas. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi. Kausla-

pas 5, ārkausa lapas 5. Vainaglapas 5, gaiši dzeltenīgas vai baltas,

vainags 6—7 cm diametrā, pie vainaglapu pamata sarkanīgs plan-
kums. Putekšņlapas daudzas. Augļlapas 3 (5), sēklotne augšēja. Aug-
lis pogaļa, sēklas ar gariem matiņiem (lidsēklas), kurus parasti sauc

par kokvilnu un plaši izmanto. (107. att.)
Audzē kā viengadīgu augu daudzās silta klimata zemēs. Pie

mum« audzē galvenokārt Vidusāzijas republikās.

107. att. Lauku kokāļi —

Agrostemma githago L. (pa

kreisi), matainais kokvilnas-

augs
— Gossypium hirsutum L.

(pa labi).
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Kultivē arī citas kolvilnasauga sugas — Gossypium barbadense

Tod., G. heibaceum L. u. c. Zied jūlijā, augustā.
Izmanto sēklas matiņus (vati), sakņu mizas, sēklas.

Sastāvs. Sēklas matiņos celuloze (ap 95%), olbaltumvielas, sveķi,
taukvielas, brīva stearīnskābe, palmitīnskābe u. c. Sēklās gossipīns

(gossipetīns + glikoze), gossipols, gossipoze (rafinoze), pigments

gossipurpurīns, taukas eļļas, tajās ji-sitosterīns. Ziedos gossipīns,
izokvercitrīns, kvercimeritrīns, herbacetīns un tā glikozīds herbacit-

rīns, gossipitrīns. Sakņu mizās gossipols, miecvielas, askorbīnskābe,

fillohinoni, ēteriskās eļļas, trimetilamīns. Lapās citronskābe (5—

7%), ābolskābe (3—4%), p-sitosterīns u. c.

Lieto sēklas matiņus kā pārsienamo materiālu; kokvilnas eļļu jeb
kotoneļļu — Oleum Gossypii izmanto ziedēm, plāksteriem; sakņu
mizu ekstraktu lieto pret asiņošanām (tā pretasiņošanas darbība tāda

pati kā melnajiem graudiem vai hidrastēm).

Homeopātijā izmanto svaigu sakņu iekšējo mizu (Gossypium).
No kokvilnas lapām iegūst citronskābi, pogaļu čaumalās ir ksilāns,

no tā iegūst ksilitu.

KOLA, ĪSTĀ — COLA VERA K. Schum.

Droga: Kola rieksti — Semen Colae, Nux Cola

Koks, stumbrs 10—20 m garš. Lapas vienkāršas, veselas, pamīšus,
lielas. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, apziednis brūni dzeltenīgs.
Auglis 5 someņu kopauglis, katrā somenī 2—6 sēklas.

Aug Rietumāfrikas mitrajos tropu mežos. Daudzās tropiskajās
zemēs kultivē.

Izmanto dīgļlapas (sēklas bez sēklapvalka), kuras sauc par kola

riekstiem.-Dīgļlapas (Cola) lieto arī homeopātijā.
Sastāvs. Glikozīds kolanīns (kofeīns + kola miecvielas + gli-

koze), teobromīns (zīmes), miecvielas (1,5—2%), taukvielas, ogļhid-
rāti, brīvs kolatannīns; glikoze, kolatīns, kolateīns, antociāni. Kofeīns
ir saistītā veidā (2,35%) kā kofeīnkolakatehīns; sausās sēklās ir brīvs

kofeīns.

Lieto kā tonizējošu, centrālo nervu sistēmu un sirds darbību uz-

budinošu līdzekli.

Kolas ekstraktu —
Extractum Colae fluidam lieto pa 7a—1 tējka-

rotei 3 vai 4 reizes dienā (kā vieglu analeptisku un stimulējošu
līdzekli).

Salīdzinājumā ar tīru kofeīnu kolas ekstrakta darbība izpaužas
lēnām, bet ir ilgstošāka. Tropiskās Āfrikas vietējie iedzīvotāji kola

riekstus lieto kā iedarbīgu uzbudinošu, tonizējošu līdzekli, tas palīdz
pārciest ceļa grūtības, saules tveici. Izmanto arī citas kola sugas,
piemēram, Cola acuminata Schott et Endl.

KOLŪTEJAS, KOKU — COLUTEA ARBORESCENSL.

Droga: Kolūteju pākstis — Folliculi Colutei

Vasarzaļš krūms. Stumbri ap 5 m augsti. Lapas pamīšus, 6—

15 cm garas, nepāra plūksnaini saliktas, lapiņas 3—5 (6) pāri, plati
eliptiskas, mala gluda, gals ar smailīti. Ziedi divdzimumu, zigomorfi,
pa 3—6 ķekaros lapu žāklēs. Kauslapas 5, kauss zvanveidīgs. Vai-

naglapas 5, vainags tauriņveidīgs, spilgti dzeltens, karogs ar sar-
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kanbrūnu zīmējumu. Putekšņlapas 10. Augļlapa 1. Sēklotne augšēja.
Auglis 5—6 cm gara, 2—3 cm plata pāksts.

Audzē kā krāšņumaugu. Reti. Zied no maija līdz jūlijam. Sav-

vaļā Melnās jūras piekrastē, Krimā.
Izmanto pākstis, lapas.
Sastāvs nav noskaidrots. Sēklās alkaloīds citizīns. Nav sveķu.
Lieto kā caurejas līdzekli (pākstis; tautas medicīnā — lapas).
Kolūtejas nav tik iedarbīgas kā sennas lapas, ko iegūst no kasī-

jām — Cassia, bet tā kā kolūtejās nav sveķu, tās neizraisa sāpes.
Pākšu uzlējumu 20,0 ; 200,0 izlieto vienā reizē (vakarā pirms gu-

lētiešanas).

KORIANDRS, SĒJAS — CORIANDRUM SATIVUM L.

Droga: Koriandra augļi — Fructus Coriandri

Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs 20—70 cm augsts. Lapas pamīšus,
līdz 10 cm garas, apakšējās kātainas, vienkārt vai trīskārt plūk-
snainas vai veselas, augšējās sēdošas, divkārt vai trīskārt plūksnai-
nas. Ziedi divdzimumu vai vīrišķi, aktinomorfi vai zigomorfi, 3—

5 staru saliktos čemuros. Vīkala nav vai ir 1 vīkala lapa. Vīkaliņa

lapas parasti 3, vienpusējas, pavedienveidīgas. Kauslapas 5 zobiņu
veidā. Vainaglapas 5, baltas vai mazliet iesārtas, nevienāda lieluma,

galotnē ar padziļu jomu. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2. Sēklotne apak-
šēja. Auglis riekstiņveidīgs, apaļš, 2—5 mm diametrā.

Kultivē kā garšas augu. Reti. Zied jūnijā, jūlijā.
Izmanto ienākušos augļus, lakstus. Zaļiem augļiem un lakstiem

netīkama smarža, kas atgādina blakšu smaku, izkaltētiem augļiem
un lakstiem patīkams īpatnējs aromāts un pasīva garša.

Sastāvs. Augļos ēteriskās eļļas (0,7—1,2%), tajās a-linalools

(60—80%), pinēni, cimols, dipentēns, a- un B-terpinēni, terpinolēns,
felandrēni, p-decilaldehīds, decilskābe, borneols, geraniols, acetēsteri;
taukas eļļas; olbaltumvielas (11—17%); dažas organiskās skābes,
pektīnvielas, nedaudz alkaloidu. Lakstos daudz karotinu, ēteriskās

eļļas, tajās līdz 98% aldehīdu. Visvairāk ēterisko eļļu jaunajās aug-
lenīcās (līdz 98%), kad tās sāk veidoties.

Lieto ēstgribas un gremošanas uzlabošanai, kā diurētisku līdzekli

un žultsdzinēju (augļu uzlējumu, lakstus kā piedevu pie ēdieniem,

salātiem), pret meteorismu (augļu pulveri, tinktūru), kā atklepoša-
nas līdzekli, kā antiseptisku un sāpes remdinošu līdzekli pie gastrī-
tiem, čūlas slimībām; ārīgi izmanto brūču dziedināšanai (stimulē gra-
nulāciju) .

Tautas medicīnā lieto arī kā nomierinošu līdzekli pie histērijas,
pret krampjiem, kolikām, pie mazasinības, hipertonijas, aterosklerozes

(tinktūru), kā caurejas līdzekli, zarnu parazītu izdzīšanai (augļus),
sāpju remdināšanai un kā antiseptisku līdzekli pie hemoroīdiem.

Augļu uzlējumam uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 tējkaroti sa-

smalcinātas drogas, lieto pa V3glāzei 3 reizes dienā.

Augļu pulveri lieto pa naža galam pirms ēšanas. Koriandru tin-

ktūru — Tinctura Coriandri lieto pa 10—20 pilieniem, koriandru

eļļu — Oleurn Coriandri pa I—31 —3 pilieniem (uz cukura grauda). Var

lietot arī veselus augļus vienu vai divas reizes dienā pa kādiem

10—15 auglīšiem.
Koriandrs ir žultsdzinēju, vēdera un prethemoroīdālu tēju sastāv-

daļa. Oficināla droga 16 valstīs, arī Padomju Savienībā.
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Koriandra ēteriskās eļļas pastiprina gremošanas sulu un žults

sekrēciju, remdina sāpes, sekmē granulāciju, tām ir antiseptiska un

vāji antihelminta darbība. Koriandru eļļu bieži lieto zāļu garšas un

smaržas uzlabošanai.

Koriandra eļļu un augļus plaši izmanto pārtikas rūpniecībā, par-

fimērijā, kosmētikā, arī tekstilrūpniecībā un poligrāfijā. Koriandru
lielākās platībās kultivē Bulgārijā, Ziemeļkaukāzā. Strādājot korian-

dra laukos (ravējot v. tml.), kad nākas ieelpot daudz ēterisko eļļu,
dažkārt sāk sāpēt galva, jūtams vispārējs vājums un galvas reiboņi.

KORINTES, VĀRPAINĀS — AMELANCHIER SPICATA (Lam.) Koch

Vasarzaļš krūms. Stumbri līdz 5 m augsti. Lapas pamīšus, vien-

kāršas, veselas, plati ovālas vai ieapaļas, 2—5 cm garas, 1,5—4 cm

platas, mala sīki zobaina, pamats ieapaļš vai sekli sirdsveidīgs, kāts

ap 1 cm garš. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, ķekaros. Kauslapas 5,

vainaglapas 5, baltas, ap 1 cm garas. Putekšņlapu daudz. Augļla-
pas 5. Sēklotne apakšēja. Auglis ogveidīgs, sarkanīgi melns, ar ap-

sarmi, līdz 1 cm diametrā.

Audzē kā krāšņumaugu. Diezgan bieži. Vietām pāriet savvajā.
Zied maijā. Dzimtene Ziemeļamerika.

Izmanto augļus.
Sastāvs nav noskaidrots. Augļos ir askorbīnskābe, cukuri, miecvie-

las, krāsvielas, organiskās skābes.

Lieto tautas medicīnā svaigus augļus pret cingu.

KORĶAKOKS, AMŪRAS — PHELLODENDRON AMURENSE Rupr.

Koks — divmājnieks. Stumbrs līdz 30 m garš, miza ar biezu

(5 cm un biezāku) korķa kārtu. Lapas pretējas, nepāra plūksnaini
saliktas, līdz 25 cm garas, lapiņas 7—ll, mala sīki zobaina. Ziedi

viendzimuma, skarās. Auglis melns spīdīgs kaulenis.

Aug Pieamūras apgabalā. Audzē kā krāšņuma augu. Reti.

Izmanto mizas.

Sastāvs. Alkaloīdi berberīns, palmatīns, kumarīni, saponīni. Sak-

nēs ari alkaloīdi obakunons, magnoflorīns; obakulaktons, felloden-

drīns. Lapās flavonoīdi amurenzīns, fellamurīns. Augļos glikozīdi,
alkaloīdi, ēteriskās eļļas (ap 6%), tajās mircēns (ap 90%), alifātisks

ketons; flavonoīdi fellozīds, norikarizīds.

Lieto kā žultsdzinēju, pret asiņošanām (berberīnu, sk. bārbeles).
Tautas medicīnā lieto pie dizentērijas, infekciozās dzeltenās kai-

tes (lapu novārījumu), pie plaušu tuberkulozes, organisma vispārēja

novārguma, pie kaulu tuberkulozes, pleirītiem, pie elefantiāzes; ārīgi
lieto pie angīnas (mizu novārījumu skalošanai), pie dermatītiem, kro-

niskām ādas sēņu slimībām (svaigu lūksni), pie ekzēmām; pie kon-

junktivīta (mizu novārījumu apmazgāšanai).

KOSAS, TĪRUMU — EQUISETUM ARVENSE L.

Droga: Kosu laksti — Herba Equiseti
Sporaugs. Stumbri posmaini, dobi, 10—50 cm gari, divējādi —

auglīgi, ar sporofilu vārpām un neauglīgi, bez sporofilu vārpām.
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108. att. Tīrumu kosas — Equisetum arvense L.

Auglīgie stumbri izaug pavasarī, tie dzelteni brūngani, bez zariem,

3—5 mm resni. Kad sporas izbirušas, tie nokalst. Neauglīgie dzi-

numi izaug vēlāk vasarā, tie zaļi, zaraini. Lapas mieturos, tās, sa-

augdamas kopā, izveido maksti; lapu gali redzami maksts augšdaļa
B—lo (16) lancetisku zobiņu veidā, kas pa pāriem saauguši kopā

Sporangiji, kur attīstās sporas, atrodas zem vairogveidīgām segla-

pām, kas ar kātiņiem pieaugušas pie sporangiju vārpas ass. Sporan-

gijus kopā ar seglapu sauc par sporofilu; sporofilu vārpas 1,5—3,5 cit

garas, strupas, pa vienai stumbra galotnē. (108. att.)

Aug laukos, pļavās, mežos, krūmājos. Ļoti bieži.

Izmanto neauglīgos zaļos dzinumus, kas izaug vasarā. Žāvē at



klātā vietā ēnā vējā. Veselajā drogā par 1 cm īsāku daļu nedrīkst
būt vairāk par 10%.

Sastāvs. Saponīns ekvizetonīns (ekvizetogenīns + fruktoze + ara-

binoze), alkaloīdi (joti maz vai nemaz) nikotīns, ekvizetīns (palus-
trīns), 3-metoksi-piridīns, dimetilsulfons, flavonoīdi ekvizetrīns, izo-

kvercitrīns, luteolīn-5-glikozīds, karotini (4,7 mg%), ābolskābe, ako-

nītskābe, skābeņskābe, silīcijskābe (līdz 80%), olbaltumvielas, eļļas
(3—3,5%), miecvielas, rūgtvielas, vaski, kalcijs (līdz 10%), kālijs,
C vitamīns (0,03—0,19%).

Lieto kā diurētisku līdzekli pie tuskam, kuru cēlonis asinsrites ne-

pietiekamība un nieru slimības (bet ne nieru iekaisums), pie urīnceju

un urīnpūšļa iekaisumiem, pie mitriem pleirītiem, ja daudz eksudāta,

pret asiņošanu (plaušu, nieru, dzemdes, hemoroidālu), pie dažām

plaušu tuberkulozes formām, kad traucēta silīcija vielu maiņa (S. To-

miļins), pie hipertoniskās slimības (S. Tomiļins).
Tautas medicīnā lieto pie plaušu un kaulu tuberkulozes, slapjā

pleirīta, astmas, pie urīnakmeņiem, žultsakmeņiem, tūskām, pie rei-

matisma, podagras, išiasa, pie kuņģa čūlas, caurejas, pret dažādām

iekšējām asiņošanām, galvas sāpēm; ārīgi lieto pie deguna asiņoša-
nas (ik pa brītiņam ievelk degunā kosu novārījumu), brūču un čūlu

dziedināšanai (novārījumu, pulveri), pie mutes dobuma un rīkles

gļotādas iekaisumiem, pie aftēm un čūlām (skalo ar novārījumu),
furunkulozes, pie ekzēmām, kailas ēdes, niezes un citām ādas slimī-

bām (kompreses, apliekamos), pie osteomielīta («kaulu ēdāja»; novā-

rījumu apmazgāšanai), pie «baltajiem ziediem» (skalošanai), pie he-

moroīdiem, sāpēm urīnpūšļa apvidū, nieru kolikām (novārījuma sēd-

vannas), pret kāju svīšanu (svaigu kosu vannas) un matu izkrišanu

(mazgā matus kosu novārījumā).
Kosu darbība ir diurētiska, antiseptiska un dezinficējoša, savel-

koša, pretiekaisuma, dziedinoša, tās sekmē asins recēšanu.
Kosu lakstu uzlējumu — Inf. Equiseti 15,0 (30,0)—200,0 pavāra

kā tēju (ir norādījumi arī vārīt 20—30 minūtes), lieto pa
XU—'/2 glā-

zei 3 reizes dienā (kā diurētisku līdzekli).

Kosu ekstraktu — Extractum Equiseti fluidi lieto pa l/2—1 tēj-
karotei 2 —6 reizes dienā (pastāv uzskats, ka biežākas un mazākas

devas ir efektīvākas). Tinktūru lieto pa 10—15 pilieniem 3 reizes

dienā.

Kosu sulu lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā (V. Gerasimija;
pie tūskām).

Uzlējumam, ko lieto pret asiņošanu, uz 180 g ūdens ņem 15—

20 g drogas, lieto pa ēdamkarotei ik pēc 2 stundām. Lakstu pulveri
lieto pa 1 g 2 reizes dienā pirms ēšanas.

Skalošanai, apmazgāšanai uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdamkaroti

drogas, pavāra 20—30 minūtes. Vannām, apmazgāšanai, kompresēm
tautas medicīnā uz 3 glāzēm auksta ūdens ņem 50 g drogas, Jauj
vienu diennakti stāvēt un pēc izkāšanas izmanto.

Tautas medicīnā iekšķīgi bieži lieto lielas devas — ņem 30 g
drogas uz glāzi ūdens, lieto pa 2—3 glāzēm dienā.

Homeopātijā izmanto svaigus neauglīgos dzinumus (Eqtusctutn ar-

vense); ievāc vēlu vasarā.

Tautas medicīnā lieto dažreiz arī ziemzaļās, pļavas, meža kosas.
Ziemz a ļaj ā m kosām — Equisctum hiemale L. stumbri visi

vienādi, tumši zaļi, cieti, stīvi, bez zariem (retumis ar zariem), 30—
125 cm gari, parasti zaļi pārziemo. Maksts zobiņi trausli, viegli

331
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109. att. Purva kosu — Equisetum
palustre L. posms (1), tīrumu

kosu — E. arvense L. posms (2).

nolūst un parasti saglabājas tikai pie augšējās maksts. Sporofilu
vārpa smaila. Aug priežu mežos, upju krastos, krūmājos. Bieži.

Homeopātijā izmanto svaigas ziemzaļās kosas (Equisetum hiemale).
Meža kosām

— Equisetum silvaticum L. stumbri ar sporofilu
vārpām attīstās pavasarī, tie dzelteni brūngani vai dzelteni bāli, 15—

90 cm augsti. Kad sporas nobriedušas, šiem pašiem stumbriem izaug
zaļi, zaraini zari. Makstis ar 3—5 zobiņiem, 1,5—3,5 cm garas, augš-
daļā sarkanīgi brūnas. Sporofilu vārpas strupas. Aug mežos, krū-

mājos. Ļoti bieži. Lakstos ir nikotīns.

PJavu kosu — Equisetum pratense Ehrh. stumbri 7—30 cm

gari, auglīgie un neauglīgie stumbri izaug vienā laikā; auglīgie stum-

bri nenokalst kā tīrumu kosām, bet sazaļo, tiem izaug vienkārši vai

zaraini lokveidīgi noliekušies zari, un tādi tie saglabājas visu va-

saru. Makstis ar 12—20 zobiņiem, tie gar malu blāvi plēvaini. Sporo-
filu vārpas strupas. Aug mežos, krūmājos, mitrās pļavās. Ne bieži.

Par kosu indīgumu nav īstas skaidrības. Noskaidrot to kavē da-

žādi apstākļi. Viens no iemesliem, kādēļ pastāv tik dažādi dati par
kosu indīgumu, var būt arī tas, ka sugas ne vienmēr pareizi noteik-

tas. Katrā ziņā drogu ievācējam jāprot noteikti atšķirt purva kosas

no tīrumu kosām. (109. att.)

Equisetum arvense L. E. palustre L.

1) Pirmais primārā zara inter- 1) Pirmais zara internodijs
nodijs (stumbra vidus daļā) vienmēr daudz īsāks nekā

daudz garāks vai vismaz tik- stumbra attiecīgā maksts;
pat garš kā stumbra attie-

cīgā maksts;
2) auglīgie dzinumi ir tikai īsu 2) fruktificē visu vasaru; aug-

laiku pavasarī un atmirst, līgie un neauglīgie dzinumi

kad parādās neauglīgie; aug- vienādas uzbūves;
līgie dzinumi bāli, brūni

dzeltenīgi, nezaraini, neaug-
līgie zaļi, zaraini;
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8) zarojums bagātīgs, divkār-

tīgs, zaru virsma raupjāka
nekā purva kosām; zarus

grūtāk noraut nekā purva
kosām;

4) lapu zobiņi makstī ar šauru

bālu apmali, zaru maksts

zajgana līdz brūna, gaišāka
nekā purva kosām;

5) aug parasti sausās vietās —

dzelzceļu uzbērumos, laukos.

3) zaru mazāk, tie vienkārši (ir

pat nezarainas formas); za-

ru virsma gludāka, nereti it

kā ar vasku pārvilkta;

4) lapu zobiņi makstī ar pla-
tāku baltu apmali nekā tī-

rumu kosām, zaru makstis

melni brūnas;
5) aug parasti mitrās vietās,

slapjās, skābās pļavās.

Purva kosas — Equiseium palustre L. satur alkaloidus nikotīnu
un palustrīnu.

KRAMĒRIJA, TREJZIEDU — KRAMERIA TRIANDRA Ruiz et Pav.

Droga: Ratānijas saknes — Radix Ratanchiae

Vasarzajš krūms. Lapas pamīšus, sīkas. Ziedi divdzimumu, zigo-
mcrfi, lieli, pa vienam lapu žāklēs. Vainaglapas sarkanas. Auglis
riekstiņveidīga viensēklas pāksts. Aug Andos, Bolīvijā.

Izmanto koksnaino galveno sakni.

Sastāvs. Pirokatehīna grupas miecvielas (ratāniju miecvielas; 18%)-
Lieto pret caureju, pie zarnu trakta iekaisumiem; ārīgi lieto pie

rīkles, mutes gļotādas iekaisumiem (skalošanai), pie brūcēm (ziedes;
veicina epitelizāciju).

Ratāniju tinktūru — T-rae Ratanchiae lieto pa 10—30 pilieniem,
ekstraktu — Extractum Ratanchiae siccum lieto pa 0,5—1,0 vairākas

reizes dienā.

Žāvētas saknes (Rafania) izmanto homeopātijā.

KRASTKAŅEPES, LIELĀS — EUPATORIUM CANNABINUM L.

Droga: Krastkaņepju laksti — Herba Eupatorii cannabini

Daudzgadīgs lakstaugs ar asi rūgtu garšu. Sakneņi mezglaini.
Stumbrs vienkāršs vai ar nedaudz zariem, 50—150 (175) cm augsts.

Lapas pretējas, apmēram 15 cm garas, dziļi staraini dalītas 3—5 smai-

lās, zobainās daļās. Ziedi netīri rožaini, purpursārti vai brūngani
sārti, divdzimumu, 5—6 mm garos kurvīšos vairogveidīgās skarās.

Vīkala lapas nedaudzas, nevienādas, jumstiņveidīgi 2—3 rindās. Kur-

vīša gultne kaila. Vainags stobrveidīgs, ar 5 zobiņiem. Putekšņlapas
5. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja, drīksna divžuburaina. Auglis piec-
šķautnains. Kausmatiņi vienkārši, vienā rindā. (110. att.)

Aug mitrās, saulainās gravās, ūdeņu krastmalās, mitros krūmā-

jos. Zied no jūnija līdz septembrim. Indīgs.
Izmanto ziedošus lakstus. Homeopātijā izmanto Eupatorium pur-

pureum L. svaigus sakneņus ar saknēm (Eupatorium purpureum) un

E. perfoliatum L. visu augu (Eupatorium perfoliatum).
Sastāvs. Miecvielas, ēteriskās eļļas, seskviterpēns eipatoriopikrīns,

glikozīdiska rūgtviela eipatorīns, alkaloīdi, inulīns, saponīni, sveķi.

Sastāvs maz izpētīts.
Lieto tautas medicīnā saaukstēšanās gadījumos kā sviedrēšanas

līdzekli, pret drudzi, pie malārijas, pie elpošanas orgānu saslimša-

nām, klepus, aizsmakuma, kroniska bronhīta, astmas, kā diurētisku

līdzekli pie tūskām, kā žultsdzinēju pie aknu slimībām, ikterusa, pie
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110. att. Lielās krastkaņepes
Eupatorium cannabinum L.

liesas slimībām, gremošanas vei-

cināšanai (uz 2 glāzēm auksta

novārīta ūdens ņem 2 tējkaro-
tes sausas drogas, ļauj 4 stun-

das stāvēt, izkāstu lieto pa V2

glāzei 3 vai 4 reizes dienā 10—

15 minūtes pirms ēšanas), kā

caurejas un vemšanas līdzekli

(lielās devās), pie menstruāciju
aizkavēšanās un kā abortīvu

līdzekli, lenteņu izdzīšanai;

ārīgi lieto strutojošu brūču

un čūlu dziedināšanai (svaigas
lapas vai sausu lakstu pulveri),
pret ādas niezi (uzlējuma aplie-
kamos), pie sasitumiem, furun-

kuļiem (apliekamos).
Krastkaņepes ir hemoroidālu

tēju sastāvdaļa.

Krastkaņepju darbība ir to-

nizējoša, diurētiska, laksatīva,
diaforētiska, lielas, koncentrētas

devas izraisa vemšanu, caureju;
antihelmints augs.

KRAUKLENES, VARPAINĀS -ACTAEA SPICATA L

Drogas: Kraukleņu laksti — Herba Actaeae spicatae
Kraukleņu saknes — Radix Actaea? spicatae (Radix Aco-

niti racemosi, Radix Christophorianae)
Daudzgadīgs lakstaugs. Saknenis spēcīgs. Stumbrs 30—60 cm

augsts, stāvs, zarains. Lapas divkārt vai trīskārt plūksnaini saliktas.
30—40 cm garas, lapiņas olveidīgas, mala zobaina. Ziedi ķekaros,
parasti viens ziedu ķekars stumbra galotnē, otrs — lapas žāklē. Ap-
ziedņa lapas 4—6, baltas, dzeltenīgas vai violetas, apziednis aktino-

morfs, 5—6 mm garš, drīz nobirst. Nektārlapas (resp. vainaglapas)
4—6, baltas. Putekšņlapu daudz. Augļlapa 1, sēklotne augšēja, drīk-

sna sēdoša. Ogas melnas, apmēram 1 cm diametrā. (111. att.)

Aug ēnainos lapu koku mežos, krūmājos. Ne bieži. Zied jūnijā,
jūlijā. Indīgs.

Izmanto sakneņus un saknes (ievāc pavasarī pirms ziedēšanas) kā

arī lakstus. Svaigus sakneņus un saknes izmanto homeopātijā.
Sastāvs nav noskaidrots. Lakstos atrasti alkaloīdi ar narkotisku

darbību, transakonītskābe, saponīni (saknēs, augļos). Pretaudzēju ak-

tivitāte.

Lieto tautas medicīna pie astmas, malārijas (saknes; nomāc ma-
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111. att. Vārpainās krauklenes — Actaea spicata L.

lārijas ierosinātāja attīstību), pie galvas sāpēm, histērijas, pie kuņģa
audzējiem (lakstus), pie aizdusas, palielināta vairogdziedzera, rei-

matisma (lakstus), pie «cūciņām»; kā iedarbīgu vemšanas un caure-

jas līdzekli (saknes), pie kroniskām ādas slimībām, kā abortīvu

līdzekli; pret caureju ar asiņošanu, pie čūsku kodumiem.

Kraukleņu darbība ir sedatīva, tās aktīvas pret malārijas ierosi-

nātāju, kavē audzēju šūnu attīstību (izmēģinājumi ar dzīvniekiem;

Ņikonovs, 1961.; literatūrā sastop datus par audzēju slimnieku iz-

ārstēšanos neoperējamā stāvokli; lietoti augļi, laksti; E. Šass, 1953.).

KRESES, LIELĀS — TROPAEOLUM MAJUS L.

Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs gulošs vai kāpelējošs, līdz 3 m

garš. Lapas pamīšus, vairogveidīgas, līdz 10 cm garas un platas,
mala sekli jomaina, kāts lapas plātnes vidū. Ziedi divdzimumu, zigo-

morfi, ap 5 cm gari, ziedgultne ar garu nektāra piesi. Kauslapas 5.

Vainaglapas 5, dzeltenas, tumšāk vai gaišāk oranžsārtas vai oranž-

sarkanas, trim apakšējām vainaglapām pie pamata bārkstveida ma-

tiņi. Putekšņlapas 8. Augļlapas 3. Sēklotne augšēja. Auglis skaldaug-
lis, tam 3 krunkaini viensēklas skaldeņi. (Sk. VI krāsaino tabulu.)

Audzē kā krāšņumaugu. Ļoti bieži. Zied no jūnija līdz ok-
tobrim. Dzimtene Peru, Eiropā sak audzēt no 1684. gada.
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Izmanto negatavus augļus (tiem kaperu garša), ziedus, lapas.
Sastāvs maz izpētīts. Atrasts glikozīds tropeolīns (enzimātiski šķe-

ļoties rodas sinepju eļļai līdzīgas ēteriskās eļļas), askorbīnskābe (la-
pās 0,5%), karotini. Krešu īpatnējo smaržu rada mirozīna šūnas, kas

ir lapās.
Lieto tautas medicīnā pret skorbutu, mazasinību, pie kroniska

bronhīta (10—12 g svaigas lapu sulas 3 reizes dienā), pie nierakmeņu

slimības, kroniskām ādas slimībām kā asinstīrītāju līdzekli (lakstu
uzlējumu 20,0—200,0 pa 2 vai 3 ēdamkarotēm 4 reizes dienā; lieto

arī sulu); ārīgi lieto bērniem pie piena sēnīšu slimības (skalo muti

ar lakstu novārījumu, kam pielikts medus), pret matu izkrišanu (sk.

tējas 2. sējumā).
Negatavus augļus lieto svaigā un marinētā veidā pārtikai, tiem

asa garša, kas atgādina kaperu garšu.
No kresēm iegūtai benzilsinepju eļļai ir pretaudzēju aktivitāte

(izmēģinājumi ar dzīvniekiem).

KROKUSI, DĀRZA — CROCUS SATIVUS L.

Drogas: Krokusu drīksnas — Stigmata Croci

Krokusu ziedi — Flores Croci

Daudzgadīgs, efemērs gumsīpola augs. Gumsīpols apaļš, līdz

2,5 cm diametrā, ārējās zvīņlapas sausas, daļēji šķeldrainas. Stumbrs

viens, retumis stumbru vairāk, B—2o (30) cm augsts. Lapas 3—9,
lineāras, 15—20 cm garas, ap 0,3 cm platas, apakšdaļā tām vairākas

plēvainas makstis. Ziedi divdzimumu, aktino-

morfi, parasti viens vai divi (3). Apziednis vai-

nagveidīgs, apziedņa lapas 6, apakšdaļā tās

saaugušas, apziedņa stobriņš pat līdz 10 cm

garš un daļa no tā un sēklotne atrodas augsnē
vai tās līmenī. Apmalē apziedņa lapas brīvas,

gaiši violetas, dzeltenas vai baltas, vainaga ap-
male 4—5 cm gara; vainaga rīklīte balta vai

dzeltena. Putekšņlapas 3, putekšnīcas dzelte-

nas. Augļlapas 3, sēklotne apakšēja, irbuļi 3,
līdz 10 cm gari, drīksnas 3, spilgti oranžsār-

tas, 3—3,5 cm garas. Sēklas parasti neattīstās.

(112. att.)
Audze dārzos un siltumnīcās kā krāšņuma

augu. Zied oktobrī. Dzimtene Balkānu pussala.
Izmanto drīksnas un vainaglapas. levāc

sausā laikā, kad ziedi pilnā plaukumā, vislabāk

priekšpusdienā ap pulksten desmitiem vienpa-
dsmitiem. Žāvē plāni izklātas istabas tempera-
tūrā (ja žāvē vēsākā temperatūrā, droga ir

smaržīgāka). Uzglabā hermētiski noslēgtā

112 att. Dārza krokusi — Crocus sativus L.
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traukā. Izmanto arī vainaglapas, jo tajās daudz ēterisko e|ļu. Pa-

domju Savienībā savvaļā nesastop; kultivē Azerbaidžāņa Maštagin-
skas krokusu audzēšanas sovhozā. No 1 kg ziedu iegūst 70—80 g
drīksnu. Žāvētas drīksnas (Crocus) lieto ari homeopātijā.

Sastāvs. Daudz krāsvielu (51%), no tām izdalīts glikozīds pikro-
krocīns (4-oksi-B-ciklocitrāls + glikoze), krocīns (genciobioze + kro-

cetīns; krocetīns ir safrāna pigments); karotinoīdi likopīns, (5- un

Y-karotīns, zeaksantīns; ēteriskās eļļas, tajās ir pinēns, cineols; tau-

kas eļļas (6,8%), vaski; flavonoīdi, izoramnetīns, kempferols; kal-

cijs, fosfors; tiamīns, riboflavīns.

Lieto tautas medicīnā kā sirdslīdzekli, pie dažādām nervu sistē-

mas saslimšanām kā tonizējošu un nomierinošu līdzekli, pie histē-

rijas lēkmēm, hipohondrijas, pie krampjiem, astmas, garā klepus
(ziedu tinktūru), kā diurētisku līdzekli, pie tūskām, pie kuņģa-zarnu
trakta saslimšanām; pie leikēmijas, kā sāpes remdinošu līdzekli pie
sāpīgām menstruācijām, pie menstruāciju trūkuma, kā sviedrēšanas

līdzekli; ārīgi lieto pie furunkuļiem (ziedu apliekamos).
Krokusi ir opija-krokusu — Tinctura Opii crocata un sabūra tin-

ktūras sastāvdaļa.
Lielās devās krokusi ir indīgi.
Krokusi ir ļoti sens kultūraugs, par kuru ziņas atrod seno ēģip-

tiešu papirusos. Kā ārstniecības līdzekli krokusus augstu vērtēja, bet

tie bija arī ļoti dārgs līdzeklis.

Kā nekaitīgu krāsvielu krokusus izmanto pārtikas rūpniecībā un

parfimērijā. Viens grams drogas nokrāso 100 / ūdens vēl manāmi

dzeltenā krāsā.

KROTO N S — CROTON TIGLIUM L.

Krūms vai neliels koks. Savvaļā aug Indijā, Dienvidaustrumāzijā.
Padomju Savienības dienvidu rajonos nedaudz kultivē.

Izmanto sēklas (tās mazliet atgādina rīcina sēklas).
Sastāvs. Taukas eļļas, tajās krotonskābes, tiglīnskābes triglicerīdi;

loksalbumīns, toksiski sveķi.
Lieto kā spēcīgu caurejas līdzekli (krotona eļļu — Oleurn Croto-

nis pa I—2 pilieniem; lielas devas izraisa vemšanu, zarnu trakta

iekaisumu).
Homeopātijā izmanto Croton tiglinum L. gatavas sēklas (Croton)

un C. eluteria (L.) Sw. žāvētas mizas (Cascarilla).

KRŪKLIS, TRAUSLAIS — FRANOULA ALNUS Mill.

Drogas: Krūkļu mizas — Cortex Frangulae (Cortex Rhamni fran-
gulae)

Krūms vai koks ar plašu vainagu. Stumbrs I—s m_ augsts. Miza

tumša, gluda, viengadīgie zari sarkanīgi brūni, ar bālām lenticelēm.

Lapas pamīšus, otrādi olveidīgas, iegareni eliptiskas vai plati ovālas,
3—B cm garas, 1,5—4,5 cm platas, kailas vai apakšpusē uz dzīslām

ar matiņiem, ar pielapēm (tās drīz nobirst), mala gluda, virspuse
tumši zaļa, spīdīga, apakšpuse blāva, gaišāka. Ziedi pa 2—7 pušķos
lapu žāklēs. Kauslapas 5, kauss zvanveidīgs. Vainaglapas 5, baltas,

apmēram 3 mm garas. Putekšņlapas 5. Augļlapas 3, sēklotne augšēja,
irbulis 1, drīksna trīsdaivaina. Auglis sulīgs, kauleņveidīgs, negatavs
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113. att. Trauslais krūklis — Frangula alnus Mill.

zaļš, vēlāk aveņsārts, pilnīgi ienācies auglis violeti melns; sēklas

resp. kauliņi 3. (113. att.)
Aug mežos, krūmājos, upju krastos, gravās. Ļoti bieži. Zied

maijā, jūnijā.
Izmanto mizas. levāc agri pavasarī, kad tek sulas (pirms lapu

plaukšanas). Mizu, kas šajā laikā viegli atdalāma, vāc no jauniem
stumbriem un resnajiem zariem. Parasti iegriež 25—30 cm platus gre-
dzenus, kurus, pārgriežot vidū mizu, viegli atdalīt no koksnes. Pie mi-

zas nedrīkst būt koksnes daļu. Žāvē ārā atklātā vietā vai zem noju-

mes. Svaigai mizai ir netīkama smarža un garša, kas izžūstot izzūd.

Nogrieztie mizas gredzeni jāsaliek tā, lai tie nesabirtu viens otrā, jo
saskares vietās tie nomelnē. Izžuvušas mizas iekšpusei jābūt sarka-
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nīgi dzeltenai, oranždzeltenai vai oranžsarkanai, bez plankumiem, bez

smaržas; garša rūgtena. Mizu ar koksnes paliekām nedrīkst būt vai-

rāk par 1%.
Sastāvs. Visās auga dajās gan brīvi gan glikozīdiski saistīti ok-

simetilantrahinoni (mizās 6—8%). Svarīgākais ir frangularozīds (re-
umemodīnantranols+cukurs). Mizām nostāvoties, aglikons oksidējas
par reumemodīnantrahinonu, kas ir biozīds un tiek saukts par gliko-
frangulīnu. Enzimātiski šķe|oties no tā atšķeļas vispirms viena gli-
kozes molekula un rodas dzeltenas krāsas kristālisks glikozīds fran-

gulīns, kas tālāk šķeļas reumoramnozīnā un ramnoze. Bez tam ir brīvs

emodīns, izoemodīns, hrizofanols, antranoli; miecvielas (10,4%), cu-

kuri, ābolskābe, ēteriskas eļļas (zīmes), 1,9-dioksi-2-acetilnaftalīns,

ciete, sveķi, rūgtvielas u. c.

Lieto tikai žāvētas, 1 gadu glabātas mizas, jo svaigas satur

antranola atvasinājumus, kas kairina gremošanas trakta gļotādu, iz-

raisa nelabumu, vemšanu. Ja mizas lieto ātrāk, tad tās vismaz 1

stundu karsē 100°Ctemperatūrā.
Lieto kā maigu caurejas līdzekli pie vēdera kroniskiem aizcietēju-

miem ( dažādas izcelsmes). Tautas medicīnā lieto pie aknu un nieru

slimībām, hemoroīdiem, zarnu parazītiem u. c.

Bezsāpīga defekācija sākas pēc B—lo8—10 stundām, tāpēc preparātus
lieto vakarā. Krūkju mizas preparāti, kairinot zarnu gļotādā nervu

galus, pastiprina resno zarnu peristaltikų, nekairina pārējās zarnas.

Krūkļu mizu novārījumu — Decoct. corticis Frangulae (uz 1 glāzi
verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti mizu un vāra 20 minūtes, izkāš,

atdzesē) dzer pa V2 glāzei rītā un vakarā.

Krūkļu mizu šķidro ekstraktu — Extractum Frangulae fluidum
lieto pa 20—40 pilieniem (V2—1 tējkarotei) rītā un vakarā (kā caur-

ejas līdzekli un pie ikterusa). Krūkļu mizu sauso ekstraktu — Ex-

tractum Frangulae siccum. Franginum, Rhamnilum lieto pa I—2

(0,2 g) tabletei vakarā. Cofranilum lieto pa 1 (2) tabletei (0,05—0,1)
rītā un vakarā vai pa 0,15—0,2 g vakarā.

Krūkļu mizas ir caurejas tēju — Species Laxantes, dažādu vē-

dera tēju, preparāta Vicalinum, Vicairum (lieto pie čūlas slimībām),
Cholagolum (lieto pie žultsakmeņu slimības, holecistītiem, hepato-
holecistītiem; ražo Čehoslovakijā), attaukošanās tēju u. c. līdzekļu

sastāvdaļa.
Krūkļu mizas ir oficināla droga vairāk nekā 18 zemēs, arī mūsu

zemē.

Homeopātijā izmanto svaigas mizas (Frangula).
Krūkļi nav toksiski, taču ilgstoši vai lielās devās lietojot, novēro

mazā iegurņa orgānu hiperemijų' kas var būt bīstami grūtniecības pe-
riodā vai pie ginekoloģiskām saslimšanām ar noslieci uz asiņošanu.

KRUSTAINES — SENECIO L.

Lakstaugi. Stumbri parasti zarojas tikai augšdaļā. Lapas pamī-

šus, vienkāršas, augšējās sēdošas vai skaujošas, apakšējās ar kātu.

Ziedi kurvīšos, tie zaru galos un veido vairogam vai skarai līdzīgu sa-

statu. Vīkala lapas vienā vai vairākās rindās. Kurvīša gultne pla-
kana, bedraina, bez plēkšņlapiņām. Kauslapu nav, to vietā vienkārši

matiņi. Kā mēlziedi, tā divdzimumu stobrziedi, dzelteni. Vainaglapas
5. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. Auglis sēklenis ar

lidmatiņiem.
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Jēkaba krustaines — Senecio jakobaea L.

Droga: Jēkaba krustaiņu laksti — Herba Senecionis jakobaeae
Divgadīgs vai retāk daudzgadīgs augs. Stumbri 30—100 cm gari,

parasti brūni sarkanīgi. Lapas plūksnaini dalītas vai šķeltas (114. att),
2—13 (17) cm garas, I—s cm platas, bieži vien ar austiņām. Kur-

vīši 1,5—2 cm plati, vīkala lapas 1 rindā. Mēlziedi sievišķi, ap 1 cm

gari, retāk mēlziedu nav. Mēlziedu auglis parasti kails, stobrziedu

ar matiņiem.
Aug krūmājos, mežmalās, pakalnos, sausās pjavās. Diezgan bieži.

Zied no jūlija līdz septembrim. Indīgi.
Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Alkaloīdi jakobīns, jakodīns (senecifilīns), ekocīns, sene-

cionīns, jakonīns. Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie menstruāciju trūkuma, sāpēm, pie urīn-

pūšļa un urīnceju saslimšanām, iekaisumiem, pie ikterusa, vēdera sā-

pēm, mazasinības, pie galvas sāpēm, krampjiem, «sirds klauvēm», pret

asiņošanu (izvilkumu degvīnā vai svaigu lakstu sulu lieto pa 40
—

60 g dienā); ārīgi lieto pie au-

goņiem (uzliek saberztus lak-

stus).

Krustaiņu pretasiņošanas
darbība tāda pati kā melnajiem
graudiem. Krustaines ir indīgi

augi — saindējoties parādās

vemšana, krampji, vēlāk smagi
vielu maiņas traucējumi, kas

var beigties ar nāvi.

Parastās krustaines — Senecio

vulgaris L.

Droga: Parasto krustaiņu
laksti — Herba Se-

necionis vulgaris

Viengadīgs, reti daudzgadīgs
augs. Stumbri 10—30 cm gari,
kaili vai ar matiņiem. Lapas
plūksnaini daivainas, šķeltas vai

dalītas, līdz 7 cm garas, 2,8 cm

platas, mala zobaina, apakšējo
lapu kāts spārnains. Kurvīši ap
1 cm plati. Mēlzieduparasti nav,

stobrziedi ap 0,5 cm gari. Sēk-

lenis ar matiņiem (114. att.).

114. att. Parastās krustaines —

Senecio vulgaris L. un Jēkaba

krustaiņu — S. jakobaea L.

lapa.
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Aug laukos, mežmalās, dārzos. Ļoti bieži. Zied no maija līdz

septembrim. Indīgs.
Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Alkaloīdi senecīns, senecionīns, inulīns, askorbīnskābe.

Lieto tautas medicīnā pie menstruāciju trūkuma un sāpēm, pie

histērijas, krampjiem, kolikām, pie urīnpūšļa iekaisumiem, zarnu pa-
razītu izdzīšanai, pie mazasinības, «sirds klauvēm» (uz 1 glāzi ver-

doša ūdens ņem V2tējkaroti drogas, ļauj 1 stundu ievilkties, lieto pa
ēdamkarotei 2 vai 3 reizes dienā); ārīgi lieto pie augoņiem, sasi-

tumiem (uzliek sasmalcinātas lapas), brūču dziedināšanai, pie piena

dziedzeru iekaisumiem (mastīta), pie hemoroīdiem (sasmalcinātus lak-

stus sajauktus ar krējumu vai saulpuķu eļļu).
Krustaiņu darbība ir nomierinoša, sāpes remdinoša, pretkrampju,

pretiekaisuma, mīkstinoša, dziedinoša, antihelminta.

Senecīns un senecionīns atrasti arī meža krustaines — Se-

necio silvaticus L., krastmalu krustaines — S. paludosus L.

Platlapu krustaines — Senecio platyphyllus (M. B.) DC.

Droga: Platlapju krustaiņu saknes — Radix Senecionis platyphylli
Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbri 80—150 cm gari. Lapas veselas,

lielas, nierveidīgas vai sirdsveidīgas, mala zobaina. A\ēlziedu nav, kur-

vītī 4—6 stobrziedi. Aug Kaukāzā. Zied jūlijā.

Izmanto sakneņus un saknes, lakstus.

Sastāvs. Alkaloīdi (lapās 0,4—3,5%, stumbros 0,2—1,2%, saknēs

2,2—4%, pumpuros, ziedos, sēklās 3—5%) platifilīns, senecifilīns, neo-

platifilīns, saracīns.

Lieto pie vēdera dobuma orgānu gludās muskulatūras spazmām, pie
nieru, aknu kolikām, čūlas slimībām, bronhiālās astmas, hipertoniskās
slimības, stenokardijas, galvas smadzeņu asinsvadu spazmām; ārīgi
lieto acu slimību praksē zīlīšu paplašināšanai.

Platyphyllinum (Platyphyllini hydrotartras) lieto pa 1 tabletei

(0,005 g) 2 vai 3 reizes dienā. Zem ādas injicē 2 reizes dienā 1 ml

0,2% šķīdumu; Sol. Platyphyllini hydrotartratis 0,5% lieto pa 10 pi-
lieniem 2 reizes dienā.

Platifilina hidrotartrātu satur arī Thepaphyllinum, Palufinum v. c.

Tas ir arī Plavefinum sastāvdaļa (lieto pie jūras un gaisa slimības).
Sarracinum (Sarracini hydrotartras) lieto pa 1 vai 2 tabletēm

(0,01 g) dienā (20—30 dienas).
Diplacinum lieto ķiruģijas praksē, lai atslābinātu skeleta muskula-

tūru, kā arī pie tetānijas (komplesā ar citiem līdzekļiem).
Platifilīna holinolītiskā darbība līdzīga atropīna darbībai, bet vā-

jāka, tomēr attiecīgās devās efekts ir tāds pats. Tas spēcīgāk kā

atropīns nomāc veģetatīvās nervu sistēmas holinoreaktīvās sistēmas,
nomierinoši ietekmē centrālo nervu sistēmu, tā spazmolītiskā darbība

līdzīga papaveriną darbībai. Salīdzinājumā ar platifilīnu saracīna holi-

nolītiskā darbība ir vājāka, bet izteiktāka ir spazmolītiskā darbība.
Pie akūtiem smadzeņu asinsrites traucējumiem platifilīns var izraisīt
asins izplūdumus smadzenēs. Platifilīnam nav atropinam raksturīgo
blakus parādību (sirds klauvēs, sausuma sajūtas mutē).

Homeopātijā izmanto Senecio aureus L. svaigus ziedošus augus
(Senecio aureus) un 5. cinerea (L.) DC. neziedošus (Cineraria ma-

ritima).
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KRUSTĶIMENES — CUMINUM CYMINUiVI L.

Droga: Krustķimcņu augļi — Fructus Cuinini

Daudzgadīgs lakstaugs. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, saliktos če-

muros. Auglis dvīņsēklenis. Aug Vidusjūras apgabalā, Irānā v. c,

kur bieži arī kultivē.

izmanto augļus.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas, taukas eļļas, miecvielas, sveķi.

Lieto kā laktogēnu — piena sekrēciju veicinošu līdzekli, gremo-

šanas, ēstgribas uzlabošanai, pret meteorismu. Plaši izmanto kā garš-
vielu (romiešu ķimenes).

KRUSTNAGLIŅAS — EUGENIA CARYOPHYLLATA Thunb.

Droga: Krustnagliņu ziedi
—

Flores Coryophylli
Mūžzaļš, 6—12 m augsts koks. Dzimtene Austrumindija, Moluku

salas. Pasaules tirgu, arī mūsu zemi, ar krustnagliņām apgādā gal-
venokārt Austrumāfrikas salas Pemba, Sansibāra, Madagaskarą.

Izmanto ziedu pumpurus. Svaigi tie ir šarlaksarkani, izžāvēti kļūst
brūni.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas (20%), tajās eigenols (ap 85%), aceteige-
nols (3%), kariofillēns, vanilīns; miecvielas, olbaltumvielas, minerāl-

vielas, taukvielas, sveķi.
Lieto ēstgribas un gremošanas uzlabošanai (krustnagliņu eļļu —

Oleum Caryophylli pa I—21 —2 pilieniem vairākas reizes dienā), ārīgi lieto

zobārstniecībā pret zobu sāpēm un kā dezodorējošu līdzekli (krust-
nagliņu tinktūru — Tinctura Caryophylli) ,

dažreiz arī operācijas lauka

apstrādei, pie strutojošiem abscesiem (eļļu).
Tautas medicīnā lieto arī kā uzmundrinošu līdzekli, pie ādas sli-

mībām, pret audzējiem (Ķīnas tautas medicīnā krustnagliņas ir pret-
audzēju tēju sastāvdaļa), pret impotenci, pie acu slimībām, redzes

vājuma (krustnagliņu ūdens ekstraktu), pie gremošanas trakta slimī-

bām, it īpaši pie caurejām, pie aknu un sirds slimībām.

Krustnagliņu eļļai ( resp. eirrenolam) piemīt ļoti izteikta antisep-

115. att. Krustnag-
liņas — Eugenia

caryophyllata
Thunb.
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tiska darbība, tā rada arī vietēju anestēziju (iedarbojas arī caur

selu ādu). Krustnagliņu eļļa ir labs insekticīds — noder pret odiem

Cik zināms pirmais ārsts, kas izmantojis krustnagliņas ir Hipo-
krāts. Nozīmi medicīnā tās saglabājušas līdz mūsu dienām.

KRŪZMĒTRAS — MENTHA CRISPATA Sehrad.

(Mentha crispa L.)

Droga: Krūzmētru lapas — Folia Menthae crispae

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbri četršķautnaini, 30—60 cm gari.

Lapas pretējas, vienkāršas, veselas, olveidīgas vai lancetiskas, sēdo-

šas vai gandrīz sēdošas, 1,5—5 (7) cm garas, I—3 (4) cm platas,
kailas vai apakšpusē ar matiņiem, virspuse rievaina, mala zobaina

(«krūzaina»), gals smails. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, pušķos stum-

bra un zaru galos seglapu žāklēs; starp ziedu pušķiem nav lapu.
Kauslapas 5, kauss kārtns, zobiņi augļu laikā atliekušies. Vainag-
lapas 4, vainags divlūpains, zili violets vai rožains, ap 0,8 cm garš,

vainaga stobriņš iekšpusē bez matiņu gredzena. Putekšņlapas 4. Augļ-
lapas 2, sēklotne augšēja. Auglis 4 riekstiņu skaldauglis.

Audzē kā ārstniecības un tējas augu. Ne bieži. Zied jūlijā, au-

gustā.
Izmanto lapas.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas (1—3%), tajās karvons (ap 50%; nav

mentola); rūgtvielas, miecvielas. Lapas pakošļajot nerodas mute vē-

suma sajūta, kāda rodas pazelējot piparmētras.
Lieto tautas medicīnā tāpat kā piparmētras.
Krūzmētru eļļu — Oleurn Menthae crispae lieto ārīgi pie neiraļģi-

jām.

KSERANTĒMAS, VASARAS — XERANTHEMUIV\ ANNU UM L.

Viengadīgs lakstaugs. Stumbri 10—30 cm augsti. Lapas pamīšus,
vienkāršas, veselas, gareni lancetiskas, gandrīz sēdošas, apakšpusē ar

pelēku matiņu voiloku, gals gari smails, pamats ķīļveidīgs, mala

gluda. Ziedi divdzimumu, 3—5 cm platos vientuļos kurvīšos zaru ga-
los. Vdola lapas vairākās rindās jumstiņveidīgi, plēvainas, ārējās
balas, galā ar smailīti, iekšējās rožainas, sārtas, violetas vai baltas

(atgādina mēlziedus), mēlveidtgas, sausas, čaukstošas kā papīrs, daudz

garākas kā ārējās. Kauslapas 5, tās līdzīgas sariņiem un izveido

augļa lidaparātu (tas īsāks par augli). Vainaglapas 5, spilgti ro-

žainas, sārtas vai violetas, retāk baltas. Ziediem kurvīša ārmalā vai-

nags divlūpains, centrā
— stobrveidīgs. Putekšņlapas 5, tām pie pa-

mata bārkstiņu piedevas. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. Auglis sēk-

lenis (116. att.).
Audzē kā krašņumaugu. Reti. Zied no jūnija līdz rudenim.

Dzimtene Dienvideiropa.
Izmanto ziedus vai ziedošus lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots. Ziedos flavonoīdi.

Lieto tautas medicīnā kā labu līdzekli pret dzemdes asiņošanu (uz
1 glāzi verdoša ūdens ņem s—lo g ziedu, lieto pa Vs glāzei 3 reizes

dienā), pie sāpīgām menstruācijām (uz 1 / verdoša ūdens ņem 15 g
ziedu un 10 g kosu lakstu, Jauj l/2 stundu ievilkties, lieto pa V2—V'3
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116. att. Vasaras kserantē-
mas — Xeranthemum annuum

L.

glāzei 3 reizes dienā); pie
sirds un nervu sistēmas slimī-

bām, pie pazemināta kuņģa skā-

buma, čūlas slimībām, holecistī-

tiem (uz 1 glāzi verdoša ūdens

ņem 2 tējkarotes lakstu, jauj 2—
3 stundas ievilkties, lieto pa
ēdamkarotei 3—4 reizes dienā);
ārīgi lieto pie zobu sāpēm (lak-
stu uzlējumu), pie traku dzīv-
nieku kodumiem.

KUKURŪZA - ZEA MAYS L.

Drogas: Kukurūzas drīksnas
—

Stigmata Maydis
Kukurūzas drīksnas ar

irbuļiem — Styli et

stigmata Maydis

Viengadīgs. I—3 (5) m

augsts lakstaugs, vienmājnieks.
Stumbrs 2—3 cm diametrā un

resnāks, bez dobuma, tā apakš-
daļā ir balstsaknes. Lapas pa-
mīšus, vienkāršas, veselas, lan-

cetiski lineāras, mēlīte ap 5 mm

gara, mataina. Ziedi viendzi-

muma, bez apziedņa, ar 2 vār-

piņas un 2 zieda plēksnēm. Vīrišķie ziedi pa I—31 —3 līdz 14 mm garās

vārpiņās plašā skarā stumbra galotnē. Putekšņlapas 3. Sievišķie
ziedi 1 vai 2 vālītēs lapu žāklēs; sievišķo ziedu vārpiņās no 2 zie-

diem attīstās tikai viens — augšējais. Augļlapas 2, sēklotne augšēja.
Vālīti apņem lapu makstis. Augļi kaili, ieapaļi plakani graudi, kas

dažādām šķirnēm ļoti variē gan pēc lieluma gan krāsas.

Kultivē mūsu republikā kā lopbarības augu. Zied augustā.
Dzimtene Meksika.

Izmanto graudus, drīksnas un irbuļus. levāc augustā, septembrī,
kad sākas graudu piengatavība. Žāvē ēnainā vietā. Uzglabā sausā

vietā, jo mitrumā mazinās drogas diurētiskās īpašības un tā var sākt

darboties kā caurejas līdzeklis.

Sastāvs. Drīksnās taukas eļļas (līdz 2,5%), ēteriskās eļļas (līdz
3,8%), vaski, sveķi (2,7%); glikozīdiskas rūgtvielas; saponīni, miec-
vielas, stigmasterols, sitosterols; nenoskaidroti alkaloīdi; minerālvie-

las, askorbīnskābe, pantotēnskābe, riboflavins, tiamīns, fillohinons (K3
vitamīns), mezoinozīts, tokoferoli, flavonoīdi, retinoli, kriptoksantīns.



345

Graudos ir ciete (61 —83%), taukas ejļas, pentozāni, alkaloidu rak-

stura vielas (0,2%), tiamīns (o,l—0,2 mg%), riboflavīns (ap 100 mg%),
piridoksīns, kalciferoli, tokoferoli, nikotīnskābe (1,8—2,6 mg%),
pantotēnskābe (0,7 mg%), biotini, karotini zeaksantīns, kriptoksan-
tīns, kvercetīns, izokvercetīns un citi vēl nenoskaidroti flavonoīdi. En-

dosperma ir indolil-3-pirovīnogskābe. Graudu sastāvs stipri mainīgs,
piemēram, dzelteno graudu kukurūzā ir daudz karotinoidu, bet balto —

nav nemaz. Kukurūzas eļļā, ko iegūst no dīgļiem, ir tokoferoli, fos-

fatīdi.

Lieto kā žultsdzinēju pie hepatīticm ar žults sekrēcijas aizturi,

pie holangītiem, holecistītiem, infekciozā ikterusa, kā diurētisku līdzekli

pie kroniskiem cistītiem (5% drīksnu uzlējumu vai ekstraktu), pie

tūskām, kuru cēlonis sirds mazspēja (drīksnu uzlējumu), pie urīnak-

meņiem (3% drīksnu uzlējumu vai ekstraktu), pie nefrītiem bērniem,

pret dzemdes asiņošanu (hemorāģiskām metropātijām; ekstraktu kopā
ar K vitamīnu), pie hipertoniskās slimības, aterosklerozes (kukurūzas

eļļu), pie diabēta (drīksnas), pie aptaukošanās, lai mazinātu ēstgribu
(drīksnu uzlējumu), kā apvelkošu līdzekli (kukurūzas cieti — Amy-
lum Maydis klizmām, pūdera veidā).

Tautas medicīnā lieto arī pret caureju (graudus ar medu), kā no-

mierinošu līdzekli (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 10—15 g drīksnu,

pēc atdzišanas izkāš, lieto pa ēdamkarotei ik pēc 3 stundām), pie

olnīcu iekaisumiem (drīksnu uzlējumu); ārīgi lieto pie ekzēmām, da-

žādiem ādas izsitumiem (uz pusēm pāršķeltus graudus saliek uz tīras

panniņas un saspiež ar nokaitētu dzelzs priekšmetu; ekzēmas vai iz-

situmu skartos ādas rajonus apziež ar iegūto brūno darvveidīgo šķid-
rumu).

Kukurūzas drīksnu šķidro ekstraktu
— Extractum Stigrnatis May-

dis fluidi lieto pa 30—50 pilieniem 2—3 reizes dienā pirms ēšanas

(ekstraktu izvelk 70° spirtā).
Novārījumam uz P/2 glāzēm auksta ūdens ņem 10 g (2—4 ēdam-

karotes) drīksnu drogas un vāra slēgtā emaljētā traukā uz nelielas

uguns 30 minūtes, atdzisušu izkāš; lieto pa I—31 —3 ēdamkarotēm ik pēc
3—4 stundām. Uzlējumam uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 10 g dro-

gas, ļauj ievilkties V2—1 stundu, tad izkāš, lieto pa I—31 —3 ēdamkaro-

tēm pēc katrām 3—4 stundām (pirms ēšanas).

Kukurūza ir Cholagolum sastāvā; lieto kā žultsdzinēju.
Kukurūzas eļļu — Oleum Maydis pret aterosklerozi lieto pa ēdam-

karotei 3 reizes dienā (75 g dienā) kādas 3 nedēļas. Šādus kursus

atkārto gadā 3—4 reizes. Var lietot kopā ar salātiem, vinegretiem
v. tml. Ja parādās caureja, nelabums vai citi traucējumi, lietošanu

pārtrauc un atsāk atkal pēc 7—lo dienām ar mazākām devām (10—
15 g 3 reizes dienā).

No kukurūzas atkritumiem iegūst glutamīnskābi, kurai svarīga no-

zīme galvas smadzeņu un sirds muskuļa vielu maiņā, medicīnas praksē
to lieto pie dažādām nervu sistēmas slimībām. Pārtikas rūpniecībā
to izmanto, lai ilgāk saglabātu svaigus augļus un dārzeņus, un kon-

servēšanai.

Kukurūzas drīksnu preparāti palielina žults sekrēciju, samazina

tās koncentrāciju, īpatnējo svaru, bilirubiną daudzumu, pašķidrina
to, tie veicina diurēzi, šķīdina urīnsāļus, sekmē asins recēšanu, pa-

augstina protrombiną saturu asinīs; kukurūzas eļļa pazemina holeste-

rīna daudzumu asinīs.
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Kukurūza ir joti vērtīgs pārtikas un lopbarības augs. No tās

graudiem izstrādā turpat vai divi simti dažāda veida konditorejas ra-

žojumus, no tās iegūst vērtīgu eļļu un cukuru. Pēc cukura rafinē-

šanas atliek blakus produkts hidrols, no kura ražo medicīnai lētu

etilspirtu.

KUMELĪTES — MATRICARIA L.

Viengadīgi, smaržīgi lakstaugi. Stumbrs zarains, 5—30 (50) cm

garš, kails. Lapas pamīšus visgarām stumbram, vairākkārt plūksnaini
dalītas 0,5 —1 mm platās plūksnās. Ziedi kurvīšos zaru galos. Vīkala

lapas zajas, vienā vai nedaudzās rindās jumstiņveidīgi, apmale brūn-

gana. Kurvīša gultne kaila, ziedēšanas sākumā plakana, vēlāk gari
konusveidīga, doba. Kauslapu resp. kausmatiņu nav, to vietā plēksnīšu
gredzens. Vainaglapas 5 vai 4. Putekšņlapas 5. Augjlapas 2, sēklotne

apakšēja. Auglis sēklenis.

Maura kumelītes — Matricaria matricarioides (Less.) Porter

Droga: Maura kumelīšu ziedi — Flores Matricarioides suavcolens

Lapas 2—5 cm garas. Ziedu kurvīši 0,5—0,8 cm plati. Mēlziedu

parasti nav. Stobrziedi dzelteni, apmale ar 4 zobiņiem. Sēklenis

0,3—0,4 cm garš, ar ne-

skaidri izteiktām ribiņām.

Aug uz ceļiem, pa-
galmos, nezālienēs. Bieži.

Zied no jūnija līdz au-

gustam.

Izmanto izplaukušus
ziedu kurvīšus, kamēr

ziedi vēl nebirst. Kurvīši,
kam izbiruši vai dajēji
izbiruši ziedi nav derīgi.
Žāvē ēnā laukā vai labi

vēdināmā telpā izklātus

plānā kārtā. Kurvīšu, kam

par 1 cm garāki kāti ne-

drīkst būt vairāk par 1%.

Sastāvs tāds pats kā

smaržīgajām kumelītēm.

Lieto tāpat kā smaržī-

gās kumelītes. Tautas me-

dicīnā lieto arī zarnu pa-
razītu izdzīšanai.

117. att. Maura kumelī-

tes — Matricaria matri-

carioides (Less.) Porter.
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Smaržīgās kumelītes — Matricaria chamomilla L.

Drogas: Kumelīšu ziedi — Flores Chamomillae

Kumelīšu laksti — Herba Chamomillae

Lapas ap 5 cm garas. Ziedu kurvīši 1,8—2,5 cm plati. Mēlziedi

balti, sievišķi, 0,6—0,9 cm gari, līdz 0,3 cm plati, drīz pēc kurvīšu

izplaukšanas' atlīkst lejup. Stobrziedi divdzimumu, ar 5 zobiņiem. Sēk-

lenis 0,8—2 mm garš, ar 4 vai 5 ribiņām (118. att.).

118. att. Smaržīgās kumelītes - Matricaria chamomilla L.
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Aug laukos, ceļmalas. Diezgan bieži. Zied no maija līdz

augustam.

Izmanto ziedu kurvīšus. levāc sausā laikā, kad tie pilnziedā, t. i.,
kad mēlziedi stāv horizontāli.

Kumelīšu ziedu vislielāko ražu iegūst, novācot ziedus ik pēc nedēļas,
taču, ņemot vēra darbietilpīgumu un azulēna daudzumu ziedos (ievā-
cot ziedus pēc katrām 2 nedēļām, tā bija vairāk), ieteic ievākt ziedus

ik pēc 2 nedēļām.
levāktos kumelīšu ziedu kurvīšus nekavējoties žāvē, izklājot uz pa-

pīra vai cita tīra paklāja atklātā, ēnainā vietā vai arī labi vēdināmā

telpā. Var žāvēt arī kaltēs apmēram 40 °C temperatūrā. Kurvīšu, pie
kuriem būtu palikuši par 3 cm garāki kāti, drogā nedrīkst būt vairāk

par 8%; par 5 cm garāku kātu vispār nedrīkst būt.

Homeopātijā izmanto visu ziedošo augu (Chamomilla).
Sastāvs. Ēteriskās eļļas (0,2—0,8%), tajās ir hamazulēns (1,4-di-

metil-7-etilazulēns), terpēni, seskviterpēni, kadinēns, triciklisks spirts
C[5H26O, seskviterpēnspirti C15H2402 un C15H2602, kaprilskābe, nonil-

skābe, izovaleriānskābe; glikozīds apiīns [apigenīns (5,7,4'-trioksifla-
vons)-fglikoze + apiozej, kvercimeritrīns (kvercetīns +glikoze); proha-
mazulēns un seskviterpēns matricīns (tie karsēti pārveidojas hamazu-

lēnā), laktons matrikarīns, maz izpētīta viela Ci5H20
0

5; umbelliferons,
herniarīns, dioksikumarīns, triakantāns, salicilskābe, oleīnskābes,
linolskābes, palmitīnskābes un stearīnskābes glicerīdi, rūgtvielas, gļot-
vielas, sveķi, taraksasterols, fitosterīni, holīns, nikotīnskābe, karotini,
askorbīnskābe (32,6 mg7o)-

Lieto pie kuņģa-zarnu trakta gļotādas akūtiem un kroniskiem iekai-

sumiem (enterītiem, kolītiem, gastrītiem; uzlējumu lieto ilgāku laiku —

2—3 mēnešus), pie caurejas, kuņģa spazmām, meteorisma (uz 1 glāzi
verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti drogas, pakarsē slēgtā traukā 5 mi-

nūtes, bet nevāra, tad ļauj 4 stundas ievilkties, lieto izkāstu pa I—21 —2

ēdamkarotēm 3—4 reizes dienā); kā vieglu caurejas līdzekli (vāju
tēju), gremošanas un ēstgribas veicināšanai, kā vieglu dezinficējošu
anestēzējošu un diurētisku līdzekli pie nieru un urīnpūšļa saslimša-

nām, kā žultsdzinēju pie aknu un žultspūšļa slimībām (uzlējumu),
kā sviedrēšanas līdzekli saaukstēšanās gadījumā (izdzer vienā reizē

1 glāzi karstu uzlējumu), pie menstruāciju aiztures, sāpīgām men-

struācijām (uzlējumu), kā nomierinošu un sāpes remdinošu līdzekli

pie migrēnas, krampjiem (ziedu pulveri 2,0 grami 2—3 stundas pēc
ēšanas), pie nervozitātes, neiralģijām, išiasa; ārīgi lieto pie angī-
nas, mutes un rīkles gļotādas iekaisumiem (uzlējumu skalošanai), pie
locītavu reimatisma un podagras (apliekamos), pie sasitumiem, absce-

siem, čūlām, sejas ādas iekaisumiem, pinnēm, ekzēmām, taukainās

seborejas (apliekamos, vannas), pie acu plakstiņu iekaisumiem, micž-

graudiem (kompreses), pie rentgena staru izraisītiem apdegumiem (ap-
mazgāšanai, kompreses), pret iesnām (šņauc degunā ziedu pulveri;
uzlējuma inhalācijas), pie deguna blakus dobuma iekaisumiem, bron-

hītiem (inhalācijas), pie kroniskiem (čūlu) kolītiem, kas bieži nepa-

dodas citai ārstēšanai (sifonklizmas; uz 3—4 litriem silta ūdens ņem

I—2 ēdamkarotes drogas), pret kāju svīšanu (vannas), blondu matu

kopšanai (mazgā vai tikai skalo matus uzlējumā — uz 1,5 / ūdens

ņem 4 ēdamkarotes drogas, pakarsē slēgtā traukā 5 minūtes, bet

nevāra; kumelīšu uzlējums spēcina matu saknes, padara matus zel-

taini spīdīgus).
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Tautas medicīnā lieto arī pie žultsakmeņiem, urīnakmeņiem, pie
ikterusa (uzlējumu), pie reimatisma (guļ uz kumelīšu ziedu spilvena),
pie furunkuļiem, augoņiem (sautē ar kumelīšu kompresēm, uzliek svai-

gas sasmalcinātas kumelītes), pie pampumiem, grūti dzīstošām, stru-

tojošām brūcēm (apliekamos), dažādiem ādas izsitumiem (kompre-
ses), pret roku ādas sprēgāšanu (ieziež ādu ar kumelīšu uzlējumu
pienā), pret zobu sāpēm (kumelīšu eļļu uzliek zobam; eļļu iegūst, ap-

lejot kumelīšu ziedus ar provanseļļu). Dažās zemēs kumelītes lieto

arī cērmju un spalīšu izdzīšanai.

Kumelīšu terapeitisko iedarbību nosaka viss vielu komplekss, it

īpaši hamazulēns un matricīns. Hamazulēnam piemīt izteikta pretiekai-
suma un vietēja anestezējoša iedarbība, tas pastiprina audu reģene-
ratīvos procesus, pavājina alerģiskās reakcijas. Apigenīns, apiīns un

herniarīns iedarbojas spazmolītiski. Apigenīns nav ieviests praksē ma-

zās šķīstamības dēļ. Hamazulēnu un tā sintētiskos analogus lieto bron-

hiālās astmas, reimatisma, alerģisku gastrītu, kolītu, ekzēmu, rent-

gena staru izraisītu bojājumu ārstēšanai. Hamazulēns pāriet uzlē-

jumā, bet vārot daļēji sadalās.

Kumelīšu ziedu uzlējumu — Inf. flor. Chamomillae 10,0 (20,0) —

200,0 (ļauj slēgtā traukā apmēram V2stundu ievilkties) izkāstu

lieto pa 73—V 2glāzei vai pa ēdamkarotei 3—4 reizes dienā pirms
ēšanas. Kompresēm, skalošanai lieto uzlējumu 20,0 :200,0. Aukstam

uzlējumam uz 1 glāzi ūdens ņem 2—5 tējkarotes drogas, ļauj stāvēt

8 stundas.

Rumānijas Tautas Republikā ražo Romasulanum, kas satur kumelīšu

ekstraktu un kumelīšu ēteriskās eļļas; lieto iekšķīgi pie kuņģa-zarnu
trakta iekaisumiem, gastrītiem, čūlas slimībām, meteorisma, ārīgi pie

gingivītiem, stomatītiem, vaginītiem, iekaisumu dermatozėm, trofiskām
čūlām u. c.

Kumelītes ir viens no visvecākajiem un populārākajiem ārstniecības

augiem tautas medicīnā, tās lieto kopš antīkās senatnes līdz mūsu

dienām.

Smaržīgās kumelītes ir diezgan līdzīgas nesmaržīgajām

suņkumelītēm — Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz- Bip.

(Matricaria inodora L.) un lauku ilzītēm —
Anthemis arvensis

L. Viegli tās atšķirt pēc augsti izvelvētās, kailās, dobās kurvīša

gultnes, kas lauku ilzītēm segta ar lineāri lancetiskām, dzeloņsmailām

plēkšņlapiņām, bet nesmaržīgajām suņkumelītēm kurvīša gultne pla-
kana, iekšpusē bez dobuma, ziedi tām parasti lielāki nekā smaržīga-

jām kumelītēm un bez īpatnējās kumelīšu smaržas. Latviešu tautas

medicīnā suņkumelītes lieto pret «krūšu sāpēm» (tēju), kakla sāpēm.

KUMEĻPĒDAS, PARASTĀS — ASARUM EUROPAEUM L.

Drogas: Kumeļpēdu sakneņi — Rhizoma Asari (Radix Asari)
Kumeļpēdu lapas — Folia Asari

Kumeļpēdu laksti — Herba Asari

Daudzgadīgs, mūžzaļš lakstaugs. Sakneņi un stumbrs ložņājoši.
Sakneņiem īpatnēja smarža, kas atgādina baldriāna vai piparu smaržu,

un pretīga, rūgta garša. Lapas pamīšus, divējādas — zvīņveidīgas,

tumši brūnas, līdz 2,3 cm garas un tumši zaļas, nierveidīgas, 4—6 cm

garas, s—B cm platas, ar gludu malu un s—lo5 —10 cm garu kātu. Ziedi

tumši purpursarkani, pa vienam vai diviem lapu žāklēs pie pašas zemes.

Apziednis aktinomoifs, apziedņa lapas 3. Putekšņlapas 12. Augļlapas
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6, sēklotne apakšēja, irbuļi 6, saauguši kolonā. Pogāja scšcirkņu

(119. att.).

Aug ēnainos mežos, krūmājos. Bieži. Zied no aprija līdz jūni-

jam. Indīgs.
Izmanto sakneņus un lapas. Sakneņus ievāc rudenī, lapas — ziedu

laikā pavasarī. Žāvē ēnā laukā vai vēdināmās telpās. Temperatūra ne-

drīkst būt augstāka par 35 °C.

Sastāvs. Ēteriskās ejjas, tajās 50% azarons — indīga gaistoša
viela (rada kumelpēdu raksturīgo smaržu un netīkamo garšu un iz-

raisa šķavas); diazarons, azarilaldehīds (2—3%). /-pinēns (1—2%).

eigenols (12—15%), metileigenols, bornilacetāts, glikozīdi, alkaloīds

azarīns, kopitīns, gļotvielas, miecvielas, citronskābe un citas organis-
kas skābes un to šālis; flavonoīdi, brīvas aminoskābes

— arginīns, va-

līns, prolīns, tirozīns u. c. Drogu žāvējot azarons izzūd.

Lieto pie kroniskām nespccifiskām plaušu saslimšanām — kroniskas.

nespecifiskas pneimonijas, plaušu emfizemas, pie kroniskas pneimo-

nijas ar bronhektāzijām, pie bronhiālās astmas, kroniska bronhīta

(ieteic lapu un sakņu uzlējumu kopā ar penicilīnu, sulfanilamīdiem;

uzlabojas sirds-asinsvadu sistēmas funkcijas, pazeminās venozais asins-

spiediens, paātrinās asinsrite, palielinās diurēze, samazinās aizdusa,

klepus, gļotu daudzums, pierimst sāpes sirds apvidū, samazinās

bronhu spazmas, sašaurinās paplašinātie koronārie asinsvadi, papla-
šinās plaušu perifērie asinsvadi), pie kroniskas sirds-asinsvadu nepie-

tiekamības, ari ar stenokardijas lēkmēm (lakstu uzlējumu), pie atero-

sklerotiskas kardiosklerozes, pie reimokardīta ar asinsrites nepietie-
kamību.

Tautas medicīnā lieto pie dažādām sirdskaitēm, aizdusas (lapas),
pie astmas, migrēnas, nervu slimībām, histērijas (svaigu sakņu uz-

lējumu), pie malārijas, drudža, paaugstinātas temperatūras (uz 1 glāzi
verdoša ūdens ņem V 2tējkaroti lapu vai sasmalcinātu sakņu, Jauj
stāvēt 15—20 minūtes verdošā ūdens vannā, atdzisušu izkāstu lieto

pa 1 ēdamkarotei 4 vai 5 reizes dienā 2—3 nedēļas; uz 1 glāzi ver-

doša ūdens ņem V2—1 tējkaroti lapu vai sakņu, Jauj ievilkties, kamēr

atdziest, lieto pa 1 ēdamkarotei 2 vai 3 reizes dienā), pie angīnas,
kā diurētisku līdzekli pie tūskām, kā žultsdzinēju pie aknu slimībām,
dzeltenās kaites, piena sekrēcijas veicināšanai, kā caurejas un vem-

šanas līdzekli, zarnu parazītu izdzīšanai, kā abortīvu līdzekli, lai

atradinātu no alkoholiskiem dzērieniem; ārīgi lieto pie elpas ceju
iekaisumiem, aizsmakuma, galvas sāpēm (osta vai šņauc sakneņu pul-
veri).

Kā atklepošanas līdzekli lieto sakneņu uzlējumu — fnf. rhiz.

Asari 2,0—200,0
Lapu uzlējumu — Infusum fol. Asari 1,0—200,0 lieto kā sirdslī-

dzekli pa 1 ēdamkarotei 3—4 reizes dienā. Lieto arī 10% spirta tin-

ktūru (pa 15—25 pilieniem 3—4 reizes dienā).
Stipram uzlējumam uz 1 glāzi verdoša ūdens (vai piena) ņem

4—5 g sakņu, lieto pa I ēdamkarotei ik pēc 2 stundām (kā diurē-

tisku līdzekli) vai pa ēdamkarotei, kamēr sākas vemšana (kā vem-

šanas līdzekli); vemšanu izraisa 0,5 g sakņu pulveris.
Lai atradinātu no alkoholiskiem dzērieniem, vienu ēdamkaroti uz-

lējuma (uz 200 g ūdens ņem 5 g sakņu) pielej nemanot pie degvīna
glāzē un dod izdzert slimajam. Sāds maisījums izraisa vemšanu un

līdz ar to pretīgumu pret alkoholu. Lieto arī uzlējumu 2,0—200,0 pa

ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā kopā ar degvīnu.
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Dažos gadijumos, kad bija venozi sastrēgumi, lapu uzlējumu lie-

toja klizmu veidā I—21 —2 reizes dienā, bet slimajiem ar plaušu-sirds
nepietiekamību kā atklepošanas līdzekli deva papildus sakņu uzlējumu
tādās pašās devās (Ahmetova, 1962.).

Kume|pēdu svaigu lapu tinktūra ir preparāta Acophytiun radiculi-

num sastāvdaļa; preparātu lieto pie radikulītiem, išialģijas un citām

neiraļģijām.
Homeopātijā izmanto svaigas saknes un sakneņus (Asarum).
Kumeļpēdas ir oficināla droga Polijā, Zviedrijā u. c. Kamēr nepa-

zina Eiropā ipekakuānu, tās bija galvenais vemšanas un caurejas
līdzeklis. Kumejpēdu glikozīdi izlīdzina asinsrites traucējumus, palie-
lina sirds kontrakciju spēku, palēnina ritmu, paātrina asinsriti, paze-
mina asinsspiedienu, asins kapilāru caurlaidību, palielina diurēzi, tām

ir antibakteriālā, pretiekaisuma, spazmolītiskā, žultsdzinēja, laksatīva,
emetiska darbība un liela P vitamīnaktivitāte (eksperimentāli dati).
Ārstēšana no alkoholisma pamatojas uz to, ka lielas lapu, bet jo
sevišķi sakņu devas izraisa nelabumu, vemšanu, vispārēju smagu
stāvokli.

Prof. S. Stankovs apzīmē kumeļpēdas par «senu, nepelnīti aizmir-

stu» ārstniecības augu. Tās min jau Galēns un Dioskorīds. Avicenna

savā «Medicīnas kanonā» norāda daudzas slimības, kas ārstējamas ar

kumeļpēdām. Ķīnas tautas medicīnā tās lieto kā tonizējošu līdzekli,

pneimonijas un bronhītu ārstēšanai. ledarbību uz sirds-asinsvadu sis-

tēmu pirmais pētījis I. Lermans (1938.).

KURKUMAS — CURCUMA L.

Daudzgadīgi lakstaugi ar spēcīgiem sakneņiem. Izmanto vairākas

sugas.

Garās kurkumas — Curcuma longa L.

Droga: Garās kurkumas sakneņi — Rhizoma Curcumae

Kultivē Indijā, Dienvidāzijā, Javā, Āfrikā; savvaļā nav zināmas.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas (1,5—5%), tajās seskviterpēni, ketoni (līdz
60%); zingiberēns (2%), borneols u. c. terpenoīdi; ciete, dzeltena

krāsviela kurkumīns u. c.

Mājas kurkumas — Curcuma domestica Vahl

Sastopama Malaja arhipelāgā. Sakneņi satur ēteriskās eļjas, krās-

vielu kurkumīnu u. c.

Zedoaras kurkumas — Curcuma Zcdoaria Rosc.

Droga: Zedoaras sakneņi — Rhizoma Zedoariae

Aug Austrumhimalajos savvaļā un šeit to arī kultivē. Produkciju
ievāc plantācijās.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas (1—1,5%), tajās seskviterpēnu spirti
(50%); zingiberēns (10%), kamfēns (4%), cineols, borneols, pinēns

u. c. terpenoīdi un seskviterpēni; ciete (50%), sveķi (4%) O. c.

Lieto kā žultsdzinēju pie aknu un žultsceļu saslimšanām, pie žults-

akmeņiem.

Kurkumų darbība ir holerētiska, tās palielina žults sekrēciju (kur-
kumų ēteriskās eļļas), holekinētiska, pastiprina žultspūšļa kontrak-



352

cijas (kurkumīns), izskalo žultscejus, šķīdina žultsakmeņus, darbojas
arī baktericīdi, neizraisa kolikas.

No Curcuma leucorhiza Roxb. (savvaļā aug un senlaikus tiek

audzēta Indijā) sakneņiem iegūst cieti — Amylum Curcutnae.

KURPĪTES — ACONITUM L.

Daudzgadīgi lakstaugi. Saknes ar tumšiem sulīgiem paresnināju-
miem. Stumbri 50—150 cm gari. Lapas pamīšus, staraini dalītas vai

šķeltas 5 vai 7 daļās, s—lo cm garas, 14—20 cm platas. Ziedi div-

dzimumu, zigomorfi, vienkāršos, 15—35 cm garos ķekaros vai skarās

stumbra un zaru galotnēs. Pieziedlapas divas. Kauslapas 5, augšējā
cepurveidīga, tās liekumā ir 2 nektāriji — vainaglapas; apakšējās ap-
ziedņa lapas nevienāda lieluma. Putekšņlapu daudz, staminodijas —

neauglīgas putekšņlapas 3—B. Augļlapas 3—7, sēklotnes augšējas.
Auglis 3—7 someņu kopauglis.

Zied no jūnija līdz augustam. Indīgi.

Dzeltenās kurpītes — Aconitum lasiostomum Rchb.

Droga: Dzelteno kurpīšu laksti — Herba Aconiti lycoctoni
Apziednis dzeltens, līdz 3 cm garš. Apziedņa cepurveidīga lapa

pagara, koniski cilindriska, piesis sagriezies, slaids (119. att.).

Aug ēnainos mežos, gravās. Ļoti reti.

119. att. Parastās kumeļpēdas — Asarum euro-

paeum L. (pa labi), dzeltenās kurpītes —

Aconitum lasiostomum Rchb. un zilo kurpīšu —

A. napellus L. zieds un nektārlapas (pa kreisi).
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Izmanto ziedošus lakstus, retāk saknes.

Sastāvs. Alkaloīdi likakonitīns, mioktonīns un citi kurpīšu Lycoc-
ionutn sekcijai raksturīgi alkaloīdi (sk. zilās kurpītes). Sastāvs maz

noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie «dūrējiem» un citām sāpēm, kā abor-

tīvu līdzekli; ārīgi lieto pie audzējiem, augoņiem (svaigas sasmal-

cinātas lapas).

Zilās kurpītes — Aconitum napellus L.

Drogas: Zilo kurpīšu laksti — Herba Aconiti

Zilo kurpīšu saknes (gurni) — Radix (Tubera) Aconiti

Ziedi zili violeti, arī balti zili raibi, ap 3 cm gari, apziedņa cepur-

veidīga lapa stipri liekta, piesis nedaudz liekts, strups (119. att.).
Audzē kā dekoratīvu augu. Diezgan bieži.

Izmanto ziedošus lakstus un paresninātās saknes.

Sastāvs. Stipri toksiskie akonitīnu grupas alkaloīdi akonitīns

(0,G%; sildot atšķeļas etiķskābe, un rodas mazāk indīga viela ben-

zoīlakonīns), mezakonitīns, hipakonitīns, indakonitīns, pseidakonitīns,
likakonitīns, neopellīns, akonīns, mioktonīns, napellīns, cinoktonīns,
septentrionalīns v. c, mazāk toksiskie atizīni — atizīns, antorīns,

pseidantorīns, talatizīns u. c. (šie alkaloīdi raksturīgi Napellus un

Lycoctonum kurpīšu sekcijām); akonītskābe (saistīta alkaloīdos). Pret-

audzēju aktivitāte.

Lieto kā anestezējošu, sāpes remdinošu līdzekli pie neiraļģijām,
išiasa, reimatisma, radikulītiem (Acophytum Nr. 1 iekšķīgi), pie locī-

tavu iekaisumiem (apliekamos, iekšķīgi 0,02—0,03 mg 2 vai 3 reizes

dienā), kā antifebrīlu — pretdrudža, diaforētisku līdzekli pie paaug-
stinātas temperatūras, pie angīnas (Anginolum).

Indīguma dēļ kurpītes pie mums vairs nelieto (oficināla droga tās

bija PSRS VIII farmakopejā).
Homeopātijā izmanto visu svaigu augu (Aconitum, Aconitum e ra-

dice).
Kurpītes ir viens no indīgākajiem augiem mūsu re-

publikā — visās auga daļās ir akonitīns, viena no stiprākajām

augu indēm, kuru senāk izmantoja kā bultu indi. Akonitīns sākumā

uzbudina, tad paralizē galvas un muguras smadzeņu kustību centrus.

Saindējoties ar kurpītēm vispirms rodas mutē dedzinoša sajūta, sākas

stipra siekalošanās, slikta dūša, vemšana, caureja, tad sākas aizdusa,

galvas reiboņi, liekas, ka pa ķermeni «skrien skudriņas», zūd pirkstu
galu jutība, jūtams vispārējs nespēks, pulss kļūst nekārtīgs, palēni-
nāts, tad izzūd, aptumšojas apziņa. Nāve iestājas sirds darbības un

elpošanas centra paralīzes dēļ. Cilvēkam nāvīgi var būt 3—4 mg kur-

pīšu alkaloidu.

Dažos .apvidos kurpītes izmanto insektu (utu, blusu, blakšu v. c.)
un grauzēju apkarošanai.

KVEBRACO — ASPIDOSPERMA QUEBRACHOBLANCO Schlecht.

Droga: Kvebračo mizas — Cortex Ģuebracho
Tropisko apgabalu kapmiršu dzimtas augs, sastopams Dienvid-

amerikā Cīlē, Argentīnā u. c.

Izmanto mizas.

_

Sastāvs. Alkaloīdi (1,5%) kvebračīns, kvebračinīns, aspidosper-
mīns (radniecīgs johimbīnam), spirts kvebrahols, miecvielas, cukuri.



354

Lieto pie bronhiālās astmas, plaušu emfizemas (T-ra Ģuebracho),
pie drudža. Toksiskas devas paralizē centrālo nervu sistēmu, nāve

iestājas elpošanas paralīzes dēļ.

Homeopātijā lieto zaru un stumbru žāvētas mizas (Ģuebracho).

KVIEŠI, MĪKSTIE — TRITICUM AESTIVUM L.

Viengadīgs lakstaugs, ko plaši kultivē kā pārtikas augu.
Izmanto graudus.
Sastāvs. Ciete un citi ogļhidrāti (66%), .olbaltumvielas (13—22%).

leikozīns, glutenīns, gliadīns v. c; taukvielas (1,5"%), fosfors, kālijs,
magnijs, kalcijs u. c. minerālvielas, dažādi fermenti, tiamīns, piridok-
sīns, tokoferols.

Lieto kā apvelkošu līdzekli, lai pasaudzētu nervu galus no kai-

rinošu vielu ietekmes un paildzinātu ārstniecības vielu iedarbību

(kviešu cieti — Amylutn Tritici; iekšķīgi un klizmām), bērnu ba-

rībai (manna putraimus, kuros gandrīz nav celulozes), kā E vitamīna

un arī F vitamīna avotu (dīgstu eļju un no dīgstiem iegūtus polivit-
amīnu preparātus, kuros ir ap 90% tokoferols); ārīgi lieto pūderim
(kviešu cieti).

Tautas medicīnā lieto kā vispārēju spēcinošu līdzekli pēc pārcies-
tām smagām slimībām (graudu novārījumu), pie caurejām (kviešu
maizes mīkstuma novārījumu), pie podagras, intermitējošas kliboša-

nas (kviešu dīgstu eļļu), pie elpas ceļu iekaisumiem un stipra klepus
(kviešu kliju novārījumu ar medu); ārīgi lieto pie augoņiem (dīgstu
eļļu; karstā pienā izmērcētu kviešu maizi), pret vēdera aizcietējumiem

(kviešu kliju novārījuma klizmas), pie ekzēmām, sejas un roku ādas

kopšanai (kliju novārījuma apliekamos vai kompreses), pie reima-

tisma (sutinās sasautētos kviešu salmos).
Vitamīnu dzērienam uz 1 / verdoša ūdens ņem 200 g kviešu kliju,

pavāra apmēram 1 stundu, tad izkāš caur marli vai smalku sietu; no-

vārījumu izdzer saldinātu vai pievieno ēdienam (zupai v. tml., pēc
prof. Pevznera).

Kvieši ir Mitrošina šķīduma — Liquor Mitroschini sastāvdaļa
(iegūst, termiski apstrādājot kviešu, rudzu u. c. graudus; lieto ārīgi

pie ekzēmām, zvīņēdes u. c. ādas slimībām tāpat kā Pix īlauida Be-

tulae).

LĀCENES — RUBUS CHAMAEMORUS L.

Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi gari, ložņājoši. Stumbrs 5—30 cm

augsts, dzinumi parasti ar spārnu. Lapas I—4, pamīšus, vienkāršas,
staraini daivainas, 2,5—6 (10) cm garas un platas, ar 5—7 seklām

daivām, mala zobaina. Ziedi viendzimuma vai arī divdzimumu, pa
vienam zaru galos. Kauslapas 5 (4), vainaglapas 5 (4), baltas, retāk

ar rožainu nokrāsu, vīrišķajos ziedos daudz putekšņlapu, sievišķa-

jos — daudz sēklotņu (putekšņlapām nav attīstītas putekšnīcas).
Auglis — kauleņu kopauglis apmēram 1,5 cm garš, kauleņi oranž-

dzelteni vai sārti brūngani (120. att.).

Aug sūnainos purvos. Paretam; biežāk republikas ziemeļu daļā.
Zied no maija līdz jūlijam.

Izmanto augļus. levāc augustā, septembrī. Dažreiz izmanto arī zie-

dus, lapas un saknes; ziedus un lapas ievāc jūnija, jūlijā, saknes —

rudenī.
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120. att. Lācenes — Rubus chamaemorus L. (pa labi), lāčsūnas

Polijtrichum Hedv. (pa kreisi).

Sastāvs. Aug|os cukuri (3%), organiskās skābes (citronskābe,

ābolskābe, salicilskābe), miecvielas, celuloze, dzeltena krāsviela, as-

korbīnskābe (aug|os 30 mg%, lapās 200 mg%). Fitoncīdi.

Lieto tautas medicīnā pret cingu (aug|us, lapu uzlējumu), pie gre-
mošanas traucējumiem, caurejām, iekšējas asiņošanas (lapu uzlē-

jumu — uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti lapu, Jauj ievil-

kties 4 stundas, izlieto dienā 3—4 reizēs), kā diurētisku līdzekli pie
tūskām, nierakmeņiem (kauslapas, ziedus, lapas, saknes), saaukstē-



356

šanās gadījumos, pret drudži, pie malārijas (augļus, ziedus), pie tu-

berkulozes (augļus, lapas); ārīgi lieto pie ādas iekaisumiem (augļu

sulu), brūču dziedināšanai.

Lāceņu augļiem ir pretcingas, pretiekaisuma, diurētiska, sviedrējoša
darbība, sulai — izteikti baktericīda aktivitāte. Lapu darbība ir sa-

velkoša, diurētiska, pretiekaisuma, dziedinoša, tās sekmē asins recē-

šanu.

Uzskata, ka lāceņu augļus var saglabāt svaigus visu gadu vēsā

telpā tīros, vaļējos traukos.

LĀCSUNAS — POLYTRICHUM Hedw.

Droga: Lāčsūnu laksti — Herba Adianti aurei

Stumbrs stāvs, bez zariem, ar rizoīdiem — sakņveidīgiem izau-

gumiem stumbra apakšdaļā. Lapas lancetiskas, ar dzelteni brūnu mak-

sti, mitras — atstāvošas, sausā stāvoklī piekļāvušās pie stumbra

(120. att.).

Kadiķu lačsūnām — Polytrichum juniperinum Hed\v.

stumbrs 3—lo cm augsts, audzes skrajas, zilgani zaļas vai brūnas.

Lapu mala gluda. Sporu vācelīte 5 mm gara, oranždzeltena, kātiņš —

seta 2—6 cm garš, dzelteni sarkans. Aug sausās, smilšainās vietās

priežu un bērzu mežos uz zemes. Bieži.

Matainajām lāčsūnām — Polytrichum piliferum Hedw.

stumbrs I—4 cm augsts, audzes zilgani zaļas vai brūnganas. Lapu
mala gluda. Sporu vācelīte 2—3 mm gara, seta 1,5—4 cm gara, sar-

kanīgi brūna. Aug priežu un bērzu mežos sausās smilšainās vietās

uz zemes. Ne bieži.

Parastajām lāčsūnām — Polytrichutn commune L.

stumbrs 15—35 cm augsts, audzes tumši za|as, skrajas. Lapu mala

zobaina. Sporu vācelīte līdz 6 mm gara, sarkani brūna, seta B—ls cm

gara, sarkanīgi brūna. Aug mitros mežos uz zemes. Ļoti bieži.

Izmanto stumbrus ar lapām.
Sastāvs. Miecvielas, taukvielas, sveķi. Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pret dzemdes asiņošanu, pie klepus, bron-

hīticm, pret caureju, kā sviedrēšanas un tonizējošu līdzekli; ārīgi lieto

matu kopšanai (mazgā matus lāčsūnu novārījumā).

LAGOHILAS, SKURBUMA — LAGOCHILUS INEBRIANS Bge.

Droga: Lagohilu laksti — Herba (Flores et folium) Lagochili
Daudzgadīgs lakstaugs vai puskrūms. Stumbri 20—60 cm gari.

pelēki, pat balti, ar baltu matiņu tubu tāpat kā vienkāršās, veselās

lapas. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, pa 4—6 lapu žāklēs. Kauslapas
5. Vainaglapas 5, vainags divlūpains. Putekšņlapas 4. Auglis 4 riek-

stiņu skaldauglis.
Aug Pamira, Altaja apvidū. Endēms. Zied no jūnija līdz sep-

tembrim.

Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Četrvērtīgs spirts lagohilīns, ēteriskās eļļas, miecvielas,

organiskās skābes, mikroelementi, kalcijs, fillohinoni, karotini, askor-

bīnskābe (līdz 100 mg%).
Lieto pie hemoraģiskas diatēzes, Verlhofa slimības, pie dzemdes

asiņošanas (klimaksa un juvenīlā periodā), pie traumu asiņošanas un



357

asiņošanas, izdarot operācijas, pie plaušu asiņošanas, asiņainas caur-

ejas, hemoroīdiem.

Inf. flor. et fol. Lagochili 10,0(20,0)—200,0 lieto pa ēdamkarotei3—

6 reizes dienā, ja nepieciešams — pa 2 karotēm 6 reizes dienā; T-rae

flor. Lagochili lieto pa 1 tējkarotei ar
XU glāzi ūdens 3—5 reizes

dienā; lieto arī sausu ekstraktu (tabletes). Pie vietējas asiņošanas sa-

mitrina uzlējumā (1 : 10) marli, uzklāj asiņojošajiem audiem un at-

stāj 2—5 minūtes. Lagochilenutn injicē muskulī pa 25—50 ml; dien-

nakts deva 100—150 ml.

Lagohilīnam izteikta pretasiņošanas darbība (paātrina asins recē-

šanu, mazina kapilāru caurlaidību), sedatīva un hipotensīva aktivitāte.

LAIMINI — SEDUM L.

Daudzgadīgi lakstaugi. Saknes ar gumveidigiem paresninājumiem.
Stumbrs zarojas parasti augšdaļā. Lapas sukulentas, vienkāršas vese-

las, mala nenoteikti zobaina, pamats ieapaļš vai ķīļveidīgs. Ziedi div-

dzimumu, aktinomorfi, pa vienam vai blīvam vairogam līdzīgās ska-

rās stumbra un zaru galotnē. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, brīvas vai

tikai pie pamata saaugušas, 0,3—0,7 cm garas. Putekšņlapas 10. Augļ-
lapas 5, sēklotnes augšējas, zemsēklotņu zvīņas lineāras vai lance-

tiskas. Auglis 5 someņu kopauglis.

Kodīgie laimiņi — Sedum acre L.

Droga: Laimiņu ziedošie laksti — Herba Sedi acri cum floribus
Ziedošie stumbri 5—15 cm gari, neziedošie I—3 cm gari. Lapas

olveidīgas, sēdošas, 0,2—0,5 cm garas, 0,2—0,4 cm platas, lapas plātne
bez piešveidlgas piedevas. Ziedi spilgti dzelteni, pa vienam. Someņi
ar isu knābi (121. att.)

Aug sausās, smilšainās vietās, saulainās nogāzēs, pakalnos,
priežu mežos. Ļoti bieži. Zied jūnijā, jūlijā. Indīgi.

121. att. Kodīgie laimiņi —

Sedum acre L. (pa kreisi),

čīkstuļu laimiņi — S. telephium
L. (pa labi).
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Izmanto ziedošus lakstus. Laimiņu lakstus grūti izžāvēt. Tos sa-

griež, mazliet apžāvē krāsnī, pēc tam novieto labi vēdināmā telpā un

izkaltē pilnīgi. Homeopātijā lieto svaigus ziedošus augus (Sedum
acre).

Sastāvs. Alkaloīdi (0,2%) .sedamīns, sedridīns, sedinīns, sedinons,
nikotīns, izopeleterīns v. c; maz izpētīti ,glikozīdi, miecvielas, gļotvie-
las, organiskās skābes — ābotskābe, oksalskābe, daintarskābe, pien-
skābe; cukuri, vaski, sveķi, rutīns, karotini .(-sausā svarā <22,6%), as-

korbīnskābe (ziedos 560 mg%, lapās 360—750 inig%>). Pretaudzēju
un pretmalārijas aktivitāte.

Lieto tautas medicīnā pie malārijas '(uz 1 iglāzi verdoša ūdens

ņem 1 tējkaroti drogas, t. i., 3,0 :200,0, lieto pa lk glāzei 3 reizes

dienā starp malārijas drudža lēkmēm), pie mazasinīhas, hipertoniskās
slimības (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 2—3 ēdamkarotes lakstu,
t. L, 20,0:200,0, lieto pa ēdamkarotei 3 reizes .dienā '/2 stundu pirms
ēšanas; lapu pulveri pa 1 g — apmēram maža vgalu — rītā un va-

karā ar cukuru kādus 3 mēnešus; prof. S. Tomiļins), .pie ciugas, epi-
lepsijas (lapu pulveri pa naža galam rītā un vakarā »kādus 3 mē-

nešus), kā diurētisku līdzekli pie tūskām, urīnpūšļa saslimšanām (uz
1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 tējkaroti sausas drogas),, ipie -hemoroī-

diem, kā caurejas un vemšanas līdzekli (uz 1 iglāzi verdoša ūdens

ņem 1 tējkaroti sausu lakstu, Jauj 1 stundu ievilkties, lieto pa

7a glāzei 3 vai 4 reizes dienā; svaigu sulu lieto pa tējkarotei 2 vai

3 reizes dienā), pie dzeltenās kaites; ārīgi lieto pie čūlām, stru-

tojošām brūcēm (apstrādā ar svaigu sulu, uzliek sasmalcinātas svai-

gas lapas), pie sasitumu brūcēm (ziedi —
lakstus ilgāku laiku vā-

rītus ar cūku taukiem), pie audzējiem (sasmalcinātu lakstu aplieka-
mos), pie difterijas (novārījumu rīkles skalošanai), pie galvas ādas

kraupja, kārpu un varžaču nodzīšanai (svaigu lakstu sūlu, sasmalci-

nātus svaigus lakstus vai lapas, ziedi — 1 ēdamkaroti lakstu pul-
vera sajauc ar 4 ēdamkarotēm sviesta vai vazelīna).

Kodīgie laimiņi tonizējoši un uzbudinoši ietekmē gremošanas
traktu, izraisot spastiskas kontrakcijas, uzbudina elpošanu, paslābina
dzemdes muskulatūru, paaugstina asinsspiedienu, lielākas devas iz-

raisa gremošanas trakta gļotādas iekaisumu, spazmas; ārīgi var radīt

ādas iekaisumu, tulznas. Sedamīns uzbudina elpošanu, izraisa sirds

diastolisku apstāšanos, īslaicīgi paaugstina arteriālo asinsspiedienu
(izmēģinājumi ar dzīvniekiem).

Pagājušā gadsimtā laimiņus uzskatīja par specifisku līdzekli, pie
audzējiem.

čīkstuļu laimiņi — Sedum telephium L.

Stumbri 20—60 cm gari. Lapas ovālas vai olveidīgas, 4—5 (13) cm

garas, 2—3 (5) cm platas, pretējas (121. att.), reti pa 3 mietu-

ros, pamats kaut nedaudz skaujošs. Ziedi balti, dzeltenīgi zaļi vai

lesārti. Someņi ar taisnu knābi. Pareti (?).

Sarkanie laimiņi — Sedum purpureum (L.) Schult.

Stumbri 20—60 cm gari. Lapas pamīšus, gareni lancetiskas vai ol-

veidīgas, 2—7 cm garas, I—3 cm platas, pamats neskauj stumbru

augšējām sēdošajām lapām, apakšējās lapas pakāpeniski sašaurinās

kātā īsā, zobiņi galvenokārt lapas plātnes augšdaļā. Ziedi sarkani vai

rožaini, vairogam līdzīgā ziedkopā. Someņi ar īsu atlikušu knābi.

Diezgan bieži.
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Aug tīrummalās, krūmājos, pakalnos, sausos priedājos. Zied no

jūlija lidz augustam, septembrim.
Izmanto ziedošus lakstus, saknes, kuras ievāc rudenū

Sastāvs. Lapās organiskās skābes* askorbīnskābe, bioloģiski aktī-

vas vielas. Sarkanajos laimiņos ziedu laikā visās daļās alkaloīdi

(0,1%), čīkstuļu laimiņos glikozīds telefīns. Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto oftalmoloģijas, ķirurģijas, stomatoloģijas, terapijas praksē
(Bissedum).

Tautas medicīnā lieto pie vispārēja nespēka, pret cingu, pie
gremošanas orgānu sa&limšanām (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
1 ēdamkaroti svaigu' lakstu, ļauj• 4 stundās pastāvēt, lieto pa 1

—

2 ēdamkarotēm 3 vai 4 reizes dienā; abu šo laimiņu sugas), pie epi-
lepsijas, pret impotenci, pie audzējiem (čīkstuļu laimiņus), pie nieru

un urīnpūšļa slimībām (sarkanos laimiņus); ārīgi lieto kā labu

līdzekli brūuu un apdegumu dziedināšanai (novārījumu apmazgāša-
nai

— uz' 3 glāzēm verdoša ūdens ņem 4 ēdamkarotes lakstu, ļauj
4 stundas ievilkties vai īsu brīdi: pavāra; uzliek- svaigus sasmalci-

nātus lakstus); pie kroniskām locītavu sāpēm saaukstēšanās gadīju-
mos, pie reimatisma (uzliek svaigu' vai žāvētu sasautētu lakstu ap-
liekamos), pie mutes sēņu slimībām, stomatītiem (lapu novārījumu
skalošanai), kā efektīvu līdzekli kārpm un varžaču nodzīšanai (ilgāku
laiku atkārtoti uzliek svaigas sasmalcinātas lapas, kamēr sacietējumi
zaudē jutīgumu un atdalās), pie ādas audzējiem (sasmalcinātas lapas).

Laimiņu darbība ir tonizējoša, pretiekaisuma, dziedinoša.

Bissedum lieto■ iekšķīgi, injekciju vai aplikāciju veidā. Tas sti-

mulē vielu maiņu, audu reģenerāciju, tā ietekmē palielinās hemo-

globīna, trombocitu.' un leikocītu daudzums, normalizējas kuņģa se-

kretorās funkcijas, darbība ir tonizējoša, pretiekaisuma, dziedinoša.
Bissedum iegūst no čīkstuļu laimiņu varietātes Sedum telephium L.

subsp. moximum (L.) ROuy et Camus (5; maximum L.). So laimiņu
bioloģiskā aktivitāte nav mazāka kā alojei (V. Babenko, Zaparož'es
farmācijas institūts).

LAIVIŅZĀLES — CYMBOPOGON Spreng.

Aromātiskas, daudzgadīgas zāles, izmanto lapas.

Citronzāle — Cymbopogon citratus Ro.\b.

Kultivē Āfrikas tropiskajos rajonos, ražu ievāc 4 reizes gadā.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas, tajās citrāls (lidz 85 mg%), mircēns.

Lieto tautas medicīnā kā kuņģa līdzekli, pie drudža (sviedrējas
lapu vannā», dzer karstu lapu tēju), kā insekticīdu (atbaida ce-ce

mušas). Citralu izmanto A vitamīna sintēzei, eļļu — Oleum Lemon-

grass lieto pārtikā.

Narduzale — Cymbopogon nardus Redle

Kultivē Indijā, Indonēzijā, Āfrikā u. c.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas, tajās citronellāls (līdz 50%), citronellols,

geraniols un to esteri, terpēni (līdz 15%) kamfēns, dipentēns, Mimo-

nēns; seskviterpēni. legūst Oleum Citronellac.

Martini laiviņzāles — Cymbopogon Martini Stapf

Kultivē Austrumindijā, Āfrikā, zied 5 mēnešus pēc sējas.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas ar rožu smaržu, tajās geraniols (75—95%).
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citrāls, farnezols, terpēni. legūst Oleurn Palmarosae, lieto rožu un

ģerāniju ej jas vietā.

No Cymbopogon imarancusa Schult. saknēm — Radix iwarancusae

iegūst ēteriskās eļļas, vietējie iedzīvotāji saknes lieto kā sviedrēšanas

līdzekli.

LAKAČI, DZIEDNIECĪBAS — PULMONARIA OFFICINALIS L.

Droga: Lakaču laksti — Herba Pulmonariae

Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi resni. Stumbrs parasti pacils,
10—30 cm garš, ar matiņiem. Lapas vienkāršas, veselas, plati vai

iegareni olveidīgas, 5—16 cm garas, 3—9 cm platas, ar matiņiem,
mala gluda, piezemēs lapas rozetē, pamats ieapaļš vai sekli sirdsvei-

dīgs, pārējās lapas pamīšus, ar kātu vai sēdošas. Ziedi rituļos. Kaus-

lapas 5, sekli saaugušas. Vainaglapas 5, saaugušas, vainags stobr-

veidīgs, sākumā rožains, vēlāk zils vai violeti zils, 1,4—2 cm garš,
apmale līdz 1 cm diametrā, rīklīte ar matiņu pušķiem. Putekšņlapas 5,

dziļi vainaga stobriņā. Augļlapas 2, sēklotne augšēja, drīksna div-

žuburaina, irbulis dažāda garuma. Auglis — četru 3,5—4 mm garu,

gludu riekstiņu skaldauglis. (122. att.)

Aug ēnainos mežos, krūmājos. Bieži. Zied maijā, jūnijā.
Izmanto ziedošus lakstus, kā

arī lapas. levāc vasaras beigās.
Sastāvs maz noskaidrots.

Lakstos ir gļotvielas, miecvielas

(6—10%; tajās samērā daudz

polifenolu); saponīni; silīcij-
skābe; minerālvielas un mikro-

elementi — kālijs, kalcijs,
dzelzs, mangāns (daudz), varš,

vanādijs, titāns, sudrabs, niķe-
lis, stroncijs v. c; alkaloīdi

(zīmes); rutīns, askorbīnskābe

(1930 mg%), karotinoīdi.

Lieto asinsrades stimulēšanai

(augā aktīvs asinsradi stimulē-

jošs mikroelementu komplekss),
pret avitaminozēm.

Tautas medicīnā lieto pie kle-

pus, elpas ceļu katarāliem iekai-

sumiem, bronhītiem, aizsma-

kuma, pie strutojošiem proce-
siem plaušās un bronhos; pie
aknu slimībām, dzeltenās kai-

tes; pie akūtiem nieru un urīn-

pūšļa iekaisumiem, urīnakme-

ņiem, pie gremošanas orgānu sa-

122. att. Dziedniecības lakači —

Pulmonaria officinalis L.
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slimšanām, aizcietējumiem, pie caurejas, vēdera graizēm; pie asiņo-
šanām, hemoroīdiem; kā asinstīntāju līdzekli pie kroniskiem ādas iz-

situmiem, skrofulozes; ārīgi lieto pie strutojošām brūcēm, augoņiem,
ekzēmām, skrofulozes (lakstu stipru novārījumu apmazgāšanai, svai-

gas sasmalcinātas lapas apliekamo veidā), pie ādas iekaisumiem

(apliekamos, vannas), pie rīkles un mutes gļotādas iekaisumiem (no-

vārījumu skalošanai).
Lakstu uzlējumu — Inf. herb. Putmonariae 20,0—200,0 lieto pa

'A—V2 glāzei 3 vai 4 reizes dienā. Tautas medicīnā uz 1 glāzi ver-

doša ūdens ņem 1 ēdamkaroti vai 2 tējkarotes drogas, ļauj 2 stun-

das ievilkties, lieto pa V2glāzei 3 vai 4 reizes dienā.

Lakaču darbība ir apvelkoša, savelkoša, mīkstinoša, pretiekaisumu,
dziedinoša, antiseptiska, diurētiska, tie regulējoši ietekmē iekšējās
sekrēcijas dziedzeru darbību, sekmē asinsradi un asins recēšanu.

Dažās zemēs (piemēram, Anglijā) lakačus lieto pavasarī kā sa-

lātus.

Tautas medicīnā lieto arī šaur 1 a p u lakačus — Pulmonaria

angustifolia L. Tiem neziedošo dzinumu piezemēs lapas pakāpeniski
pāriet kātā, lapas plātnes pamats ķīļveidīgs Sastop reti. Zied maijā,

jūnijā.

LAKRICA, KAILA — GLYCYRRHIZA GLABRA L.

Droga: Lakricas saknes — Radix Glycyrrhizae (Radix Liquiritiae)
Daudzgadīgs sakneņu augs. Stumbri 50—100 (150) cm augsti, ar

nedaudziem zariem vai vienkārši. Lapas pamīšus, nepāra plūksnaini
saliktas, lapiņas 3—B pāri, tās eliptiskas vai lancetiskas, 2—4 cm

garas, gals strups, pamats ķīļveidīgs, mala gluda. Ziedi divdzimumu,

zigomorfi, apmēram 1,3 cm gari, 3—7 cm garos ķekaros lapu žāk-

lēs. Kauslapas 5, kauss divlūpains. Vainaglapas 5, vainags tauriņ-
veidīgs, bāli violets, buras un karoga pamats dažkārt balti. Putekšņ-
lapas 10, viena brīva, 9 saaugušas. Augļlapa 1, sēklotne augšēja.
Auglis 2—3 cm gara pāksts. (123. att.)

Audzē kā krāšņuma augu. Reti. Zied no jūnija līdz augustam.
Izmanto saknes un sakneņus. levāc agri pavasarī — martā aprīlī

vai rudenī, kad auga virszemes daļas sāk nonīkt.

Sastāvs. Glikozīds glicirizīns (līdz 23%), triterpēnsaponīns glici-
rizīnskābe (gliciretīnskābe 4- 2 glikuronskābes molekulas), flavonoīdi

(pavisam kādi 27) likviritīns (aglikons kāds dioksiflavons, kas rada

lakricu sakņu dzelteno krāsu), neolikviritīns, neoizolikviritīns, likviri-

tozīds, likviritigenīns, 2,4,4'-trihidroksihalkons, glabroskābe, dioksistig-
masterīns, 8-sitosterīns, rūgtviela cirizīns (gliciramarīns), ēteriskās

eļļas, asparagīns (1 —4%), glikoze (8%), saharoze, ciete (20%),
mannīts, gļotvielas, pektīnvielas, sveķi (4%), kālijs, kalcijs, askor-

bīnskābe (11—30 mg%). Lakstos glicirizīna nav, ir tikai flavonoīdi.

Glicirizīnskābe pēc uzbūves un īpašībām tuva steroīdiem hormo-

niem (kortizonam v. c), ar ko izskaidrojama lakricas sakņu ietekme

uz ūdens-sāļu vielu maiņu organismā, tai ir arī pretiekaisuma un anti-

alerģiska, kā arī antidotą darbība, t. i., spēja inaktivēt organismā
toksiskās vielas. Glicirizīns ir apmēram 150 reizes saldāks par cu-

kuru.

Lieto kā atklepošanas līdzekli (Elixir pectorale, kurā ir 60 daļas
lakricas saknes; lieto 20—40 pilienus 3 vai 4 reizes dienā, bērniem dod
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123. att. Lakrica — Glycyrrhiza glabra L.

tik pilienu, cik gadu), kā vieglu caurejas līdzekli, īpaši pie hemoroīdiem

un kroniskiem aizcietējumiem (kopā ar sennas lapām, fenheļa aug-

ļiem v. c), pie kuņģa čūlas, hiperacīdiem gastrītiem (flavonoīdu
summāru preparātu Liąuiritonum), pie alerģiskiem dermatītiem

(Glyciramtim — gliciriztnskābes amonija sāli), pie adisona slimības

(kompleksā ar citiem līdzekļiem); angi lieto pie ekzēmām, psoriazes,

sejas ādas tuberkulozes (.2% sulas ziedi maisījumā ar antibiotikām).
Tautas medicīna lieto pie astmas, bronhītiem, garā klepus, plaušu

tuberkulozes, saaukstēšanās gadījumos, pie drudža, pie nieru un urīn-

pūšļa slimībām, kā vieglu caurejas līdzekli, kā pretindi saindējoties
ar sēnēm, barību, indigam vielām, pie infekcijas slimību izraisītām

intoksikācijām, pie reimatisma, pie sirds-asinsvadu slimībām, pie hi-

pertoniskās slimības, pie dažādiem ādas izsitumiem kā asinstirītāju
līdzekli; angi lieto bērniem pie izsutumiem (sakņu pulveri pūdera
veidā), pie ekzēmām, audzējiem.

LiųuirUonum heto pa I—21 —2 tabletēm (0,1—0,2 g) 3—4 reizes dienā

pirms ēšanas (kā pretiekaisuma, spazmolitisku, antacīdu līdzekli pie
hiperacīdiem gastrītiem, kuņģa čūlas) vienu mēnesi vai ilgāk; profi-
laktiski pret čūlas slimības sczonālu saasināšanos lieto 2—3 reizes

dienā..
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Novārījumam uz 1 glāzi ūdens ņem 15—30 g (l—2 tējkarotes)
drogas, pavāra 10—15 minutes, ļauj apmēram 1 stundu stāvēt, iz-

kāstu lieto pa ēdamkarotei 4—5 reizes dienā (kā atklepošaftas un mīk-

stinošu līdzekli).
Lakricas saknes ir daudzu krūšu, caurejas, diurētisku, preihemoro-

idālu, attaukošanās tēju sastāvā. Lakricas sakņu sauso ekstraktu —

Extractum Glycyrrhizae siccutn un biezo ekstraktu — Ķxtractum
Glycyrrhizae spissutn izmanto pilulām v. c, lakricas sīrupu — Sirupus
Glycyrrhizae lieto dažādu mikstūru garšas uzlabošanai.

Lakricas sakņu darbība ir ļoti daudzpusīga: apvelkoša, mīkstinoša,
dziedinoša, pretiekaisuma, sāpes remdinoša, antispazmātiska, antialer-

ģiska, antitoksiska, tās sekmē krēpu atdalīšanos, diurēzi. regulē

ūdens-sāļu vielu maiņu, mazina kapilāru trausiumu, tām piemīt anti-
histamīna un pretaudzēju darbība, baktericula un protistocīda aktivi-

tāte. Lakricas saknes ir oficināla droga daudzās zemēs, arī pie mums.

Granula sen-sen (satur lakricas sakņu ekstraktu, mentolu) lieto pie
klepus pa 2—5 granulām 3 reizes dienā.

Lietojot ilgstoši un pārak lielos daudzumos lakricas preparātus,
glicirizīns var izraisīt diunēzes traucējumus mi tūskas.

Lakrica kontrindicēta pie sirds nepietiekamības, grūtniecības pe-

riodā, pie aptaukošanās, hipertonijas.
Lakrica ir viens no vecākajiem tautas medicīnas ārstniecības līdzek-

ļiem (par to ir ziņas seno ēģiptiešu papirusos, šumeru ķīļu rakstos),
ko plaši lieto daudzās zemēs. Tā tiek visai cienīta austrumu tautu

medicīnā. Ķīnas tautas medicīnā lakrica mj-trsi gandrīz visu zāļu
sastāvdaļa, to vērtēja gandrīz tāpat kā žeņšeņu un lietoja kā spēcīgu
tonizējošu līdzekli, kas pagarina mūžu un palīdz saglabāt jaunību.
Tibetiešu medicīnā lakricu kopā ar citiem augiem lieto pie tuberku-

lozes, sirds slimībām, vielu maiņas traucējumiem, audzējiem. Tadžiki,
uzbeki lakricu lieto pie kroniskiem kolītiem, vēdera aizcietējumiem kā

maigu caurejas līdzekli, pie klepus. No mūsu valsts lakricu eksportē
uz kādām 12 zemēm, kur to lieto arī pārtikai.

LAMINĀRIJAS, JORAS KĀPOSTI — LAMINARIA L.

Droga: Lamināriju lapoņi — Stipites Laminariae

Brūnaļģes ar lielu, 1 —13 m garu zaļgani brūnu, lapai līdzīgu
laponi, kura apakšējā daļa atgādina sakni. Vairākas lamināriju su-

gas [Laminaria saceharina Lam., L. japonica Aresch., L. digitata
(Huds.) Lamour. v. c] plašās audzēs sastop Baltajā un Melnajā
jūrā, Tālo Austrumu piekrastē 2—20 m dziļumā.

Izmanto lapoņa lapveidīgo daļu. levāc no jūnija līdz oktobrim.

Sastāvs. Ogļhidrāti (13—21%), starp tiem polisaharīds laminarīns

(līdz 21%, tas radniecīgs cietei), mannīts, recekļviela algīns, algīn-
skābe (līdz 35%), fukoze, olbaltumvielas (7—10%), taukvielas (0,9—

3,2%), fukoksantīns (nosedz hlorofilu), daudz minerālvielu — jods
(līdz 3%), broms, dzelzs, mangāns, magnijs, sērs, fosfors, nātrijs,
kālijs, kalcijs, arsēns (zīmes), askorbīnskābe (7—20 mg%), tiamīns,

riboflavīns, karotini, ciankobalamīns, kalciferoli.

Lieto pie aterosklerozes un arī profilaktiski (drogas un barības

veidā), pie vairogdziedzera hiperfunkcijas (Bazedovą slimības v. c.j,
kā vieglu caurejas līdzekli pie kroniskiem vēdera aizcietējumiem (sau-
sas laminārijas uzbriestot kairina gremošanas trakta nervu aparātu
un pastiprina peristaltikų), pie organisma vispārēja vājuma, mazasi-
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nības, pie dažādas lokalizācijas audzējiem kā simptomātisku līdzekli;

ārīgi lieto pie ozēnas un atrofiskā rinīta; dzemdes un olnīcu iekaisu-

miem (tamponu veidā; Ronins, 1958), pie trihomonu kolpīta (M. Sčad-

rina, S. Sapiro, 1954), strutojošu brūču dziedināšanai (Meščerska,
M. Sčadrina, 1970.).

Tautas medicīnā lieto pie tuberkulozes.

Pie ozēnas un atrofiskā rinīta slimais vakarā pirms gulētiešanas
ieelpo ar vienu un otru nāsi jūras kāpostu pulveri. Pēc procedūras
sākas šķaudīšana, parādās daudz atdalījumu; kad šķavas pēc 15—20

minūtēm pārgājušas un deguns iztīrījies, jūras kāpostu pulveri ieelpo
atkal; pulveris ar gaisa plūsmu nonāk visos deguna nodalījumos un

aizdegunē, nosēžas uz gļotādām, deguna sekrētā uzbriest un izveido

īpatnēju tamponādi. Pulveris saglabājas degunā un aizdegunē apmē-
ram diennakti. Procedūras atkārto katru dienu 30—60 dienas atkarībā

no slimības gaitas.
Laminārijas sekmē holesterīna izdalīšanos no organisma (kopro-

sterīna un žultsskābju veidā), kāpina oksidacijas un aknu lipolitisko
fermentu aktivitāti, uzlabo visa organisma vielu maiņu (Ostrovska,
1965., 1966., Meščerska, M. Ščadrins, 1970.), regulē gremošanas trakta

darbību.

Lamināriju pulveri lieto pa V2—1 tējkarotei 3—4 reizes dienā, ob-

ligāti uzdzerot siltu ūdeni, tēju vai buljonu.
Tīru algīnskābi izmanto dažādu pārsienamo materiālu sagatavoša-

nai un šķīdumiem, ko ievada pie asiņu zaudējuma.
Pie dažādas lokalizācijas audzējiem (I. Voroncovs, 1957.) jūras

kāposti lietoti 2, 3, 6, 12 mēnešus un ilgāk (pēc kombinētas ārstē-

šanas, apstarošanas, operācijas). Pakāpeniski uzlabojās slimnieka

vispārējais stāvoklis, izzūd depresija, normalizējas gremošana, uzla-

bojas ēstgriba un asins sastāvs (pieaug hemoglobīna un eritrocītu

daudzums), palielinās svars, atgriežas interese par notikumiem ap-
kārtnē. Daļai slimnieku audzēju process stabilizējās un nenoliedzami

paildzinājās mūžs. Pamatojoties uz ilgu gadu novērojumiem, jūras-
kāpostus ieteic kā simptomātisku līdzekli pie audzējiem.

Laminārina sulfāts kavē sarkomas attīstību (B. Džolls v. c,

1964.; izmēģinājumi ar dzīvniekiem).
Laminārijas kontrindicētas pie nefrīticm, hemorāģiskās diatēzes

un citos gadījumos, kad liegti joda preparāti.

Laminārijas ir ne vien ārstniecības līdzeklis (Ķīnā tās lieto kopš
13. gadsimta), bet arī vērtīgs diētisks produkts, kuru pārtikā lieto

Ķīnā, Japānā, Tālajos Austrumos u. c.

LAMPIONPUĶES — PHYSALIS L.

Droga: Lampionpuķu aug]i — Fructus Alkekengii
Daudzgadīgi lakstaugi. Stumbrs 20—60 (80) cm augsts. Lapas pa-

mīšus vai pretējas (stumbra augšdaļā), vienkāršas, veselas, olveidī-

gas, līdz 15 cm garas, 9 cm platas, kātainas, mala gluda vai nevie-

nādi sekli jomaina, gals un pamats smails. Ziedi divdzimumu, aktino-

morfi, parasti pa vienam lapu žāklēs. Kauslapas 5, kauss augļu laikā

uzpūsts, ieapaļi olveidīgs, plēvains, spilgti oranžsarkans, ap 8 cm

garš, kādus 5 cm diametrā. Vainaglapas 5, saaugušas, ap 10 mm

garas. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Auglis oga
1,5—2 cm diametrā, atrodas pūšļveidīgajā uzpūstajā kausā.
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Franheta lampionpuķes — Physalis franchetti Mast.

Vainaglapas dzeltenas, kausa zobiņi šauri trīsstūraini, 2—3 reizes

garāki kā plati, uzpūstais kauss pie augļa garens. Auglis dzeltens.

Dzimtene Japāna.

Parastas lampionpuķes — Physalis alkekengi L.

Vainaglapas pelēcīgi vai zajgani baltas, kausa zobiņi plati trīs-

stūraini, uzpūstais kauss pie augĮa apaļīgs. Auglis oranžsarkans

(124. att.). Dzimtene Dienvideiropa.
Audzē kā krāšņuma augus. Paretām. Vietām parādās kā nezāle.

Zied jūlijā, augustā.
Izmanto augjus (bez kausa) un saknes (ievāc rudenī).
Sastāvs. Augļos organiskās skābes (4—5%', citronskābe, ābolskābe,

vīnskābe, dzintarskābe), alkaloīdi (zīmes), rūgta sarkana krāsviela

fizalīns, cukuri, askorbīnskābe (0,06%). Uzpūstajos kausos daudz ak-

tīvu karotinoidu.

Lieto pie nierakmeņiem, urīnpūšļa akmeņiem, pie strutojošiem urīn-

orgānu iekaisumiem, pie tūskām, podagras, locītavu reimatisma. Tau-

tas medicīnā lieto pie drudža, apgrūtinātas urinēšanas, pie podagras,
žultspūšļa slimībām, žultsakmeņiem, dzeltenās kaites, pie asinsiz-

plūdumiem, vēdera sāpēm, pret hemoroīdiem; ārīgi lieto pie locītavu

un muskuļu sāpēm, reimatisma, brūču dziedināšanai (augļu ziedi

eļļā 1 :4), pie ēdēm (augļu sulu).

124. att. Parastās lampionpu-
ķes — Physalis alkekengi L.

(pa kreisi), Sibīrijas latvāņi —

Heracleum sibiricum L. (pa
labi).
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Novārījumam uz 1 glāzi ūdens ņem 7—15 g sausu augļu, pavāra
10—15 minūtes, ļauj 1 stundu ievilkties, izkāstu lieto pa '/« glāzei
4 reizes dienā. Lieto arī svaigus augļus 10—15 g dienā, kā arī svaigu
augļu sulu 20 g dienā (izlieto vairākās reizēs).

Lampionpuķu augļiem ir diurētiska, žultsdzinēja, antiseptiska, pret-
iekaisuma un sāpes remdinoša darbība, tie sekmē asins recēšanu, ak-

tivizē audu epitelizāciju.
Augļus lieto pārtikai (parasti sālītus vai marinētus). Svaigiem

augļiem ir rūgta garša, tā gandrīz pilnīgi izzūd, ja augļi izsalst.

Kausu uzskata par indīgu.

LATVĀŅI, SIBĪRIJAS — HERACLEUM SIBIRICUM L.

Divgadīgs vai daudzgadīgs lakstaugs. Sakne resna, zaraina

Stumbrs 70—150 (200) cm augsts, rievains, ar matiņiem. Lapas pa-

mīšus, trīsstarainas vai nepāra plūksnaini dalītas, 20—50 cm garas

un platas, plūksnas veselas, daivainas vai arī šķeltas nevienādi zo-

bainās, lineāri lancetiskas vai lineārās daļās. Ziedi čemuros. Vīkala

nav, vai arī ir I—4 vīkala lapas, vīkaliņa lapu daudz. Kauslapas 5,
kausa zobiņi labi redzami. Vainaglapas 5, dzelteni zaļas. Putekšņ-
lapas 5. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja, irbuļi 2. Auglis —

ovāls vai

olveidīgs, 7—B mm garš skaldauglis, malas ribas spārnveidīgas.
(124. att.)

Aug ceļmalas, pļavās, mežos, sētmalēs. Bieži. Zied jūlijā,
augustā.

Izmanto lakstus. levāc īsi pirms ziedēšanas. legūst beroksānu.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas, tajās umbelliferons, bergaptēns, izopimpi-
nellīns, izobergaptēns u. c. furokumarīnu un kumarinu rindas savie-

nojumi, cukuri, miecvielas, oktilspirts (augļu ēteriskajās eļļās, ieteic

pret trihomonām), etiķskābes un kapronskābes oktilēsteris (augļu
ēteriskajās eļļās), karotini (lapās ap 12 mg%), askorbīnskābe. Sak-

nēs galaktoze.
Lieto tautas medicīnā pie gremošanas traucējumiem (lakstu uzlē-

jumu, sakņu uzlējumu vai novārījumu), ēstgribas veicināšanai, pie
dizentērijas, kuņģa un zarnu trakta iekaisumiem, caurejām (uz 2 glā-
zēm novārīta atdzesēta ūdens ņem 5 tējkarotes sasmalcinātu sakņu,
nostāvina 8 stundas, izlieto vairākās reizēs dienas laikā; lakstu uz-

lējumam uz 2 glāzēm uzvārīta atdzesēta ūdens ņem 3 tējkarotes lak-

stu, nostāvina slēgtā traukā 2 stundas, lieto aukstu pa 7« glāzei 4

reizes dienā), pie kuņģa spazmām (sēklas), pie krampjiem un epilep
sijas (lakstu vai sakņu uzlējumu), pie seksuālas neiraslēnijas, histē-

rijas (sēklu uzlējumu) un citām nervu slimībām, pie ādas slimībām

ar niezi (sakņu uzlējumu), pie žultsakmeņiem un nieru slimībām (tibe-
tiešu tautas medicīnā lieto saknes), zarnu parazītu izdzīšanai (sēklu
novārījumu); ārīgi lieto pie zobu sāpēm (sakņu izvilkumu spirtā),
pie kašķa (visa auga, arī sakņu novārījuma apliekamos), pie audzē-

jiem (visa auga sautējošas kompreses), pie locītavu iekaisumiem, rei-

matisma (lapu sautējošas kompreses: svaigas sasmalcinātas lapas ap-
lej ar verdošu ūdeni, lai sasūt, ieliek marles maisiņā un uzliek sā-

pīgajai vai iekaisušai vietai).
Latvāņu darbība ir savelkoša, pretiekaisuma, sāpes remdinoša, no-

mierinoša, tie uzlabo gremošanu, palielina diurēzi.

Latvāņu lapas dažos apgabalos liek pie zupām, borščiem.
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LAURĶIRSI, DZIEDNIECĪBAS — LAUROCERASUSOFFICINALIS L.

Droga: Laurķiršu lapas — Folia Laurocerasi

MūžzaĮš koks vai krūms. Stumbrs I—31 —3 (8) m augsts. Lapas pa-
mīšus, vienkāršas, veselas, 10—15 cm garas, 4—6 cm platas, gareni
eliptiskas, ādainas, virspusē spīdīgas, mala attāli sekli zaģzobaina,
gals un pamats smails. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, īsos kātos

bezlapainos, 5—13 cm garos ķekaros lapu žākiēs. Kauslapas 5. Vai-

naglapas 5, baltas, ap 3 mm garas. Putekšņlapu daudz. Augļlapa I,
sēklotne augšēja, atrodas pokalveidīgās ziedguitnes dibenā. Auglis
zili melns, ap 0,8 cm garš sulīgs kaulenis.

Audzē kā dekoratīvu augu. Ļoti reti. Zied aprīlī maijā. Augli
jūlijā augustā.

Izmanto lapas. Tās amigdalīna dēĮ jāuzskata par indīgām.
Sastāvs. Glikozīds amigdalīns, prulaurazīns (laurocerazins), pru-

nazīns, ēteriskās eļļas (tajās benzaldehīds, benzilspirts, zilskābe);

miecvielas, taukvielas, vaski. Sēklās ir glikozīdi, ēteriskās eļļas, tau-

kas eļļas. Pretaudzēju aktivitāte.

Lieto laurķiršu ūdeni — Aqua Laurocerasi kopā ar citiem līdzek-

ļiem pie klepus, dažiem nervu sistēmas traucējumiem, sirds un plaušu
slimībām (tagad tā vietā parasti lieto rūgto mandeļu ūdeni). Tautas

medicīnā Holandē lieto pie plaušu audzējiem (lapu novārījumu pienā
vai uzlējumu), kā ari pie citu orgānu audzējiem, pie astmas, kram-

pjiem, sāpju remdināšanai.

Homeopātijā izmanto svaigas lapas (Lauroccrasus).

LAURS, DIŽENAIS — LAURUS NOBĪLIS L.

Droga: Lauru lapas — Folia Lauri

Lauru augļi — Fructus Lauri

Mūžzaļš koks vai krūms. Divmājnieks, reti vienmājnieks. Stumbrs

10—15 m augsts. Lapas pamīšus, lancetiskas vai eliptiskas, 4—

15 cm garas, 2—3 cm platas, mala gluda vai nedaudz viļņaina, gals
un pamats smails. Ziedi viendzimuma, aktinomorfi, čemuros zaru ga-

lotņu lapu žākiēs, pie čemuru pamata 4 brūnganas, ātri nobirstošas

vīkala lapiņas. Apziednis vienveidīgs, apziedņa lapas 4 (retumis 6),
zaļgani dzeltenīgas vai gandrīz baltas, līdz 1,2 cm garas. Vīrišķie
ziedi pa 4—6 čemurā, putekšņlapas B—l2, divi vai trīs gredzenos;
sēklotne rudimentāra. Sievišķie ziedi pa vienam vai divi trīs čemurā,
sēklotne augšēja, viencirkņa. Sievišķajos ziedos parasti ir 4 (retāk
divas vai trīs) staminodijas. Auglis zilgani melns, 1,5—2 cm garš
kaulenis. (125. att.)

Audzē telpās kā dekoratīvu augu. Bieži. Dzimtene Vidusjūras
apgabals. Zied no marta beigām līdz maijam.

Izmanto lapas (ievāc galvenokārt ziemā) un augļus.
Sastāvs. Lapās ēteriskās eļļas (1,2—3%), tajās pinēni, kamfēns,

/-sabinēns, 8-mircēns, a- un 6-fellandrēns, Mimonēns, cineols, para-
cimols, 8-ocimēns, a-tuiēns, d-linalools, geraniols, borneols, terpineoli,
kampars, a-terpinilformiāts, acetileigenols, 6-elemēns, B-kariofillēns,

6-selinēns, \-kadinēns, skudrskābe, etiķskābe, propionskābe, sviestskābe,

kapronskābe, enantskābe, kaprilskābe, pelargonskābe, laurinskābe, va-

leriānskābe; taukas eļļas (5,4%); celuloze (29,9%), pektīnvielas, miec-

vielas, rūgtvielas. Augļos ēteriskas eļļas (0,8%), tajās cineols (līdz
50%), pinēni, melisspirts, ketoni, seskviterpēni, laurinskābe; taukas
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125.att. Dižais laurs —

Laurus nobīlis L. un

lielo lauvmutīšu —

Antirrhinum majus L.

zieds (augšā).

ejļas (ap 25%), tajās trilaurīns jeb laurīns — laurīnskābes triglice-
rīds, palmitīnskābes v. c. skābju_ glicerīdi; fitosterīni, sveķi, ciete,

cukuri, miecvielas, rūgtvielas, ogļūdeņradis laurāns u. c. Tāds pats
sastāvs ir jaunajiem dzinumiem. Lauriem, kurus audzē Japānā, mizās

ir alkaloīdi aktinodafnīns, launobīns.

Lieto gremošanas un ēstgribas veicināšanai, pie meteorisma, spaz-

mām; ārīgi lieto kā vietēju kairinātāju (lauru eļļu — Oleurn Lauri).
Tautas medicīnā lieto pie gremošanas traucējumiem, pie skarlati-

nas, masalām, bakām (lapu ekstraktu), pie zvīņēdes (uz 2 glāzēm
ūdens ņem kādas 20 sausas lauru lapas, pavāra uz lēnas uguns
10 minūtes, lieto 5—7 dienas pa V 2glāzei 3 vai 4 reizes dienā);
ārīgi lieto pie paralīzēm, artrītiem, miozītiem, neiraļģijām, pie reima-

tisma, krampjiem (ierīvēšanai — uz 200 g saulpuķu vai linu eļļas
ņem 30 g lauru lapu, ļauj 6—lo dienas stāvēt; lieto arī ziedi —

6 daļas lauru lapu un 1 daļu sasmalcinātu paegļu skuju ņem uz

12 daļām sviesta); pie audzējiem (ziedi, sasmalcinātas lapas); pie
kašķa, pret utīm.

Lauru lapas Hipokrats lietoja pret dzemdību sāpēm, eļļu — pie
tetanusa; arābu ārsts Razess lietoja lauru lapas kā specifisku līdzekli

pie sejas nervu konvulsijām (tika); viduslaikos laurus lietoja pie
klepus, drudža, galvas brūču dziedināšanai ar matiem segtajā daļā
(lauru augļus). Tagad lauru augļus lieto galvenokārt veterinārija

Lauru lapas plaši izmanto kā garšvielu. Lauru taukās eļļas var

lietot medicīnā kakao eļļas vietā, no tām ražo augstas kvalitātes zie-

pes dabiskā zaļā krāsā ar patīkamu smaržu.

Grieķu mitoloģiskās teikas stāsta, ka Apolons izgreznojis sevi un

savu liru ar lauru zariem; lauru vainags ir slavas un uzvaras

simbols vēl mūsu dienās. Laurus telpās audzē kopš 16. gadsimta.

LAUVMUTĪTES, LIELĀS - ANTIRRHINUM MAJUS L.

Viengadīgs lakstaugs. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, lance-

tiskas, 2—lo cm garas, 1—2,5 cm platas, mala gluda. Ziedi divdzi-

numu zigomorfi (125. att.), ķekaros stumbra vai zaru galos. Kaus-
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lapas 5. Vainaglapas 5, vainags divlūpains (sk. 125. att.), 2—3 (5) cm

garš, dažādās krāsās, apakšlūpas izcilnis parasti dzeltens, aizsedz

ieeju vainaga rīklītē. Putekšņlapas 4. Augjlapas 2, sēklotne augšēja.
Auglis pogāja.

Audzē kā krāšņuma augu. Bieži. Zied no jūnija līdz septem-
brim.

Izmanto lakstus.

Sastāvs. Ziedos apigenīns (7, 6, 4-trioksiflavons). Sastāvs nav

noskaidrots

Lauvmutīšu darbība ir izteikti kardio-

toniska (uzlējuma 1 : 10), hipotensīva, se-

datīva, pretkrampju (sk. deviņvīruspēku).
Auga toksiskums neliels.

LAVANDA, DZIEDNIECĪBAS — LAVAN-

DULA ANGUSTIFOLIA Mill.

(Lavandula officinalis Chaix, L. vera DC.)

Drogas: Lavandu ziedi —Flores La-

vandulae

Lavandu laksti — Herba La-

vandulae

Daudzgadīgs lakstaugs vai puskrūms.
Stumbri četršķautnaini, 20—60 cm augsti.
Lapas pretējas, sēdošas, gareni lancetis-

kas vai lineāras, 2—6 cm garas, 0,2—

0,8 cm platas, gals īsi smails vai strups,
mala gluda, ieritinājusies. Ziedi v divdzi-

mumu, zigomorfi, pušķos pa 4—5 (8)
pārtrauktā, 16—20 cm garā galotnes
vārpā. Kauslapas 5, kauss nevienādi piec-
daivains, tumši zili violets. Vainaglapas
5, vainags divlūpains, gaiši zils vai zili

violets, ap 1 cm garš. Putekšņlapas 4.

Augjlapas 2, sēklotne augšēja. Auglis 4

riekstiņu skaldauglis. (126. att.)
Audzē kā krāšņuma augu. Reti.

Zied jūlijā, augustā. Dzimtene Medite-

ranais apgabals.
Izmanto ziedus un ziedošas zaru ga-

lotnes resp. lakstus. Homeopātijā izmanto

svaigus ziedus (Lavandula).
Sastāvs. Ēteriskās ejļas (0,5—1%), ta-

jās linalilacetāts (30—60%; spirta linalo-

ola un etiķskābes esteris), brīvs linalools

12G. att. Dziedniecības lavandas — La-

vandula officinalis L.
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(10—20%), geraniols (4,5%), a-pinēns, cineols, borneols, nerols, ka-

riofillēns, kanēļskābes un valeriānskābes aldehīdi, kumarins; tannini

(12%), saponīni, miecvielas.

Lieto pie migrēnas, reirastēnijas, sirds neirozēm, kā žultsdzinēju,
pie gremošanas trakta kolikām; ārīgi lieto pie nervozitātes (vannām),

pie reimatisma, ģikts, išiasa, neiraļģijām (lavandu eļļu — Oleum La-

vandulae ieberzēšanai; tautas medicīnā lieto lavandu ziedu vai lakstu

spilventiņus), kā vietēju ādas kairinātāju; kosmētikā izmanto atsvai-

dzinošiem, smaržīgiem līdzekļiem (lavandu spirtu — Spiritus Lavan-

dulae v. c).
Tautas medicīnā lielo pie gremošanas traucējumiem, meteorisma,

vēdera sāpēm, pie nervozitātes, bezmiega, galvas reiboņiem (ziedu vai

lakstu uzlējumu); ārīgi lieto arī

pie iesnām (iepilina degunā la-

vandu eļļu), pie angīnas, rīkles

iekaisumiem (ziedu uzlējumu ska-

lošanai).
Uzlējumam uz l glāzi verdoša

ūdens ņem U/2 tējkarotes (2—3 g)

drogas, ļauj 10—15 minūtes ievil-

kties, izkāstu lieto pa 'A—'A glāzei
3—4 reizes dienā.

Lavandu darbība ir nomierinoša,

antiseptiska, sāpes remdinoša, vie-

tēji kairinoša, tās sekmē gremoša-
nas dziedzeru darbību.

Lavandas ir dažādu aromātisku

līdzekļu sastāvdaļa, tas plaši iz-

manto parfimērijas rūpniecībā. Tās

ir insekticīds augs un noder odu

atbaidīšanai (eļļa).

LAVĀTERAS, TIRINGAS — LA-

VATERA THURINGIACA L.

Droga: Lavāteru saknes — Ra-

dix Lavaterae

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs

30—120 (200) cm augsts, ar

zvaigžņmatiņiem. Lapas pamīšus,
vienkāršas, staraini daivainas (dai-

vas 3—5), 4—lo cm garas un pla-
tas, ar matiņiem un zobainu malu.

Pielapes ātri nobirst. Ziedi skrajos
ķekaros vai arī pa vienam lapu

žākiēs. Ārkausa lapas 3, tās ar ma-

tiņiem un pie pamata saaugušas.

127. att. Tīringas lavateras — La-

vatera thuringiaca L.
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Kauslapas 5, ar matiņiem. Vainaglapas 5, rožainas, 2—4,5 cm garas,

galotne ar jomu, nadziņš ar matiņiem. Putekšņlapu daudz, putekšņ-
lapu kātiņi saauguši stobriņā, stobriņš ar gariem matiņiem. Augļ-
lapu daudz. Sēklotne 1, augšēja, drīksnas pavedieuveidīgas. Skald-

auglī 20—23 riekstiņi, t. i., tik, cik augļlapu, skaldcņi kaili. (127. att.)
Aug pļavās, upju krastmalās, ceļmalas, sētmalēs, dārzos. Vietu-

mis, piemēram, Daugavas krastos, bieži. Zied no jūnija lidz sep-
tembrim.

Izmanto saknes, kuras ievāc rudenī vai pavasarī. Saknes nomazgā
aukstā ūdenī un tad apvītina; pēc tam sagriež (par 1,5 cm resnākās

saknes var pārgriezt arī šķērsām). Žāvē īpašās kaltēs vai krāsnī,

temperatūra nedrīkst būt augstāka par 40 °C. Dažreiz izmanto arī

lapas un ziedus.

Sastāvs. Gļotvielas, alkaloīdi (zīmes). Nav cietes (M. Varlakova;
alteju saknēs cietes ir vairāk nekā gļotviclu). Lapās askorbīnskābe

(ziedu laikā ap 200 mg%).
Lieto tautas medicīnā pie klepus, elpas ceļu iekaisumiem, pie aiz-

smakuma, pie galvas un kaulu sāpēm saaukstēšanās gadījumos, pie

gremošanas trakta iekaisumiem (sakņu novārījumu), pret caureju,

pie vēdera sāpēm (ziedu uzlējumu), kā asinstīrītāju līdzekli pie skro-

fulozes, dažādiem ādas izsitumiem (sakņu novārījumu — uz 1 glāzi
ūdens ņem i ēdamkaroti sakņu, pavāra 15 minūtes, ļauj stāvēt, kamēr

atdziest, lieto pa 1 ēdamkarotei ik pēc 3—4 stundām, bērni lieto pa
1 tējkarotei); ārīgi lieto pie strutojošām brūcēm, čūlām, ēdēm, furun-

kuļiem (uzliek svaigas vai saplaucētas lapas), pie locītavu un mus-

kuļu sāpēm saaukstēšanās gadījumā, pie reimatisma, podagras
(ziedi — sausu lapu pulveri sajauktu 1: 1 ar sviestu vai vazelīnu;

svaigu vai sasautētu lapu apliekamos), pie mutes, deguna, dzimum-

orgānu gļotādas iekaisumiem (sakņu novārījumu skalošanai).
Lavateru darbība ir pretiekaisuma, apvelkoša, mīkstinoša, sāpes

remdinoša. Lavateru saknes var aizstāt alteju saknes.

Novārījumam uz 200,0 g ūdens ņem 8,0 g sakņu; lieto pa ēdam-

karotei (bērni pa tējkarotei) ik pēc 3—4 stundām.

LAVSONIJA, HENNAS — LAVVSONIA INERMIS L.

Droga: Hennas lapas — Folia Ffennae, Folia Lawsoniae

Krūms. Stumbri ap 3 m gari. Lapas pretējas. Ziedi divdzimumu,

aktinomorfi, četrlocekļu, bāli zaļi vai rožaini, ar patīkamu smaržu.

Aug Austrālijā, tropiskajā Āfrikā, Āzijā, Vidusjūras piekrastē.

Kultivē Kaukāzā.

Izmanto lapas.
Sastāvs. Antiseptiska krāsviela lausons (naftohinona atvasinā-

jums).

Lieto ārīgi pie diatēzēm, ekzēmām u. c. grūti ārstējamām ādas

slimībām (lapu pulveri); pret matu izkrišanu, matu krāsošanai (hen-

nas krāsa ir ļoti izturīga); kāju, roku nagu krāsošanai higiēniskos
nolūkos.
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LAZDAS, PARASTAS — CORYLUS AVELLANA L.

Drogas: Lazdu rieksti — Nux Avellanae

Lazdu ziedi — Flores Coryli avellanae

Lazdu mizas — Cortex Coryli avellanae

Lazdu lapas — Folia Coryli avellanae

Vasarzaļš krūms, vienmājnieks. Stumbri I—71 —7 m augsti. Lapas pa-
mišus, vienkāršas, veselas, 6—12 cm garas, 5—9 cm platas, mala

nevienādi zobaina, pielapes drīz nobirst. Ziedi viendzimuma. Vīrišķo
ziedu spurdzes ap 5 cm garas, parasti 2—4 vienkopus; ziedi pa vie-

nam seglapu žākiēs, bez apziedņa, ar 2 pieziedlapām, kas saaugušas
ar seglapu, putekšņlapas 4, šķeltas (tāpēc šķiet 8), putekšnīcu galā
matiņu pušķi. Sievišķie ziedi sēdoši, pa 2—5 apmēram 5 mm garā
pušķī, kas atgādina pumpuru; apziednis neuzkrītošs, saaudzis ar

sēklotni, augļlapas 2, sēklotne apakšēja, drīksnas 2, purpursarkanas.
Rieksts 1,5—2 cm garš. (128. att.)

Aug jauktos mežos, upju krastos, gravās. Bieži. Zied martā,

aprīlī pirms lapu plaukšanas.
Izmanto augļus riekstus, vīrišķās ziedkopas resp. putekšņus, mi-

zas, koksni, lapas.

Sastāvs. Putekšņos globulīni, peptoni, vasks, rūgtvielas, holesterīns,
saharoze (14,7%), ksantīns, hipoksantīns, guanīns, adenīns (?). Riek-

stos — eļļa (50—60%), fitosterīns (0,5%), proteīns korelīns, tannīdi

(zaļos riekstos un vīkalā līdz 30%), saharoze (2—5%), tiamīns (0,4—
9 mg%), tokoferoli, biotīns. Lapās glikozīds miricitrozīds, ēteriskās

eļļas, miecvielas, karotini, askorbīnskābe (ap 200 mg%). Mizā miec-

vielas (8—10%), flobafēni, lignocerilspirts, betulīns, rūgtvielas, alka-

loīdi (zīmes).

Lieto ārīgi pie ekzēmām, neirodermītiem, streptodermijas, kašķa

un citām ādas slimībām (koksnes sausās pārtvaices produktus).
Tautas medicīnā lieto pie organisma vispārēja vājuma, mazasinī-

bas, pie reimatisma (riekstu ko-

dolus resp. sēklas ar medu), kā

diurētisku līdzekli (lapu uzlē-

jumu), pie nieru un žultspūšļa
akmeņiem, piena sekrēcijas pa-

lielināšanai, kā vieglu caurejas
līdzekli, pie meteorisma (riekstu
kodolus), kā sviedrēšanas un

asinstīrītāju līdzekli pie dažā-

diem ādas izsitumiem (vīrišķo
ziedu spurdzes), pie malārijas
(mizas novārījumu vai tin-

ktūru), pie caurejas (negatavu
augļu novārījumu), pie plaušu
tuberkulozes, asiņainām krēpām

128. att. Parastās lazdas —Co-

rylas avellana L.
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(pumpuru tēju, sasmalcinātus augļus ar ūdeni), pie epilepsijas (riek-
stu eļļu), pie priekšdziedzera hipertrofijas (lapu novārījumu), pie vēnu

paplašināšanās, periflebītiem, kājas stilba čūlām, hemorāģijām (riek-
stu ēteriskās eļļas); cērmju izdzīšanai (riekstu eļļu); ārīgi lieto pie
mutes un rīkles gļotādas iekaisumiem (zaļo riekstu vīkala lapu novā-

rījumu skalošanai), pie apdegumiem (sasmalcinātus riekstus ar olas

baltumu), matu kopšanai (ieziež galvas ādu ar riekstu eļļu, lai mati

labāk augtu).
Lapu vai mizu uzlējumam uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdam-

karoti drogas (dienas deva).

LĒDZERKSTES - CIRSIUM OLERACEUM (L.) Scop

Droga: Lēdzerkstu lak-

sti — Herba Cir-

sti oleracei

Daudzgadīgs lakstaugs.
Stumbrs 50—150 cm garš,
dobs. Lapas pamīšus, vien-

kāršas, olveidīgas vai elip-
tiskas, veselas (augšējās),
daivainas vai šķeltas (apak-
šējās), skaujošas, 7 (12)—20
(36) cm garas, 10—14 cm

platas, mala ar mīkstiem dze-

lonīšiem. Ziedi divdzimumu,

aktinomorfi, 2,5—4 cm garos
kurvīšos; pie kurvīša pamata
vairākas palielas augšlapas,
kas pārsniedz kurvīti. Vī-

kala lapas vairākās rindās

jumstiņveidīgi, ārējām galā
dzelonis. Kurvīša gultne ar

plēkšņlapiņām. Kauslapu nav,

to vietā vairākās rindās

plūksnaini matiņi. Vainagla-

pas 5, vainags stobrveidīgs,

dzeltenīgi balts vai zaļgans.

Putekšņlapas 5. Augļlapas
2. sēklotne apakšēja. Auglis
sēklenis ar lidmatiniem.

(129. att.)

Aug mitrās pļavās, krū-

mājos, mežmalās. Bieži.

Zied no jūnija līdz sep-
tembrim.

Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā tā-

pat kā usnes.

129. att. Lēdzerkstes — Cir-

sium oleraceum (L.) Scop.
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LEONTICE, SMIRNOVĄ — LEONTICE SMIRNOWII Trautv.

Droga: Leontices sakneņi — Rhizoma Leontices

Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi gumveidigi. Stumbrs 30—50 cm

gars. Lapas staraini saliktas, viena pie stumbra pamata, otra pie galot-
nes. Ziedi divdzimumu, sešdaļīgi. Augļlapas 2, auglis pogaļa.

Aug Gruzijā. Endēms. Zied februāri, marta.

Izmanto sakneņus.
Sastāvs. Alkaloīdi leontamīns, ieontidīns, leontīns, lupanins, pahi-

karpīns, metilcitizīns, tascīns.

Lieto pie kuņģa vājas sekrēcijas kā rūgtvielu Extr. Leontices sic-

cum pa I tabletei (0,5) pirms ēšanas.

LĒPES, DZELTENĀS — NUPHAR LUTEUM (L.) Sm.

Droga: Lēpju sakneņi — Rhizoma Nuphari
Daudzgadīgs ūdens augs. Sakneņi s—o cm resni. 1—1.5 m gari.

Lapas vienkāršas, veselas, ādainas vai plānas, caurspīdīgas (apak-

šējās), ieapaļas vai apaļas, 15—25 cm garas un platas, pamats sirds-

veidīgs vai strupi bultveidīgs, mala gluda vai viļņaina (apakšējām),
augšējās peldošas. Ziedi lapu žākiēs pa vienam pat vairāk nekā 1 m

gara kāta galā, 4—5 cm diametrā. Kauslapas 5, dzeltenas, ārpusē pie

pamata zaļganas, trīs četras reizes garākas nekā vainaglapas. Vai-

naglapu daudz, tās dzeltenas, vainags aktinomorfs. Putekšņlapu daudz.

Augļlapu daudz, sēklotne augšēja, daudzcirkņu, drīksna sēdoša, ar

(5) 10—20 stariem, kas nesniedzas līdz diska malai. Auglis sulīgs,
nogatavojas zem ūdens. (Sk. 111 tabulu.)

Aug lēni tekošos un stāvošos ūdeņos. Bieži. Zied no jūnija
līdz augustam.

Izmanto sakneņus, saknes, lapas, ziedus un augļus. Sakneņus
ievāc sākot no jūlija, augusta līdz vēlam rudenim. Vēlā rudenī sak-

neņus vieglāk ievākt, jo lēpju augtenēs tad bieži vien ūdens nokrītas

vai pat izžūst. levāktos sakneņus notīra no lapām, saknītēm un pie-
saknēm un sagriež nelielos gabalos. Žāvē bēniņos vai nojumēs iz-

klātus plānā kārtā. Sakneņu gabaliem jābūt 10 cm gariem. I cm res-

niem, brūngani pelēkiem, lauzumā pelēki iedzelteniem, ar saldenu

smaržu un rūgtenu garšu. Drogai jāsatur vismaz 0,3—0.45% alka-

loidu. Lēpju sakneņus apstrādājot, žāvējot un iesaiņojot, jāievēro no-

teikumi, kas paredzēti darbam ar indīgajām drogām.
Sastāvs. Nufarīns (0,3—0,8%; tas ir 3 sēru saturošu alkaloidu —

nufleīna, tiobinufaridīna un neotiobinufaridīna maisījums), ciete, tan-

nīdi, rūgtvielas, sveķi, metaarabīnskābe, saharoze. Ziedos kāds gliko-
zīds ar uzpirkstīšu glikozīdiem līdzīgu darbību. Sēklās ciete. Sastāvs

samērā maz noskaidrots.

Lieto pie akūtām un kroniskām trihomonozēm (arī tad, ja ir gram-
pozitīvās baktērijas un sēnes), kā pretapaugļošanās līdzekli (Lute-
nurinum — dzelteno lēpju alkaloidu hidrohlorīdu).

Tautas medicīnā lieto pie plaušu tuberkulozes, drudža, pie gremo-
šanas trakta, nieru, urīnpūšļa, urīncelu iekaisumiem (visa auga vai

sakneņu un sakņu novārījumu); pie bezmiega; dzimumsfēras traucē-

jumiem — impotences, frigiditātes, paaugstinātas uzbudinātības, sāpī-

gām polūcijām naktī (ziedu uzlējumu vai novārījumu — uz 1 / ūdens

ņem 2 ēdamkarotes ziedu, uz lēnas uguns vai ūdens vannā pavāra
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10 minūtes, Jauj V2stundu ievilkties, lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes

dienā; šādu uzlējumu lieto arr ārīgi, sk. tālāk), pie pārlieku asiņo-

jošām menstruācijāVm; pret caureju; ārīgi lieto pie reimatisma, podag-
ras u. c. (ziedu novārījumu vannām, apmazgāšanai; 3 ēdamkarotes

sausu vai svaigu ziedu sasautē verdošā ūdenī, ieliek marles maisiņā

un uzliek sāpīgajām vietām), pie ādas iekaisumiem (sasmalcinātas
svaigas lapas), pret galvas sāpēm (uzklāj svaigas lapas uz galvas),
matu audzēšanai (sakņu novārījumu alū).

Lēpju saknes ir aktīvs prettrihomonu, baktericīds (pret grampozitī-
vajām baktērijām), fungicīds (pret Candida ģints u. c. sēnēm) un

spermatocids līdzeklis, tam ir pretiekaisuma, sāpes remdinoša, savel-

koša, mīkstinoša, diurētiska, žultsdzinēja un piena sekrēciju veicinoša

darbība. Augļi un ziedi ir nomierinošs un miega līdzeklis.

Lutenurinum lieto 0,5% emulsijas veidā, pulveri, globulas un putas
veidojošas tabletes. Uzglabā fumšā, sausā vietā.

Lutenurīna globulas vai tabletes ievada makstī s—lo5—10 minūtes

pirms dzimumakta. Putas veidojošās tabletes pirms lietošanas jāsa-
mitrina ūdenī. In vitro pierādījies, ka tās nonāvē spermatozoīdus at-

šķaidījumā 1 : 1000—1 :10 000.

Ginekoloģijā (pret trihomonozem v. c.) lieto vietēji 0,5% lutenu-

rīna emulsiju vai 0.1—0,5% šķīdumu ūdenī, kā arī globulas. Šķīdumu

gatavo destilētā ūdenī. Maksts sienas noslauka no gļotām ar sausu

vates tamponu, pēc tam ieziež ar 0,5% emulsiju, bet cervikālo ka-

nālu — ar 0,5% preparāta šķīdumu. Pēc tam maksti ieklāj 5% emul-

sijā samērcētu tamponu un atstāj 12—24 stundas. Uretrų apmazgā
ar 0,5% lutenurīna šķīdumu, kas atšķaidīts 5 reizes ar 0.5—1% no-

vokaīna šķīdumu. Procedūru izdara ārsts katru dienu vai ik pārdienas
atkarībā no slimības smaguma, kā arī no tā, kā slimniece preparātu
panes. Globulas lieto kā palīglīdzekli procedūru starplaikos. Pirmais

ārstēšanas kursa — 10—20 dienas. Atkārtotus kursus izdara, tiklīdz

beigušās menstruacijas, pie tam vismaz 3 reizes. Ja parādās hiper-
emija, maksts un citu dzimumorgānu gļotaini atdalījumi, preparāta
lietošanu uz laiku pārtrauc. Preparātu parasti labi parres, taču ir

zināmi arī individuālas nepanesības gadījumi.
Šķīdumu no pulvera gatavo tieši pirms lietošanas. Jāsargās, lai

pulveris nenokjūtu uz gļotādām, jo saputekļotā stāvoklī tas var izrai-

sīt iekaisumus.

Homeopātijā izmanto svaigus sakneņus (Mtiphar luteum).
Dzelteno lēpju sakneņu novārījums iedarbojas uz dizentērijas nū-

jiņām (Tihonova).
Lutenurīns, ievadīts vēnā vai muskulī, paslābina skeleta muskula-

tūru (kurārei līdzīga darbība); atšķaidījums 1 : 1000 izraisa gļotādas
hiperemijų, tūskas; tinktūra mazās devās uzbudina, lielās — nomāc

centrālo nervu sistēmu (izmēģinājumi ar dzīvniekiem).

LESPEDEZA, DIVKRĀSAINĀ — LESPEDEZA BICOLOR Turcz.

Vasarzaļš krūms. Stumbri 1—1,5 m gari. Lapas pamīšus, trīssta-

raini saliktas. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, sarkani vai sārti violeti.

Vainaglapas 5, vainags tauriņveidīgs. Auglis pāksts ar I sēklu.

Aug plašās audzēs Ķīnā, Japānā, Pieamūras apgabalā, Sahalīnā.

Pie mums audzē kā dekoratīvu augu. Ziemeļamerikā kultivē kā me-

dus augu. Sausumizlurīgs un salcietīgs.
Izmanto ziedošus lakstus.
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Sastāvs. Konstatētas 12 vielas ar flavonoīdu dabu (lapās 670 mg%),
no tām identificēts kvercetīns, kempferols, trifolīns, izokvercitrīns, les-

pedins, orientīns, homoorientīns, saponaretīns; proteīni (14%), kalcijs,
fosfors, silīcijs, karotini (125 mg%), askorbīnskābe (170 mg%).

Lieto tautas medicīnā kā diurētisku līdzekli.

Augs izraisa interesi ar lielo flavonoīdu daudzumu. Summārie fla-

vonoīdi maz toksiski, tie normalizē slāpekļa vielu maiņu (veseliem
dzīvniekiem un arī pie nieru nepietiekamības), pastiprina diurēzi un

urīnvielas izdalīšanos, samazina cukura daudzuma līmeni asinīs (iz-
mēģinājumi ar dzīvniekiem; Guļajevs, 1970.). Ķīnā lespedezas ziedus

lieto pārtikā. Lespedeza capitata Michx. lakstu tinktūru Lespenephrilum
lieto pie akūta un kroniska nefrīta, aterosklerozes (ražo aizrobežas

zemēs). Satur flavonoīdus kvercetolu, kempferolu, lespedīnu, mirice-

tolu, rukrolu.

LICIJAS — LYCIUM L.

Vasarzaļi krūmi. Stumbri I—3 m gari. Lapas vienkāršas, veselas,

pušķos, uz jaunajiem dzinumiem pamīšus, lapas gals īsi smails vai

strups, mala gluda. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi. Kauslapas 5, ap-
mēram līdz pusei saaugušas, kauss ap 0,5 cm garš, kausa zobiņi ne-

vienādi. Vainaglapas 5, gaiši violetas vai purpursārtas, I—2 cm ga-
ras, saaugušas. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Aug-
lis spilgti sarkana, 0,8—1,5 cm gara sulīga oga.

Audzē kā krāšņuma augus. Reti. Zied no jūnija līdz septem-
brim.

Ķīnas licijas — Lycium chinense Mill.

Zari nokareni vai guloši, bez ērkšķiem. Lapas plati lancetiskas,

olveidīgas vai gandrīz rombiskas, 1—3,5 cm platas, spilgti zajas,
pēkšņi sašaurinās kātā. Ziedi parasti pa vienam. Ogas galā ar iedo-

bīti. Dzimtene Austrumāzija.

Izmanto ziedošus lakstus, sakņu mizas, lapas, augļus.
Sastāvs. Licīns, betaīns, holīns, proteīni, taukvielas, silicijskābe,

atropīns. Izteikta pretaudzēju aktivitāte.

Lieto tautas medicīnā (Ķīnā) pie audzējiem (lapu, sakņu mizu

novārījumu vai uzlējumu, vienreizējai devai ņem 5—20 g drogas;
lieto ari augļu izvilkumu vīnā, vienreizējai devai ņem 2—4 g augļu).
Augs izraisījis interesi ar pretaudzēju aktivitāti.

Svešās licijas — Lycium barbarum L.

(Lycium halimifolium Mill.)

Droga: Liciju laksti — Herba Lycii
Zari nokareni, stīgojoši, parasti ar ērkšķiem. Lapas lancetiskas

vai eliptiskas, 3—lo cm garas, 0,8—2,5 (3) cm platas, pelēki zaļas,

pamazām pāriet kātā. Ziedi pa I—s1 —5 (130. att.). Dzimtene Vidusjūras
apgabals.

Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots. Atrasti alkaloīdi.

Lieto tautas medicīnā pie elpošanas orgānu saslimšanām (tin-

ktūru).



377

LIEPA, ZIEMAS — TILIA CORDATA Mill.

Droga: Liepu ziedi — Flores Tiliae

Vasarzaļš koks, retāk krūms. Vainags plašs, blīvs. Stumbrs līdz

25 (30) m augsts, miza jaunībā gluda, vēlāk rievaina. Lapas pamī-

šus, vienkāršas, veselas, plati olveidīgas, 2—B cm garas un apmēram
tikpat platas, kailas, tikai apakšpusē dzīslojuma stūros rūsganu ma-

tiņu pušķi; mala vienkārt vai divkārt sīki zobaina, pamats asimet-

riski sirdsveidīgs, kāts kails. Ziedi smaržīgi, pa 5—7 (11) dihāzijos,
ziedkopas seglapa 3—7 cm gara, kaila, spārnainā daļa parasti nesnie-

dzas līdz ass pamatam. Kauslapas 5, ar matiņiem. Vainaglapas 5,
bāli dzeltenas, 4—6 mm garas. Putekšņlapu daudz, tās saaugušas
5 pušķos (sastop ari staminodijas). Augļlapas 5, sēklotne augšēja,
irbulis 1, drīksna piecstaraina. Riekstiņš 4—5 mm diametrā, ar mati-

ņiem. (130. att.)
Aug mežos, apdzīvotu vietu tuvumā. Bieži. Zied jūnijā, jūlijā.
Izmanto ziedus. levāc kopā ar ziedkopas seglapu, vislabāk sau-

lainā laikā, kad nožuvusi rasa. Lietainā laikā ievākti, kā arī rasaini

ziedi izžūstot nomelnē, bet seglapas kļūst brūnganas. Žāvē ēnainā

vietā laukā vai labi vēdināmā telpā. Temperatūra nedrīkst būt aug-
stāka par 25—30°. Izžāvētajiem ziediem jābūt gaiši dzeltenā krāsā,
bet seglapām — gaiši za]ā.

Drogā nedrīkst būt ziedkopu ar nobrūnējušām seglapām vairāt-:

par 4%, ziedkopu, kur aizmetušies augli, vairāk par 2%, bojātu seg-

lapu vairāk par 2%, atsevišķu ziedu vai ziedkopu bez seglapām vai-

rāk par_ls%.
Sastāvs. Ziedos ēteriskās e]Įas (0,05%), tajās ir alifātisks spirts

farnezols; glikozīds tiliacīns, flavonoīds hesperidīns, saponīni (zīmes),
gļotvielas (galvenokārt pieziedlapā), miecvielas, rūgtvielas, askorbīn-

skābe, karotini, cukuri, vasks. Lapās ir miecvielas, karotini, askor-

bīnskābe (150—300 mg%). Mizā triterpēns tiliadīns. Fitoncīdi. Plat-

lapu liepu lapās ir p-amirīns.
Lieto kā sviedrēšanas un diurētisku līdzekli (ziedu uzlējumu), pie

meteorisma (koksnes pulveri); ārīgi lieto pie mutes un rīkles gļot-
ādas iekaisumiem, stomatītiem, laringīta, pie angīnas (ziedu novārī-

jumu skalošanai), mīkstinošām kompresēm, sejas ādas un matu kop-
šanai.

Tautas medicīnā lieto pie drudža un klepus, bronhītiem, iesnām
saaukstēšanās gadījumos, pie kuņģa un zarnu spazmām, pret caureju,
pie aknu slimībām, pie nervozitātes, epilepsijas, krampjiem, ģīboņiem
(ziedu uzlējumu), pie zarnu gāzēm un nepatīkamām atraugām (kok-
snes pulveri pa tējkarotei 3 reizes dienā, uzdzerot ūdeni), pie nieru

iekaisumiem, sāpēm urīnizvadkanālā (lapu novārījumu), pie urīnsmil-

tīm (ziedu uzlējumu), kā asinstīrītāju līdzekli pie dažādiem ādas iz-

situmiem; ārīgi lieto pie apdegumiem (kambija slāni, kas ir starp
mizu un koksni; sasmalcinātus svaigus pumpurus un jaunas lapas),
pie ievainojumiem un čūlām (sasmalcinātas jaunas lapas, jaunu mizu

novārījumu), pie krūšu dziedzeru iekaisuma (sasmalcinātas jaunas
svaigas lapas vai pumpurus), pret galvas sāpēm (apsien ap galvu
lapas), pret nervozitāti (ziedu vannas; nervoziem cilvēkiem ieteic

uzturēties zem ziedošām liepām), vasaras raibumu nodzīšanai (ziedu
ekstraktu), matu spēcināšanai (mazgā matus ziedu novārījumā; dzer

liepu sulu tāpat kā bērzu sulu pa ēdamkarotei vairākas reizes dienā),
pie hemoroīdiem, podagras, locītavu reimatisma, augoņfem (jaunu
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130. att. Svešās līcijas — Lycium barbarum L. (pa kreisi), ziemas

liepas — Tilia cordata Mill. (pa labi).

mizu novārījuma, sautētu ziedu vai lapu kompreses — 3—4 karotes

sasmalcinātu lapu sasautē verdošā ūdenī, ieliek marlē un uzliek

sāpīgajām, iekaisušajām vietām), pret deguna asiņošanu (sēklu pul-
veri ieliek nāsīs).

Ziedu uzlējumam uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 10—15 g (1—2

ēdamkarotes-), ziedu drogas, ļauj apmēram 20 minūtes ievilkties, dzer

pa I—2 glāzēm karstu- (sviedrēšanai).
Skalošanai uz 20Q g ūdens ņem 20 g ziedu drogas (pieliek 5 g

sodas).

Liepu ziedus lieto arī homeopātijā.
Liepu ziedu uzlējumam ir izteikti baktericīda, pretiekaisuma, sā-
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131. att. Parastas ligzdenes — Ne-

ottia nidus-avis (L.) Rich.

pes remdinoša, sekretolitiska, spaz-
molītiskā, nomierinoša, diurētiska

un sviedrējoša darbība. Liepu ziedi

ir viens no visvecākajiem sviedrē-

šanas līdzekļiem.

Liepas atveseļo apkārtnes atmo-

sfēru, jo satur aktīvus fitoncidus.

Tās ir ļoti labs nektaraųgs, liepu
ziedu medus satur dažādus vitamī-

nus un ir labs ārstniecības līdzeklis.

Loti bieži pie mums audzē v a -

sarās jeb pla 11 ap u liepu —

Tilia platyphyllas Scop. un Ho-

landes liepu — T. vulgaris
Hayne (= T. cordala Mill. x T. pla-
typhytlos Scop.). So liepu ziedus

izmanto tāpat kā ziemas liepas
ziedus.

LIGZDENES, PARASTAS — NE-

OTTIA NIDUS-AVIS (L ) Rich.

Daudzgadīga, bezhlorofila orhi-

deja. Gurni resni, izveido «ligzdu».
Stumbrs 25—45 cm augsts, stāvs, brūngans, tāpat kā plēkšņveidīgās,
3—5 cm garās lapas. Ziedi divdzimumu, brūngani, 9— IX cm garos
ķekaros. Apziedņa lapas 6, 3—6 mm garas, apziednis ar 2 daļās šķeltu
lūpu, bez pieša. Putekšņlapa L Augļlapas 3, sēklotne apakšēja, taisna.

Pogaļa viencirkņa, sēklas ļoti sīkas (131. att.)
Aug ēnainos skuju koku un jauktos mežos. Ne bieži. Zied

maijā, jūnijā.
izmanto visu augu. Lakstus ievāc maijā, jūnijā, gurnus — rudenī.

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie malārijas (lakstu uzlējumu); ārīgi lieto

pie strutojošām brūcēm (uzliekot sasmalcinātas auga daļas, brūce

labi attīrās no strutām), pret zobu sāpēm .(uzliek zobam sasmalci-

nātu augu), cērmju izdzīšanai (gurnu uzlējumu).

LIGUSTRI, PARASTIE — LIGUSTRUM VULGARE L.

Droga: Ligustru lapas — Folia Liguslri

Vasarzalš krūms. Stumbri līdz 2 m gari. Lapas pretējas, tumši

zajas, vienkāršas, veselas, gareni lancetiskas vai eliptiskas, 2—7 cm

garas, 0,5—2 cm platas, kailas vai matiņi uz galvenās dzīslas, mala

gluda, gals un pamats smails. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, dzel-

tenīgi vai balti, smaržīgi, ap 9 cm garās, blīvās skarās. Kauslapas L
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Vainaglapas 4, ap 0,5 cm garas. Putekšņlapas 2. Augļlapas 2, sēk-

lotne augšēja. Augļi melnas ogas.
Audzē kā dekoratīvu augu. Bieži. Zied jūnijā. Dzimtene Dien-

videiropa.
Izmanto lapas, ziedus, augļus.
Sastāvs nav noskaidrots. Ziedos ligustrīns, glikozīdi, saponīni,

miecvielas.

Lieto tautas medicīnā pie cingas, caurejas, drudža (ziedu un lapu
tinktūru, uzlējumu — uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 2 tējkarotes
sausu lapu vai ziedu, ļauj I—2 stundas ievilkties, lieto pa ēdamka-

rotei 3 vai 4 reizes dienā), kā caurejas līdzekli (augļus); ārīgi lieto

pie mutes gļotādas iekaisumiem, augoņiem (uzlējumu skalošanai).

LIKVIDAMBARS, AUSTRUMU — LIQUIDAMBAR ORIENTALIS
Mill.

Alūžzaļš, platānai līdzīgs koks. Lapas pamīšus, trīsstarainas vai

piecstarainas. Ziedi sīki, neuzkrītoši, galviņām līdzīgos pušķos. Aug

Sīrijā, Mazāzijā, Turcijā. Kultivē kā dekoratīvu augu.
Izmanto koksni. No iegriezumiem koksnē iztek balzams (Styrax de-

puratum), kura veidošanās ir patoloģiska.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas, tajās kanēļskābe un tās esteris stiracīns,

sveķveidīga viela stirols, (2 —3%), spirti (daļēji saistīti ar kanēļ-

skābi), vanilīns u. c.

Lieto pie elpošanas orgānu saslimšanām (Anglijā, Francijā), ārīgi
lieto brūču dziedināšanai (stiraksa balzamu — Balsamutn Styracis),
pie ādas slimībām, arī inhalācijām, kā iedarbīgu antiparazitāru līdzekli

(pie kašķa, pret utīm).

LILIJAS — LILIUM L.

Daudzgadīgi sīpolaugi. Sīpoli ar daudzām sulīgām zvīņlapām, kas

jumstiņveidīgi sedzas. Lapas vienkāršas, veselas, gareni lancetiskas,
mieturos pa 5,6, stumbra augšda|ā arī pamīšus, apakšējās līdz 10 cm

garas. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi. Apziedņa lapas 6, divi gredze-
nos. Putekšņlapas 6, divi gredzenos. Augļlapas 3, sēklotne augšēja.

Auglis pogaļa.
Izmanto sīpolus, lapas, ziedus.

Sastāvs nav noskaidrots.

Baltas lilijas — Lilium candidum L,

Droga: Balto liliju ziedi — Flores Liliorum

Stumbri 60—120 cm gari. Sīpoli balti vai dzelteni. Ziedi balti

smaržīgi, pa 5—20 ķekarā.
Kultivē kā krāšņuma augu. Bieži. Zied jūnijā, jūlijā.
Lieto tautas medicīnā pie tūskām, aizdusas, ja cēlonis gļotu sa-

strēgums bronhos (sīpolu spirta tinktūru), kā tonizējošu līdzekli

(ziedu uzlējumu), pie epilepsijas (ziedu putekšņus); ārīgi lieto pie
iekaisušiem sapampumiem (sasmalcinātus sīpolus), pie muskuļu un

«kaulu sāpēm», krampjiem (ziedu un lapu eļļu sāpīgo vietu ierīvē-

šanai
— uz

3A glāzēm saulpuķu eļļas ņem 2 ēdamkarotes lapu un

2 ēdamkarotes ziedu, nostāvina 3 nedēļas saulē).

Homeopātijā izmanto visu ziedošo augu (Lilium album).
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Martagona lilijas — Lilium martagon L.

(Daugavas lilijas)

Stumbrs 30—90 (100) cm garš. Sīpols līdz 5 cm diametrā. Ziedi

nedzidri rožaini, pa 3—lo stumbra galotnē ķekarā. Apziedņa lapas
atliekušās, putekšnīcas violetas.

Aug kaļķainās augsnēs, meža pļavās, krūmājos. Reti. Diezgan
bieži kultivē kā krāšņuma augu un vietām no dārziem, kapsētām

pārgājušas savvaļā. Zied jūnijā, jūlijā.
Lieto tautas medicīnā pie trīcēm, pret garīgu depresiju, grūtsir-

dību (sīpolu uzlējumu), pie aknu un žultspūšļa saslimšanām (ziedu

novārījumu), pie dzeltenās kaites (visa auga sulu), kā diurētisku

līdzekli; ārīgi lieto pie apdegumiem (uzklāj svaigas lapas, lai no-

vērstu iekaisumu), brūču dziedināšanai (sīpolu sulu vai visa auga

sulu), pie zobu sāpēm (sīpolu uzlējumu).

Tīģeru lilijas — Lilium tigrinum Ker-Gawl.

Stumbri līdz 120 cm gari. Ziedi oranžsārti ar tumšākiem planku-
miņiem, ap 10 cm gari, nolīkuši, bez smaržas, iekšējās apziedņa la-

pas vidū visplatākās. Lapu žāklēs melnas vairvasiņas.
Audzē kā krāšņuma augu. Bieži. Zied jūlijā, augustā.
Lieto tautas medicīnā kā dzemdes līdzekli (ziedošu augu). Visu

ziedošu augu (Lilium tigrinum) izmanto arī homeopātijā.

Vairvasiņu lilijas — Lilium bulbiferum L.

Droga: Vairvasiņu liliju ziedi — Flores Lilium bulbiferum
Stumbri līdz 90 cm gari. Lapu žāklēs melnas vairvasiņas. Ziedi

oranžsarkani, stāvi, līdz 6 cm gari, nedaudzi ķekarā; iekšējās apziedņa
lapas visplatākās augšpus vidus.

Audzē kā krāšņuma augu. Bieži. Zied jūlijā, augustā. Dzim-

tene Dienvideiropa.
Lieto tautas medicīnā pie plaušu slimībām (ziedus).

LIMONIJAS, GMELINA — LIMONIUM GMELINI VVilld.

(jurasneļķes, kermeki, statices; Statice Gmelini (Willd.) Ktze.)'

Droga: Limoniju ziedi — Flores Staticis

Limoniju saknes — Radix Staticis

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs 30—60 (80) cm garš. Lapas ro-

zetē, plati eliptiskas vai gareni otrādi olveidīgas, 15—25 (40) cm

garas, 2—7 cm platas, mala gluda, gals un pamats smails. Ziedi div-

dzimumu, aktinomorfi, blīvās vārpās, kas vairogam līdzīgā ziedkopā.
Kauslapas 5, saaugušas, violeti sārtas, paliek pie augļa. Vainagla-
pas 5, zili violetas, tikai pie pamata saaugušas. Putekšņlapas 5. Augļ-
lapas 5, sēklotne augšēja. Auglis pogaļa.

Aug solončaku augsnēs, mitros solončakos ap Volgogradu u. c.

Zied no jūnija līdz septembrim.
Izmanto ziedus, lapas, saknes.

Sastāvs. Miecvielas (17—19%), gallusskābe, elaguskābe, lakstos

glikozīds miricitrīns, alkaloīdi.

Lieto tautas medicīnā pie dizentērijas, asiņainas caurejas, pie dzem-

des un pārliekas menstruālās asiņošanas, pie akūtiem gremošanas
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traucējumiem (uz 2 glāzēm ūdens ņem 2 tējkarotes sakņu, pavāra,
Jauj 2 stundas stāvēt, lieto pa I—2 ēdamkarotēm 2—4 reizes dienā

pirms ēšanas; lieto arī sakņu pulveri); ārīgi lieto piė ekzēmām,
brūcēm (sakņu novārījumu apmazgāšanai)i

Limoniju ir savelkoša, pretiekaisuma, pretasiņošanas.

LINI — LINUM L.

Viengadīgi la-kstaugi. Stumbrs zarojas tikai augšdaļā. Lapas pa-
mīšus, vienkāršas, veselas, sēdošas vai ar īsu kātu, mala gluda, gals
un pamats smails-. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, skrajā skarā. Kaus-
lapas r>. Vainaglapas 5, brīvas, pie pamata tām dzeltens plankums.
Putekšņlapas 5. Augļlapas 5, sēklotne augšēja. Starp putekšņlapām
īsas lineāras staminodijas. Auglis pieccirkņu pogaļa.

Pļavas liniņi — Linum cathariicum L.

Droga: Liniņu laksti — Hvrba Lini cathartici

Stumbrs 5—20 cm garš 1 apas otrādi olveidīgas vai lancetiskas.

apakšējās (vai visas) pretējas, 0,5—2' cm garas, 0,3 —0,6 cm platas,
dzīsla viena. Vainaglapas- baltas, 0,4—0;5 cm garas (132. att.).

Aug pļavās, norās. Bieži. Zied jūnijā, jūlijā.
Izmanto ziedošus augus ar visām saknēm.

Sastāvs. Rūgtvicla linīns, glikozīds linamarīns, miecvielas, ēteris-

kās eļļas.
Lieto, tautas medicīnā pie tūskām, nierakmeņiem, vēdera aizcietē-

jumiem. pie diabēta (.uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti

lakstu, ļauj, I—2 stundas ievilkties, lieto pa ēdamkarotei vairākas

stundas pirms ēšanas), cērmju izdzīšanai (sēklu novārījumu).
Pļavas liniņu darbība ir spēcīgi laksatīva, diurētiska.

Sējas lini — Linum usitatissimum L.

Droga: Linu sēklas — Semen Lini

Stumbrs līdz 120 (150) cm garš. Lapas lineāri lancetiskas vai line-

āras, 2—3 cmi garas. 0j3—0,4 cm platas, dzīslas 3. Ziedi zili ( reti

balti), 1.2—1,5 cm gari. vainaglapas ar izteiktu tumšāku dzīslojumu
Sēklas plakanas, gludas, spīdīgas, 0,3—0,5 cm garas. (132. att.).

Kultivē šķiedru un sēklu ieguvei. Bieži. Zied jūnijā, jūlijā
Lini ir viens no visvecākajiem kultūraugiem — 4—5 tūkstoš gadu
pirms Būtu ēras Mezopotāmijā, Ēģiptē jau iegūst linu šķiedru.

Izmanto sēklas.

Sastāvs. Sēklās taukas eļļas (30—40%) — linolēnskābes (35—

45%), izolinolēnskātas (3%), linolskābes (25—35%), oleīnskābes

(15—20%), palmitīnskābes, stearīnskābes (8—9%) un miristīnskābes

glicerīdi; gjotvielas (5—12%), pektīnvielas, olbaltumvielas (18—33%),
glikozīds linamarīns; organiskās skābes, fermenti, askorbīnskābe, ka-

rotini. Sēklapvalkos ir augstmolekulāri savienojumi, kuru hidrolize

rodas linokafeīns, (S-oksi-B-metilglutarskābes metilēsteris, linocinama-

rīns un kāds diglikozīds Lakstos, bet it īpaši dīgstos ir

glikozīds linamarīns (to lināze šķeļ zilskābē, giikozē un acetonā).

eskuletīns, eskulīns.

Lieto pie aterosklerozes un profilaktiski (no linu eļļas iegūtu pre-
parātu Linactiioium), kā vieglu caurejas līdzekli pie kroniskiem vē-
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dera aizcietējumiem (Hnu gļotas — Mucilagn Lini); pie kuņģa pa-
augstināta skābuma (linu sēklu uzlējumu; prof. Skuja, 1973.); ārīgi
lieto pie termiskiem un apstarojumu izraisītiem ādas apdegumiem
(linetolu vai linetola ziedi — Ungtientum Linaeliioli), pie iekaisumiem

(linu miltus — Farina Lini), gineko-
loģijā (linsēklu gļotas, ja dzemdību

ceļos nav pietiekami gļotu un tie

sausi). Tautas medicīnā lieto pie kro-

niskiem vēdera aizcietējumiem (1—3

tējkarotes veselu vai sasmalcinātu

132. att. Sējas lini — Linam usitatis-

simum L. (pa labi), pļavas liniņi —

E. catharticum L.;
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sēklu aplej ar I glāzi auksta ūdens, pienu vai kompotu, ļauj 2—3

stundas stāvēt, bieži apmaisot; izdzer vakarā pirms gulētiešanas,
vai arī I—2 vai 3 tējkarotes sēklu aplej ar Q glāzēm ūdens,
īsu brīdi pavāra, ļauj 10 minūtes pastāvēt un izkāstu izlieto pa '/2 glā-
zei tukšā dušā); pie elpas ceļu iekaisumiem, krūšu sāpēm, sausa kle-

pus, astmas (sēklu novārījumu), pie urīnpūšļa un urīnceļu iekaisu-

miem, urīna aiztures, nieru iekaisumiem (sēklu novārījumu), kā diu-
rētisku līdzekli (lakstu uzlējumu — uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
1 ēdamkaroti lakstu, lieto pa ēdamkarotei 3—4 reizes dienā), pie
urīnakmeņiem, žultsakmeņiem (svaigu linu eļļu pa ēdamkarotei pāris
reizes dienā), pie prostatas dziedzera iekaisuma (sēklu novārījumu),
pie gremošanas trakta iekaisumiem, kroniskiem kolītiem, spazmām, pie
diabēta, saindējoties ar barības vielām, pie akūtaš čūlas slimības

(sēklu novārījumu), pie dizentērijas (linu eļļu pa ēdamkarotei vai-

rākas reizes dienā); ārīgi lieto pie locītavu sāpēm, ģikts, reimatisma,

lumbago, furunkuļiem, čūlām, augoņiem, aknu un nieru kolikām (sil-
došas, mīkstinošas kompreses — ieber maisiņā linsēklas, ieliek ver-

došā ūdenī vai pienā, patur s—lo minūtes, tad uzliek sāpīgajai
vietai), pie apdegumiem (linu eļļu vienādās daļās ar kaļķūdeni), pie
kolītiem (sēklu novārījuma gļotu klizmas).

Linetolu — Linaetholum lieto pa 20 ml (1,5 ēdamkarotēm) vienu

reizi dienā tieši pirms ēšanas vai kopā ar ēdienu; lieto ilgstoši ne-

pārtraukti vai kursos I—P/2 mēnešus ar 2—4 nedēļu pārtraukumiem.
Lietojot ārīgi, bojātās ādas vietas apziež ar linetolu vai 5% linetola
ziedi — Unguentum Linaetholum vienu reizi dienā un atstāj vaļēji vai

arī uz apzieduma uzliek pārsēju, kas samitrināts zivju eļļā, virsējo

pārsēju maina katru dienu, bet apakšējās vienu vai divas marles kār-

tas nemaina, tikai piesūcina ar linetolu un virsū uzliek jaunu pārsēju.
Linu miltus — Farina Lini (sasmalcinātas linu sēklas, satur 8—

10% eļļas, gļotvielas, proteīnu) aplej ar karstu ūdeni, samaisa putriņā,
to ieliek plānā maisiņā vai uzziež uz marles vai cita auduma un

uzliek iekaisušajai vietai.

Linu sēklu uzlējumu — gļotas pie paaugstināta kuņģa skābuma

lieto pa V2glāzei vairākas reizes dienā (uz 1 daļu sēklu ņem ap 30

daļas ūdens
— apmēram 1 tējkaroti sēklu uz glāzi karsta ūdens).

Visi linu sēklu līdzekļi jāgatavo tieši pirms lietošanas, jo tie ātri bo-

jājas.
Linu sēklu gļotām ir apvelkoša, pretiekaisuma, sāpes remdinoša

un viegla laksatīva darbība. Terapeitisko efektu nosaka gļotvielas un

glikozīds linamarīns, kas ir bioloģiski ļoti aktīvs un ietekmē dažādus

orgānus un orgānu sistēmas, it īpaši gremošanas trakta sekretorās

un motoriskās funkcijas; lielās devās linamarīns izraisa vispārēju ne-

mieru un salivāciju (siekalošanos). Linetols pazemina holesterīna dau-

dzumu asinīs.

LINNEJAS, ZIEMEĻU — LINNAEA BOREALIS L.

Mūžzaļš krūmiņš. Stumbrs ložņājošs, 20—120 cm garš, zari stāvi

vai pacili. Lapas pretējas, vienkāršas, veselas, 0,4—1,4 cm garas.

0,3—1,2 cm platas, ieapaļi olveidīgas, galā zobainas. Ziedi divdzi-

mumu, aktinomorfi vai zigomorfi, nokareni, smaržīgi, pa pāriem zied-

nešu galotnē. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, zilgani rožainas, ap 1 cm
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garas, vainags piltuvveidīgs. Putekšņlapas 4. Augļlapas 3, sēklotne
apakšēja. Auglis riekstiņveidīgs.

Aug ēnainos jauktos un skuju koku mežos. Pareti. Zied jūnijā,
jūlijā.

Izmanto lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie caurejas, vēdera sāpēm, pie urīna aiz-

tures, saaukstēšanās gadījumos pie sāpēm krustos, pie locītavu sāpēm,
pie nervu slimībām, pie dažādiem ādas izsitumiem kā asinstīrītāju
līdzekli (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti lakstu, ļauj 1—
2 stundas ievilkties, izkāstu lieto pa ēdamkarotei 3—4 reizes dienā

pirms_ēšanas); ārīgi lieto sāpju remdināšanai pie locītavu un mugu-
ras sāpēm (2—3 ēdamkarotes sasautētu lakstu ieliek marles maisiņā
un uzliek sāpīgajai vietai).

Linneju darbība ir diurētiska, sāpes remdinoša, tās pašķidrina
gļotas.

LIPENES, EŽADATU — LAPPULA ECHINATA Gilib.

Viengadīgs lakstaugs. Stumbri 10—40 cm gari, augšdaļā stipri za-

raini. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, apakšējās lāpstveidīgas vai

gareni eliptiskas, strupas, ar kātu un drīz nokalst; augšējās lance-

tiskas, sēdošas, ar 1 dzīslu, 2 —6 cm garas, 0,3—0,7 cm platas. Ziedi

divdzimumu, aktinomorfi, rituļos. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, zilas,

vainags stobrveidīgs, ap 0,4 cm garš, vainaga rīklīte ar 5 dzeltenām

vainadziņa zvīņām. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne augšēja.
Auglis 4 dzeloņainu riekstiņu skaldauglis.

Aug ceļmalas, nezālienēs. Ne bieži. Zied jūnijā, jūlijā.
Izmanto lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie audzējiem.

LOBĒLIJAS, UZPOSTĀS — LOBELIA INFLATA L.

Drogas: Lobēliju laksti — Herba Lobeliae

Lobēliju sēklas — Semen Lobeliae inflatae

Viengadīgs lakstaugs. Stumbri 40—70 (90) cm gari, maz zaraini,

četršķautnaini, ar matiņiem un piensulu. Lapas pamīšus, vienkāršas,

veselas, gareni olveidīgas, 2,5—7 (10) cm garas, sēdošas (augšējās)

vai ar kātu (apakšējās), mala attāli zobaina. Ziedi divdzimumu, zi-

gomorfi, pa nedaudziem skrajos ķekaros lapu žākiēs. Kauslapas 5.

Vainaglapas 5, vainags divlūpains, zili violets, ap 0,5 cm garš, uz-

pūsts. Putekšņlapas 5, putekšnīcas violetas, saaugušas stobriņā. Augļ-

lapas 2, sēklotne apakšēja. Auglis divcirkņu pogaļa.

Aug Kanādā. Kultivē Krasnodaras, Voronežas, Maskavas apga-
balā. Zied no jūnija līdz augustam.

Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Alkaloīdi (lakstos 0,1—0,3%, sēklās 0,3—0,5%) lobelīns,

lobelanīns, lobelanidīns, norlobelanīns, norlobelanidīns, lobinīns, Me-

lobanidīns I un II v. c; sēklās arī taukas eļļas.
Lieto kā elpošanas stimulatoru pie zīdaiņu asfiksijas, pēc elektris-

kās strāvas, zibens triecieniem, pie saules dūriena, saindēšanās ar
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narkotikām, tvana gāzi, pie smagām infekcijas slimībām, kā arī

diagnostikā, nosakot asinsplūsmas ātrumu (lobelīna hidrohlorīdu);
lai atradinātu no smēķēšanas (Lobesilum).

Tautas medicīnā lieto pie krampjiem, kā nervu līdzekli (lakstus),
pie astmas, klepus (lakstus, sēklas), pie garā klepus (lakstus).

Lobclini hijdrochloridum ievada intravenozi (reti muskulī), aug-
stākā vienreizējā deva 0,005 g, diennakts deva — 0,01 g.

Lobesilum lieto 7—lo dienas pa 1 tabletei (0,002 g) 4—5 reizes
dienā pirms ēšanas. Kpntrindicēts, ja ir čūlas slimības, dzijas organis-
kas pārmaiņas sirds-asinsvadu sistēmā. Drīkst lietot tikai ārsta uzrau-

dzība.

Homeopātijā izmanto visu ziedošu augu (Lobclia).
Lielās devās lobelīns izraisa vemšanu, sirds darbības paralīzi, dzi-

jas pārmaiņas elpošanā, toniski-kloniskus krampjus.

LUCERNAS — MEDICAGO L.

Daudzgadīgi lakstaugi. Lapas pamīšus, trīsstaraini saliktas, lapi-
ņas otrādi olveidīgas, garenas, pat lineāras, 0,7—2 (4,5) cm garas,
0,3—1 cm platas, gals zobains, pamats ķīļveidīgs, pielapes līdz V3
saaugušas ar lapas kātu. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, ķekaros.
Kauslapas 5. Vainaglapas 5, vainags tauriņveidīgs. Putekšņlapas 10,
viena brīva, 9 saaugušas. Augļlapa 1, sēklotne augšēja. Auglis pāksts.

Apiņu lucerna — Medicago lupulina L.

Viengadīgs vai daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs pacils vai gulošs,
15—60 cm garš. Ziedi dzelteni, vainags 0,1—0,3 mm garš. Pāksts

nierveidīga, 0,2 —0,3 cm gara, ar 1 sēklu.

Aug pļavās, laukos, pakalnos. Bieži.

Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Saponīni, olbaltumvielas, minerālvielas (kalcija šālis ap
40%), karotinoīdi, askorbīnskābe. Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā kā nomierinošu līdzekli; ārīgi lieto pret
brūču asiņošanu (sausu lakstu pulveri), pie trihomonu kolpīta (lakstu
novārījumu skalošanai).

levadot muskulī lucernu ekstraktu, pieaug protrombiną daudzums

(izmēģinājumi ar dzīvniekiem; Alijevs, 1960.).

Sējas lucerna — Medicago sativa L.

Droga: Sējas lucernas laksti — Herba Medicago saiivae

Stumbrs stāvs, 40—80 cm garš. Ziedi zili vai zaļgani zili, 0,6—

1,5 cm gari. Pāksts spirāliski sagriezusies, ar 2—4 lokiem, 0,3—0,9 cm

diametrā. (Sk. IV krāsaino tabulu.)
Aug pļavās, mežmalās, laukos. Ne bieži. Kultivē lopbarībai. Zied

no jūnija līdz septembrim.
Sējas lucerna kā kultūraugs parādās Mongolija, no turienes caur

Centrālās Āzijas un Vidusāzijas oāzēm, Vidusjūras zemēm izplatās
tālāk.

Izmanto ziedošus lakstus, lapas.
Sastāvs. Lakstos olbaltumvielas (21%), aminoskābes, amīni, lipīdi

(4,7%), sterīni, ciete, pektīnvielas, karbonskābes, fenolkarbonskābes

malonskābe, dioksimalonskābe, ketoglutarskābe, sinapskābe, ferulskābe,

kumarskābes; saharīdi slahioze, sedoheptuloze, verbaksoze v. c; triter-
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pēnsaponīni — komplicēts glikozidu maisījums (sapogenīns medika-

goskābe+glikozc, ramnoze, ksiloze, arabinoze, galaktoze, glikuron-
skābe); minerālvielas

— kalcijs (1,2—4%), kālijs (1,1 —2,2%), fosfors

(0,1 —0,4%), nātrijs, magnijs, silīcijs, sērs, hlors; fillohinoni, tokoferoli,

riboflavīns, biotīns, karotinoīdi — B-karotīns, kriptoksantīns, zeaksan-

tīns, neoksantīns, violaksantīns, luteīns, flavoksantīns; rutīns, askor-

bīnskābe (200—2000 mg%). Ziedos antociāni — malvidīndiglikozīds,
delfinidīndiglikozīds, petunidīndiglikozīds, cianidīns, leikocianidīns.
Sēklās flavonoīdi.

Lieto pie aizkuņģa dziedzera un vairogdziedzera hipofunkcijas.
Tautas medicīnā lieto kā nomierinošu līdzekli pie nervozitātes, cu-

kura diabēta.

Lucernas sēklu nespecifiskajām olbaltumvielām ir pretaudzēju ak-

tivitāte (izmēģinājumos ar dzīvniekiem konstatēta audzēju samazinā-

šanās; Pelners, Rhoedes, 1961.).

Sirpjveida lucerna — Medicago falcata L.

Stumbrs pacils, ļogans, 20—50 cm garš. Ziedi dzelteni, 0,6—1 cm

gari. Pāksts pusmēnessveida.
Aug pļavās, upju krastmalās, laukos, mežmalās. Bieži. Zied no

jūnija lidz septembrim. Kultivē lopbarībai.
Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs maz noskaidrots. Saponīni, alkaloīdi (zīmes), daudz vit-

amīnu.

Lieto tautas medicīnā pie sirds klauvem, pneimonijām, nieru,

kuņģa-zarnu trakta saslimšanām, kā nomierinošu līdzekli.

LUPSTĀJI, DZIEDNIECĪBAS — LEVISTICUM OFFICINALE Koch

Drogas: Lupstāju saknes — Radix Levistici

Lupstāju augļi — Fructus Levistici

Lupstāju laksti — Herba Levistici

Lupstāju lapas — Folia Levistici

Daudzgadīgs lakstaugs ar seleriju smaržu. Sakneņi resni, dzelteni

brūni. Stumbrs I—2 m augsts, dobs, kails, smalki rievains. Lapas pa-

mīšus, divkārt vai trīskārt plūksnaini dalītas, līdz 70 cm garas,

apakšējām lapām garš kāts; plūksnas otrādi olveidīgas, 10—11 cm

garas, 6 —7 cm platas, mala rupji zobaina, augšējās lapas mazākas,

tās seklāk šķeltas, kāts īsāks, vai arī tās sēdošas; makstis lielas. Ziedi

bāli dzelteni," čemuros. Vīkala un vīkaliņa lapu daudz, tās ar matiņiem.

Kauslapas 5, kausa zobiņi nemanāmi. Vainaglapas 5. Putekšņlapas 5.

Augļlapas 2, sēklotne apakšēja, irbuļi 2. Augļi — eliptiski, 5—7 mm

gari skaldaugļi ar spārnainām malas ribām (133. att.).

Aug dārzos, sētmalēs. Kultivē, bet vietām pārgājis savvaļā (Pļa-

viņas, Līgatne). Zied jūlijā, augustā.
' Izmanto saknes, lakstus, augļus, lapas. Saknes ievāc pavasarī vai

rudenī — septembrī, oktobrī. Žāvē caurvējainā telpā vai mākslīgā sil-

tumā. Izžāvētā droga ir ļoti higroskopiska, tā uzglabājama slēgtos
traukos.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas (0,6—1%), tajās č/-terpineols, cineols, um-

belliferons; miecvielas, ciete, cukuri, sveķi, angelikskābe, ābolskābe,
etiķskābe, benzoskābe, izovaleriānskābe, psoralēns, bergaptēns. Lapās
askorbīnskābe (117 mg%). Fitoncīdi.



388

Lieto tautas medicīnā pie tūskām, nieru slimībām, urīnpūšļa iekai-

sumiem, urīna aiztures, pie reimatisma, podagras, pie aknu slimībām,
dzeltenās kaites, pie dažādām gremošanas orgānu saslimšanām (uz
1 glāzi verdoša ūdens ņem 5 g sausu sakņu, pavāra slēgtā traukā,
tad ļauj vairākas stundas stāvēt, lieto pa 1 ēdamkarotei 3 vai 4 rei-

zes dienā V2stundu pirms ēšanas; lieto arī uzlējumu 20,0:200,0 pa
ēdamkarotei 3—5 reizes dienā), gremošanas un ēstgribas veicināšanai

(sakņu uzlējumu, sakņu vai sēklu pulveri 0,4—0,8 g trīs reizes dienā),

pret meteorismu (sēklu uzlējumu, pulveri), kā tonizējošu līdzekli (sēklu
uzlējumu, svaigu sakņu sulu pa I—2 ēdamkarotēm 3 reizes dienā),

pie sirds darbības traucējumiem, nervozitātes, histērijas (sakņu izvil-

kumu spirtā, lakstu uzlējumu), pie elpošanas orgānu saslimšanām kā

133. att. Dziedniecības lup-
stāji — Levisticum officinale
Koch (pa kreisi), īstās mada-

ras — Galium verum L. (pa
labi).
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atklepošanas līdzekli (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 6—B g sakņu
un 2 g sēklu, lieto pa ēdamkarotei ik pēc 2 stundām), menstruāciju

pastiprināšanai un pret menstruāciju sāpēm, pret impotenci; zarnu

parazītu izdzīšanai (sakņu novārījumu); ārīgi lieto slikti dzīstošu

brūču un čūlu dziedināšanai (lapu novārījumu apmazgāšanai, aplie-
kamiem).

Lupstāju sakņu uzlējumu — Inf. rad. Levistici 20,0—200,0 lieto pa

ēdamkarotei 3—6 reizes dienā.

Lupstājus nedrīkst lietot, ja slimo ar akūtiem nefrītiem, grūtnie-
cības periodā.

Lupstāju sakņu darbība ir diurētiska, žultsdzineja, spazmolītiskā,
nomierinoša, sāpes remdinoša, pretkrampju, tās veicina atklepošanu,
uzlabo ēstgribu, gremošanas orgānu darbību, regulējoši ietekmē sirds

darbību.

Lupstāji ir visai iecienīts augs daudzu tautu medicīnā, tie ir ofi-

cināla droga Somijā, Zviedrijā, Vācijā u. c. Dažās zemēs (Vācijas De-

mokrātiskajā Republikā v. c.) lupstājus lieto kā garšvielu pie zupām,

salātiem un kultivē.

MADARAS - GALIUM L.

Lakstaugi. Lapas vienkāršas, veselas, sēdošas, mieturos. Ziedi

divdzimumu, aktinomorfi, vairogiem līdzīgos vienkāršos vai saliktos

dihāzijos. Kauslapas 4, kauss nemanāms, bez zobiņiem. Vainaglapas
parasti 4, saaugušas, vainags ap 0,2—0,4 cm plats, vainaga stobriņš
joti īss. Putekšņlapas 4. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. Auglis 2 sēk-

leņu skaldauglis.

Tstas madaras — Galium verum L

Droga: īsto madaru laksti
— Herba Galii lutei

Daudzgadīgs augs. Stumbrs apajš, ar 4 izcilām līnijām, kaiis vai

ar īsiem dzelonīšiem, 25—50 cm garš. Lapas pa 5—12 mieturos, 1—

4 cm garas, 0,2—0,3 cm platas, mala ieritinājusies. Ziedi dzelteni,
smaržīgi, dihāziji blīvā piramidālā skarā. Auglis kails. (133. att.)

Aug norās, pakalniņos, ceļmalas, mežos. Bieži. Zied no jūnija
līdz oktobrim.

Izmanto ziedošus lakstus, saknes.

Sastāvs. Glikozīds asperulozīds, saponīni, miecvielas, flavonoīdi, cit-

ronskābe, askorbīnskābe (ap 90 mg%). Lakstos ferments, kas sarecina

pienu. Saknēs sarkana krāsviela. Sastāvs maz noskaidrots. Pretaudzēju
aktivitāte.

Lieto tautas medicīnā kā sāpes remdinošu, nomierinošu līdzekli pie

neirastēnijas, epilepsijas, histērijas, krampjiem (svaigu lakstu sulu),

pie vēdera sāpēm, caurejas (arī ar asiņošanu), pie aknu slimībām,

dzeltenās kaites (lakstu uzlējumu, pulveri); kā diurētisku līdzekli pie
tūskām (lakstu uzlējumu), pie nieru slimībām, kolikām (sakņu novā-

rījumu), kā asinstīrītāju līdzekli pie kroniskām ādas slimībām (lakstu

svaigu sulu), pie aterosklerozes, diabēta, cingas, plaušu iekaisuma

(lakstu uzlējumu — uz 2 glāzēm verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti

lakstu, ļauj 2 stundas ievilkties, lieto pa 'A glāzei 3 vai 4 reizes

dienā pirms ēšanas); ārīgi lieto pie brūcēm, furunkuļiem, «suņunag-
lām», čūlām, augoņiem (svaigu sulu, uzlējumu apmazgāšanai,
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vannām, ziedi — ziedošus lakstus sajauc ar krējumu vai sviestu), pie
brūču asiņošanas (ziedu pulveri), pie deguna asiņošanas (ievelk de-
gunā sulu vai stipru uzlējumu), pie ādas vēža (sulu vai stipru uz-

lējumu).
īsto madaru darbība ir savelkoša, pretiekaisuma, nomierinoša, sāpes

remdinoša, dziedinoša, diurētiska, tās sekmē asins recēšanu.
Insekticīds (lieto pret kodēm) un sens plaši izmantots krāsu

augs — atkarībā no kodinātāja iegūst sarkanu vai sūnu zaju krāsu.

Ķeraiņu madaras — Galium aparine L.

Droga: Ķeraiņu madaru laksti — Herba Galii aparinis
Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs 50—80 (100) cm garš, stāvus turas,

pieķerdamies ar dzelonīšiem pie citiem augiem. Mieturī 5 —12 lapas,
tās 3—5 cm garas, 0,3—0,6 cm platas; mala un apakšpuse ar atli-
kušiem dzelonīšiem. Ziedi balti. Auglis ar dzelonīšiem.

Aug krūmājos, grāvjos, dārzos kā nezāle. Bieži. Zied no jūnija
līdz septembrim.

Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Glikozīds asperulozīds u. c. saponīni, organiskās skā-

bes — citronskābe v. c, askorbīnskābe (līdz 900 mg%). Saknēs ali-

zarīna tipa sarkana krāsviela, sirds glikozīdi, alkaloīdi. Sastāvs maz

noskaidrots. Pretaudzēju aktivitāte.

Lieto tautas medicīnā pie tūskām, urīnpūšļa iekaisumiem, urīna aiz-

tures, nierakmeņiem, pie aknu slimībām, žultsakmeņiem, dzeltenās

kaites.

Ķeraiņu madaras izmanto arī homeopātijā.

Mīkstas madaras — Galium moliūgo L.

Droga: Mīksto madaru laksti — Herba Galii albi

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs četršķautnains, gluds, 20—100 cm

garš. Lapas mieturos pa 8, tās līdz 3 cm garas, ap 0,2—0,4 cm pla-

tas (visplatākās galotnes daļā), ar 1 dzīslu, mala mazliet raupja. Ziedi

balti. Auglis kails.

Aug pļavās, mežos, krūmājos. Ļoti bieži. Zied no jūnija līdz

oktobrim.

Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie podagras, epilepsijas.

Ziemeļu madaras — Galium boreale L.

Daudzgadīgs augs. Stumbrs četršķautnains, 20—45 cm garš. Lapas

pa 4 mieturos, 1,5—4 cm garas, 0,3—0,8 cm platas, raupjas, mala un

apakšpusē dzīslas ar dzelonīšiem. Ziedi balti, blīvos, vairogiem līdzī-

gos dihāzijos. Auglis ar atlikušiem dzelonīšiem.

Aug sausās norās, pļavās, mežos. Bieži. Zied jūlijā, augusta.

Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots. Lakstos un saknēs sirds glikozīdi, al-

kaloīdi.
„

Lieto tautas medicīnā pie aknu slimībām, gremošanas trakta iekai-

sumiem, pie malārijas, reimatisma, skrofulozes; pie tūskām sirds ne-

pietiekamības dēļ (uz 1 / degvīna ņem pa 10 gramiem ziemeļu ma-

daru lakstus, apiņu rogas, auzu graudus, bērzu lapas un pumpurus,

adonisa lakstus, tīrumu kosu lakstus, mazo mauragu lakstus, laimiņu
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lakstus, Jauj 10 dienas stāvēt, lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā);
ārīgi lieto pie acu slimībām (kompreses), mēles vēža.

Madaras ir veci ārstniecības augi, kas senāk ļoti plaši un daudz-

pusīgi izmantoti. Senās ganu tautas likušas ķeraiņu madaras pie sie-

riem, izmantojušas kā miltu Jķāstuvi (caur vairākās kārtās salikto

madaru ķeramajiem matiņiem nevarēja izkļūt cauri nekādi netīrumi).
Dioskorīds sasmalcinātus madaru lakstus, sajauktus ar taukiem, ietei-

cis pret palielinātu vairogdziedzeri. Tibctiešu tautas medicīnā lieto

saknes.

Ziemeļu madaras kā ārstniecības augs pazīstamas kopš Hipokratą
laika.

MAGNOLIJA, LIELZIEDU — MAGNOLIA GRANDIFLORA L.

Droga: Magnolijas lapas — Folia Magnoliae
Magnolijas ziedi — Flores Magnoliae

Magnolijas mizas — Corlex Magnoliae

Mūžzaļš koks. Stumbrs līdz 30 m augsts. Lapas pamīšus, vienkār-

šas, veselas, 12—25 cm garas, mala gluda. Ziedi divdzimumu, aktino-

morfi, ļoti smaržīgi, 10—22 cm diametrā, balti vai iesārti, apziedņa
lapas 6-—9 (12), trīs gredzenos. Ziedgultne ap 6 cm gara. Putekšņ-
lapu un augļlapu daudz. Auglis someņu kopauglis.

Aug Melnās jūras piekrastē, Vidusāzijā u. c.

Izmanto lapas, sēklas, mizas.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas (lapās 0,5%, ziedos 0,1%), tajās esteri

(10,0%), spirti (13,5%), fenoli (3%), cineols, citrāls, seskviterpēni. La-

pās alkaloīdi (2%) magnolīns, magnolamīns; glikozīdi (0,1%), rutīns

u. c. Mizās magnoflorīns. Sēklās taukas eļļas (42,5%). Saknēs salici-

folīns, kandicīns.

Lieto hipertonijas slimības agrajās stadijās (magnolijų lapu eks-

traktu).
Tautas medicīnā lieto pie malārijas (mizas hinīna vietā); pie rei-

matisma, kā tonizējošu līdzekli (sēklu, augļu, mizu tinktūru); ārīgi
lieto pret matu izkrišanu (mazgā tos reizi nedēļā lapu uzlējumā —

uz 1 / ūdens ņem 3 ēdamkarotes lapu, ļauj slēgtā traukā diennakti

stāvēt).
Magnolijų lapu ekstraktu — Exlr. fol. Magnoliae grandiflorae

fluidi (izvilkums spirtā 1:1, nostāvina slēgtā traukā 7 dienas) lieto

pa 20—30 pilieniem 3 reizes dienā 3—4 nedēļas.
Magnolijų lapu darbība ir hipotensīva, ilgstoši un noturīgi pa-

zemina arteriālo asinsspiedienu (eksperimentāli dati), paplašina perifē-
ros asinsvadus, ietekmē sirds darbību (līdzīgi kā uzpirkstītes), pa-

retina sirds ritmu, novērš sāpes sirds apvidū.

MAGONES — PAPAVER L.

Lakstaugi ar baltu piensulu. Lapas pamīšus un rozetē, vienkār-

šas, plūksnaini šķeltas vai dalītas, mala nevienādi zobaina; rozetes

lapas ar kātu, citas — sēdošas. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, pa vie-

nam stumbra vai zaru galos, pumpurā parasti nolīkuši. Kauslapas 2,
ziediem izplaukstot nobirst. Vainaglapas 4. Putekšņlapu daudz, tās

tumšas. Augļlapas 4—lB, sēklotne augšēja, drīksna sēdoša, diskvei-

dīga. Auglis pogaļa, atveras ar caurumiņiem.
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Austrumu magones — Papaver orientale L.

Daudzgadīgs nugs. Stumbrs 40—90 (100) cm garš. Lapas līdz

30 cm garas, ar cietiem sarveidīgiem matiņiem. Ziedi spilgti oranž-

sarkani, vainaglapas 5 —9 cm garas, pie pamata tām tumšs liels

plankums. Pogaļa otrādi olveidīga, kaila, 2—3 cm gara, ar 11—15

drīksnas stariem.

Kultivē kā krāšņuma augu. Diezgan bieži. Zied jūnija, jūlijā
Izmanto sēklas.

Sastāvs. Taukas eļļas. Sastāvs nav noskaidrots. Pretaudzēju akti

vitāte (sk. zīda magones).

Lauku magones — Papaver dubium L.

Viengadīgs augs (dažreiz pārziemo). Stumbrs 30—60 cm garš.
Lapas ar cietiem matiņiem. Ziedi sarkani vai oranžsarkani, vainag-
lapas I—2 (3) cm garas, ziedu kāts ar matiņiem. Pogaļa gareni vā-

lesveidīga, 1,2—2 cm gara, kaila, ar 5—9 (11) drīksnas stariem.

(134. att, 3.)

Aug tīrumos, laukmalās, ceļmalas. Diezgan bieži. Zied no

maija līdz augustam.
Izmanto augļus, lapas.
Sastāvs. Aporeīns, aporeidīns. Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā kā nomierinošu, miega un pretsāpju līdzekli.

Miega magones
— Papaver somniferum L.

Drogas: Magoņu sēklas — Semen Papaveris

Magoņu gatavi un negatavi augļi — Fructus Papaveris
maturi et immaturi

Magoņu lapas — Folia Papaveris

Viengadīgs augs. Stumbrs 30—120 cm garš, kails. Lapas 15—30 cm

garas, uz stumbra skaujošas, kailas, ar zilganu apsarmi tāpat kā

stumbrs. Ziedi balti (Papaver somniferum L. var. album Mill.), vio-

leti, sarkani vai rožaini, līdz 10 cm gari, pie pamata vainaglapām
tumšs plankums; baltajām opija magonēm tumšā plankuma parasti

nav. Pumpuri kaili, 2—2,5 cm gari (eļļas magonēm), vai 3—4,5 cm

gari (opija magoņu šķirnēm). Pogaļa olveidīga, 2 —7 cm diametrā,

ar B—ls (22) drīksnas stariem.

Kultivē kā ārstniecības un krāšņuma augu. Bieži. Zied no jū-

nija līdz septembrim.
Izmanto augļus, vainaglapas, retāk lapas. No opija magoņu šķir-

nēm ievāc piensulu, kura iztek no griezumiem pogaļās. lebiezinātā

piensula opijs (Opium) ir gandrīz cieta brūngana masa. No eļļas
magoņu šķirnēm ievāc sēklas. No gatavām tukšajām pogaļām iegūst
vērtīgus alkaloidus, galvenokārt morfīnu. Lapas ievāc pirms ziedu

plaukšanas, pie tam parasti noplūc nedaudzas apakšējās lapas.
Sastāvs. Miega magonēs visās auga daļās ir alkaloīdi, bet vis-

vairāk to pogaļās (1,5—2,5%). Opijs ir organisku un neorganisku
savienojumu maisījums, kurā ir alkaloīdi, olbaltumvielas, ogļhidrāti,
kaučuks, organiskās skābes, gļotvielas, pektīnvielas, triterpēni, krās-

vielas u. c. No opija izdalīti ap 40 alkaloidu — morfīns (12—16%),
kodeīns (1,5—3%), papaverīns (1,5—3%), tebaīns, narkotīns (8—

10%), neopīns, pseidomorfīns (10—11%), porfiroksīns, narceīns, hidro-

kotarnīns, ksantalīns, laudanīns, laudanidīns, kodamīns, laudanozīns,
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134. att. Zīda magones — Papaver

rhoeas L. un zīda magoņu pogaļa

(1), saraino magoņu
— P. arge-

mone L. (2) un lauku magoņu —

P. dubium L. (3) pogaļa.

oksinarkotīns, narkotolīns, kripto-
pīns, protopīns, papaveramīns, lan-

topīns, mekonidīns v. c. Svarīgākie

alkaloīdi ir fenantrenizohinolīnaat-

vasinājumi morfīns, kodeīns, teba-

īns un benzilizohinolīna atvasinā-

jumi narkotīns, papaverīns, nar-

ceīns. Bez alkaloīdiem opijā ir

triterpēnspirts ciklolaudenols, meko-

nīns, B-sitosterols, organiskās skā-

bes — 2-oksicinhonīnskābe, heli-

donskābe, kofeīnskābe, n-kumarīn-

skābe, vanilīnskābe, ftālskābe, me-

konskābe, hemipīnskābe v. c. Eļļas

magoņu gatavajās pogaļās ir mor-

fīns (0,3—0,6%), kodeīns (0,07%),
papaverīns (0,05%), narkotolīns

(0,08%). Sēklās ir taukas eļļas

(48—50%; galvenokārt linolskabes

un oleīnskābes glicerīdi), olbaltum-

vielas, lecitīni, gļotvielas; nav al-

kaloidu, kaut gan tautas medicīnā

tās lieto kā miega līdzekli. Lapās
morfīns.

Lieto sāpju remdināšanai pie
traumām, pēcoperāciju periodā, pie

peritonitą, pleirīta, holecistītiem,

kuņģa un nieru kolikām v. c, pie
bezmiega, ja tā cēlonis sāpes (galvenokārt opiju — Opiutn, mor-

finu — Morphinum); pie nerimtīga klepus, elpas trūkuma, kura cēlo-

nis elpošanas centru paaugstināta uzbudināmība (galvenokārt kode-

inu — Codeinum un tā preparātus), pie netoksiškas un nedizentērijas
caurejas; pie asinsvadu spazmām, stenokardijas, hipertonijas (papave-

rinu — Papaverinutn), pie vēdera gludās muskulatūras un bronhu

spazmām — spastiskiem kolītiem, bronhiālās astmas, endarterī-

tiem u. c.

Tautas medicīnā lieto kā miega (seklas) un nomierinošu līdzekli

(lapu uzlējumu).

Opija pulveri — Opiutn pulveratum (satur 10% morfiną, iegūst
sasmalcinot pulverī izžāvētu magoņu piensulu) lieto tablešu, pul-
veru, sveču veidā. Opija tabletes — Tabulettae Opii (satur 0,01 g

opija, 0,001 g morfīna) lieto pa 1 tabletei 2 reizes dienā.

Opija sausā ekstrakta — Extractutn Opii siccutn (satur ap 20%

morfīna, lieto pulveru, pilulu, sveču veidā) vienreizējā augstākā deva



394

pieaugušam 0,05 g, diennakts deva — 0,15 g. Opija tinktūru — Tinc-

tura Opii simplex lieto pa s—lo pilieniem 2 reizes dienā (augstākā
vienreizējā deva 0,5 ml (22 pilieni), diennakts deva — 1,25 ml (55 pi-
lieni). Bērniem deva atkarīga no vecuma.

Opijs ir daudzu gatavu preparātu sastāvdaļa.
Kuņģa pilienus —

Guttae Stomachicae lieto pa 15—20 pilieniem
2 vai 3 reizes dienā (satur 10 ml opija tinktūru, 20 ml piparmētru
tinktūru, 30 ml vērmeļu tinktūru, 40 ml baldriāna tinktūru).

Kuņģa tabletes ar opiju — Tabulettae stomachicae cum Opie lieto

pa 1 tabletei 2 vai 3 reizes dienā (satur 0,01 g opija pulveri, 0,012 g

vērmeļu ekstrakta, 0,015 g baldriāna ekstrakta).
Omnoponu — Omnoponum (opija alkaloidu hidrohlorīdu maisī-

jums) lieto iekšķīgi, injekcijām, sveču veidā tādos pašos gadījumos
kā morfīnu, tas reti rada gludās muskulatūras spazmas, to dažreiz

labāk panes kā morfīnu. Augstākās vienreizējās devas (iekšķīgi un

zem ādas) 0,03 g, diennakts deva — 0,1 g. Analogi ir citu zemju

preparāti Domopoum, Opialum, Pantopoum, Papaveratum, Sompoum

v. c.

Thecodinum (iegūst no tebaīna) lieto ķirurģijas praksē, sagatavo-

jot narkozei (morfīna vietā), pēc operācijām, dzemdniecībā, pret klepu
(ja kodeīns nav efektīvs, it īpaši slimojot ar tuberkulozi). Augstākā
vienreizējā deva 0,01 g, diennakts deva — 0,03 g. Pēc darbības stip-

ruma (sāpes remdinot) nav sliktāks kā morfīns, bet to dažreiz labāk

panes.

Papaverinum (Papaverinum hijdrochloridum) lieto pa 1 vai Q tab-

letēm (0,02) 3 vai 4 reizes dienā. Augstākā vienreizējā deva 0,2 g,

diennakts deva 0,6 g. Papaverīns ir daudzu preparātu (Dipasalinum,
Khellatrinum, Nicoverinum u. c. sastāvdaļa).

Līdzekļi, kas satur magoņu alkaloidus ar maz izņēmumiem pie-
ejami tikai ar ārsta izrakstītu recepti.

Miega magoņu lapas ir oficināla droga Francijā, Portugālē, Spā-
nijā. Opiju izmanto arī homeopātijā.

Sarainas magones — Papaver argemone L.

Viengadīgs (dažreiz arī pārziemojošs) augs. Stumbrs 15—30 cm

garš. Lapas līdz 20 cm garas. Ziedi sarkani, vainaglapas 2—2,5 cm

garas. Pogāja vālesveidīga, līdz 2 cm gara, ar retiem cietiem mati-

ņiem (vismaz apakšējā da|ā). Drīksnas stari 4—7. (134. att. 2.)

Aug tīrumos, akmeņainēs. Ne bieži. Zied no maija līdz jūlijam.
Izmanto ziedus resp. vainaglapas. Žāvē cik iespējams ātri, lai tie

nezaudētu krāsu, bet ne par 35° augstākā temperatūrā.
Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā kā nomierinošu, miega un sāpes remdinošu

līdzekli.

Zīda magones — Papaver rhoeas L.

Droga: Zīda magoņu ziedi — Flores Papaveris rhocades

Viengadīgs (dažreiz pārziemojošs) augs. Stumbrs 25—60 cm garš.
Lapas 4—lo cm garas. Ziedi dažādās krāsās, vienkārši vai kupli, vai-

naglapas 2—3 cm garas. Pogaļa apaļīga, kaila, I—2 cm gara. Drīk-

snas stari B—l4 (18; sk. 134. att. 1, 2 un 111 krāsaino tabulu).

Aug tīrumos, labībā, nezālienēs. Kultivē kā krāšņuma augu. Bieži.

Zied no jūnija līdz augustam.
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Izmanto ziedus resp. vainaglapas, pogājas.
Sastāvs. Morfīns (norāda arī, ka tā nav), readīns, tebaīns, papa-

verīns, narceīns, readīnskābe, antociānglikozīdi mekocianīns, mekope-

lagreīns, gļotvielas, miecvielas, taukas eļjas, sveķi.
Lieto tautas medicīnā pie klepus, drudža, paaugstinātas tempera-

tūras, (uz glāzi verdoša ūdens ņem 5 g — apmēram 2 ēdamkarotes

drogas, lieto pa ēdamkarotei ik pēc 2 stundām), vēdera sāpēm,
sirds klauvēm, pie neregulārām, sāpīgām menstruācijām (pogaļu no-

vārījumu), pie caurejas, dizentērijas, reflektoriskas urinēšanas (ziedu
uzlējumu vai novārījumu), pie bezmiega.

Zīda magones ir oficināla droga Cehoslovakijā, Bulgārijā u. c.

Zīda magoņu sēklu ekstraktam ir pretaudzēju aktivitāte — pēc
ekstrakta injekcijām muskulī un zem ādas pie miosarkomas, kā arī

pie anaplastiska aizdcgunes un kuņģa audzēja vērota metastāžu vei-

došanās pārtraukšanās, audzēja samazināšanās (Aoki 1959., 1960.,

Miura, Tukuti, Tins). Tāda pati pretaudzēju aktivitāte konstatēta

austrumu magoņu sēklu ekstraktam.

Magoņu alkaloīdi ir dažādu pretsāpju, nomierinošu, spazmolītisku,
miega līdzekļu sastāvdaļa. Nesaprātīgi tos lietojot, var rasties pie-
radums ar ļoti smagām sekām.

Morfīns — galvenais opija alkaloīds nomierinoši ietekmē centrālo

nervu sistēmu, pazemina sāpju sajūtu, apgrūtina sāpju impulsu pārva-
dīšanu smadzeņu garozā, pazemina elpošanas un klepus centru uzbu-

dināmību, darbojas iemidzinoši, ja bezmiega cēlonis sāpes, kavē kuņģa
un zarnu trakta kustību funkcijas. Lietojot opiju, terapeitisko efektu

nosaka ne tikai alkaloidu, bet arī citu sastāvdaļu darbība; tā iedar-

bība ir pakāpeniskāka, lēnāka, kas daudzos gadījumos ir vēlamāk. Ja

morfijų lieto atkārtoti, pie tā pierod un var rasties smagi psihiski
traucējumi un visu orgānu sistēmu bojājumi (morfīnisms).

Kodeīns samērā stipri nomāc klepus centra uzbudināmību, bet

maz ietekmē sāpju sajūtas, maz nomāc elpošanas centru un nav tik

toksisks kā morfīns. Kodeīns ir pretklepus līdzekļu (Behtereva mikstū-

ras, dažu miega un nomierinošu līdzekļu) sastāvdaļa.
Papaverīns pazemina gludās muskulatūras tonusu, paplašina asins-

vadus, gandrīz nemaz neietekmē centrālo nervu sistēmu. Tebaīns un

laudanīns ir krampju indes; tebaīnu uzskata par magoņu indīgāko al-

kaloidu. Narkotīns ir fizioloģiski gandrīz neaktīvs, kriptopīns un pro-

topīns izraisa krampjus, bet nepaaugstina reflektoro uzbudināmību

(izmēģinājumi ar dzīvniekiem); tos medicīnā neizmanto.

Alkaloidu daudzums opijā atkarīgs no magoņu šķirnes un augša-

nas apstākļiem.

Magoņu eļļu — Oleum Papaveris lieto emulsijām un pārtikai.

MAIJPUĶĪTES -CONVALLARIA MAjALIS L.

Drogas: Maijpuķīšu ziedi — Flores Convallariae

Maijpuķīšu laksti — Herba Convallariae

Maijpuķīšu lapas — Folia Convallariae

Maijpuķīšu saknes (sakneņi) — Radix (Rhizoma) Conval-

lariae

Maijpuķīšu sēklas — Semen Convallariae

Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi gari, ložņājoši. Lapas 2 vai 3,

eliptiskas vai iegareni eliptiskas, 12—20 cm garas, 4—B cm platas,

sēdošas, mala gluda, gals smails vai strups. Ziedismaržīgi, vienpusēja
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135. att. Maijpuķītes — Conval-
laria majalis L.

skrajā ķekarā. Apziedņa lapas
6, saaugušas, apziednis zvari-

veidīgs, balts. Putekšņlapas 6,
divi gredzenos. Augjlapas 3,
sēklotne augšēja, irbulis īss,
drīksna trīsžuburaina. Ogas sar-

kanas, trīscirkņu, katrā cirknī

4—B sēklas 3—5 mm caurmērā,
ar loti cietu sēklapvalku. Visam

augam rūgta garša (135. att.).
Aug ēnainos mežos, mež-

malās, krūmājos. Bieži. Zied

maijā, jūnijā. Indīgs.
Izmanto lakstus, lapas un

ziedus. Lakstus ievāc, nogriežot
visu augu līdz zemei vai 4—

5 cm no zemes. Nedrīkst

izraut augu ar saknēm.

Ziedus ievāc, kad lielākā daja
ziedu ķekarā izplaukuši (neiz-
plaukuši ziedi žāvējot no-

brūnē). Ziedu ķekaru nogriež
3 cm zem pēdējā zieda. Lapas
ievāc, kad ziedi vēl pumpuros.
Tās jānogriež tā, lai nebojātu
ziedu ķekarus.

Sakneņus ievāc rudenī. Sēk-

las ievāc aug]u pilnīgā gatavībā
un tūliņ attīra no augļa mīkstuma (augļapvalkā).

Visas ievāktās maijpuķīšu drogas nekavējoties jāžāvē, izklājot
plānā kārtā sietā labi vēdināmā telpā vai vislabāk speciālās kaltēs.

Lapas un lakstus žāvē 30—35°Ctemperatūrā, ziedus — 50—60°C tem-

peratūrā. Ja droga izklāta par daudz biezi, tā zaudē krāsu (nobrūnē,
nodzeltē)

Visvērtīgākā ir ziedu droga — tās aktivitāte pat divreiz lielāka
nekā lapu un lakstu drogas aktivitāte.

Maijpuķīšu ziedu drogā nedrīkst būt vairāk kā 4% ziedu bultīšu,
kurām kāts zem pēdējā zieda garāks par 3 cm, par 3 cm garāku ziedu

ķekaru vairāk par 4%, veselu vai sabirzušu ziedkopas asu vairāk

par 1%.

Sastāvs. Visās maijpuķīšu daļās ir sirds glikozīdi. Ziedos ir gli-
kozīds konvallatoksīns (monozīds; strofantidīns+ /-ramnoze), alkaloīds

majalīns, ēteriskās eļļas, farnezols, likopīns. Lapās konvallatoksīns,
konvallatoksols (strofantidols-W-ramnoze), konvallozīds (strofanti-
dīns +ramnoze-(-glikoze), dezglikoheirotoksīns (strofantidīns + metilpen-
toze), glikokonvallozīds (strofantidīns + ramnoze+ 2 glikozes), valla-

rotoksīns (aglikons C 23113205+ ramnoze), majalozīds (aglikons
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C23H3205+ramnoze + glikoze), konvallatoksolozlds (strofantidols +

-ļ-ramnoze+glikoze), lokundjozīds (aglikonam Cn stāvoklī ir hidrok-

silgrupa, tas var radīt interesi kortikotropo preparātu sintēzei), sapo-
nīns konvnllarīns (sapogenīns Ci 9

H
32o4+/-ramnoze), nerūgtas neno-

skaidrotas vielas, askorbīnskābe (ap 200 mg%). Sēklās nedaudz

konvallozīds un citi vēl nenoskaidroti glikozīdi. Saknēs glikozīds kon-

vallamarīns (konvallamaretīns-f2 ramnozes+glikoze); saponīni.
Lieto pie sirds neirozēm, subkompensētiem un kompensētiem sirds

darbības traucējumiem, kardiosklerozes, miokardą infarkta, paroksis-
mālas tahikardijas (pēkšņas lēkmjveidīgas sirds kontrakciju paātrinā-

šanās), pie sirds nepietiekamības, kad uzpirkstīšu preparāti neiedar-

bojas.
Tautas medicīnā lieto pie dažādiem sirds darbības traucējumiem,

kā tonizējošu līdzekli (lakstu, sakņu uzlējumu, tinktūru), pie astmas,
krampjiem, epilepsijas, paralīzēm, pie galvas un vēdera sāpēm (ko-
likām), pie tūskām, podagras, reimatisma, pie malārijas (izvilkumu
spirtā vai uzlējumu); ārīgi lieto pie stiprām iesnām (iešņauc ziedu

pulveri), pie acu slimībām (kompreses).
Lakstu uzlējumu 4,0—10,0:200,0 lieto pa ēdamkarotei 3 reizes

dienā (pie sirds neirozēm). Augstākā vienreizējā lakstu deva 0,5 g,
diennakts deva — 1,5 g.

Maij puķītes ir daudzu kompleksu sirds līdzekļu sastāvdaļa. Lie-

tojamas tikai ar ārsta ziņu.
Maijpuķīšu darbība ir sedatīva, kardiotoniska, tās palēnina sirds

ritmu, uzlabo pulsa pildījumu, samazina sastrēguma parādības, cia-

nozi, aizdusu, palielina diurēzi. Maijpuķīšu preparātiem piemīt se-

lektīva ietekme uz sirds darbību, kas pēc rakstura līdzīga strofantīna

ietekmei, taču organismā tie mazāk stabili kā strofantīns un tiem

vājāk izteiktas akumulatīvās īpašības. Visaktīvākais ir konvallatok-

sīns — tā bioloģiskā aktivitāte lielāka nekā G-strofantīnam un citiem

glikozīdiem. Tas retāk nekā strofantīns izraisa ekstrasistolu un stiprāk
ietekmē sirds ritma palēnināšanos. Konvallozīds salīdzinājumā ar kon-

vallatoksīnu mazāk aktīvs un daudz mazāk toksisks. Konvallamarīns

fizioloģiski ļoti maz aktīvs un sirdsdarbību ietekmē maz. Sirdsdar-

bību nemaz neietekmē konvallarīns; tas uzbudinoši iedarbojas uz gre-
mošanas traktu. Pārējie maijpuķīšu glikozīdi farmakoloģiski nav

izpētīti.
Lietojot maijpuķīšu preparātus per os, tie lielā mērā kuņģī noār-

dās un darbība ir vāja, ievadot parenterāli, darbība ir ātra un spē-

cīga (it īpaši, ievadot intravenozi). Maijpuķīšu preparāti nekumu-

lējas, tos parasti lieto kopā ar citiem sirds vai sedatīviem līdzekļiem.
Maijpuķīšu tinktūru — Tincturae Convallariae (izvelk 70° spirtā

1 : 10) lieto pa 15 pilieniem 2—3 reizes dienā.

Maijpuķīšu ekstraktu — Extractum Convallariae siccum lieto pa

1 tabletei (0,1 g) 2—3 reizes dienā.

Convallatoxinum ievada intravenozi pa 0,5—1,0 ml (0,00015—

0,0003 g) ar 10—20 ml 20% vai 40% glikozes šķīdumu (pie akūtas

sirds nepietiekamības, II un 111 pakāpes kroniskas sirds nepietiekamī-
bas, mirgošanas aritmijas, miokardą infarkta, paroksismālas tahikar-

dijas, sirds nepietiekamības, kad neiedarbojas uzpirkstīšu preparāti);
ievada lēni 5—6 minūtēs; ievadot ātri, var rasties šoks. levadot

intravenozi, efekts parādās pēc s—lo minūtēm, maksimumu sasniedz

pēc I—2 stundām, ilgst 20—22 stundas. Vienreizējā augstākā deva

pieaugušajiem 0,00015—0,0003 g (0,15—0,3 mg), diennakts deva
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0,0006 g (2 ml 0,03% šķīduma). Atkārtoti drīkst ievadīt (nepārsnie-
dzot diennakts devu) pēc 10—12 stundām. Ja lietoti uzpirkstīšu pre-

parāti, konvallatoksīnu var lietot tikai pēc 2—4 dienām, kad

pārtraukta ārstēšanās ar uzpirkstīšu preparātiem. Kontrindicēts pie or-

ganiskām sirds un asinsvadu izmaiņām, akūta miokardīta, endokar-

ditą, smagas kardiosklerozes.

Corglyconum ievada intravenozi (lēnām!) pa 0,5—1 ml ar 10—

20 ml 20% vai 40% glikozes šķīdumu.
Homeopātijā izmanto visu ziedošu augu (Convallaria).
Maijpuķītes pie epilepsijas pirmais sāka lietot Maskavas univer-

sitātes profesors F. Inozemcevs. Plašu popularitāti maijpuķītes ieguva
pēc N. Bogojavļenska eksperimentāli klīniskajiem pētījumiem prof.
S. Botkina klīnikā. Pēc S. Botkina ieteikuma tās 1881. gadā uzņem

zinātniskajā medicīnā.

Rietumeiropā maijpuķītes lieto kopš viduslaikiem. Vācijā ilgu
laiku ieteica kā zāles pret paralīzēm — Aqua apoplectica Hartmanni,

kuras izgatavoja no maijpuķīšu ziediem (tos ievāca pirms saules

lēkta, kamēr vēl rasa, un nostādināja vīnā). Anglijā maijpuķīšu ziedu

izvilkumu
— tinktūru degvīnā pārdeva apzeltītos vai apsudrabotos

flakonos ar nosaukumu zelta ūdens
— Aqua aurca, un lietoja «nervu

stiprināšanai», pret galvas sāpēm, kā arī kā līdzekli, kas aizsargā
no «aplipšanas ar slimībām». Maijpuķīšu pulveri šņauca pret iesnām

un galvas sāpēm.
Maijpuķīšu ēteriskās eļjas lieto parfimērijā, tās ir daudzu labāko,

dārgāko smaržu sastāvdaļa.
Padomju Savienībā medicīnā un parfimērijas rūpniecībā izlieto

gadā ap 200 t maijpuķīšu drogas.

MAJORĀNS, DĀRZA — MAJORĀNA HORTENSIS Moench

(Origanum majorāna L.)

Droga: Majorāna laksti —
Herba Majoranae (Folia Majoranae

cum floribus)
Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs 20—40 (50) cm augsts, zarains.

Lapas pretējas, vienkāršas, veselas, iegareni ovālas vai otrādi olvei-

dīgas, līdz 4 cm garas, ar pelēku dziedzermatiņu voiloku, mala gluda.
Ziedi divdzimumu, zigomorfi, blīvos, zirņa lieluma pušķos lapu žāklēs.

Seglapas apaļīgas, 3—4 mm platas, nosedz lielāko dalu zieda. Kaus-
lapas 5, bez zobiņiem, kauss iešķelts. Vainaglapas 5, vainags div-

lūpains, līdz 4 mm garš, balts, gaiši violets vai rožains. Putekšņla-
pas 4. Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Auglis 4 riekstiņu skaldauglis.

Kultivē kā garšas augu. Diezgan reti. Zied no jūnija līdz

septembrim. Dzimtene Vidusjūras apgabals un tur majorāns ir krūms.

Izmanto lakstus, lapas un ziedu pumpurus pirms plaukšanas.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas (0,4—270), tajās terpinēni, terpineoli, bor-

neols, majorāna kampars; tannīni (4—5%), rūgtvielas, pektīnvielas,

pentozāni, sveķi.
Lieto pie gremošanas orgānu darbības traucējumiem, pret meteo-

rismu, kolikām, caureju, pie elpošanas orgānu_ iekaisumiem, spastiska
klepus, astmas, pie neirastēnijas, galvas sāpēm, krampjiem; ārīgi
lieto pie iesnām (majorāna ziedi — Unguenlum Majoranae), aromā-

tiskām vannām.

Tautas medicīnā lieto saaukstēšanās gadījumos sviedrēšanai, pie
bronhīta, klepus (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 tējkaroti drogas,
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lifto pa V4glāzei 3 vai 4 reizes dienā), pie paralizēm, garīgas depre-
sijas, pie vēdera sāpēm, pret vemšanu, galvas reiboņiem, pie menstru-
ālā cikla traucējumiem; ārīgi lieto pie vēnu varikozas paplašinā-
šanās, podagras, reimatisma (ziedi — svaigu lakstu sulu sajauktu
ar sviestu vai eļ|u, lakstu uzlējuma apliekamos), grūti dzīstošu brūču,
čulu dziedināšanai (ziedi).

Majorāna lakstu uzlējumu — Inf. hcrb. Majoranae 1,5(2,0) —200,0
lieto pa V 4glāzei 3 vai 4 reizes dienā. Majorāna eļ|u — Oleum Ma-
joranae lieto pa I—21 —2 pilieniem (gremošanas uzlabošanai, pret meteo-

rismu).

Majorāna darbība ir spazmolītiskā, nomierinoša, tonizējoša, tas

stimulē gremošanas orgānu darbību, audu reģenerāciju.

MĀLLĒPES — TUSSILAGO FARFARA L.

Drogas: Māllēpju lapas — Folia Farfarae
Māllēpju ziedi — Flores Farfarae

Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneni resni, ložņājoši. Stumbrs ziedu

laikā līdz 15 cm augsts, līdz augļu laikam izaug 30 cm garš un ga-

rāks. Lapas izplaukst, kad augs jau noziedējis, tās pamīšus pie stum-

bra pamata garos kātos, apaļas vai plati olveidīgas, vai arī staraini

sekli daivainas, 7—14 (30) cm

garas un platas, mala attāli zo-

baina, pamats sirdsveidīgs vai

nierveidīgs, jaunām lapām abas

puses tūbainas, vecākām virs-

puse drīz kļūst kaila. Ziedi dzel-

teni (retumis brūngani vai

oranždzelteni), līdz 2,2 cm pla-
tos kurvīšos, kas pa vienam

stumbra galotnē; ziednesis ar

plēkšņveidīgām lapiņām. Vīkala

lapas vienā rindā. Kurvīša gul-
tne kaila, doba, plakana. Kur-
vīša malā vairākās rindās sie-

višķi ziedi ar šauru, apmēram
1 cm garu, mēlveidīgu vainagu,
kurvīša vidū neauglīgi divdzi-

mumu ziedi ar stobrveidīgu vai-

nagu. Putekšņlapas 5. Augļla-
pas 2, sēklotne apakšēja, drīk-
sna sarkanīga. Sēklenis 2—4 mm

garš. Kausmatiņi vienkārši, vai-

rākās rindās. (136. att.)
Aug laukos, ceļmaļās, krū-

mājos, grāvmalās, ūdeņu krast-

malās. Ļoti bieži. Zied aprīlī,
maija.

136. att. Māllēpes — Tussilago
farfara L.
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Izmanto lapas un ziedu kurvīšus. Ziedu kurvīšus ievāc pilnā plau-
kumā aprīlī, maijā. Lapas ievāc bez kātiem maijā, jūnijā, kad tās vēl

nav pilnīgi attīstījušās; tās nedrīkst būt bojātas.
Kā ziedus, tā lapas žāvē, cik iespējams, strauji, izklājot plānā

kārtiņā. Žāvēšanas laikā drogu vairākkārt apgroza. Uzglabā sausā

vietā, jo māllēpju ziedu droga ir ļoti higroskopiska. Ziedu drogā ne-

drīkst būt kurvīšu, kam kāti garāki par 0,5—2 cm, vairāk par 4%,
noziedējušu kurvīšu, kuriem redzami balti kausmatiņi, vairāk par 3%.
Lapu drogā nedrīkst būt rūsas bojātu, plankumainu lapu vairāk par

3%-

Sastāvs. Lapās glikozīdiska rūglvicla tusilagīns (līdz 2,6%), gļot-
vielas, miecvielas, gallusskābe, ābolskābe, vīnskābe, saponīni, inulīns,
dekstrīns, sitosterīns, stigmasterīns, karotinoīdi (5,1 mg%), askor-

bīnskābe (5 mg%). Ziedos ēteriskās eļļas, faradiols, arnidiols, stigma-
sterīns, sitosterīns, taraksantīns, rc-heptakozāns, miecvielas, gļotvielas,
palmitīnskābe, stearīnskābe. Fitoncīdi.

Lieto kā atklepošanas līdzekli pie plaušu slimībām, elpas ceļu
iekaisumiem, pie gremošanas trakta gļotādas iekaisumiem.

Tautas medicīnā lieto pie elpošanas orgānu saslimšanām, astmas,
klepus (uzlējumam vai novārījumam uz 2 glāzēm ūdens ņem 3

ēdamkarotes lapu drogas, vāra, kamēr atlikusi puse šķidruma, lieto

pa ēdamkarotei ik pēc 2—3 stundām; lapu pulveri lieto pa V3tējka-
rotei ar cukuru; pie aizdusas vai elpas trūkuma dažos apvidos smēķē
sausas lapas), pie plaušu tuberkulozes, skrofulozes (svaigu sulu pa
4—6 ēdamkarotēm dienā ar cukuru), pie kuņģa un zarnu gļotādas
iekaisumiem, čūlām, pret caureju, ēstgribas un gremošanas veicinā-

šanai, pie urīnpūšļa un nieru iekaisumiem, tūskām, pie malārijas, kā

asinstīrītāju līdzekli pie dažādiem ādas izsitumiem; pie «sirds kai-

tēm» (lapu vai ziedu kurvīšu uzlējumu); ārīgi lieto pie augoņiem,
furunkuļiem, rozes, iekaisumiem, strutojošām brūcēm un čūlām, pie
vēnu iekaisumiem (uzliek sasmalcinātas vai veselas lapas ar «vēso»

pusi, t. i., virspusi; apkaisa ar lapu pulveri; apmazgā ar novārī-

jumu), pie galvas sāpēm (uzliek lapas ar vēso pusi), pie mutes un

rīkles gļotādas iekaisumiem, aizsmakuma (novārījumu skalošanai),

pie iesnām (iepilina nāsīs 2—3 pilienus sulas), pie zarnu trakta iekai-

sumiem (lapu novārījuma klizmas), matu kopšanai, pret blaugznām
ar ādas niezi (mazgā matus māllēpju un nātru lapu stiprā novārī-

jumā), pie varžacīm (uzliek lapas pūkaino pusi).

Uzlējumam (vai novārījumam) uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1

ēdamkaroti (15,0(20,0)—200,0) lapu, ļauj 10—15 minūtes ievilkties,
lieto pa ēdamkarotei 3—4 reizes dienā vai ik pēc 2—3 stundām (pie
bronhītiem, klepus).

Māllēpju lapas ir atklepošanas un sviedrēšanas tēju sastāvdaļa.
Tās ir oficināla droga vairāk nekā 15 zemēs, arī pie mums.

Māllēpju lapas pašķidrina gļotas un sekmē to atklepošanu, stimulē

dažādu orgānu sekretorās funkcijas, tām ir pretiekaisuma, dziedinoša,

mīkstinoša, nedaudz sviedrējoša un žultsdzinēja darbība. Māllēpju
lapu pulveris aizkavē zeltaino stafilokoku attīstību.

Jaunas māllēpju lapas sautētas lieto kā lapu dārzeņus pie gaļas
ēdieniem (Vācijā v. c). Tās ir agri pavasarī vērtīgs nektāraugs.

Māllēpju lapas jāprot atšķirt no neīsto -tūsklapu — Petasites spu-
rtus L. lapām, kurām tās diezgan līdzīgas (sk. 240. att.). Neīstajām
tūsklapēm piemīt antimikroba aktivitāte.
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MALVAS — MALVA L.

Drogas: Malvu lapas — Folia Malvae (Folia Malvae silvestris)
Malvu ziedi — Flores Malvae (Flores Malvae silvestris)

Lakstaugi. Lapas pamīšus, vienkāršas, staraini daivainas vai šķel-
tas, kātainas, ar pielapēm, kas parasti ātri nobirst. Ziedi divdzimumu,

aktinomorfi, lapu žākiēs. Kauslapas 5, ārkausa lapas 2 vai 3, tās

tāpat kā kauslapas ar matiņiem. Vainaglapas 5, galotnē ar jomu,

vainaglapas nadziņš ar matiņiem. Putekšņlapu daudz, tās saaugušas
stobriņā, stobriņš ar matiņiem. Augļlapas daudzas, sēklotne augšēja.
Auglis skaldeņu kopauglis.

Meža malvas — Malva silvestris L.

Divgadīgs augs, stumbrs stāvs vai pacils, 25—110 (120) cm

augsts. Lapas 6—7 cm garas un platas (137. att. 2). Ziedi rožaini,

pa I—3 lapu žāklēs, vainaglapas 2—2,5 cm garas, 3—4 reizes ga-
rākas nekā kauslapas, putekšņlapu stobriņš ar zvaigžņmatiņiem. Skal-

deņi 10 (9—11), kaili vai ar matiņiem.

Aug dārzos, nezālienēs, krūmājos. Diezgan reti. Zied no jū-
nija lidz septembrim

Novārtā malvas — Malva ne

glecta Wallr.

Viengadīgs (reti daudzga-
dīgs) augs. Stumbrs pacils vai

gulošs, 7 —45 cm garš. Lapas 2,

5—3 cm garas un platas. Ziedi

gaiši rožaini, pa 3—4 lapu žāk-

lēs, vainaglapas 0,8 —1,3 cm ga-

ras, 2—3 reizes garākas nekā

kauslapas, putekšņlapu stobriņš

ar vienkāršiem matiņiem. Skal-

deni 12—14, ar matiņiem. (137.
att.)

Aug dārzos, laukos, nezā-

lienēs, ceļmalas. Ļoti bieži.

Zied no jūnija līdz septembrim.

Mazas malvas — Malva pusilla
Sm. et So\v. (M. rolundifolia L.)

Viengadīgs augs. Stumbrs

pacils vai gulošs, 15—50 cm

garš. Ziedi bāli rožaini, gandrīz

137. att. Novārtā malvas —

Malva neglecta Wallr. (1),

meža malvu — M. silvestris L.

lapa (2).
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balti, pa 2—lo lapu žāklēs, vainaglapas ap 4 mm garas, gandrīz
tikpat garas kā kauslapas, putekšņlapu stobriņš kails vai ar atseviš-

ķiem īsiem matiņiem. Skaldeņi B—l2,8—12, kaili vai ar matiņiem.
Aug nezālienēs, gružainēs, dārzos. Bieži. Zied no jūnija līdz

septembrim.

Cirtainas malvas — Malva crispa L.

Viengadīgs vai viengadīgs pārziemojošs augs. Stumbrs stāvs,
40—200 cm augsts. Lapas mala cirtaina. Ziedi rožaini, balti vai pur-
pursārti, vainaglapas 2 reizes garākas nekā kauslapas. Putekšņlapu
stobriņš ar vienkāršiem matiņiem. Skaldeņi 10—11, kaili.

Aug dārzos, nezālienēs. Bieži. Zied no jūnija līdz septembrim.

Mieturu malvas — Malva verticillata L.

Viengadīgs vai divgadīgs augs. Stumbrs stāvs, 20—150 cm augsts.
Ziedi blīvos pušķos gandrīz visu lapu žāklēs, viens parasti ar garāku
kātu un paceļas augstāk par citiem. Vainaglapas purpursārtas, pus-
otras reizes garākas nekā kauslapas, putekšņlapu stobriņš ar vienkār-

šiem matiņiem. Skaldeņi 10—12, kaili.

Aug dārzos, laukos. Zied no jūlija līdz oktobrim.

Izmanto lapas un ziedus. Ziedus ievāc, kad tie paplaukusi,
bet vēl nav pilnīgi uzziedējuši, tos noplūc ar visām kauslapām, bet

bez kāta. Sajā pašā laikā ievāc arī lapas. Žāvē siltā telpā vai ēnā

laukā. Izžuvušajai ziedu drogai jābūt rožaini violetā krāsā. Ziedu

drogā nedrīkst būt ziedu ar gariem kātiem vai nobirušām vainagla-
pām vairāk par 5%.

Sastāvs. Meža malvās ir gļotvielas (visās auga daļās), glikozī-
diska krāsviela malvīns (malvidīnhlorīds + 2 glikozes), diglikozīds
malvidīns, miecvielas, cukuri (2% un vairāk), askorbīnskābe (lapās
līdz 3%, ziedos 1%), karotini (ap 12 mg%). GJotvielas ir visu malvu

lapās un ziedos, sīkāk sastāvs nav pētīts.

Lieto pie gremošanas un elpošanas orgānu iekaisumiem, klepus,
kā maigu caurejas līdzekli pie vēdera aizcietējumiem; ārīgi lieto pie
mutes un rīkles gļotādas iekaisumiem (skalošanai). Tautas medicīnā

lieto arī piena sekrēcijas veicināšanai, pie aknu un vēdera sāpēm,

pie meteorisma, caurejas, pie urīnpūšļa un nieru iekaisumiem un sā-

pēm; ārīgi lieto pie angīnas, aizsmakuma (skalošanai), pie furunku-

ļiem, augoņiem, iekaisušām brūcēm, čūlām, pie audzējiem, apdegu-
miem, ādas un acu iekaisumiem (mīkstinošus apliekamos, kompreses,
vannas; uz 2 glāzēm verdoša ūdens ņem 4 ēdamkarotes lapu vai

ziedu, ļauj 2 stundas ievilkties, tad izlieto apliekamiem v. tml.), pie
hemoroīdiem (apliekamos), kā abortīvu līdzekli (saknes; čerkesu tau-

tas medicīnā).

Aukstam uzlējumam uz 1 glāzi novārīta auksta ūdens ņem 1 —

2 tējkarotes sasmalcinātu lapu, ļauj 3—5 stundas stāvēt, izkāstu lieto

pa V2vai V3glāzei 3—4 reizes dienā. Karstam uzlējumam uz 1 glāzi
verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti lapu vai ziedu, ļauj 10—15 minūtes

ievilkties, lieto pa ēdamkarotei 3—4 reizes dienā (pie klepus dzer

siltu, pasaldinātu). Skalošanai un pret caureju ņem apmēram divreiz

vairāk drogas (20,0—200,0). Francijā iekšķīgi lieto ari loti vāju uz-

lējumu — ziedu uzlējumu 10,0(15,0) —1000,0, lapu uzlējumu
15,0(30,0)—1000,0.
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Malvu drogas šķidrina gļotas, tām ir pretiekaisuma, mīkstinoša,

apvelkoša un viegla laksatīva darbība.

Malvu ziedi un lapas ir oficināla droga daudzās Eiropas zemēs.

Tie labi var aizstāt salepa gurnus un alteju saknes.

MANDARĪNI, ITĀLIJAS — CITRUS RETICULATA Blanco

(Citrus nobīlis Andr. non Lour., C. deliciosa Ten.)

Mūžzaļš tropisko apgabalu, 2,5—4 m augsts koks. Lapas pamī-
šus, vienkāršas, veselas, iegarenas vai iegareni olveidīgas vai lance-

tiskas, 3—4 cm garas, ādainas, smaržīgas (tajās daudz ēterisko eļļu
tvertnes), mala neizteikti zobaina, gals smails, pamats ķīļveidīgs, kāts

ar šauru spārnu vai bez tā. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, pa vie-

nam vai 2—6 lapu žāklēs. Kauslapas 4 vai 5. Vainaglapas 4—B, bal-

tas, sulīgas, smaržīgas. Putekšņlapu daudz, tās pa 2 vai 3 pie kā-
tiņu pamata saaugušas. Augļlapas B—lo,8 —10, sēklotne augšēja. Auglis
apaļīgs hesperīds jeb pomerancis, 5,5—8 cm diametrā, no virspuses
plakans. Augļapvalkā (mizas) ārējā kārta flavedo krāsaina, oranž-

dzeltena vai sarkanīga un tajā daudz ēterisko eļļu tvertnes; augļ-
apvalkā vidējā kārta albedo balta, mīksta, sniedzas augļa sulīgajā
daļā, izveido tajā šķērssienas un savienojas ar augļa ass audiem.

lekšējā augļapvalkā kārta sulīga (augļa mīkstums), stipri attīstīta,
tā izveidojusies no augļlapu epidermas izaugumiem — sulīgiem mati-
ņiem.

Audzē telpās, augu mājās. Diezgan reti. Kultivē Melnās jūras
piekrastē (izaudzēta šķirne Unšiu, ko dažkārt uzskata par patstāvīgu
sugu). Zied no februāra līdz aprīlim. Savvajā nav zināmi. Domā

ka to Dzimtene Ķīna, Japāna.

Mandarīnus Eiropā sāk iepazīt no XIX gadsimta, tie ir salcietī-

gākie no citrusu aug]u kokiem.

Izmanto augļus.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas (ziedos, lapās, augļos, jaunajos dzinu-

mos; 1,9—2,5%), tajās d-limonēns, citrāls, citronellols, kaprilaldehīds
un citi aldehīdi, antranilskābes metilēsteris, spirti. Mizā violaksantī-

nam radniecīgas krāsvielas, glikozīdiskas rūgtvielas, askorbīnskābe.

Augļa mīkstumā organiskās skābes (0,6—1,1%), cukuri (10,5%; gli-
koze 1,43%, fruktoze 1,2%, saharoze 5,7%), p-sitosterols, minerālvie-

las, miecvielas, askorbīnskābe (31,5 mg%), riboflavīns, karotini, niko-

tīnskābe. Fitoncīdi.

Lieto ēstgribas un gremošanas uzlabošanai, pie caurejas (mizu

tinktūru pa 10—20 pilieniem V 2stundu pirms ēšanas, sulu); ārīgi

lieto pie trihofītijām (svaigas mizas sulu). Tautas medicīnā lieto pie

bronhītiem un citām elpošanas organu saslimšanām, pie klepus (žā-

vētu mizu tinktūru, uzlējumu vai novārījumu; tinktūrai uz 'A / deg-
vīna ņem 2 ēdamkarotes sasmalcinātu mizu, ļauj 1 nedēļu nostāvē-

ties).

Mandarīnu mizas ir rūgto tinktūru sastāvdaļa, tās izmanto arī

zāļu garšas uzlabošanai.

Mandarīnu augļapvalkā miltus liek pie cepumiem, lai tos vitami-

nizētu, eļļu izmanto esencēm, parfimērijas rūpniecībā.
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Mandeles, parastās — amygdalus communis l.

Drogas: Rūgto mandeļu sēklas — Semen Amygdalae amarum

Saldo mandeļu sēklas — Semen Amygdalae dulce

Vasarzaļš, 2—6 (8) m augsts koks. Lapas pamīšus, uz īsvasām

pušķos; lapas plātne lancetiska 4—6 (9) cm gara, gals gari smails,
pamats ķīļveidīgs, mala sīki zāģzobaina, kāts I—31 —3 cm garš, pielapes
sīkas, drīz nobirst. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, ar 3—5 mm garu
kātu, izplaukst agrāk kā lapas. Kauslapas 5, ar matiņiem. Vainag-
lapas 5, rožainas, retumis arī baltas, 1,5—2 cm garas. Putekšņlapu
daudz. Augļlapa 1, sēklotne augšēja, atrodas izdobtajā ziedgultnē.
Auglis 3—3,5 cm garš kaulenis, segts ar samtainiem matiņiem. Augļ-
apvalka iekšējā kārta koksnaina, rievaini bedraina, sēkla (kodols —

«mandele») ap 2 cm gara, rūgta (Amygdalus communis L. var. amara

DC.) vai bez rūgtuma (A. communis L. var. daleis DC). (138. att.)
Audzē kā krāšņumaugu. Ļoti reti. Zied aprīlī, maijā. Savvaļā

Vidusāzijas kalnājos. Kultivē Melnās jūras piekrastē, Vidusāzijā.
Izmanto sēklas.

Sastāvs. Taukas eļļas (45—62%), tajās oleīnskābes, linolskābes

glicerīdi; ferments emulsīns, glikozīds amigdalīns (rūgtajās mande-

lēs 2,5—3,5%; emulsīna ietekmē amigdalīns šķeļas glikozē, benzal-

dehīdā un zilskābē), hematīns, cukuri (saharoze 2—3%), olbaltum-
vielas (20%), riboflavīns.

Lieto kā sāpes remdinošu, nomierinošu līdzekli pie gremošanas
trakta iekaisumiem (mandeļu ūdeni — Aqua Amygdalae amarae; ta-

gad to iegūst galvenokārt no ap-

rikozēm vai sintētiski), kā vieglu
caurejas līdzekli (mandeļu eļļu —

Oleum Amygdalarum), pie klepus
(saldo mandeļu emulsiju — Emul-

sio Amygdalarum); ārīgi lietoādas

kopšanai (mandeļu eļļu, mandeļu
pienu, mandeļu klijas — Farina

Amygdalarum jeb Placenta Amyg-
dalarum; uz 3 glāzēm karsta ūdens

ņem 2 ēdamkarotes mandeļu kliju,
ļauj pāris stundu nostāvēties, lieto

sejas mazgāšanai). Tautas medi-

cīnā lieto arī pie organisma vispā-
rēja vājuma, mazasinības, pie as-

tmas, bezmiega, galvas sāpēm, pie
krampjiem (sasmalcinātas saldās

mandeles ar cukuru), pie čūlas un

citām gremošanas trakta slimībām

(mandeju eļļu); ārīgi lieto brūču

dziedināšanai (uzklāj mandeļu eļļā
samitrinātu pārsēju), pie ausu sā-

pēm (iepilina ausī 2—3 pilienus
mandeļu eļļas).

138. att. Parastās mandeles

Amygdalus communis L.



405

Mandeļu eļļu izrhanto kā kampara šķīdinātāju, šķidrās ziedēs kā

emulgatoru, mandeļu ūdeni lieto dažu zāļu garšas uzlabošanai.

Homeopātijā izmanto rūgto mandeļu svaigas sēklas (Amygdalae

amarae).
Mandeles plaši izmanto saldumu rūpniecībā un pārtikai (eļļu).
Rūgto mandeļu sēklas — kodoli ir indīgi, jo satur amigdalīnu,

kuram šķeļoties rodas zilskābe — viena no stiprākajām indēm. Sain-

dējoties pastiprinās siekalu atdalīšanās (salivācija), parādās nela-

bums, vemšana, galvas sāpes, aizdusa, palēninās pulss, paplašinās
acu zīlītes, iestājas vispārējs vājums, krampji, smagos saindēšanās

gadījumos nāve elpošanas paralīzes dēļ. Bērns var smagi saindēties,
apēdis 10—15 rūgto mandeļu sēklas. Arī saldo mandeļu sēklas nav

labi. lietot lielā daudzumā.

Mandeles labi pazina senajā Grieķijā un Romā. VI gadsimtā grieķi
tās ieved Krimā, kur tās sāk kultivēt.

MANDRAGORA, APTIEKU — MANDRAGORA OFFICINARUM L.

Droga: Mandragoras saknes — Radix Mandragorae
Daudzgadīgs lakstaugs ar spēcīgi attīstītu sakni. Lapas lielas,

nevienādi zobainas. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, zaļgani dzelteni,

ap 3 cm gari, pa vienam. Auglis dzeltena oga. Aug Vidusjūras ap-
gabala zemēs, Tuvajos Austrumos.

Izmanto saknes.

Sastāvs. Alkaloīdi hiosciamīns, skopolamīns, mandragorīns u. c.

šīs grupas alkaloīdi.

Lieto kā sāpes remdinošu līdzekli pie reimatisma, podagras (sk.
vilkogas u. c. augus, kas satur tos pašus alkaloidus).

Homeopātijā izmanto svaigus lakstus (Mandragora).
Mandragoras austrumu tautu medicīnā uzskatīja par universālu

līdzekli, tām bija liela nozīme mitoloģijā; viduslaikos Eiropā no tām

gatavoja burvju ziedes un uzlieves, seno ebreju rakstos min man-

dragoras mīlas dzērienus.

MANGO — MANGIFERA L.

Indijas mango — Mangifera indica Blume, pelēkzilais mango — M.

caesia Jacq. ir mūžzaļi koki. Lapas plūsknaini saliktas. Augļi
4—25 cm gari, ap 10 cm plati, ovāli, mazliet asimetriski, plakanīgi
kauleņi, ar dzeltenu, saldi skābenu mīkstumu.

Kultivē tropiskajās zemēs, kur tie ir nozīmīgi augju koki.

Dzimtene Indonēzija.
Izmanto augļus, sēklas, lapas, ziedus. Pie mums bieži ieved kon-

servētu mango augļu sulu, retumis augļus.
Sastāvs. Organiskās skābes (0,2—0,5%), cukuri (10—20%), as-

korbīnskābe, karotini, tiamīns, kalciferoli.

Lieto tautas medicīnā (Indijā u. c. tropiskajos apgabalos) kā diu-

rētisku līdzekli (augļus), pie urīnpūšļa iekaisumiem (ziedu tinktūru),
kā caurejas līdzekli pie vēdera aizcietējumiem (augļus), pret caureju,

pie dizentērijas (ziedu tinktūru), pie dažādām iekšējām asiņošanām

(augļus), kā tonizējošu un savelkošu līdzekli pie gremošanas trakta

saslimšanām (augļu mizu), pie astmas (sēklas); ārīgi lieto pie der-

matītiem (sulu), pie indīgu dzīvnieku (skorpionu v. c.) kodumiem

(lapas).
Mango lapas lieto uzturā, no sēklām iegūst miltus.
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MARALSAKNE — LEUZEA CARTHAMOIDES DC

(briežsakne, leizeja, rapontija; Rhaponticutn carthamoides (DC.) Iljin)

Droga: Maralsaknes sakneņi ar saknēm — Rhizoma cum radicibus

Leuzeae

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs 0,5—1 m garš. Sakneņi horizon-

tāli, zaraini. Lapas pamīšus, plūksnaini šķeltas vai dalītas, vai vese-

las (augšējās), 12—40 cm garas. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, 3—

6 cm platā kurvītī stumbra galotnē. Vīkala lapas vairākās rindās

jumstiņveidīgi. Kurvīša gultne ar plēkšņlapiņām. Kauslapu vietā ma-

tiņi. Vainaglapas 5, vainags stobrveidīgs, violeti sārts. Putekšņla-
pas 5. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. Auglis sēklenis ar lidmatiniem

(lidauglis). (139. att.)

Aug Sibīrijā, Sajānos, Altajā, Kuzņeckas Alatau u. c. Kultivē
mūsu valsts Eiropas daļas mežu joslas vidējos rajonos. Zied jūlijā,
augustā. Endēms Sibīrijas augs.

139. att. Maralsaknes — Leuzea carthamoides DC. (pa kreisi) un ma-

ralsakņu zieds (augšā), mārdadži — Silybum marianum (L.) Gaertn.

(pa labi).
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Izmanto sakneņus ar saknēm.

Sastāvs. Alkaloīdi (nedaudz), miecvielas (ap 5%), inulīns, sveķi,
hesperidīns, organisko skābju šālis, fosfors, arsēns, karotini, askor-

bīnskābe (ap 0,1%). Sastāvs maz izpētīts.
Lieto pie spēku apsīkuma pēc pārciestām slimībām, fiziskas un

garīgas pārpūles, nervu sistēmas funkcionāliem traucējumiem, galvas
sāpēm, pie impotences, kroniska alkoholisma.

Maralsakņu tinktūru — Tincturae Leuzeae carthamoidis (izvelk
70° spirtā) lieto pa 20—30 pilieniem 2 vai 3 reizes dienā pirms ēša-
nas (2—3 nedēļas). Tāpat lieto maralsakņu šķidru ekstraktu

—

Extract. Leuzeae carthamoides fluidi.

Tautas medicīnā uz V 2 ldegvīna (40°) ņem 100 g sakneņu, ļauj
10—15 dienas stāvēt, lieto pa 40 pilieniem. Maralsakņu izvilkums
ir tonizējošajā dzērienā «Ca«H».

Maralsaknes stimulē centrālo nervu sistēmu, regulējoši ietekmē

asinsspiedienu, palēnina pulsu, paplašina tā amplitūdu, paplašina pe-
rifēros asinsvadus, paātrina asinsriti, uzlabo fosfora un ogļhidrātu
vielu maiņu; maralsakņu ekstrakts paplašina acs artērijas un vēnas

(Obļecovs, 1964.), pazemina asins recēšanu (Netess, 1963.).

Maralsaknes plaši izmanto tautas medicīnā. Vecie sibīrieši medz

teikt, ka maralsakne dziedina četrdesmit slimības un atgriež jaunību.

MĀRDADŽI — SILYBUM MARIANUM (L.) Gaertn.

Droga: Mārdadžu sēklas — Semen Silybi (Fructus s. semen Car-

dui Marianae)
Mārdadžu laksti — Herba Cardui Marianae

Viengadīgs vai divgadīgs lakstaugs. Stumbrs stāvs, 60—150 cm

garš, kails, mazzarains. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas vai dai-

vainas, sēdošas, augšējās skaujošas, mala rupji zobaina, zobiņi ar

dzeltenu dzeloņsmaili, gar lapas dzīslām balti plankumi. Ziedi div-

dzimumu, aktinomorfi, 4—5 cm garos, mazliet nolīkušos kurvīšos

zaru galos. Kurvīša vīkala lapas vairākās rindās jumstiņveidīgi, ārē-

jās ar robainu, dzeloņainu malu, galotnē ar garu dzeloņsmaili.

Kauslapas baltu, spīdīgu matiņu veidā. Vainaglapas 5, vainags stobr-

veidīgs, gaišāk vai tumšāk purpursarkans. Putekšņlapas 5, putekšnī-
cas saaugušas stobriņā. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. Auglis sēk-

lenis ar matiņu lidaparātu. (139. att.)

Aug ceļmalas, nezālienēs, dārzos. Dažkārt kultivē kā krāšņuma

augu. Zied no jūnija līdz septembrim.

Izmanto sēklas, lakstus (arī homeopātijā; Carduus marianus).

Sastāvs. Ēteriskās eļļas (0,08%), taukas eļļas (16—28%), biogēni
amīni tiramīns, histamīns; flavoni, gļotvielas, rūgtvielas.

Lieto tautas medicīnā pie aknu, žultsceļu un liesas slimībām, pie

žultsakmeņu izraisītām kolikām, dzeltenās kaites, pie vēdera aizcie-

tējumiem,' hemoroīdiem, zarnu gāzēm, pie migrēnas, galvas sāpēm,

garīgas depresijas (uz V 2 / ūdens ņem 30 g sasmalcinātu sēklu, vāra,

kamēr atlikusies puse šķidruma, lieto pa 1 ēdamkarotei ik pec stun-

das; sēklu pulveri lieto pa 1 tējkarotei 4—5 reizes dienā, tinktūru pa

15 pilieniem 2 reizes dienā; pie liesas slimībām lieto arī lakstus).

Mārdadžu sēklas ir Cholelitinum 1 sastāvā; lieto kā žultsdzinēju.



408

MĀRPUĶĪTES, ZIEMAS - BELLIS PERENNIS L.

Droga: Mārpuķīšu ziedi
—

Flores Bellidis (Herba et flores Sym-
phyti minimi)

Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi īsi. Lapas rozetē, līdz 4 cm ga-

ras, 1,5 cm platas, otrādi olveidīgas vai lāpstveidīgas. Ziedi I—3 cm

platos kurvīšos, tie pa vienam 4—15 cm garu ziednešu galotnē. Kur-
vīša ārmalā balti vai rožaini sievišķi ziedi (dārza formām ir tikai

mēlziedi), vidū — divdzimumu stobrziedi ar dzeltenu vainagu. Pu-

tekšņlapas 5, augļlapas 2, sēklotne apakšēja, drīksna divžuburaina.

Vīkala lapas zālainas, 2 rindās. Kurvīša gultne doba, koniska. Auglis
sāniski plakans. Kausmatiņu nav. (140. att.)

140. att. Ziemas mārpuķītes — Beilis perennis L.
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Aug mītņu tuvumā zālājos, dārzmalās. Pārgājis savvaļā. Dārza

formas diezgan bieži kultivē. Zied no (aprija) maija līdz oktobrim.

Izmanto ziedu kurvīšus, retāk ziedošus lakstus, lapas. levāc no

maija lidz septembrim.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas, taukas eļļas, miecvielas, rūgtvielas, sapo-

nīni, gļotvielas, sveķi, organiskās skābes, inulīns, antoksantīns. Sa-

stāvs maz izpētīts.
Lieto tautas medicīnā pie klepus un drudža saaukstēšanās gadī-

jumos, pie bronhiālās astmas, plaušu tuberkulozes, pie plaušu un

dzemdes asiņošanas, pie vēdera aizcietējumiem kā maigu caurejas
līdzekli, kā asinstīrītāju līdzekli pie kroniskām ādas slimībām («pa-
vasara» kūres), pie pinnēm, furunkuļiem, pie aknu, nieru un urīn-

pūšļa slimībām, tūskām, pie kroniska reimatisma, podagras; ārīgi
lieto pie sasitumiem ar asins izplūdumiem, parēzēm, pie strutojošiem
ādas iekaisumiem, flegmonām, augoņiem, furunkuļiem, pie krūts dzie-

dzeru iekaisuma, pie slikti dzīstošām brūcēm, čūlām, pie reimatisma,
podagras (lakstu novārījuma vannas, kompreses, apliekamos, novā-

rījumu apmazgāšanai).
Uzlējumam uz 1 glāzi novārīta atdzesēta ūdens ņem I—2 tējka-

rotes drogas, ļauj 8 stundas nostāvēties, lieto pa I—21 —2 ēdamkarotēm

3 reizes dienā. Ārīgai lietošanai ņem divreiz vairāk drogas. Lieto

ari pulvera un tinktūras veidā.

Homeopātijā izmanto visu ziedošu augu.
Dažās zemēs jaunas mārpuķīšu lapas pavasarī lieto salātiem, zie-

dus un lapas — tējai.

Mārpuķīšu darbība ir pretiekaisuma, sāpes remdinoša, maigi lak-

satīva, tās remdina klepu, drudzi, sekmē žults sekrēciju.

MĀRRUTKI — ARMORACIA RUSTICANA (Lam.) G. M. Sch.

Droga: Mārrutku saknes — Radix Armoraciae

Daudzgadīgs lakstaugs. Saknes dziļas, sulīgas, resnas, ar kodīgu
smaržu un garšu. Stumbrs 40—125 (150) cm garš. Lapas pamīšus,
vienkāršas, veselas, daivainas vai plūksnaini šķeltas (apakšējās),
15—60 cm garas, B—2o8 —20 cm platas, pamats ieapaļš, ķīļveidīgs vai

sekli sirdsveidīgs, lapas mala strupi zobaina, augšējās lapas sēdošas,

pārējās kātainas. Ziedi ķekaros. Kauslapas 4, ar baltu apmali. Vainag-

lapas 4, baltas, 5—7 mm garas. Putekšņlapas 6, divas īsākas, 4 ga-
rākas. Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Augļi 5—6 mm gari, iegareni
vai olveidīgi divcirkņu pāksteņi, katrā cirknī 4 sēklas. (141. att.)

Aug dārzos, sētmalēs, upmalās. Bieži kultivē. Pārgājis savvaļā.
Zied maijā, jūnijā.

Izmanto saknes svaigā veidā. levāc septembrī, oktobrī vai agri

pavasarī. Saknes uzglabā — 1 °C līdz 1 °C temperatūrā, vēlamais gaisa
mitrums 80—82%.

Sastāvs. Glikozīds sinigrīns, ēteriskās eļļas, tajās B-feniletilizotio-

cianāts, allilizotiocianāts, propilizotiocianāts (nosaka mārrutku smaržu

un garšu), lizocīms, fermenti oksidaze, peroksidāze, mirozīns; pen-
tozes, heksoze galaktoze; asparagīns, glutamīns, arginīns; minerāl-

vielas — kālijs, kalcijs, magnijs, dzelzs, varš, fosfors, hlors, organis-
kais sērs; alkaloīdi (zīmes visās auga daļās), askorbīnskābe (sak-
nēs 0,25—0,64%, lapās 0,35—2%). Fitoncīdi. Pretaudzēju aktivitāte.

Lieto pie avitaminozēm, kā vispārēju spēcinošu un tonizējošu
līdzekli pie lielas garīgas un fiziskas noslodzes (svaigas saknes
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nelielā daudzumā salātu veidā), ēstgribas un gremošanas veicināša-

nai (nelielās devās), pie akūtiem hepatitiern ar pazeminātu kuņģa
skābumu, pie infekciozā hepatīta (Botkina slimības), pie kolītiem.

Tautas medicīnā lieto ari pie mazasinības, pie dažādiem ādas iz-

situmiem kā asinstīrītāju līdzekli, pie kroniskiem bronhītiem, astmas,
pie urīnpūšļa un žultspūšļa akmeņiem, pie sāpīgas urinācijas, vēdera

sāpēm, pie reimatisma, podagras,
pie menstruāciju iztrūkuma (svai-
gas saknes, sulu), pie malārijas
(tinktūru); ārīgi lieto pie radikulī-

tiem, reimatisma, podagras, plaušu
karsoņa (sinepju vietā kā vietēju
kairinātāju, apliekamiem, ierīvēšanai

pret sāpēm sarīvētas saknes), stru-

tojošu brūču un čūlu dziedināšanai

(sulu vai uzlējumu apmazgāšanai),
pie iesnām, galvas sāpēm (ieelpo
caur degunu sarīvētu vai veselu

sakņu gabaliņu izgarojumus), pie
rīkles un mutes gļotādas iekaisu-

miem, aizsmakuma, angīnas (ieelpo
caur muti sasmalcinātu sakņu iz-

garojumus, skalo ar atšķaidītu
sulu), pie ausu strutošanas (pilina
ausī sulu), pret zobu sāpēm (uz-
liek uz sāpīgā zoba sasmalcinātas

saknes), vasaras raibumu un iede-

guma nodzīšanai (ieziež ādu ar at-

šķaidītu sulu), pret pinnēm (ziedi —

sarīvētus mārrutkus sajauktus ar

sviestu), pie audzējiem.
Mārrutki sekmē gremošanas

dziedzeru darbību, palielina diurēzi,
remdina sāpes. Tie ir oficināla

droga Francijā, Bulgārijā u. c.

Uzlējumam uz 1 glāzi verdoša

ūdens ņem G—B g sakņu, lieto pa
ēdamkarotei 2—4 reizes dienā.Sulu

ar cukuru vai medu lieto pa tēj-
karotei 2—3 reizes dienā. Var lie-

tot arī mārrutku sīrupu —
svai-

gām, plāni sagrieztām mārrutku

šķēlītēm uzber cukuru un izmanto

sulu, kas iztecējusi.
Pie kroniska pēcdizentērijas ko-

līta (ja nesekmīgi bija lietoti citi

141. att. Mārrutki — Armoracia

rusticana (Lam.) G.M.Sch.
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līdzekļi), holecistita, angioholīta, kroniska mazā iegurņa iekaisuma
(kura dēļ attīstījās kuņģa un žultsceļu diskinezija ar h'olestāzēm un

disbakteriozēm), lietots 20% sakņu novārījums un uzlējums 1 : 3. Pre-
parāts ik dienas vai pārdienām (3—7 reizes) pa 100 ml caur zondi

ievadīts divpadsmitpirkstu zarnā (I. Zaicevą).
Pie kroniska hepatīta un kolīta, pie Botkina slimības lietots uzlē-

jums ar medu vai cukuru — '/i kg sarīvētu sakņu aplej ar 1 / ver-

doša ūdens un atstāj slēgtā traukā stāvēt 24 stundas, tad šķidrumu
nokāš, izspiežot visu bez atlikuma, un dzer pa 50 g 3 reizes dienā

pirms ēšanas (F. Subbotins). Lietojot šādu uzlējumu, slimajiem iz-

zuda sāpes aknu apvidū, īsā laikā samazinājās bilirubiną daudzums

asinīs, normalizējās aknu funkcijas, samazinājās to izmēri. Tiem,
kas slimoja ar kroniskiem spastiskiem kolītiem, ātri izzuda sāpju un

spastiskās parādības, normalizējās vēdera iziešana.

leteic arī šādu uzlējumu — 1 kg sarīvētu mārrutku aplej ar

3—4 / verdoša ūdens, ļauj 24 stundas nostāvēties, lieto mazliet sal-

dinātu ar cukuru vai medu pa
l/į glāzei 3 reizes dienā pirms ēša-

nas.

Mārrutkus ieteic ne vien pie hepatītiem un kolītiem, bet ari profi-
laktiski pret kuņģa un zarnu trakta iekaisumiem, nekalkulozām žults-

pūšļa un žultsceļu slimībām.

Jāņem tomēr vērā, ka alilsinepju eļļa ir stipri kairinoša un daž-

kārt pat vājā koncentrācijā izraisa gļotādas un ādas hiperemijų un

dedzinošas sāpes; ilgstošākā iedarbībā rodas apdegumi un audu pa-

mirums. leelpojot tās izgarojumus, rodas klepus un asarošana. Ma-

zās devās ieņemta, alilsinepju eļļa pastiprina kuņģa un zarnu trakta

sekrēciju, uzlabo ēstgribu, bet lielās devās var būt par smaga gastro-
enteritą un nieru asiņošanas cēloni. Vārīti vai ar karstu ūdeni iegūtie
mārrutku preparāti daļēji zaudē asumu.

Mārrutku ārējās lietošanas efektivitāti nosaka arī fitoncīdi un lizo-

cīms. Lizocīmu pirmoreiz atrada asarās. Tā ir visai aktīva antibio-

tiska viela — 10 ml asaru 37 °C temperatūrā spēj 30 sekundēs izšķī-
dināt 1 ml šķīduma 5 miljoni Micrococcus lysoleiticus. Lizocīms ak-

tīvs galvenokārt pret saprofītiskiem mikroorganismiem. Tas ir oļas
baltumā, zivju ikros un daudzos citos dzīvnieku un augu audos. Trūk-

stot A vitamīnam, lizocīms asarās neveidojas. Lizocīmu medicīnai

iegūst no dzīvnieku audiem un lieto kā antibiotisku līdzekli acu sli-

mībās.

Mārrutki ir vecs tautas ārstniecības līdzeklis, kuru XVI—XVII

gadsimta «zāļu grāmatās — travņikos» min kā galveno līdzekli pret
mutes dobuma un ādas vēžiem. Mārrutku daudzpusīgo darbību uz-

svēris N. Ambodiks (1783.) — viens no fitoterapijas nodibinātājiem.
Mārrutkus kultivē un plaši izmanto kā garšvielu. Antimikrobās

vielas pasargā mārrutku saknes no pūšanas, tāpēc tas var viegli uz-

glabāt un izmantot svaigā veidā visu ziemu. Uzskata, ka mārrutku

protisticīdā aktivitāte uz pavasara pusi pieaug.

MARSDENIJA, EKVADORAS - MARSDENIA CONDURANGO

Reichb. fil.

Droga: Kondurango mizas — Cortex Condurango
Kokveidīga vai krūmveidīga liāna. Aug tropiskajā Amerikā Peru,

Ekvadorā v. c; kultivē Austrumāfrikā.
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Izmanto mizas.

Sastāvs. Glikozīdiska rūgtviela kondurangīns (1—2%; šķīst
tikai aukstā ūdenī; hidrolize rodas nedaudz kanēļskābe); tetrahid'ro-
tetraoksibenzols, kondurīts, miecvielas, taukvielas, ciete, sveķi, ēteris-

kās eļļas, fitosterīns, piensulā kaučuks. Indīgs.
Lieto ēstgribas rosināšanai (mazās devās), gremošanas uzlabo-

šanai, kā sāpes remdinošu līdzekli.

Homeopātijā izmanto žāvētas mizas (Condurango).
Eiropas medicīnā sāka lietot no 1871. gada kā specifisku līdzekli

pret kuņģa vēzi, tomēr tām nozīme tikai kā sāpes remdinošam līdzek-

lim pie čūlas slimībām un audzējiem.

MĀRSILI — THYMUS L.

(timjāns)

Zaraini puskrūmi. Lapas pretējas, vienkāršas, veselas, mala gluda,
gals strups. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, pušķos lapu žāklēs. Kaus-
lapas 5, kauss divlūpains, paliek pie augļa, kauss ar matiņiem un

matiņu gredzenu rīklītē. Vainaglapas 5, vainags divlūpains, augš-
lūpa ar 3, apakšlūpa ar 2 daivām. Putekšņlapas 4, divas no tām

garākas. Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Auglis 4 gludu riekstiņu
skaldauglis.

Izmanto ziedošus lakstus. Žāvē atklātā ēnainā vietā vai labi vē-

dināmā telpā.

Lielie mārsili — Thymus pulegioides L.

(Thymus chamaedrijs Fr.)

Stumbrs 10—20 (25) cm garš, pacils, četršķautnains, mezglos pa-
rasti sakņojas, matiņi tikai uz šķautnēm. Lapas 1 —1,2 (2) cm ga-

ras, 0,5 cm platas, eliptiskas vai ieapaļi olveidīgas, plātne pēkšņi pār-
iet kātā, dzīslas labi redzamas tikai apakšpusē. Vainags violeti sārts,

0,4—0,6 cm garš.
Aug sausos pakalnos, mežmalās, mežos, ceļmalas. Diezgan bieži.

Zied no jūnija līdz oktobrim.

Sastāvs tāds pats kā mazajiem mārsiliem, bet ēterisko eļļu mazāk.

Mazie mārsili — Thymus serpyllum L.

Droga: Mazo mārsilu laksti — Herba Serpylli
Stumbrs s—lo cm garš, neizteikti četršķautnains,

mezglos parasti sakņojas, viscaur ar matiņiem. Lapas

0,5 —1 cm garas, 0,15—0,4 cm platas, eliptiskas vai

gareni eliptiskas, lapas plātne pamazām pāriet kāta,
dzīslas vienādi labi redzamas abās lapas pusēs. Vai-

nags violeti sārts vai gaiši violets, 0,6—0,8 cm garš

(sk. att. blakus un II krāsaino tabulu).
Aug sausos, saulainos pakalnos, mežmalas, meža

klajumos. Bieži. Zied no maija līdz augustam.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas (0,1—0,6%), tajās timols

(/-metil-4-izopropil-3-oksibenzols; 30%), karvakrols

(20%), n-cimols, y-terpinens, a-terpineols, borneols,

zingiberēns; miecvielas, rūgtvielas, sveķi, flavonoīdi,

ursolskābe, oleanolskābe, askorbīnskābe, minerālvielas.
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Parastie mārsili — Thymus vulgaris L.

Droga: Parasto mārsilu (timiāna) laksti — Herba Thymi
Mūžzaļš augs. Stumbrs 20—30 cm garš, stāvs, mezglos nesakņo-

jas, ar matiņiem. Lapas sēdošas, lineāras vai gareni olveidīgas,
0,5—0,7 (1,1) cm garas, līdz 0,5 cm platas, mala stipri ieritinājusies,
lapu apakšpuse ar balti pelēcīgu matiņu tubu. Vainags gaiši sarkans
vai violets, 0,4—0,6 (1) cm garš.

Audzē dārzos ka garšas un tējas augu. Reti. Zied maijā, jū-
nijā. Dzimtene Vidusjūras apgabals.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas, tajās timols (45—50%), timola metiles-
teris, p-cimols, karvakrols, /-d-pinēns, v-terpinēns, terpineols, /-borne-

ols (a-kamfols), kariofillēns, linalools; saponīns timusskābe (sapo-

genīns timunīnskābe), timussaponīns (sapogenīns timussapogenīns);
ursolskābe, oleanolskābe, kofeīnskābe, hlorogēnskābe, hīnskābe v. c.

skābes; flavonoīdi luteolīns, luteolīnglikozīdi, miecvielas (10%), rūgt-
vielas, sveķi, askorbīnskābe, minerālvielas.

Lieto pie bronhītiem, garā klepus, pneimonijām, bronhektāzijas,
plaušu aktinomikozēm un citām plaušu un elpas ceļu saslimšanām

(mazo un parasto mārsilu uzlējumu, ekstraktu, timolu), pie radiku-

lītiem, neirītiem, miozītiem (mazo un parasto mārsilu uzlējumu, eks-

traktu), pie caurejas, meteorisma, pret zarnu parazītiem (timolu);

ārīgi lieto pie mutes un rīkles gļotādas iekaisumiem, dezinficēšanai

(0,05—0,1% timola šķīdumu skalošanai), stomatoloģijas praksē pret
dentīna sāpīgumu (0,05—0,1% tā saucamo Hartmaņa šķīdumu, kas
satur 1,25 daļas timola), pie epidermofītijām, aktinomikozēm (1070
timola šķīdumu eļļā vai spirtā).

Tautas medicīnā lieto mazos mārsilus (arī lielos) pie gremošanas

orgānu darbības traucējumiem, grēmām, kolikām, pie čūlas slimī-

bām, nieru un urīnpūšļa slimībām, pie krūšu sāpēm saaukstēšanās

gadījumos, kā sviedrēšanas līdzekli (karstu uzlējumu), pie bronhiālās

astmas, garā klepus, aizdusas, angīnas, gripas, plaušu emfizemas,
tuberkulozes (ziedu uzlējumu ar medu), pie bezmiega, galvas sāpēm,

pie dažādām sievietes dzimumorgānu saslimšanām, krampjiem, kro-

niskiem ādas izsitumiem kā asinstīrītāju līdzekli (uz 1 glāzi verdoša

ūdens ņem 1 ēdamkaroti drogas, Jauj slēgtā traukā 1 stundu ievil-

kties, lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā; uz 2 glāzēm verdoša ūdens

ņem 3 tējkarotes — apmēram 7 g drogas, ļauj ievilkties, tad izlieto

vairākās reizēs dienā); lenteņu izdzīšanai; ārīgi lieto pie reimatisma,

neiraļģijām, paralīzēm, skrofulozes (tinktūru ierīvēšanai, lakstu no-

vārījuma vai uzlējuma apliekamos, kompreses; lakstu ziedi saulpuķu
eļļā 1:3 vai 1:4; lakstu spilventiņus — 3 ēdamkarotes lakstu sa-

sautē verdošā ūdenī, ieliek marles maisiņā un uzliek sāpīgajai,
slimajai vietai); pie acu slimībām, plakstiņu iekaisumiem (stipra uz-

lējuma kompreses — uz 1 l karsta ūdens ņem 60 g drogas), pie sa-

situmiem, čūlām, brūcēm, audzējiem (lakstu uzlējuma apliekamos, uz-

lējumu apmazgāšanai), pie ekzēmām (sakņu novārījuma vannas),
pie organisma vispārēja vājuma, nervozitātes, ādas izsitumiem, skro-

fulozes (vannas — uz 10 / ūdens ņem 50 g lakstu), pret zobu sā-

pēm (uzliek uz sāpīgā zoba timola eļļu, sasmalcinātus lakstus), lai

novērstu mutes p.Mikamu smaku (lakstu uzlējumu skalošanai), pret
galvas sāpēm, matu kopšanai, pret blaugznām (mazgā lakstu uzlē-

jumā galvu — uz I / verdoša ūdens ņem 4 ēdamkarotes drogas, ļauj



414

slēgtā traukā V 2stundu ievilkties; šādu uzlējumu lieto arī mutes

skalošanai).
Mazo mārsilu uzlējumu — Inf. herb. Serpylli 15,0—200,0 lieto pa

ēdamkarotei 2 vai 3 reizes dienā.

Pertussinum (satur 12 dajas mazo vai parasto mārsilu ekstraktu,
1 daju kālija bromīda, 82 daļas cukura sīrupa, 5 daļas 80% spirta)
lieto pa ēdamkarotei (bērni pa V 2tējkarotei līdz 1 desertkarotei)
3 reizes dienā.

Pie ankilostomidozes, trihocefalozes, nekatorozes kā prettārpu
līdzekli lieto timolu — Thymolum kapsulās vai pulveros pēc īpašas
shēmas atkarībā no vecuma. Pieaugušam augstākā vienreizējā deva

1 g, diennakts deva — 4 g. Bērniem līdz 2 g vecumam timolu
nedrīkst dot. Timolu drīkst lietot tikai ar ārsta padomu. Tas kontr-

indicēts pie sirds dekompensacijas, aknu un nieru slimībām, pie čūlas

slimībām, grūtniecības periodā.
Pie radikulītiem, išiasa, krustu-jostas rajona neiraļģijām lieto siltu

uzlējumu — 20 g lakstu aplej ar 1 / verdoša ūdens, tad no jauna
uzkarsē līdz vārīšanai (nevāra!), padzesē, nokāš, lieto pa V 2glāzei
(bērni pa desertkarotei) 4 reizes dienā (pēc ārsta N. Petrovą).

Mārsili ir oficināla droga daudzās valstīs, arī pie mums.

Timolu — Thymolum satur parasto mārsilu jeb timiāna eļļa —

Oleum Thymi, to iegūst no timiāna lakstiem. Timola darbība ir anti-

septiska, dezinficējoša, sāpes remdinoša, nomierinoša. Tā antimikrobā

aktivitāte it īpaši izteikta pret patogēnajiem kokiem un sēnēm, tas

ir viens no retajiem līdzekļiem pret aktinomikozēm. Timols paralizē
parazītisko tārpu muskulatūru, tādēļ to izmanto kā antihclmintu. Sa-

līdzinājumā ar fenolu timols mazāk toksisks un neizraisa tik stipru
ādas un gļotādu kairinājumu.

Timolu izmanto arī dažu zāļu līdzekļu konservēšanai.

Mārsili ir visai sens ārstniecības augs un plaši tiek lietots da-

žādu tautu medicīnā arī mūsu dienās. Oficināla droga ir mazie mār-

sili un tos arī tautas medicīnā parasti lieto, taču ja mazo mārsilu

nav, izmanto tāpat lielos mārsilus.

Mārsilu ēteriskās eļļas izmanto parfimērijā, alkoholisko dzērienu

rūpniecībā, konservu un konditorejas preču rūpniecībā. Dažās zemēs

mārsilus izmanto kā garšaugu pie gaļas ēdieniem. Nektāraugs.

MĀRSMILGAS, SMARŽĪGĀS — HIEROCHLOE ODORATA (L.)
Wahlenb.

Droga: Smaržīgo mārsmilgu laksti
—

Herba Hierochloii

Daudzgadīgs lakstaugs ar skraju ceru. Stumbri 25—50 cm gari.
Lapas lineāras, līdz 50 cm garas, 2—5 mm platas, ar īsu plātni, mē-

līte līdz 4 mm gara. Ziedkopa skraja. Vārpiņas zeltaini brūnganas,
līdz 5 mm garas, ar 3 ziediem, vārpiņas plēksnes 4, zieda plēksnes 2;

vidējais zieds divdzimumu, ar 2 putekšņlapām un sēklotni, kas sa-

augusi no 2 augļlapām, abi malējie ziedi viendzimuma — vīrišķi, ar

3 putekšņlapām. Auglis — iegarens grauds. (142. att.)

Aug mitrās pļavās, krūmājos. Diezgan bieži. Zied no maija līdz

jūlijam (augustam).
Izmanto ziedošus lakstus. levāc maijā, jūnijā. Žāvē ēnā. Drogā

nedrīkst būt augu ar saknēm vai piezemēs lapām vairāk par 5%, sa-

birzušu, par 5 cm īsāku lakstu da]u vairāk par 3%.
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142. att. Smaržīgās mārsmilgas
Hierochloë odorata (L.) Wahlenb.

Sastāvs. Kumarīns, alkaloīds don-

aksīns v. c, askorbīnskābe (lapās
sausā svarā 1,03%, ziedkopās 0,2%).
Sastāvs maz pētīts.

Lieto tautas medicīnā ēstgribas un

gremošanas veicināšanai pie kronis-

kām gremošanas trakta slimībām (uz
1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamka-

roti drogas, jauj y2
stundu slēgtā

traukā ievilkties, lieto pa ēdamkarotei

3 vai 4 reizes dienā 10—15 minūtes

pirms ēšanas).

MARUBIJAS, PARASTĀS — MAR-

RUBIUM VULGARE L.

Droga: Marubiju laksti — Herba

Marrubii

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbri

30—60 cm augsti, vismaz augšdaļā

strupi četršķautnaini. Lapas pretējas,
vienkāršas, veselas, icapaļi olveidīgas,
2—4 cm garas, kātainas, virspuse zaļa,
apakšpuse balti tūbaina, mala strupi
zaģzobaina, gals īsi smails, pamats
ķīļveidīgs. Ziedi divdzimumu, zigo-
morfi, blīvos pušķos lapu žākiēs stumbra un zaru augšdaļā. Kauslapas
5, kauss kārtus, stobrveidīgs, ar 10 atlikušiem zobiņiem, paliek pie
augļa. Vainaglapas 5, vainags divlūpains, nedzidri balts, ar matiņiem,
augšlūpa divdaivaina, stāva, apakšlūpa ar trīs daiviņām. Putekšņlapas
4, atrodas vainaga stobriņā, 2 no tām garākas. Augjlapas 2, sēk-

lotne augšēja. Auglis 4 riekstiņu skaldauglis.

Aug sētmalēs, atmatās (pēc E. Renča datiem, kas domājams

kļūda). Zied no jūnija līdz augustam.

Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas, rūgtvielas marubīns (0,3—1%), maru-

biīns; tannīni (7%), saponīni, holīns, sveķi, minerālvielas.

Lieto ēstgribas un gremošanas veicināšanai, pret siekalošanos (sa-
indējoties, piemēram, ar dzīvsudrabu), pret caureju, pie dažām aknu

slimībām. Tautas medicīnā lieto pie sirds slimībām (aritmijām), kro-

niskiem elpas ceļu iekaisumiem, bronhītiem, plaušu tuberkulozes, bron-

hiālās astmas, garā klepus, pie mazasinības, pret paaugstinātu tem-

peratūru pie infekcijas slimībām, malārijas, pie krampjiem, gremoša-
nas orgānu iekaisumiem, vēdera graizēm, zarnu gāzēm, hemoroīdiem

(uzlējumu), pie aknu un žultspūšļa saslimšanām, dzeltenās kaites
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(svaigu sulu 30—G0 g dienā ar medu), pie nierakmeņiem, nieru un

urīnpūšļa iekaisumiem, urīna aiztures, tūskām, pie liesas slimībām,

pie menstruāciju iztrūkuma un sāpēm; ārīgi lieto pie dažādiem ādas

izsitumiem, skrofulozes (lakstu uzlējumu vannām vai apmazgāšanai),
pret zobu sāpēm (lakstu, lapu uzlējumu), pie ausu sāpēm (ziedi —■
marubiju sulu sajauc ar saulpuķu eļļu un tajā samitrinātu vati ieliek

ausī).

Uzlējumam uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 15—20 g lakstu, ļauj
slēgtā traukā ievilkties, lieto pa V3glāzei 3 reizes dienā. Aukstam uz-

lējumam uz 1 glāzi novārīta atdzesēta ūdens ņem 1 tējkaroti (1,5—

2 g) drogas, ļauj 3—4 stundas slēgtā traukā stāvēt, lieto pa V4glā-
zei 3—4 reizes dienā (var pasaldināt). Pulveri lieto pa 1 g 3—4 rei-

zes dienā. Sīrupu (pie klepus, elpošanas orgānu saslimšanām) lieto

pa 1 tējkarotei 2—3 reizes dienā (uz % / ūdens ņem 100 g sulas,

pieliek 0,5 kg cukura un ievāra līdz sīrupa biezumam).

Marubiju darbība ir izteikti antiseptiska, sāpes remdinoša, nomie-

rinoša, tonizējoša, tās uzlabo ēstgribu, gremošanu, sekmē atklepo-
šanu; pēc terapeitiskās ietekmes pie sirdsslimībām (aritmijām, ekstra-

sistoles) un hipertoniskās slimības tās līdzīgas vilkābelēm (S. To-

miļins), pie ekstrasistoliskām aritmijām, aurikulārās tahikardijas to

darbība līdzīga hinidīna darbībai.

Marubijas pie elpošanas orgānu saslimšanām lietotas jau senajā
Ēģiptē. Latviešu tautas medicīnā lietotas pie sirds slimībām, pie vē-

dera sāpēm, caurejām, zarnu gāzēm un sauktas par pūslīšiem, taču

netiek minētas ne «Latvijas PSR florā», ne arī līdz šim izdotajos
augu noteicējos. Jādomā, ka marubijas šur tur paretām audzētas dār-

zos un vietām izklīdušas savvajā.

MĀTERES — LEONURUS L.

Droga: Māteru laksti — Herba Leonuri

Daudzgadīgi lakstaugi. Stumbrs četršķaulnains, (20) 40—100 cm

augsts. Lapas pretējas, vienkāršas, staraini šķeltas 3—7 daivās, aug-
šējās bieži vien veselas vai gandrīz veselas, 2—9 (14) cm garas,
1,5—8,5 cm platas, kātainas, abās pusēs ar matiņiem, pamats ķīļ-
veidīgs, gals smails, mala zobaina vai gluda. Ziedi divdzimumu, zi-

gomorfi, pušķos lapu žākiēs. Pieziedlapas īlenveidīgas. Kauslapas 5,
nevienādi saaugušas, kausa zobiņi

dzeloņsmaili, 2 no tiem nolīkuši

lejup. Vainaglapas 5, netīri bālgani
rožainas, saaugušas, ar matiņiem,
vainags līdz 1 cm garš, divlūpains,
augšlūpa vesela, stāva, apakšlūpa
trīsdaivaina, stobriņš iekšpusē ar

matiņu gredzenu. Putekšņlapas 4,

divas no tām garākas un atrodas

augšlūpā, divas īsākas, nolikušas

uz leju. Augļlapas 2, sēklotne aug-

šēja. Auglis 4 riekstiņu skaldaug-
lis, riekstiņi ar matiņiem.

Aug nezālienēs, sētmalēs, dār-

zos. Zied no jūnija līdz augustam.



Dziedniecības baldriāns.

Lauku mētras.

Divšķautņu asinszāles.

I

Čemuru augstiņi.



Parastie biškrēsliņi.

11

Piecdaivu māteres.

Kazenes.

Mazie mārsili.
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Piecdaivu māteres — Leonurus quinquelobatus Gil.

Stumbrs viscaur ar atstāvošiem, baltiem cirtainiem matiņiem.

Kauss ar matiņiem. Ne bieži. (Sk. II krāsaino tabulu.)

Sirds māteres — Leonurus cardiaca L

Stumbrs kails vai matiņi tikai uz šķautnēm. Kauss kails. Izpla-
tība noskaidrojama.

Izmanto ziedošus lakstus (ziedošu zaru galotnes). 2āvē ēnā laukā

vai vēdināmā telpā. Drogā nedrīkst būt par 4 mm resnāku stumbru

vairāk par 3%. Izvelkot 70° spirtā, tai jāsatur vismaz 10% ekstrakt-

vielu.

Sastāvs. Alkaloīdi (0,03 —0,5%) leonurīns (zīmes), leonurinīns

(identisks stahidrīnam; alkaloīdi ir fizioloģiski neaktīvi un atrasti

tikai ziedēšanas sākumā), glikozīdiska rūgtviela leonurīns (nav iden-

tiska alkaloidam leonurīnam); flavonglikozīds kvinkvelozīds (izolē
V. Petrenko, 1966.), apigenīns, d-glikoze, p-kumarskābe, holīns (V. Pet-

renko), marubīnam līdzīga substance, flavonderivāts genkvanīns (5,4-
-dihidroksi-7-metoksiflavons) un 2 nenoskaidrotas substances C33H3404

un C24H3209 (M. Alhyane, 1972.), ursolskābe (C. Briskorns, 1953.),
rutīns (L. Kozlova), ēteriskās e]|as, saponīni, tannīni (5—8%), cukur-

vielas, askorbīnskābe (lapās 23,6—65,7 mg%), karotini; 16 svarīgākās
aminoskābes. Sastāvs nav pilnībā noskaidrots.

Lieto pie paaugstinātas nervu sistēmas uzbudināmības, sirds neiro-

zēm, miokardiosklerozes, stenokardijas, hipertoniskās slimības sākuma

stadijām, vegetoneirozēm, pie vieglas formas bazedova slimības, pie
epilepsijas, histērijas, pie sirds darbības traucējumiem pēc pārciestām
infekcijas slimībām, pie nervozitātes un sirds darbības traucējumiem
klimaksa periodā, pie Menjēra slimības.

Tautas medicīnā lieto pie «sirds klauvēm» un sirds vājuma, aiz-

dusas, astmas, sirds nepietiekamības izraisītām tūskām, pie galvas
sāpēm un galvas reiboņiem, hipohondrijas, pie galvas smadzeņu skle-

rozes, pie mazasinības, pie gremošanas un elpošanas orgānu iekaisu-

miem, nerimtīga klepus, kuņģa spazmām, kolikām, pie menstruāciju
aizkavēšanās un sāpīguma (lakstu uzlējumu, tinktūru, sulu, pulveri),
pret dzemdes un citu iekšējo orgānu asiņošanu (sakņu novārījumu),

piena sekrēcijas pastiprināšanai, sviedrēšanai; ārīgi lieto pie radi-

kulītiem, reimatisma, ģikts pret sāpēm (sasautētu lakstu apliekamos).
Māteru uzlējumu — Infusutn herbae Leonuri (15,0—200,0) lieto pa

I ēdamkarotei 3—5 reizes dienā pirms ēšanas; māteru tinktūru —

Tincturae Leonuri lieto pa 30—40 (50) pilieniem 3—4 reizes dienā.

Tabletes — Tabulettae Leonuri lieto pa 1 tabletei 2 vai 3 reizes dienā.

Tautas medicīnā uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem I—2 ēdamkarotes

lakstu, ļauj slēgtā traukā 2 stundas ievilkties, lieto pa I—2 ēdam-

karotēm 3—5 reizes dienā V2stundu pirms ēšanas; vai arī uz 1 glāzi
veidoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti drogas, lieto pa V 2glāzei 2 vai 3

reizes dienā. Novārījumam uz 1 glāzi ūdens ņem I—2 ēdamkarotes

drogas, vāra, kamēr atlicis 12 ēdamkarotes šķidruma, nokāš, lieto pa

V2 glāzei 2 reizes dienā. Aukstam uzlējumam uz 1 glāzi novārīta at-

dzisuša ūdens ņem 1 tējkaroti drogas, ļauj 6 —B stundas stāvēt, no-

kāstu lieto pa 'A glāzei 3 vai 4 reizes dienā. Māteru svaigu sulu

(30—40 pilienus uz 2 ēdamkarotēm ūdens) ieņem V 2stundu pirms
ēšanas. Sulu ziemai konservē spirtā (2 daļas sulas ņem uz 3 daļām

spirta). Pulveri lieto pa 0,5 —1 g 4 reizes dienā.
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Māteres ir daudzu nomierinošu tēju sastāvdaļa, māteru tinktūru iz-

velk 70° spirtā.
Homeopātijā izmanto svaigus ziedošus lakstus (Leonurus).
Māteru darbība ir nomierinoša, nedaudz spazmolītiskā (tāpat kā

baldriāna, tikai trīs četras reizes spēcīgāka), tās ir arī viegls miega
līdzeklis, palielina diurēzi, pazemina asinsspiedienu. Tās ir oficināla

droga vairākās Eiropas zemēs un kopš 1961. gada arī pie mums. Kā

sirds zāles un līdzekli pret nerimtīgu klepu māteres lietoja Eiropas
zemēs jau XV—XVI gadsimtā, tad atmeta. 1931. gadā māteres pie
mums sāk pētīt V. Zverevs. Farmakologiško un terapeitisko darbību

neskaidroja Tomskas farmakologs N. Veršinins un klīnicists D. Jab-

lokovs.

Genkvanīnu pirmoreiz izolē Nakao un Tsengs no Daphne genkwa
(sk. zalktenes).

MATUZĀLES, DZIEDNIECĪBAS — FUMARIA OFFICINALIS L.

Droga: Matuzā|u laksti — Herba Fumariae

Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs ļoti zarains, pacils vai gulošs,
15—30 cm garš. Lapas pamīšus, vairākkārt plūksnaini dalītas šaurās

plūksnās, 4—lo cm garas. Ziedi 2—5 cm garos ķekaros. Kauslapas 2,
drīz nobirst. Vainaglapas 4, violeti rožainas vai gaiši purpursarkanas,
vainags zigomorfs, līdz 9 mm garš, augšējā vainaglapa ar īsu, strupu
piesi. Putekšņlapas 6, tās saaugušas pa 3 divos pušķos. Augļlapas 2,

sēklotne augšēja, irbulis pavedienveidīgs. Riekstiņi sirdsveidīgi vai

gandrīz apaļi, apmēram 2 mm diametrā. (143. att.)
Aug tīrumos, dārzos, gružainēs. Ļoti bieži. Zied no maija līdz

oktobrim.

Izmanto ziedošus lakstus (bez augļiem).
Sastāvs. Alkaloīds protopīns (fumarīns), sinaktīns, kriptokarpīns,

aurotensīns, fumārskābe, rūgtvielas, sveķi, gļotvielas, flavonoīdi, as-

korbīnskābe (lapās 9—10%, ziedos 13,3 mg%), fillohinoni. Alkaloidu

visvairāk saknēs aug|u laikā (1,2%). Pretaudzēju aktivitāte. Indīgs.
Lieto tautas medicīnā pie organisma vispārēja nespēka, pēc liela

asiņu zaudējuma, pārciestām smagām slimībām, pie skorbuta (svaigu
sulu, uzlējumu), pret mazasinību, galvas sāpēm, pie histērijas, hipo-
hondrijas, plaušu tuberkulozes, skrofulozes, ēstgribas veicināšanai, pie
gremošanas trakta atonijas, kroniskiem aizcietējumiem, hemoroīdiem,

pie kroniskiem anacīdiem gastrītiem, kuņģa čūlas, pie aknu un žults-

pūšja slimībām, dzeltenās kaites, žultsakmeņiem, pie urīnpūšļa iekai-

suma, urīnakmeņiem, pie podagras, tūskām, kā sviedrēšanas līdzekli,

pie sievietes dzimumorgānu slimībām, pret dzemdes un hemoroīdālu

asiņošanu, pie malārijas, audzējiem, kā asinstīrītāju līdzekli pie da-

žādiem ādas izsitumiem; ārīgi lieto pie ekzēmām, ēdēm, skrofulozes,

pūtēm, kašķa (sulu ieziešanai, apliekamiem, uzlējumu apmazgāšanai,
vannām), brūču dziedināšanai.

Uzlējumam uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 tējkaroti lakstu, Jauj
2 stundas ievilkties, lieto pa 2 ēdamkarotēm 3—4 reizes dienā pirms
ēšanas. Aukstam uzlējumam uz 1 glāzi novārīta atdzesēta ūdens ņem
1 tējkaroti drogas, ļauj 8 stundas stāvēt, izkāstu lieto pa V 2glāzei
3—4 reizes dienā. Svaigu sulu lieto kopā ar skāba piena sūkalām —

uz glāzi sūkalu ņem 20—25 g sulas, lieto pa V4 glāzei 2 reizes dienā.

Ārīgai lietošanai uz V 2 / verdoša ūdens ņem 3 ēdamkarotes drogas,
ļauj 2 stundas ievilkties.
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143. att. Dziedniecības matu-

zāles — Fumaria officinalis L.

(pa kreisi), mazās mauragas —

Hieracium pilosella L. (pa
labi).

Matuzāļu darbība ir tonizējoša, žultsdzinēja, spazmolītiska, tās ro-

sina gremošanas trakta darbību, ēstgribu, palielina diurēzi, sviedru

sekrēciju, labvēlīgi ietekmē sirds darbību, ir viegls laksatīvs līdzeklis.

A\atuzā]u fizioloģiskā ietekme krasi mainās atkarībā no devas lie-

luma. Vidējas devas pirmajās desmit dienās darbojas tonizējoši, bet

pēc tam rodas atslābums, pagurums. Lielas devas izraisa kolikveidī-

gas sāpes, caureju, pastiprinātu urināciju.
Homeopātijā izmanto visu ziedošu augu (Fumaria).

MAURAGAS — HIERACIUM L.

Daudzgadīgi lakstaugi ar piensulu. Lapas vienkāršas, pamīšus vai

rozetē, mala gluda vai ar nedaudziem neizteiktiem zobiņiem. Ziedi

divdzimumu, kurvīšos, kurvīša gultne plakana, ar bedrītēm. Vīkala

lapas vairākās rindās jumstiņveidīgi, ārējās īsākas nekā iekšējās. Vai-

naglapas 5, visi ziedi mēlziedi, dzelteni. Putekšņlapas 5. Kausmatiņi

vienkārši, trausli, 1 vai 2 rindās. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja.
Auglis cilindrisks sēklenis ar 10 ribiņām, augšdaļā strupš, bez knābja,
apakšdaļā mazliet šaurāks.
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Čemurainās mauragas — Hieracium umbellatum L.

Droga: Čemuraino mauragu laksti — Herba Hieracii umbellati

Stumbrs 30—80 cm garš, bez dzinumiem, kails vai ar matiņiem.
Lapas šauri lineāras, visgarām stumbram. Ziedu kāti, lapas (apakš-
pusē) ar zvaigžņmatiņiem, dziedzermatiņu parasti nav. Rozetes lapu
ziedu laikā parasti nav. Ziedu kurvīšu daudz, tie čemurveidīgā zied-

kopā stumbra galotnē. Vīkala lapas parasti kailas, samērā platas, stru-

pas, ārējās galā atlikušas. Auglis 3—5 mm garš.

Aug krūmājos, norās, mežos. Ļoti bieži. Zied no jūlija līdz

oktobrim.

Izmanto ziedošus lakstus, saknes.

Sastāvs. Miecvielas, flavonoīdi. Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pret asiņošanu (sakņu uzlējumu), brūču

dziedināšanai (lakstus, lapas).

Daglīšu mauragas — Hieracium echioides Lumn.

Stumbrs 25—60 cm garš, bez dzinumiem. Lapas pelēki zajas, ro-

zetes ziedu laikā parasti nav. Uz visām auga daļām bez vienkārša-

jiem matiņiem un dziedzermatiņiem mēdz būt arī zvaigžņmatiņi. Stum-

bra galotnē čemurveidīgā ziedkopā 10—30 kurvīši. Vīkala lapas šauras,
smailas. Augļa augšdaļā ribiņas izveido zobiņus.

Aug saulainos uzkalnos, smilts augsnēs. Reti. Izplatība no-

skaidrojama. Zied no jūnija līdz augustam.
Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Miecvielas, flavonoīdi. Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie dzemdes asiņošanas (skalo ar lakstu uz-

lējumu), gremošanas uzlabošanai, pie aknu slimībām, dzeltenās kaites;

ārīgi lieto pie brūcēm (lakstu uzlējuma apliekamos, apber ar lakstu

pulveri).

Mazās mauragas — Hieracium pilosella L.

Droga: Mazo mauragu laksti — Herba Hieracii (Herba Pilosellac,
Herba Auriculae mūris)

Stumbrs 5—30 cm garš, ar dzinumiem. Lapas lancetiskas vai ga-
reni otrādi olveidīgas, rozetē, mala parasti gluda, apakšpuse pelēki
tūbaina. Kurvīši pa vienam (retumis pa 2) stumbra resp. zicdneša

galotnē. Vīkala lapas ar matiņiem un dziedzermatiņiem (143. att.).
Aug sausos pakalnos, norās, pļavās. Ļoti bieži. Zied no maija

līdz oktobrim.

Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Miecvielas, pilozellīns (antibiotiska viela, identiska um-

belliferonam), flavonoīdi, gļotvielas, rūgtvielas, sveķi. Sastāvs maz

noskaidrots. Indīgas.

Lieto tautas medicīnā pie kuņģa un zarnu asiņošanas, asiņainas

caurejas (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 5 g — apmēram 1 ēdamka-

roti lakstu, lieto pa '/< glāzei 2 vai 3 reizes dienā; lieto arī izvilkumu

degvīnā), pie plaušu tuberkulozes, pie aknu slimībām, dzeltenās kai-

tes, pie nieru slimībām, nierakmeņiem, tūskām, pie kuņģa čūlas, paze-
mināta skābuma, pie mazasinības, saaukstēšanās gadījumos, pie inter-

mitējoša drudža, malārijas, pret galvas sāpēm, pie polūcijām; ārīgi lieto

pie brūču asiņošanas (uzliek svaigas lapas vai sausu lapu uzlējuma
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apliekamos), pie ēdēm, stiprām iesnām (ievelk nāsīs lapu pulveri), pie
mutes gļotādas iekaisumiem (uzlējumu skalošanai).

Mazo mauragu darbība ir savelkoša, pretiekaisuma, dziedinoša,

pretasiņošanas, diurētiska, žultsdzinēja. Pilozellīns kavē brucelozes

ierosinātāja — Brucella abortivum augšanu.

MAZLĒPES, PARASTĀS — HYDROCHARIS MORSUS-RANAE L.

Brīvi peldošs, daudzgadīgs ūdens augs. Stumbrs 15—30 cm garš.
Lapas ieapaļi nierveidīgas, 3—5 cm garas un platas. Ziedi viendzi-

muma, aktinomorfi, balti, sievišķie ziedi pa vienam, vīrišķie parasti pa
3. Vainaglapas 3, ap 1,5 cm garas. Putekšņlapu daudz. Augjlapas
3 (?), sēklotne augšēja. Auglis ogveidīgs (144. att.).

Aug stāvošos, lēni tekošos ūdeņos. Diezgan bieži. Zied jūlijā,
augustā.

Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie caurejas, pie baltajiem ziediem, polūci-
jām, pie pārliekas dzimumsfēras uzbudinātības, kā nomierinošu līdzekli

(uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 2 tējkarotes sausu lakstu, Jauj I—21 —2

stundas ievilkties, lieto pa I—21 —2 ēdamkarotēm 3 reizes dienā); ārīgi
lieto pie ādas iekaisumiem (sasmalcinātas lapas).

MAZPUREMTES, PAVASARA — FICARIA VERNA (L.) Huds.

Droga: Mazpurenīšu laksti — Herba Ficariae

Daudzgadīgs lakstaugs ar iegareni olveidīgiem gurniem. Stumbri

stāvi vai pacili 5—25 cm gaii. Lapas pamīšus, kātainas, ieapaļas vai

144. att. Parastās mazlēpes —

Hydrocharis morsus-ranae

L. (pa labi), pavasara maz-

purenītes — Ficaria verna

L.
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trīsstūrainas, 2—5 cm garas un platas, mala zobaina, pamats plati

sirdsveidīgs vai nierveidīgs. Lapu žāklēs baltas vairvasiņas. Ziedi div-

dzimumu, aktinomorfi, pa vienam zaru galos. Kauslapas 3 (4 vai 5).

Vainaglapas B—l2,8—12, dzeltenas, spīdīgas, 1 —1,8 cm garas. Putekšņlapu
daudz. Aug|lapas daudzas, sēklotnes augšējas. Auglis daudzu riekstiņu

kopauglis, riekstiņi ar matiņiem un knābi (144. att.).

Aug ēnainos krūmājos, mežmalās, pļavmalās. Ļoti bieži. Zied

aprīlī, maijā.
Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Alkaloīdi helidonīns, heleritrīns, ranunkulīns, askorbīn-

skābe. Sastāvs maz noskaidrots. Uzskata, ka augļu laikā augs indīgs.
Lieto tautas medicīnā pie cingas, kā asinstīrītāju līdzekli pie kro-

niskiem ādas izsitumiem, pinnēm, skrofulozes («pavasara kūrēs»), kā

caurejas līdzekli, pie hemoroīdiem; ārīgi lieto pie hemoroīdiem, audzē-

jiem, kroniskām «kaulu sāpēm» (ziedi — sasmalcinātus lakstus sa-

jauktus ar sviestu), pie smaganu iekaisumiem (uzlējumu skalošanai),
brūču un čūlu dziedināšanai (apmazgā ar lakstu uzlējumu), kārpu
nodzīšanai.

Lieto uzlējumu, novārījumu (piena sūkalās), izvilkumu spirtā.
Mazpurenīšu darbība ir diurētiska, viegli laksatīva, sāpes remdi-

noša, dziedinoša.

Dažos apvidos (piemēram, Skandināvijas zemēs) mazpurenītes lieto

pavasarī profilaktiski pret cingu salātu veidā; jādomā, ka alkaloidu

tajās nav daudz.

MELISAS, DZIEDNIECĪBAS — MELISSA OFFICJNALIS L.

Drogas: Melisu laksti — Herba Melissae

Melisu lapas — Folia Melissae (citratae)
Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs četršķautnains, 30—125 cm augsts,

ar nedaudziem matiņiem vai gandrīz kails. Lapas pretējas, vienkāršas,
veselas, kātainas, ieapaļi olveidīgas vai ovālas, 6 —B cm garas, 2—5 cm

platas, matiņi tikai lapas virspusē vai ari tās kailas, mala vienmērīgi
strupi zaģzobaina, gals ieapaļi strupš, pamats ķīļveidīgs. Ziedi div-
dzimumu, zigomorfi, pa 3—lo pušķos zaru augšējo lapu žākiēs, pie-
ziedlapas īsākas nekā ziedi. Kauslapas 5, kauss divlūpains, ar 13 dzīs-

liņām, paliek pie augļa. Vainaglapas 5, vainags divlūpains, bāli ro-

žains vai pat balts, 1,3—1,5 cm garš, augšlūpa gandrīz plakana, ar

jomu, apakšlūpa trīsdaivaina. Putekšņlapas 4. divas īsākas. Augļla-
pas 2, sēklotne augšēja. Auglis 4 riekstiņu skaldauglis.

Audzē dārzos kā ārstniecības un garšas augu. Diezgan reti.

Zied no jūnija līdz augustam. Dzimtene Vidusjūras apgabals.
Izmanto lakstus — ziedošu zaru galotnes vai lapas.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas (līdz 0,33%), tajās citrāls (00%), citro-

nellals, mirccns, geraniols, linalools; lapas tannīni (ap 5%). rūgtvie-
las, gļotvielas, sveķi, kofeinskābe (3,4-dioksikanēļskābe), oleanolskābe,

ursolskābe; askorbīnskābe (150 mg%). Sēklās taukas eļļas.
Lieto gremošanas un ēstgribas uzlabošanai, pret vemšanu, nelabu

dūšu, meteorismu, pie sirds neirozēm, pret bezmiegu, dzimumsfēras

pārlieku uzbudinātību, sāpīgām menstruācijām, pie kroniskiem bronhī-

tiem; ārīgi lieto pie smaganu iekaisumiem (uzlējumu skalošanai), pie
adas izsitumiem, furunkulozes (uzlējumu apmazgāšanai).

Tautas medicīnā lieto pret krampjiem, neiralģijām, pret migrēnu,
galvas reiboņiem, trokšņiem ausīs, pie aizdusas, astmas, sirds klau-
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fēns, pie mazasinības, kā vieglu sviedrēšanas un diurētisku līdzekli,

pie dažādiem gremošanas traucējumiem, kolikām, kā vieglu caurejas
līdzekli, pie podagras, reimatisma, sāpīgām menstruācijām; ārīgi lieto

pie zobu sāpēm (uzlējumu skalošanai), pie reimatisma, podagras
(3—4 ēdamkarotes saplaucētu lapu ieliek marles maisiņā un uzliek

sāpīgajai vietai; kopā ar citām drogām aromātiskām vannām), pie
sasitumiem, čūlām, mastītiem, furunkuļiem (saplaucētu lapu aplieka-
mos, uzlējumu apmazgāšanai), pie dažādiem ādas izsitumiem, pret
nervozitāti (guļ uz lakstu spilveniem, ņem lakstu uzlējuma vannas).

Uzlējumam uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 4 tējkarotes drogas,
ļauj V2—1 stundu slēgtā traukā ievilkties, lieto pa V 2glāzei 4 reizes

dienā pirms ēšanas. Ārīgai lietošanai ņem divreiz vairāk drogas.
Masāžai, ierīvēšanai lieto tinktūru 1: 5. Melisu eļļu — Oleum Me-

lissae lieto pa rO— 15 pilieniem; to liek pie melisu spirta — Spiritus
Melissae compositus, melisu ūdeņa — Aqua Melissae (lieto ierīvē-

šanai, apmazgāšanai, piemēram, profilaktiski pret izgulējumiem).
Melisas ir oficināla droga daudzās zemēs. Polijā, piemēram, tās uz-

skata par līdzvērtīgu drogu baldriāna sakneņiem. Tās ir sviedrēšanas,

vēdera, aromātisku vannu tēju u. c. sastāvdaļa.

Homeopātijā izmanto svaigas lapas (Melissa).
Melisu darbība ir sedatīva, spazmolītiskā, sāpes remdinoša, tās

stimulē centrālo nervu sistēmu, labvēlīgi ietekmē sirds darbību, ma-

zina aizdusu, paretina sirds darbības ritmu, novērš tahikardijas lēk-

mes, sāpes sirds apvidū, palēnina elpošanu, pazemina asinsspiedienu,
tās ir viegls laksatīvs un sviedrējošs līdzeklis. Melisu ēteriskās eļļas
ir maz toksiskas.

Melisas ir sens ārstniecības augs, Ibn—Sina (Avicenna) tās ieteic

kā sirds līdzekli, gremošanas uzlabošanai, pret melanholiju.
Melisu ziedos bagātīgi attīstās nektārs, tās ir labs nektāraugs.

Līdz ziedēšanai ievāktos jaunos dzinumus un svaigas vai žāvētas la-

pas lieto kā garšvielu pie salātiem, gajas ēdieniem, konserviem, kā

piedevu pie kompotiem, tējām; melisu ēteriskās eļļas izmanto parfi-
mērijas rūpniecībā.

Pirms ziedēšanas melisām ir patīkama citronu smarža, pilnā plau-
kuma un noziedējušām — smarža netīkama, atgādina blakšu smaku. Me-

lisas un kaķumētru varietāti — Nepēta cataria L. var. citriodora Dum.

bieži vien sauc par citronmelisām, jo abām šīm sugām ir citronu smarža.

MELLENES — VACCINIUM MYRTILLUS L.

Drogas: Melleņu augļi — Baccae (Fructus) Myrtilli
Melleņu lapas — Folia Mijrtilli

Pundurkrūms ar zaļiem, zarainiem, šķautnainiem, 15—50 cm ga-
riem stumbriem. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, olveidīgas vai

eliptiskas, 1—2,5 cm garas, 0,5—1,5 cm platas, mala sīki zobaina, kāts

īss. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, nokareni, parasti pa vienam (reti
pa divi) lapu žāklēs. Kauslapas 5. Vainaglapas 5 (reti 4 vai G),
iesārti zaļas vai iezaļganas, saaugušas, vainags 4—6 mm garš. Pu-

tekšņlapas 10 (reti 8), putekšnīcas ar piedevu. Sēklotne apakšēja, piec-
cirkņu, irbulis pavedienveidīgs. Augļi zili melni vai zili, apmēram 1 cm

diametrā, ar zilganu apsarmi. Aug mežos, krūmājos, purvos. Ļoti
bieži. Zied maijā, jūnijā. (Sk. V krāsaino tabulu.)

Izmanto augļus un lapas Augļus ievāc jūlijā, augustā, lapas —

visu vasaru. Žāvē atklātā vietā īpašās kaltēs vai arī atdzisušās krāsnīs

uz sietiem vai cita paklāja, izbērtas 1,5—2 cm biezā kārtā. Tempera-
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tūra nedrīkst būt augstāka par 60 °C. Pienācīgi izžāvēti augļi ne-

smērē rokas, tie melnā vai melni violetā krāsā, garša saldi skābena.

Lapas žāvē ēnainā, caurvējainā telpā vai laukā.

Drogā nedrīkst būt negatavu, cietu, pārgatavojušos un no kātiņiem
neatdalītu augļu vairāk par 1%.

Sastāvs. Augļos glikozīds mirtillīns (antociāni — delfinidīnhlorīda

glikozidu un galaktozīdu, delfinidīna un malvidīna hlorīdu monomc-

tilēsteru maisījums, kuru parasti sauc par mirtillīnu), pirokatehīna
grupas miecvielas (7—12%), organiskās skābes (līdz 7%; citronskābe,

ābolskābe, dzintarskābe, hīnskābe, pienskābe, oksalskābe), cukuri (līdz
30%), askorbīnskābe (6 mg%), karotini (0,75—1,6 mg%), B vitamīni,

minerālvielas — dzelzs, mangāns (pēc mangāna daudzuma mellenes

ir pirmajā vietā starp augļiem); sēklās taukas eļļas, proteīni. Lapās
miecvielas (līdz 20%), arbutīns (līdz 1,6%), hidrohinons, amorfs

glikozīds mirtillīns (nav identisks mirtillīnam, kas ir augļos), neomir-

tillīns, kvercetīns un tā glikozīdi — kvercetīna 3-galaktozīds, kverce-

tīna diglikozīds (meratīns), kvercetīna ramnozīds, kvercitrīns, izokver-

citrīns v. c, cerilspirts, triterpēnspirts C30H490H, sveķskābes, oleanol-

skābe, ursolskābe, hīnskābe, ēteriskās eļļas, askorbīnskābe (līdz 250

mg%). Fitoncīdi.

Lieto kā maigu savelkošu un diētisku līdzekli pie akūtiem un kro-

niskiem gremošanas trakta iekaisumiem, caurejām (žāvētus augļus,
ari lapas; svaigi augļi it īpaši lielākā daudzumā var izraisīt caur-

eju), pie diabēta sākuma stadijās (lapu uzlējumu), pie urīnorgānu
iekaisumiem (lapu uzlējumu), redzes asuma uzlabošanai, pret acu

nogurumu, ilgi strādājot mākslīgā gaismā, pret krēslas aklumu (aug-
ļus); ārīgi lieto pie angīnas (katarālas, folikulāras, akūtas tonzilāras).

Tautas medicīnā lieto pie caurejām, mazasinības, urīna nesaturē-

šanas naktī (žāvētu augļu novārījumu, ķīseli), pie kroniskiem aizcietē-

jumiem (svaigus augļus), pie urīnpūšļa iekaisuma, urīnakmeņiem

(augļu novārījumu), kuņģa kolikām, žultsakmeņiem, pret vemšanu

(lapu uzlējumu), pie reimatisma, podagras (svaigus augļus, augļu
uzlējumu), saaukstēšanās gadījumos (sakņu un zaru novārījumu), pret
cingu (augļu un lapu aukstu uzlējumu — uz glāzi auksta ūdens ņem

10—15 g drogas); ārīgi lieto pie dažādām ādas slimībām — zvīņēdes,
mitrojošās ekzēmas, pie apdegumiem, strutojošām čūlām (augļu no-

vārījuma apliekamos, sasmalcinātus svaigus augļus), pie mutes gļot-
ādas, balsenes iekaisumiem (sulu skalošanai), pie hemoroīdiem (lapu
uzlējuma klizmas pret asiņošanu).

Augļu uzlējumu vai novārījumu — Dcc. (Inf.) bacc. Myrtillae
15,0—20,0 g lieto pa '/a—1 glāzei 2—3 reizes dienā. Aukstam uz-

lējumam Jauj 8 stundas stāvēt.

Lapu uzlējumam uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti

sausu lapu, ļauj atdzist, nokāš, lieto pa glāzei 3 reizes dienā.

Ārīgai lietošanai (skalošanai, apliekamiem v. c.) uz '/a i ūdens

ņem 100 g augļu, vāra, kamēr atlicis 250—300 g šķidruma. Šāda

novārījuma kompreses, apliekamos maina ik pēc 4—5 stundām.

Melleņu darbība ir izteikti pretiekaisuma, savelkoša, sāpes remdi-

noša, spazmolītiskā, tās stimulē vielu maiņu, gremošanas trakta dar-

bību, palielina diurēzi, pazemina cukura saturu asinīs, uzlabo redzi.

Mellenes ir savelkošu tēju sastāvdaļa, tās ir oficināla droga dau-

dzās zemēs, arī pie mums. Homeopātijā izmanto svaigus augļus (Myr-
tillus).

Mirtillīnu izmanto histoloģijā, aizstājot importēto hemotoksilīnu.
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145. att. Melnie graudi — Claviceps purpurea Tul.

MELNIE GRAUDI — CLAVICEPS PURPUREA Tul

Droga: Melnie graudi —
Secale cornutum

Melnie graudi ir sēnes Claviceps purpurea Tul. blīvi

sēņotnes savijumi — sklerociji, ar kuriem sēne aug-
snē pārziemo. Pavasari uz sklerocijiem attīstās sēnes

augļķermeņi ar sporām. Ar vēju sporas nokļūst uz

labību vai citu graudzāļu auglenīcām, kur attīstās

dzeltenbalta sēņotne ar sīkām konīdijām (tā ir sēnes

konidiālā stadija — Sphacelia segėtum Lev.), pie tam

izdalās saldens šķidrums. Kukaiņi, laizīdami šo šķid-
rumu, pārnes konīdijas un inficē citus augus. Slimo

auglenīcu vietā pamazām attīstās melnais grauds —

sēnes sklerocijs. Sklerociji ir līdz 4 cm gari, taisni vai

liki, 0,1 —0,5 g smagi. Ja tos pārlauž, vidū redzami

balti vai brūnganpelēki irdeni audi, kurus apņem
melni violeta, blīvu audu kārta (145. att.).

Sastop uz dažādām graudzālēm, visbiežāk ru-

dzu vārpās. Indīgi.
Izmanto sklerocijus. Tos ievāc sausā laikā īsi pirms

labības novākšanas vai savāc pēc labības vētīšanas.

Drogā nedrīkst būt mazāk alkaloidu par 0,05%. Skle-

rociji ārpusē tumši violeti, blāvi, dažreiz ar bālganu
apsarmi. Lai varētu iegūt nepieciešamo daudzumu

melno graudu, rudzus mākslīgi inficē ar sēnes sporām;
sēnei labvēlīgos apstākļos no 1 ha var ievākt līdz

100 kg sklerociju.
Sastāvs. Tā saucamie ergoalkaloīdi, kuru uzbūves pamatā lizergīn-

skābe (tie fizioloģiski aktīvi, griež polarizācijas plakni pa kreisi); kat-

ram fizioloģiski aktīvajam alkaloidam atbilst maz aktīvs stereoizomērs

(satur izolizergīnskābi, griež polarizācijas plakni pa labi):

Fizioloģiski aktīvi, griež Fizioloģiski neaktīvi, griež Atklāša-

polarizacijas plakni pa kreisi polarizācijas plakni pa labi nas gads
/. Ergotamīna grupa

Ergotamīns Ergotaminīns 1918.

Ergozīns Ergozinīns 1936.

//. Ergotoksina grupa
Ergokristīns Ergokristinīns 1906.

Ergokriptīns Ergokriptinīns 1937.

Ergokornīns Ergokorninīns 1942.
ītl. Ergometrina (ergo-
bazina) grupa

Ergometrīns (ergoba- Ergometrinīns (ergobazi- 1935.

zīns) nīns)

Bez ergoalkaloīdiem atrasti klavīna grupas alkaloīdi peniklavīns,
kostaklavīns, ksanoklavīns, agroklavīns, elimoklavīns, klavīns 68, ne-

noskaidroti alkaloīdi EK 115
,

ME87
; amīni (tiramīns, histamīns, agma-
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tīns), alkilamīni (trimetilamīns, metilamīns, heksilamīns v. c), amino-

skābes (asparagīns, alanins, valīns, leicīns, fenilalanīns) un citi slā-

pekli saturoši savienojumi (betaīns, holins, acetilholīns, ergotioksīns,
crgotioneīns, uracils, guanozīns, putrescīns, kadaverīns v. c); taukas

eļļas (33—35%); krāsvielas (no tām izdalīta sekalonskābe, hrizergīn-
skābe, ergohristīns, ergoflavīns, klavoksantīns, klavorubīns), ergoste-
rols (ultravioleto staru iedarbībā pārvēršas D 2 vitamīnā), cukurs mi-

koze. Pretaudzēju aktivitāte.

Lieto pie dzemdes atonijas un asiņošanas, kuras cēlonis dzemdes

atonija, pie menorāģijām (menstruālas asiņošanas) un citas etiolo-

ģijas dzemdes asiņošanām, pie asinsvadu spazmām, hipertoniskās
slimības, akrocianozes, stenokardijas, endarterīta, migrēnas, Reino

slimības, arteriālas hipotonijas u. c, pie veģetatīvām distonijām, kli-

maktērija perioda neirozēm, hipertireozes u. c.

Inf. Secalis cornuti 6,0—180,0 lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes dienā.

Kā dzemdes līdzekļus lieto melno graudu pulveri — Pulvis Secalis

cornuti (augstākā vienreizējā deva 1 g, diennakts — 5 g), šķidro
ekstraktu — Extractum Secalis cornuti fluidum (augstākā vienrei-

zējā deva 25 pilieni, diennakts — 50 pilienu), biezo ekstraktu —

Extractum Secalis cornuti spissum (augstākā vienreizējā deva

0,3 g, diennakts — 1 g), Ergotalum; Ergotnetrini maleas, Methyler-

gometrinum, Ergotaminutn (ražo Čehoslovakijā), Neogynofortum (ražo
Ungārijā), Secabrevinum (ražo Vācijas Demokrātiskajā Republikā).

Kā nomierinošu, adrenolītisku līdzekli pie asinsvadu spazmām, hi-

pertoniskās slimības, neirozēm, hipertireozes u. c. lieto Dihydroergota-
minum, Dihydroergoioxinum, Aklimanum, Belloidum u. c.

Melno graudu preparātus drīkst lietot tikai ar ārsta

ziņu. Tie ir oficināla droga ļoti daudzās valstīs un daudzu ārst-

niecības līdzekļu sastāvdaļa.

Homeopātijā izmanto žāvētus sklerocijus (Secale cornuium).

Melno graudu alkaloidu darbība ir visai daudzpusīga. Tie selek-

tīvi ietekmē dzemdes gludo muskulatūru, paaugstina tās tonusu, sekmē

involūciju, līdz ar to aizspiež asinsvadus un pārtrauc asiņošanu (gal-
venokārt ergometrīns). Ergometrins nav tik toksisks kā citi melno

graudu alkaloīdi, iedarbojas ātrāk, bet ne tik ilgstoši. Ergotamīna un

ergotoksīna grupas alkaloīdi iedarbojas arī adrenolītiski. Ja lizergīn-
grupas ergoalkaloīdus hidrē, tie neietekmē vairs dzemdes muskulatūru,
zaudē toksiskumu, bet saglabā simpatolitiskas īpašības, nomierinoši

ietekmē centrālo nervu sistēmu, paplašina perifēros asinsvadus, izraisa

hipotensīvu efektu. Tos kopā ar citām ārstniecības vielām izmanto kā

sedatīvus un hipotensīvus līdzekļus hipertireozes, hipertoniskās slimī-

bas, neirožu, paaugstinātas uzbudināmības, asinsvadu spazmu un dažu

psihisku slimību ārstēšanai.

Saindējoties ar melnajiem graudiem rodas nelabums, vemšana,

caureja, vispārējs uzbudinājums, kustību, valodas un sirds darbības

traucējumi, krampji, bezsamaņa; nāve iestājas elpošanas un sirds dar-

bības paralīzes dēļ. Grūtniecības periodā iespējams aborts. Ja uzturā

ilgstoši lieto miltus vai citus labību graudu produktus, kam piejaukti
melnie graudi, var rasties kroniska saindēšanās — ergotisms.

Melnos graudus iegūst, lielās platībās audzējot labības, kas infi-

cētas ar šīs sēnes sporām. Tādā veidā iespējams ievākt drogas ar no-

teiktu alkaloidu daudzumu.
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MELNĪTES — NIGELLA L.

Viengadīgi lakstaugi. Stumbrs šķautnains, ar nedaudz matiņiem vai

kails. Lapas pamīšus (dažas dažkārt pretējas), lapas plātne divkārt

vai trīskārt plūksnaini dalīta šauri lineārās plūksnās. Ziedi divdzi-

mumu, aktinomorfi, pa vienam stumbra vai zaru galos. Kauslapas 5,
vainaglapām līdzīgas, drīz nobirst, ārpusē zaļganas, ar zaļām dzīsli-

ņām, iekšpusē gaiši zilas vai baltas. Vainaglapas resp. nektārlapas
s—B, šķeltas, divlūpainas, īsākas kā kauslapas. Putekšņlapu daudz.

Augļlapas 5, sēklotnes augšējas. Auglis piecu, daudzsēklainu, uzpūstu,
I—2 cm garu someņu kopauglis. Someņi gandrīz visā garumā saau-

guši, ar knābi.

Audzē kā krāšņuma augus. Diezgan reti.

Damaskas melnītes — Nigella damascena L.

Droga: Damaskas melnīšu sēklas — Semen Nigellae damascenae

Stumbrs 15—30 cm garš. Pie ziediem un vēlāk pie augļiem lineā-

rās plūksnās dalītu augšlapu vīkals. Zied jūnijā, jūlijā.

Sējas melnītes — Nigella sativa L.

Droga: Sējas melnīšu sēklas — Semen Nigellae sativae (Semen
Cumini nigri)

Stumbrs 20—40 cm garš. Vīkala pie ziediem nav. Zied no jūnija
līdz augustam.

Izmanto sēklas.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas ar patīkamu ananasu smaržu (0,5—1,5%),
taukas eļļas (35—40%); sējas melnītēs ir triterpēnsaponīns (sapoge-
nīns hederagenīns), glikozīds rnelantīns, alkaloīds nigellīns, rūgtvie-
las; Damaskas melnītēs ir alkaloīds damascīns, saponīni.

Lieto tautas medicīnā kā diurētisku līdzekli, pie gremošanas trau-

cējumiem, zarnu gāzēm, zarnu parazītu izdzīšanai; pie menstruāciju
iztrūkuma, dažādām sievietes dzimumorgānu saslimšanām, piena sek-

rēcijas veicināšanai (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 tējkaroti sēklu,
|auj 1 stundu slēgtā traukā ievilkties, lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes

dienā).

Sējas melnīšu uzlējums palēnina sirds darbību (izmēģinājumi ar

dzīvniekiem). Homeopātijā izmanto melnīšu gatavas sēklas (\'igclla
datnascena, Nigella sativa).

MELONES — CUCUMIS MELO L.

Droga: Meloņu sēklas — Semen Cucumis

Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs gulošs, I—3 m garš, ar vien-

kāršām vītnēm, mezglos dažreiz sakņojas. Lapas pamīšus, veselas,
staraini daivainas vai šķeltas, lielas, ar strupām daivām. Ziedi vien-

dzimuma, aktinomorfi. Kauslapas 5, saaugušas. Vainaglapas 5, sekli

saaugušas, bāli dzeltenas. Putekšņlapas 5. Augļlapas 3, sēklotne apak-
šēja. Augļi lielas aromātiskas ogas, ar baltu, zaļganu vai oranžsārtu

mīkstumu un daudz sēklām.

Audzē pārtikai. Loti reti un parasti siltumnīcās. Zied jūnijā,
jūlijā. Dzimtene Mazāzija, tropiskā Afrika. Padomju Savienībā kul-

tivē lielākās platībās Vidusāzijas republikās.
Izmanto augļus.



428

Sastāvs. Slāpekļvielas, ekstraktvielas, cukuri (13% un vairāk; gal-
venokārt saharoze), taukvielas, celuloze, gaistošas aromātiskas vielas,
minerālsālis — dzelzs, kālijs, nātrijs; askorbīnskābe (9—40 mg%).
karotini, daudz folijskābes, tiamīns, riboflavīns, nikotīnskābe.

Lieto dietoterapija pie mazasinības, aknu un nieru slimībām, pie
sirds-asinsvadu slimībām, aptaukošanās, kā vispārēju spēcinošu
līdzekli, pie aterosklerozes. Tautas medicīnā lieto ari pie reimatisma,

cingas, kā vieglu caurejas līdzekli pie vēdera aizcietējumiem un he-

moroīdiem (sēklas, saknes), pie nervu sistēmas un psihiskiem trau-

cējumiem (augļa mīkstumu), pie nieru slimībām (sēklu uzlējumu);
ārīgi lieto kosmētiskiem nolūkiem pie ādas pigmentplankumiem, vasa-

ras raibumiem, pinnēm (augļu novārījumu).

Meloņu darbība ir diurētiska, nomierinoša. Pārliecīgā vairumā lie-

totas var izraisīt caureju un sāpes pat veselam cilvēkam.

Ir izaudzētas, ļoti daudzas meloņu šķirnes, kas atšķiras ar augļ;i
lielumu, garšu. Dažas Vidusāzijas meloņu šķirnes vēsā pagrabā var

saglabāt svaigas vairākus mēnešus.

MĒNESENES, ZIEMAS — LUNARIA REDIVIVA L.

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs 30—120 cm garš. Lapas pamīšus,
vienkāršas, veselas, līdz 20 cm garas, 15 cm platas, mala rupji zaģ-

zobaina, pamats sirdsveidīgs vai nierveidīgs, augšējām lapām ķīļ
veidīgs vai ieapaļš. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, smaržīgi (vakarā),
skrajās skarās. Kauslapas 4. Vainaglapas 4, violetas, I—2 cm garas.

Putekšņlapas 6. Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Augļi plakani, 4—5 cm

gari, ap 2 cm plati pāksteņi ar spīdīgu augļa šķērssienu, katrā cirknī

2—3 spārnainas sēklas (146. att.).

Aug miklos, ēnainos lapu koku mežos. Diezgan reti. Zied jū-
nijā, jūlijā.

Izmanto sēklas.

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā kā diurētisku līdzekli pie tūskām, kā no-

mierinošu līdzekli pie epilepsijas, pie jaundzimušo eklampsijas (uz
1 glāzi verdoša ūdens ņem 4 tējkarotes sēklu, ļauj 20 minūtes ievilk-

ties, lieto pa 1 ēdamkarotei 4 reizes dienā, bērniem pa 1 tējkarotei
2 vai 3 reizes dienā).

MĒNESSĒKLIS, DAURIJAS — MENISPERMUM DAHURICUM DC

Droga: Mēnessēkļa sakneņi — Rhizoma Menispermi

Daudzgadīgs puskrūms — liāna. Divmājnieks. Sakneņi gari, hori-

zontāli, zaraini, saknes tievas. Stumbrs vijīgs, 2—2,5 m garš, rudeni

gandrīz pilnīgi nonīkst, pārziemo tikai pati apakšējā, koksnainā daļa.

Lapas pamīšus, kātainas, veselas, ieapaļi piecstūrainas vai sekli piec-
daivainas, gandrīz vairogveidīgas, 5—17 cm garas, pamats ar

dziļu jomu vai sirdsveidīgs, gals smails, mala gluda. Ziedi viendzi-

rnuma, aktinomorfi, ap 0,6 cm diametrā, pa nedaudziem ķekarveidīgā
ziedkopā. Kauslapas 4—6. Vainaglapas 6—12, zaļgani dzeltenas vai

zaļgani iesārtas. Putekšņlapas 12—18 (23). Augļlapas 3, sēklotnes 3,

augšējas, viencirkņa, atrodas uz kopēja kātiņa — karpofora. Augļi
melni kauleņi, līdz 1 cm diametrā (146. att.).



429

146. att. Ziemas mēnesenes — Lunaria rediviva L. (1), Daurijas
mēnešsēklis — Menispermum dahuricum DC. (2), Kanādas mēneš-

sēkļa — M. canadense L. lapa (3), Vācijas mespils — Mespilus ger-
manica L. zariņš un auglis (4).

Audzē kā krāšņuma augu. Reti. Zied maijā, jūnijā. Dzimtene

Tālie Austrumi. Indīgs augs, sevišķi indīgi augli.
Izmanto sakneņus un lakstus (ziedošu zaru galotnes). Sakneņus

ievāc rudenī.

Sastāvs. Sakneņos un saknēs alkaloīdi dauricīns, saponīni, tetran-

dīns; lakstos sinomenīns, akutumīns, kumarīns.

Lieto pie hipertoniskās slimības (Dauricinum; T-ra rhiz. Menis-

permi).
Tautas medicīnā lieto pie hipertonijas (uz 1 glāzi verdoša ūdens

ņem 1 tējkaroti sausu sakneņu, pavāra 10 minūtes, Jauj V2stundu

stāvēt, lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā; izvilkumu degvīnā vai

spirtā lieto pa 15—20 pilieniem 2 reizes dienā), pie reimatisma, pnei-
monijām, drudža, pie dažām ginekoloģiskām slimībām (lakstus).

Dauricīns (arī sinomenīns) pazemina arteriālo asinsspiedienu, ve-

ģetatīvās nervu sistēmas uzbudināmību, tā darbība ir arī spazmolī-
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tiska, holinolītiska, tas pazemina holesterīna daudzumu asinīs. Sino-

menīns nedaudz palielina sirds saraušanās amplitūdu, bet jūtami ne-

ietekmē tās ritmu (X- Drake, 1948. v. c.), tas sekmē atklepošanu, pa-
zemina temperatūru. Pārbaudot to kā līdzekli pret arteriālo hiperto-
niju, endarterītiem, dažādām neiralģijām, cerības neattaisnojas un to

nelieto.

Saindēšanās ar mēnessēkļiem var būt visai smaga; jau 0,5 mg
liela sinomenīna deva uz 1 kg svara (izmēģinājumos ar dzīvniekiem)
izraisa bīstamus asinsrites un sirds darbības traucējumus. Visbiežāk

saindējas ar kārdinošajām ogām.

MESPILS, VĀCIJAS — MESPILUS GERMANICA L.

Vasarza]š krūms vai koks. Stumbri 1,5—6 cm gari, ar dzeloņiem.
Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, lancetiskas, gareni lancetiskas vai

olveidīgas, (3) 5—12 cm garas, 4 cm platas, mala gluda vai sīki

vienmērīgi zobaina, zobiņu galā sārts dziedzerītis, gals smails, pamats
ķīļveidīgs, virspuse ar nedaudziem izklaidu matiņiem, apakšpuse ar

baltu matiņu tubu. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, smaržīgi, pa vie-

nam. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, baltas. Putekšņlapu daudz. Augļ-
lapas 5, sēklotne apakšēja. Auglis apaļīgs, gandrīz bumbierveidīgs.
brūngani dzeltens, 2—3 cm garš kaulenis ar 5 kauliņiem 1,5—2,5 cm

diametrā. Augļi ēdami (14G att.).
Audzē kā krāšņuma augu. Ļoti reti. Zied maijā, jūnijā. Kul-

tivē Krimā, Kaukāzā.
Izmanto augļus, lapas.
Sastāvs maz izpētīts. Augļos cukuri (līdz 10%), organiskās skābes:

citronskābe (2,270), ābolskābe; miecvielas, pektīni, gļotvielas. Lapās
daudz miecvielu. Sēklās taukas eļļas (2,5%).

Lieto tautas medicīnā pie parastām un asiņainām caurejām (augļu
vai lapu uzlējumu), pie kuņģa-zarnu trakta iekaisumiem, grerr,oša>
uzlabošanai, pie nierakmeņiem (negatavu augļu un sēklu novārījumu);

ārīgi lieto pie angīnām (lapu uzlējumu vai novārījumu skalošanai —

uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti lapu).
Pārtikā lieto pēc sala vai kad tie stāvēdami mazliet rūguši un sulī-

gāki, saldāki, mazāk jūtamas miecvielas. Izkultivētas arī bezsēklu

formas.

MĒTRAS, LAUKU — MENTHA ARVENSIS L.

Droga: Lauku mētru laksti — Herba Menthae arvensis

Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi ložņājoši. Stumbrs parasti pacils,
bieži vien sarkanīgs, 15—45 cm augsts. Lapas pretējas, vienkāršas, ve-

selas, iegareni olveidīgas, ar matiņiem, 2—7 cm garas, 1—3,5 cm

platas, gals smails, mala zobaina, pamats ķīļveidīgs vai ieapaļi
sirdsveidīgs. Ziedi divdzimumu, gandrīz aktinomorfi, pušķos lapu žāk-

lēs visgarām stumbram. Kauslapas 5, saaugušas. Vainaglapas 4, sa-

augušas, vainags gandrīz aktinomorfs, violeti rožains vai violets, līdz

8 mm garš, iekšpusē ar matiņu gredzenu. Putekšņlapas 4. Augļla-
pas 2. Sēklotne augšēja. Skaldauglī 4 ap 1 mm gari riekstiņi.

Aug laukos, grāvjos, mitrās pļavās. Bieži. Zied no jūnija līdz

oktobrim. (Sk. I krāsaino tabulu.)
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Izmanto ziedošus lakstus vai lapas.
Sastāvs. Ēteriskās eļ]as (0,3—0,6%), tajās ir mentols (44,8%),

metilacetāts (24,4%), mentons (24,6%), melisskābe.
Lieto tautas medicīnā ēstgribas un gremošanas uzlabošanai, pie

kuņģa paaugstināta skābuma, meteorisma, kolikām, pret caureju, grē-

mām, nelabu dūšu, vemšanu, kā diurētisku līdzekli un žultsdzinēju,
sviedrēšanai, pie klepus, aizdusas, krūšu sāpēm, galvas sāpēm, aknu

sāpēm; ārīgi lieto pret krampjiem, sāpju remdināšanai pie reimatisma,

artrītiem (stipra uzlējuma apliekamos, apmazgāšanai), pie ādas iekai-

sumiem, niezes, galvas un zobu sāpēm.

Uzlējumam uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 5 g drogas, lieto pa
ēdamkarotei 3—4 reizes dienā. Pie klepus lieto kopā ar medu.

Mētru darbība ir nomierinoša, pretiekaisuma, spazmolītiska, sāpes

remdinoša, nedaudz diurētiska, sviedrējoša, tās rosina ēstgribu, uz-

labo gremošanu. Tās ir dažādu ēstgribas, vēdera, pretmeteorisma, no-

mierinošu, aromātisko vannu tēju sastāvdaja.
Lauku mētras ir oficināla droga Ķīnā, Japānā. Indijā plaši lieto

kā antispazmātisku un stimulējošu līdzekli. Tās ir nektāraugs.

ME2LOKI — ALLIUM URSINUM L.

Drogas: Mežloku laksti — Herba Allii ursini

Mežloku sīpoli — Bulbus Allii ursini (Bulbus Ursini)

Daudzgadīgs lakstaugs. Sīpols 2—4 cm garš. Stumbrs trīsšķaut-

nains vai gandrīz apajš, 15—40 cm garš. Lapas 2 līdz 25 cm garas,
līdz 5 cm platas, plātne vesela, vienkārša, eliptiski lancetiska, mala

gluda, gals smails. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, čemuros stumbra

galotnē. Neizplaukušu čemuru apņem 2 vai 3 vīkala lapas. Apziedņa
lapas 6, baltas, divi gredzenos. Putekšņlapas 6, putekšņlapu kātiņi
bez zobiņiem. Augļlapas 3, sēklotne augšēja. Auglis — trīscirkņu

pogaļa, katrā cirknī I sēkla

Aug ēnainos, mitros mežos. Reti (Dundaga, Ķemeri, Moricsahi

v. c). Zied no maija līdz jūlijam.
Izmanto visu augu. levāc ziedēšanas sākumā. Lieto svaigā veidā.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas, tajās ir divinilsulfīds, glikozīds alliīns

(S-allil-L-cisteīnsulfoksīds), pinekolīnskābe, askorbīnskābe (lapās līdz

730 mg%, sīpolos 50—100 mg%). Alliīns ir spēcīgs fitoncids.

Lieto pie aterosklerozes, cingas, gremošanas regulācijai (sekmē
zarnu floras normālu simbiozi, pastiprina peristaltikų), pret meteo-

rismu, caureju; ārīgi lieto strutojošu brūču, trofisku čūlu, izgulējumu,
ekzēmu dziedināšanai (Ursalinum), pie trihomonu kolpīta (Ursallum).

Tautas medicīnā lieto (tāpat kā ķiplokus) pie hipertonijas, atero-

sklerozes, gremošanas un ēstgribas uzlabošanai, pret vēdera aizcie-

tējumiem, pret caureju (sīpolus), saaukstēšanās gadījumos pret dru-

dzi (lapu uzlējumu), pret klepu (sīpolu tinktūru), zarnu parazītu
izdzīšanai (tukšā dūšā svaigus sīpolus); ārīgi lieto pie sievietes dzi-

mumorgānu saslimšanām (baltajiem ziediem; uzlējumu skalošanai),

pie auss strutojoša iekaisuma (iepilina ausī svaigu sulu), kā asinstī-

rītāju līdzekli pie ādas izsitumiem (pavasarī lieto 2—3 mēnešus pār-
tikā svaigu augu), pie reimatisma (ierīvē sāpīgās vietas ar sīpolu un

lakstu tinktūru).

Uzlējumam uz 1 glāzi ūdens ņem I tējkaroti drogas.
Pie brūcēm, čūlām u. c. Ursalinum (3% ziedi vazelīnā) uzsmērē
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147. att. Mežloki — Allium ursinum L.

uz marles un uzliek to uz bojātajiem au-

diem. Apkārtējos veselos audus rūpīgi no-

tīra ar spirtu. Pārsēju maina pēc katram

2—3 dienām. Ja jūtama dedzināšana, kura

gan parasti drīz pāriet, var samazināt ziedes

koncentrāciju vai pielikt anestezīnu. Prepa-
rātu uzglabā sausā tumšā vietā.

Pie trihomonu kolpīta makstī, kas iepriekš
izslaucīta ar sterilu vati vai marli, vaļīgi

izklāj apmēram 20—30 cm garu 3 cm platu
marles tamponu, kas samitrināts ursalā —

Ursallum. Procedūras izdara katru dienu,

pavisam 15—20 dienas. Pirmajās reizēs tam-

ponu atstāj makstī parasti 6 stundas, tad

paildzina līdz 12 stundām atkarībā no slim-

nieces pašsajūtas. Pēc tampona izņemšanas
maksts nav jāskalo. Ārstējas ārsta uzrau-

dzībā.

Mežloku darbība ir izteikti protisticīda,
baktericīda un bakteriostatiska, tie sekmē

audu reģenerāciju. Tie aktīvi kā pret grampo-
zitīvajiem, tā pret gramnegatīvajiem mikro-

organismiem un protistiem; it sevišķi jutīgs
pret mežloku fitoncīdiem vēdera tīfa izrai-

sītājs. levadot mežloku preparātus intrave-

nozi, pazeminās asinsspiediens (izmēģinā-
jumi ar dzīvniekiem).

Dažos mūsu valsts rajonos ir plašas mežloku audzes, piemēram,
aprēķināts, ka Ziemeļaustrumaltajā var sagatavot katru gadu 10—

12 t mežloku. Tos lieto kā vitamīnu zaļumus pie zupām, gaļas ēdie-

niem, salātiem v. tml. Mūsu republikā tas ir rets augs.

Kultivētajos mežlokos askorbīnskābes 2—3 reizes vairāk kā sav-

vaļā augušajos.

MEZVITEŅI — CLEMATIS L.

Daudzgadīgi augi. Stumbrs rievains. Lapas pretējas, nepāra plūk-
snaini saliktas, lapiņas 5, kātainas, kāti vijīgi — apvijas ap balstu;

zem zieda parasti lapas vienkāršas, veselas; lapiņu gals smails, pa-
mats ieapaļš, ķīļveidīgs vai sirdsveidīgs, mala gluda vai ar dažiem

attāliem zobiņiem. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, apziednis vienkāršs,

vienveidīgs, apziedņa lapas 4—B, putekšņlapu daudz. Augļlapu daudz.

Sēklotnes augšējas. Auglis riekstiņu kopauglis, riekstiņi ar garu
knābi — irbuļa palieku.

Audze dārzos ka krāšņuma augus. Zied no jūnija līdz septem-
brim. Indīgi.
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Stāvie mežvīteņi — Clematis recta L.

Lakstains, 50—125 cm augsts augs. Stumbrs un lapas kailas.

Lapiņas olveidīgas vai sirdsveidīgas, līdz 9 cm garas. Ziedi balti, ba-

gātīgās, vairogiem līdzīgās ziedkopās zaru galos. Apziedņa lapām
matiņi tikai gar malām. Riekstiņi kaili.

Homeopātijā izmanto visu ziedošu augu (Clematis recta).

Vīnlapu mežvīteņi — Clematis vitalba L.

Puskrūms, stumbrs līdz 12 (20) m garš, 2—3 cm resns, kāpelē-
jošs, koksnains (vismaz apakšējā daļā), mezglos ar matiņiem. La-

piņas olveidīgas, B—l2 cm garas, 2,4—4,5 cm platas. Ziedi bāli

iedzelteni, apziedņa lapas 1—1,5 cm garas, abās pusēs ar matiņiem.
Riekstiņi ar matainu, ap 3 cm garu knābi. Aug ļoti ātri, apsalst pa-
rasti līdz sniega segai.

Izmanto lapas un ziedošus lakstus un saknes svaigā veidā.

Sastāvs. Protoanemonīns (sausā drogā anemonīns), saponīni, kle-

matitols, stigmasterīns. Vīnlapu mežvīteņos triterpēnsaponīns (hedera-
genīns + glikoze), glikozīds klematitīns, leontīns, cerilspirts, meli-

silskābe, sitosterīns, trimetilamīns.

Lieto tautas medicīnā pie čūlas slimībām, migrēnas (tinktūru), pie
drudža (sakņu novārījumu), kā sviedrēšanas un diurētisku līdzekli

(lakstu uzlējumu), pie venēriskām slimībām (vīriešiem), kaulu au-

dzējiem (tinktūru iekšķīgi un ārīgi), pie dažādām kroniskām ādas

slimībām (uzlējumam uz 1 / ūdens ņem I—2 g sausas drogas, lieto

pa V 2glāzei 2—3 reizes dienā); ārīgi lieto pie strutojošiem ādas

iekaisumiem, ēdēm, ekzēmām, kašķa u. c. ādas slimībām (tinktūru),
pie slikti dzīstošām brūcēm, augoņiem, nagu sastrutojumiem.

Homeopātijā izmanto svaigas lapas (Clematis vitalba).
Mežvīteņu lapām un ziediem ir ļoti izteikta baktericīda un fungi-

cidą aktivitāte. Stāvajiem mežvīteņiem ir pretaudzēju aktivitāte. Svaiga
droga izraisa ādas kairinājumu, izžāvētai tādas īpašības nav.

Ķīnas medicīnā pie audzējiem lieto Clematis hexapetala Pali. Ta-

jos atrasts anemonols, klematitols, saponīni. Vienreizējā deva 0,1—

0,3 g (lieto ziedošu lakstu uzlējumu vai novārījumu).

MIEŠĶI, SMARŽĪGIE — ASPERULA ODORATA L.

Drogas: Smaržīgo miešķu laksti — Herba Asperulae (Herba Mairi-

silvae)

Smaržīgo miešķu saknes — Radix Asperulae
Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi tievi, ložņājoši. Stumbrs 10—35

(00) cm augsts, četršķautnains. Lapas pa s—B5—8 (9) mieturos, vienkār-

šas, veselas, 4—6 cm garas, 0,5—1,5 cm platas, otrādi olveidīgas, lan-

cetiskas vai gareni lancetiskas, gals īsi dzeloņsmails, mala gluda. Ziedi

divdzimumu, aktinomorfi, dihāzijos stumbra galotnē; parasti ir 3 di-

hāziji, kas izveido vairogam līdzīgu ziedkopu. Kauslapas 4. Vai-

naglapas 4, vainags balts, vainaga stobriņš apmēram tikpat garš ka

apmale. Putekšņlapas 4. Augļlapas 2. Auglis ar āķveidīgiem mati-

ņiem. (148. att.)
Aug ēnainos lapu koku mežos, krūmājos. Vietumis diezgan bieži

un daudz. Zied maijā, jūnijā. Indīgs.
Izmanto ziedošus lakstus. levāc īsi pirms ziedēšanas vai ziedu

laikā. Žāvē pēc iespējas strauji ēnainā vietā.
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148. att. Smaržīgie miešķi
Asperula odorata L.

Sastāvs. Glikozīds aspcrulozīds
(visvairāk pavasarī), kumarīns, ēte-

riskās un taukas eļļas, miecvielas,
rūgtvielas, sveķi, C vitamīns, krās-

vielas (saknēs).
Lieto tautas medicīnā pie nei-

rastēnijas, histērijas, sirds klauvēm,
aizdusas (uz 1 glāzi novārīta at-

dzisuša ūdens ņem 2 tējkarotes
sausas drogas, ļauj 3—4 (8) stun-

das slēgtā traukā stāvēt, izkāstu

lieto pa V 2glāzei 2 reizes dienā

pirms ēšanas; uz I glāzi verdoša

ūdens ņem 1 ēdamkaroti drogas,
ļauj ievilkties kamēr atdziest, lieto

pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes

dienā; uz 1 / verdoša ūdens ņem

10—15 g — apmēram 1 desertka-

roti drogas, ļauj 3—4 stundas ievil-

kties, lieto pa V 2glāzei 3 vai 4

reizes dienā pirms ēšanas), pie bez-

miega (uzlējumu pa glāzei va-

karā), pie muskuļu sāpēm, pie nier-

akmeņiem, tūskām, pie aknu slimī-

bām, dzeltenās kaites, žultsakme-

ņiem, kā vieglu caurejas un svied-

rēšanas līdzekli (lakstu uzlējumu),

pie gremošanas trakta darbības traucējumiem, caurejas (sakņu novā-

rījumu), kā asinstīrītāju līdzekli pie dažādām kroniskām ādas slimī-

bām, pie stiprām menstruāciju sāpēm (lakstu uzlējumu); ārīgi lieto

pie strutojošām brūcēm, čūlām, dažādām ādas slimībām, augoņiem,
apdegumiem (lakstu uzlējumu apliekamiem, apmazgāšanai), pret gal-
vas sāpēm (svaigu lakstu apliekamos).

Miešķu lakstu darbU>a ir nomierinoša, diurētiska, žultsdzinēja,
sviedrējoša, viegli laksatīva, antiseptiska, dziedinoša, sakņu — sa-

velkoša.

Homeopātijā izmanto svaigu augu (Asperula).
Lielas miešķu devas var būt par saindēšanās cēloni — parādās

vemšana, galvas sāpes, reibonis, paralīzes; smagākos saindēšanās
gadījumos var iestāties nave.

MIEŽI, PARASTIE — HORDEUM VULGARE L.

Proga: Aiiežu milti — Farina Ilordei praeparata
Viengadīgs lakstaugs. Plaši kultivē kā pārtikas un lopbarības

argu.
Izmantc graudus.
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Sastāvs. Ciete (76%), celuloze (9,6%) u. c. ogļhidrāti, olbaltum-

vielas (15%), taukvielas (3,5%), minerālvielas, fermenti, B grupas

vitamīni, kalciferoli, tokoferoli, karotini; dažādos auga orgānos ir al-

kaloīdi putrescīns, N-metiltiramīns, tiramīns, hordenīns, kandicīns,

gramīns (donaksīns). Miežu iesala ekstraktā ir ciete (40%), proteīni

(10%), dekstrīns (10%), celuloze, pentāze, aktīva diastāze, minerāl-

vielas, vitamīni (tādi paši kā graudos). Pretaudzēju un anlimikroba

aktivitāte (it īpaši pret grampozitīviem mikroorganismiem).
Lieto pie kuņģa-zarnu trakta sāpīgiem iekaisumiem un caurejām

(graudu novārījumu — 20 g graudu aplej ar 1 glāzi ūdens, ļauj
4—5 stundas mirkt, tad vāra 10 minūtes uz lēnas uguns; izkāstu

lieto pa 4—5 ēdamkarotēm vairākas reizes dienā; diētiskus miežu

graudu, putraimu, miltu ēdienus), pie stipra klepus, bronhītiem, pie

organisma vispārēja spēku apsīkuma (miežu iesala ekstraktu), māk-

slīgi barojamu zīdaiņu piebarošanai (1 tējkaroti miežu putraimu iz-

vāra 1 glāzē ūdens; I—2 mēnešus vecam bērnam ņem 3 daļas miežu

novārījuma uz 1 daļu govs piena); ārīgi izmanto miežu cieti —

Amylum Hordei (kā pūderi, pilulu gatavošanai).
Tautas medicīnā lieto pie gremošanas orgānu iekaisumiem, hemo-

roīdiem, pie nieru, urīnceļu un urīnpūšļa iekaisumiem, nierakmeņiem,
skrofulozes, klepus (iesala ūdens uzlējumu — uz 1 / karsta ūdens

ņem 2—3 ēdamkarotes iesala miltu, ļauj 4 stundas stāvēt, pasaldina
ar sīrupu vai cukuru, lieto pa '/i glāzei 4—6 reizes dienā), pie dia-

bēta, novārgušu bērnu uzbarošanai, pie mazasinības, nervozitātes

(iesala ekstraktu); ārīgi lieto pie ādas iekaisumiem (iesala vannas;

bērniem ņem 0,5 kg, pieaugušiem 1—1,5 kg iesala, aplej ar 2—3 /

vāroša ūdens, ļauj V2stundu stāvēt, izkāstu pielej vannai), pie krūšu

dziedzeru iekaisumiem, pie audzējiem (iesala apliekamos).
Miežu darbība ir pretiekaisumu, nomierinoša, spēcinoša, mīksti-

noša, tonizējoša, iesala ekstrakts pazemina cukura daudzumu asinīs.

Miežu sēklu perifērās dajas flavonu ekstrakts aktīvi kavē šūnu

mitozes gaitu, tā litiskā darbība uz audzēju šūnām ir ļoti izteikta

(izmēģinājumi ar dzīvniekiem); sēklu endospermas ekstraktam tādas

īpašības nav. No miežu dīgstiem iegūtu preparātu cerezīnu ievadīja
organismā slimniekiem, kam bija dažādas lokalizācijas neoperējami
audzēji ar traucētām fermentu sistēmu funkcijām. Novēroja gan sub-

jektīvu (80% slimnieku), gan objektīvu stāvokļa uzlabošanos

(H. Šmidts, R. Tuseints, 1956.).
A\ieži ir viens no vecākiem kultūraugiem, kurus tautas dziednie-

cībā lieto daudzās zemēs. Alkaloīds hordenīns ir ari miežubrāļos —

Digraphis arundinacea (L.) Trin.; tajos atrasts arī 5-metoksi-N-metil-

triptamīns.

MIHĒLIJAS, BRONGANAS — MICHELIA FUSCATA Blume

(Magnolia fuscata Andrz.)

Mūžzaļš koks, retāk krūms. Stumbrs 3—6 m garš. Jaunie dzinumi

ar matiņiem. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, ādainas, eliptiskas,
7—lo cm garas, mala gluda. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, pa vie-

nam lapu žāklēs. Apziedņa lapas 6—9, apziednis vainagveidigs, ne-

dzidri brūngani sārts, ap 3 cm diametrā. Ziedgultne ap 1,5 cm

gara. Putekšņlapas daudz. Augļlapas daudz. Auglis somenu kopaug-
lis. (149. att.)
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149. att. Brūnganās mihēlijas — Michelia fuscata Blume.

Audzē kā dekoratīvu un ārstniecības augu Melnās jūras pie-
krastē. Dzimtene Ķīna. Zied aprīlī, maijā.

Izmanto lapas.
Sastāvs. Alkaloīdi (1,4—2,1%) magnolīns (piridīns), magnolamins,

magnokurarīns, magnoflorīns. Indīgs.
Lieto pie hipertoniskās slimības tāpat kā lielziedu magnolijas (sk.

391. lpp.).

Mihēliju darbība ir mēreni hipotensīva — tās pazemina arteriālo

asinsspiedienu, uzbudina elpošanu, tām ir mērena adrenolītiska un

spazmolītiska darbība, ko nosaka fizioloģiski visai aktīvie alkaloīdi

magnolīns un magnolamins. Lielās koncentrācijas izraisa vietēju
anestēziju.

MIĶELITES — ASTER L.

Lakstaugi. Stumbrs ar lapām. Lapas pamīšus un rozetē, vienkār-

šas, veselas, sēdošas (augšējās) vai ar īsu kātu (rozetē), mala gluda
vai ar nedaudziem attāliem zobiņiem. Ziedi kurvīšos. Kurvīša ār-

malā zili violeti, retumis balti vai iesārti, zigomorfi, sievišķi mēl-

ziedi, kurvīša vidū dzelteni, divdzimumu, aktinomorfi stobrziedi; vai-

naglapas 5. Kauslapu vietā 2 —3 rindās vienkārši kausmatiņi, tie

vienāda garuma vai ārējie īsāki. Kurvīša gultne kaila, bedraina. Vī-

kala lapas vairākās rindās jumstiņveidīgi. Putekšņlapas 5. Augļla-
pas 2, sēklotne apakšēja. Auglis plakans, 2—3 cm garš sēklenis, ar

matiņiem. Zied no jūnija līdz augustam, septembrim.

Alpu miķelītes — Aster alpinus L.

Daudzgadīgs augs. Stumbrs 5—25 cm garš, parasti nezarains, ar

daudzām sēdošām lapām un tāpat kā lapas ar mīkstiem matiņiem.
Rozetes lapas gareni otrādi olveidīgas vai lāpstveidīgas. Ziedu kur-

vīši 4—6 cm plati, ārējās vīkala lapas strupas, iekšējās smailas.

Audzē kā krāšņuma augu. Reti.
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Jūrmalas (solončaku) miķelītes — Aster tripolium L.

Divgadīgs vai viengadīgs augs. Stumbrs 30—60 (100) cm garš,
zarains. Lapas pabiezas, lancetiskas vai lineāri lancetiskas, kailas (vai
gar lapas malu nedaudz matiņu), 11 cm garas, 1,5 cm platas, gals
smails. Ziedu kurvīši 2—2,5 cm plati, tie skrajā skarai vai vairogam
līdzīgā ziedkopā. Vīkala lapas 1,5—3 mm platas, strupas, tikai gar
malu ar matiņiem, iekšējās ar platu plēvainu sarkanīgu apmali. Sēk-

lenis ar matiņiem, lidmatiņi apmēram tikpat gari kā sēklenis. Aug
gar jūrmalu sāļainās augsnēs. Reti.

Viršāju (zvaigžņu) miķelītes — Aster amellus L.

Daudzgadīgs augs Stumbrs 20—40 (70) cm garš, zarains, tāpat
kā lapas ar matiņiem. Lapas lancetiskas vai gareni otrādi olveidī-

gas, 5—6 cm garas, līdz 1,5 cm platas, gals strups vai smails. Ziedu

kurvīši 3—5 cm plati, daudzziedainā, skarai līdzīgā ziedkopā. Mēlziedi

ap 1,5 cm gari. Vīkala lapas I—21 —2 mm platas, strupas, ar matiņiem
Kausmatiņi sarkanīgi, daudz garāki nekā auglis. Audzē kā krāš-

ņuma augu. Diezgan reti.

Izmanto ziedu kurvīšus, ziedošus lakstus, retumis arī saknes, ku-

ras ievāc rudenī.

Sastāvs maz izpētīts. Alpu un jūrmalas miķelīšu ziedos ir alkalo-

īdi, saponīni, flavonoīdi.

Lieto tautas medicīnā pie gremošanas, vielu maiņas traucējumiem
(lakstu uzlējumu, tinktūru), pie plaušu tuberkulozes, skrofulozes, pret
klepu (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti sausu ziedu kur-

vīšu, ļauj 1 stundu ievilkties, lieto pa 1 ēdamkarotei 3 vai 4 reizes

dienā).

MILTENES, MŪŽZAĻĀS — ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI (L.) Spr.

Droga: Milteņu lapas — Folia Uvae ursi (Folia Arctostaphylidis)

AAūžzaļš pundurkrūms. Stumbrs ložņājošs, zari pacili, 20—60 cm

augsti, jaunībā ar matiņiem. Lapas pamīšus, 1—2,5 cm garas, 4—

10 mm platas, vienkāršas, veselas, iegareni otrādi olveidīgas vai lāpst-

veidīgas, spīdīgas, mala gluda, kāts īss. Ziedi divdzimumu, aktino-

morfi, īsos kātos nokarenos ķekaros. Kauslapas 5, saaugušas, kausa

zobiņi strupi. Vainaglapas 5, saaugušas, vainags 5—6 mm garš, balts,

apmale rožaina. Putekšņlapas 10 (5+ 5), putekšnīcas ar 2 piedevām.
Augļlapas 5, sēklotne augšēja. Irbulis tievs un īss. Auglis sarkans,
kauleņveidīgs, pieccirkņu, ar miltainu iekšējo augļapvalkā daju un

1 sēklu katrā cirknī. (Sk. 111 krāsaino tabulu.)
Aug smilšainos, sausos mežos, izcirtumos. Diezgan bieži. Zied

maijā, jūnijā.
Izmanto lapas. levāc pavasarī pēc sniega nokušanas līdz auga

ziedēšanas beigām, rudenī ievāc pēc augļu nogatavošanās līdz sniega
uzsnigšanai. Žāvē ar visiem zariem atklātā, ēnainā vietā vai caurvē-

jainā telpā. Kad lapas izžuvušas, tās vislabāk noplūkt ar rokām vai

arī, ja drogu iegūst lielā vairumā, nokult un pēc tam, lai atdalītu sa-

berztos zariņus, izvētīt. Vislabāko un tīrāko drogu iegūst, noplūcot
lapas ar rokām. Labi izžāvētā drogā lapas nav zaudējušas dabisko

krāsu, tām nav smaržas, garša rūgtena, savelkoša.

Drogā nedrīkst būt salauztu un par 1 cm īsāku lapu vairāk par
5% I šķiras drogā un vairāk par 10% II šķiras drogā.
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Sastāvs. Glikozīds arbutīns (8—20%; hidrohinons + glikoze),
nietilarbutīns, pirogallola grupas miecvielas (30—35%), gallusskābe,
gallotannīns, elaguskābe, elagutannīns, brīvs hidrohinons, uvaols,
hiperozīds, kvercetīns, izokvercetīns, miricetīns, miricitrīns, kvercitrīns,

ursolskābe, hīnskābe, skudrskābe, citronskābe u. c. organiskās skābes,
nedaudz ēterisko eļju, sveķi, minerālvielas — varš, alumīnijs, mag-

nijs, silīcijs, bārijs; askorbīnskābe u. c.

Lieto pie urīnpūšja un urīnceļu kroniskiem (ne akūtiem) iekaisu-

miem, pie nieru bļodiņas gļotādas iekaisumiem.

Tautas medicīnā lieto pie nierakmeņiem, urīnakmeņiem, patvaļīgas
urinācijas, urīna nesaturēšanas naktī, pie tūskām, podagras, pie kro-

niskas caurejas, gremošanas traucējumiem, pie elpošanas orgānu
iekaisumiem, krūšu sāpēm, plaušu tuberkulozes, pie nervu slimībām,

malārijas, pie polūcijām, reimatisma (lapu uzlējumu vai novārījumu
vai ari lapu pulveri pa 1 g 2 reizes dienā), pie kroniskiem ādas iz-

situmiem (ziedu uzlējumu); ārīgi lieto pie skrofulozes, strutojošām
brūcēm un čūlām (lapu novāiījumu apmazgāšanai, apliekamiem).

Milteņu lapu uzlējumam — Inf. fol Uvae ursi uz 300 g uzvārīta

atdzisuša ūdens ņem 1 ēdamkaroti smalki sagrieztas vai pulverī sa-

berztas drogas, ļauj 8 stundas stāvēt, ik pa laikam apmaisot; dzer

pa V2glāzei 4 reizes dienā.

Milteņu lapu novārījumam >— Decoct. fol. Uvae ursi uz 1 / ūdens

ņem 3 ēdamkarotes (10,0(15,0) —200,0) sasmalcinātas lapas, vāra

slēgtā traukā V2—3U stundas, atlikušo šķidrumu — apmēram Va l

izdzer dienā 3 vai 4 reizēs. Var drogu iepriekš apliet ar aukstu

ūdeni, ļaut 12 stundas stāvēt, tad vārīt XU—V2stundu.

Milteņu darbība ir antiseptiska, diurētiska, pretiekaisuma, savel-
koša, nomierinoša.

Miltenes ir daudzu diurētisku tēju sastāvdaļa. Mūsu farmakopejā
tās uzņemtas 1908. gadā.

Homeopātijā izmanto svaigas lapas (Uva ursi).
levācot milteņu lapas, tās jāprot labi atšķirt no brūkleņu lapām,

jo abi augi bieži vien aug vienuviet. Raksturīgākās pazīmes ir šā-

das: milteņu lapas ir mazākas nekā brūkleņu, lapas mala tām nav

ieritinājusies (brūkleņu lapām mala ieritinājusies), lapas abās pusēs
spīdīgas, apakšpuses krāsa maz atšķiras no virspuses krāsas, tā tikai

mazliet gaišāka (brūkleņu lapu virspuse spīdīga, bet apakšpuse blāva,

parasti ar tumšākiem, brūnganiem plankumiņiem).
Milteņu lapas lielā miecvielu satura dēļ izmanto arī ādu miecēša-

nai (pazīstamas ar nosaukumu zviedru sumahs).

MIROKSILONS, PERU — MYROXYLON PEREIRA Klotzsch

Mūžzaļš, tropisko apgabalu koks. Lapas nepāra plūksnainas. Ziedi

balti, ķekaros. Aug Centrālajā Amerikā Salvadorą. Kultivē Javā u. c.

Izmanto koksnes sveķus — balzamu, kura veidošanās ir patolo-
ģiska parādība.

Sastāvs. Sveķi, tajos cinameīns (50—60%) — kanēļskābes ben-

zilēstera, benzilbenzoāta, stiracīna maisījums; brīva kanēļskābe (10%),
benzoskābe. vanilīns, farnezols, nerolidols (peruviols); indiferenti blīvi

sveķi (28%). Balzama kvalitāti nosaka cinameīns.

Lieto pie bronhīta, klepus, urinorgānu iekaisumiem (tikai kopā
ar citiem komponentiem); ārīgi lieto pie čūlām, karbunkuļiem, furun-

kuļiem, pie reimatisma, nciraļģijām, ekzēmām, ādas niezes (ziedes
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ar Peru balzamu
— Balsamum peruvianum), pie rīkles gļotādas iekai-

sumiem (skalošanai kopā ar citiem komponentiem); pie kašķa (zie-
des). Kontrindicēts pie nieru iekaisuma, jo uzsūcas caur ādu.

Peru balzamu izmanto ari homeopātijā.
Peru balzama darbība ir antiseptiska, tas veicina granulāciju, epi-

telizāciju. Brūču dziedināšanai lieto no 17. gadsimta.
No Myroxylon balsamum Harms iegūst tolubalzamu — Balsamum

tolutanum, to lieto tāpat kā Peru balzamu (satur benzoskābes un

kanēlskābes benzilēsterus, vanilīnu v. c). Sastop Dienvidamerikā u. c.

MIRRUZĀLES, ABESINIJAS — COMMIPHORA ABYSSINICA Engl

Nelieli koki vai krūmi ar ērkšķiem. Lapas trīsstarainas, parasti at-

tīstila tikai vidējā lapiņa. Ziedi spilgti. Auglis pogaļa.
Aug Arābijā Sarkanās jūras, Indijas okeāna piekrastē u. c.

Izmanto gumijsveķus — Gummi-resina Myrrhae. Gumijsveķi iztek

no iegriezumiem stumbra mizā.

Sastāvs. Rūgtvielas (tā saucamās mirres), ēteriskās eļļas.
Lieto kā savelkošu, tonizējošu, antiseptisku, pretklepus līdzekli; bie-

žāk tomēr lieto ārīgi pie brūcēm, rīkles un mutes gļotādas iekaisu-

miem (mirru tinktūru — T-rae Myrrhae skalošanai).
Mirru darbība ir maiga, tās nekairina, dezinficē, dezodorē; sens.

iecienīts kvēpināmais austrumu tautām. Izmanto arī citas sugas.

MIRTES, PARASTĀS — MYRTUS COMMUNIS L.

Droga: Miršu lapas — Folia Myrius communis

Mūžzaļš, 2—5 m augsts krūms vai koks. Lapas pretējas, vienkār-

šas, veselas, 0,5—2,5 cm garas, 0,3—0,6 cm platas (sīklapainajām
formām, kuras pie mums audzē telpās), gareni olveidīgas, ar sīkiem

caurspīdīgiem ēterisko eļļu dziedzeriem, mala gluda, gals smails.

Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, pa vienam vai nedaudzu ziedu ķeka-

ros lapu žāklēs. Kauslapas 5, kausa zobiņi 0,2—0,3 cm gari. Vainag-
lapas 5, baltas, apakšpusē zaļganas, 0,8 cm garas (sīklapainajām
formām). Putekšņlapu daudz, tās veidojušās putekšņlapām šķeļoties

un saaugušas pa vairākām pušķos. Augļlapas 3, sēklotne apakšēja.
Auglis zili melna oga

Audzē telpās kā krāšņuma augu. Kopš seniem laikiem kā skais-

tuma un jaunības simbolu izmanto līgavu greznošanai. Dzimtene Vi-

dusjūras apgabals.
Izmanto lapas. Homeopātijā izmanto svaigus ziedošus zarus (Myr-

ius).
Sastāvs. Ēteriskās eļļas, mirtols, rūgtvielas, miecvielas. Fitoncīdi.

Lieto pie elpas ceļu iekaisumiem, kroniskiem putrīdiem bronhītiem,

pie plaušu tuberkulozes un gangrenas (miršu ēterisko eļļu — Myrto-
lum pa 0,15—0,2 ik pēc 3 stundām un inhalācijas), pie bronhektāzijas,
pie picrimušas kroniskas bronhektāzijas saasināšanās, pie angīnas, ton-

zilītiem (kroniskiem mandeļu iekaisumiem), pie urīneeļu iekaisumiem,
nefrīiiem, nieru tuberkulozes, pie ausu strutojošiem iekaisuma proce-
siem (miršu 5% tinktūru glikozes šķīdumā per os un miršu lapu
inhalācijas; pēc daudzus gadus iegūtiem labiem rezultātiem ieteic

A. Degtjareva, V. Počinovs, I. Curnova, N. Kuliks, G. Peltorackis,

1972.; it īpaši ieteic, ja nepanes vispār pazīstamos antibakteriālos pre-

parātus, ķīmiskos prettuberkulozes līdzekļus, pie vispārēja organisma
spēku izsīkuma).
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Miršu darbība ir antibaktericīda, pretiekaisumu, savelkoša, tonizē-

joši stimulējoša, atvieglina atklepošanu. Miršu lapu spirta tinktūrai ir
samērā augsta aktivitāte pret grupu grampozitīvo mikroorganismu
(ieskaitot spornesējas un skābes izturīgās mikobaktērijas), praktiski
neiedarbojas uz gramnegatīvajām baktērijām un sēnēm. Visaktīvā-

kais ir miršu ūdens-glicerīna un ūdens-glikozes šķīdums. Nav novē-

rotas" negatīvas blakus parādības; normālu sirds darbību neietekmē,
nomāktu — stimulē (izmēģinājumi ar dzīvniekiem).

Miršu ēteriskās eļļas — Oleurn Myrti izmanto parfimērijā, miršu

ūdeni — kosmētikā. Mirtes ir oficināla droga homeopātijā (lieto
svaigu ziedošu zaru tinktūru).

Miršu ārstnieciskās īpašības pazīstamas kopš senatnes, tās iz-

mantotas dažādi, bet jo sevišķi pie plaušu un elpas ceļu slimībām.

MONARDA, PUNKTAINĀ — MONARDA PUNCTATA L.

Droga: Monardas laksti — Herba Monardae

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbri 50—60 cm gari. Lapas pretējas.
Ziedi divdzimumu, zigomorfi, sīki, pušķos lapu žākiēs.

Aug Ziemeļamerikā. Kultivē Melnās jūras piekrastē Kaukāzā.
Izmanto lakstus.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas (0,6—0,9%), tajās fenoli (līdz 89%), timols

(65—70%), karvakrols, cimols, timohidrohinons, timohinons, pinēns
v. c.

Lieto kā antiseptisku līdzekli. Audzē timola iegūšanai.

MOMORDIKA, ĶĪNAS — MOMORDICA COCHINCHINENSIS

Spreng.

Droga: Momordikas sēklas — Semen Momordicae

Viengadīgs, vijīgs lakstaugs. Lapas dziļi trīsstaraini šķeltas. Ziedi

viendzimuma, dzelteni, vainaglapas 5, putekšņlapas 5. Auglis oga, sēk-

las ap 3 cm diametrā. Aug Vjetnamā, Indijā u. c. un vietām kultivē.

Izmanto sēklas, reti saknes vai lapas.
Sastāvs. Glikozīds momordicīns (oleanolskābe+ 3 arabinozcs + fu-

koze+3 glikuronskābes); karotini, eļļas.
Lieto pie čūlas slimībām, kā diurētisku, pretdrudža līdzekli.

Homeopātijā izmanto Momordica balsamina L. gatavus augļus
(Momordica); aug Āzijas, Āfrikas, Amerikas tropos.

MUGURENES — POLYGONATUM L.

Droga: Mugureņu sakneņi — Rhizoma (Radix) Polygonati
Daudzgadīgi sakneņu augi, sakneņi resni, ložņājoši, simpodiāli.

Stumbrs 30—60 (65) cm garš, kails, galotnē nolīcis. Lapas pamīšus,

vienkāršas, veselas, sēdošas vai ar īsu kātu, mala gluda, gals īsi

smails, gandrīz strupš. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, zaļgani balti,
nokareni. Apziedņa lapas 6, divi gredzenos, saaugušas, apzicdnis
zvanveidīgs, līdz 1,7 cm garš. Putekšņlapas 6, divi gredzenos. Augļ-
lapas 3, sēklotne augšēja. Augļi melni zilas ogas.

Aug mežos, krūmājos. Zied maijā, jūnijā.

Daudzziedu mugurenes — Polygonatum multiflorum (L.) AU.

Stumbrs apaļš, ķekaros 2 —5 nesmaržīgi ziedi, putekšņlapas pa-
rasti ar matiņiem, lapas līdz 15 cm garas. 3—5 cm platas. Bieži.
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Dziedniecības mugurenes — Polygonatum officinale All.

(P. odoratutn (Mill.) Druce)

Stumbrs šķautnains, ziedi pa vienam (retumis pa 2), smaržīgi,
putekšņlapas kailas, lapas 3—12 cm garas, 1,5—5 cm platas. Ne

bieži. (150. att.)
izmanto sakneņus. levāc rudenī vai pavasarī. Indīgi.
Sastāvs. Ciete, saponīni, gjotvielas, miecvielas, glikozīdi, alkaloīdi.

Augļos glikozīds konvallatoksins, konvallamarīns, lapās askorbīnskābe

(ap 330 mg%).
Lieto tautas medicīnā pie tūskām, nieru un aknu slimībām, dzel-

tenās kaites, cukura diabēta, hemoroīdiem, pie klepus, impotences,
baltajiem ziediem (sakneņus), pie hipertonijas (Ķīnas tautas

150. att. Dziedniecības mugurenes — Polygonatum
officinale All.
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medicīnā stumbrus; sakneņu uzlējumam uz 2 glāzēm ūdens vai piena

ņem 15 g drogas, lieto pa tējkarotei 2—3 reizes dienā; ārīgi lieto pie

lumbago, radikulītiem, locītavu sāpēm, reimatisma, podagras (sak-
neņu izvilkumu degvīnā vai spirtā ierīvēšanai un nelielā daudzumā

arī iekšķīgi), pie sejas ādas izsitumiem, pinnēm, pūtēm, pie brūču asi-

ņošanas, sasitumiem («zilumiem»), hemoroīdiem (sakneņu novārī-

jumu apmazgāšanai, apliekamiem, kompresēm — uz V 2 l ūdens ņem

40—50 g sakneņu, pavāra, jauj 3—4 stundas nostāvēties), pret iede-

gumu (mazgājas sakneņu uzlējumā), pret vasaras raibumiem, pig-

menlplankumiem. (ieziešanai svaigu sakneņu sulu; jārīkojas piesar-
dzīgi, lai nerastos ādas iekaisumi),.

Mugureņu darbība ir apvelkoša, savelkoša, sāpes remdinoša, tās

sekmē asins recēšanu, izraisa vemšanu.

Mugurenes ieteic klīniskiem izmēģinājumiem (G. Gorškovs, 1961.)
kā hipotensīvu līdzekli, kas paplašina asinsvadus, stimulē sirds mus-

kuļu saraušanos (it īpaši ūdens izvilkums), darbojas sedatīvi; tonizē

kuņģa-zarnu traktu pie nepietiekamas motoras funkcijas un peristal-
tikas. Tibetā mugurenes lieto pie gremošanas traucējumiem un sak-

neņus neuzskata par indīgiem; ogas indīgas, ar tām nereti saindējas
bērni.

MUSKATS, SMARŽĪGAIS — MYRISTIGA FRAGRANS Houtt.

Drogas: Muskata «rieksti» — Semen Myristicae (Nuces Moscha-

tae)
Muskata seklsedze — Arillus Myristicae (Macis, Arillu-i

Macidis, Flores Macidis)

Mūžzaļš, ap 20 m augsts koks. Lapas pamīšus, vienkāršas, vese-

las. Auglis liela, bumbierveidīga, sulīga viensēklas pogaļa. (150. att.)
Savvaļā Priekšindijas dienviddaļā, Ceilonā, Sumatra, Moluku sa-

lās u. c. Kultivē Indonēzijā, Indijā, Brazīlijā u. c. Eiropā sāk ievest

XVI gadsimtā.

Izmanto izžāvētu sēklas endospermu («riekstus»), ko apņem plāns
iekšējais sēklapvalks, kā ari ārējo, neregulāri šķelto oranžsārto sēkl-

sedzi jeb arilu (muskata «ziedus»). Muskata sēklas ir ap 2 cm ga-

ras, lai pasargātu no insektiem, tās parasti apkaļko.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas (3—9, pat 15%), taukas eļjas (20—40%),/U Į , launao ļiu 'JU/OJ,

tajās miristīnskābes (70%)

un citu triterpēnskābju glice-
rīdi, ciete (30%), cukuri,
lipāze, saponīni, celuloze,

krāsvielas, sveķi u. c.

Lieto pie nervoziem gre-
mošanas traucējumiem, ēst-

gribas uzlabošanai, pie kro-

niskām caurejām, vemšanas,

meteorisma, kolikām, pie

151. att. Smaržīgais mus-

kāts — Myristica fragrans
Houtt.
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urīnorgānu slimībām; tautas medicīnā lieto arī saaukstēšanās gadīju-

mos, nervu sistēmas tonizēšanai un stimulēšanai, pret impotenci, pret
menstruāciju aizkavēšanos un sāpēm, kā abortīvu līdzekli (bīstams
līdzeklis!); ārīgi lieto pret mutes netīkamu smaku (zelē gabaliņu
«rieksta»), sāpju remdināšanai (ziedes, plāksterus, muskata eļļu ierī-

vēšanai).
Muskata ejju — Oleum Myristicae (Oleum Nuslicae, Balsamum

Nusticae), kā arī muskata arila jeb sēklsedzes eļļu lieto pie dažām

kuņģa tinktūrām, ziedēm, parfimērijā.
Muskata žāvētas sēklas (Nux moschata) izmanto homeopātijā.
Muskata ēteriskās eļļas pieder pie indīgākajām ēteriskajām eļļām—

apēdot tikai dažu augļu endospermu, parādās nelabums, galvas sā-

pes, reibonis, miegs, bezsamaņa.

NAKTENES, MELNĀS — SOLANUM NIGRUM L.

Droga: Nakteņu laksti — Herba Solani nigri

Viengadīgs lakstaugs. Sakne vārpstveidīga. Stumbrs 10—50 cm

augsts, kails vai ar matiņiem. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas,

olveidīgas, 4—-9 cm garas, 2—6 cm platas, pamats ķīļveidīgs, gals
pastrups, mala gluda vai arī

ar nedaudziem nevienādiem zo-

biņiem. Ziedi divdzimumu, akti-

nomorfi, pagaros kātos nokare-

nos vairogam līdzīgos rituļos.
Kauslapas 5, saaugušas līdz 73
vai V2, paliek pie augļa. Vai-

naglapas 5, baltas, saaugušas,

vainags aktinomorfs, riteņvei-

dīgs, līdz 1 cm diametrā. Pu-

tekšņlapas 5, putekšnīcas dzel-

tenas, izveido ap irbuli stāvu,

slēgtu kolonnu. Augļlapas 2, sēk-

lotne augšēja. Augļi melnas, za-

ļas vai dzelteni zaļas ogas, 0,7—

l cm garas. (152. att.)
Aug nezālienēs, laukos, dār-

zos. Bieži. Zied no jūnija līdz

oktobrim. Indīgas.
Izmanto lakstus. levāc ziedu

laikā. Izmanto arī augļus, zie-

dus.

Sastāvs. Glikoalkaloīdi (lak-
stos ziedu laikā 0,12%, kad vei-

dojas augli
'

— 0,34%) solaso-

nīns, solamargīns, p-solamar-
gīns, stereoīds saponīns tihoge-

152. att. Melnās naktenes

Solanum nigrum L.
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nīns; miecvielas, karotinoīds likopīns, citronskābe (lapās līdz 5%)
askorbīnskābe (lapās 815 mg%, augļos 350 mg%).

Lieto tautas medicīnā pie krampjiem, epilepsijas, nervoza uzbu-

dinājuma (spirta tinktūru vai lakstu uzlējumu — uz 1 glāzi ver-

doša ūdens ņem 1 tējkaroti drogas, ļauj ievilkties 2 stundas, lieto

pa ēdamkarotei 3—4 reizes dienā), pie kuņģa, urīnpūšļa u. c. spaz-
mām, ādas niezes (lakstu uzlējumu, spirta tinktūru vai augļu spirta
tinktūru), pie nervozām galvas sāpēm, kā diurētisku un atklepošanas
līdzekli (ziedu uzlējumu — uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 tējka-
roti ziedu, ļauj 2 stundas ievilkties, lieto pa ēdamkarotei 3—4 reizes

dienā), pie reimatisma (augļu, ziedu uzlējumu), kā vieglu caurejas
līdzekli, pie hemoroīdiem (augļus — uz 1 glāzi ūdens ņem 2—3

ēdamkarotes augļu, ļauj 2 stundas stāvēt, izkāstu lieto pa 7< glāzei
3—4 reizes dienā), cērmju izdzīšanai bērniem (augļus), pie audzē-

jiem, lai palielinātu redzes asumu (augļus); ārīgi lieto pie augoņiem
(abscesiem), grūti dzīstošām, strutojošām brūcēm, čūlām (sasmalcinā-
tas svaigas lapas vai augļus, sajauktus ar kādu augu eļļu; svaigas
vai žāvētas izmērcētas lapas; lieto arī lakstu vai augļu sulu vai sa-

smalcinātus augļus sajauktus ar skābu pienu; svaigu vai žāvētu

lapu uzlējumu — uz 10 glāzēm ņem 8 ēdamkarotes drogas, ļauj
3—4 stundas ievilkties, lieto brūču apmazgāšanai, sēdvannām), pie
kroniskām iesnām (pilina degunā svaigu lapu sulu), pie angīnas
(sulu skalošanai — uz '/s glāzi novārīta atdzesēta ūdens ņem 3

ēdamkarotes augļu sulas), pie galvas sāpēm (uzliek svaigas vai žā-

vētas izmērcētas lapas; ņem lapu uzlējuma sēdvannas).

Nakteņu darbība ir antiseptiska, sāpes remdinoša, dziedinoša, pret-
iekaisumu, nomierinoša (lapu, lakstu), diurētiska, pretklepus (ziedu),
viegli laksatīva, antihelminta (augļu); lielā vairumā augļi izraisa

gāzu uzkrāšanos zarnās.

Naktenes ir oficināla droga Anglijā, Francijā, Portugālē u. c.

Homeopātijā lieto, saindējoties ar melnajiem graudiem — Claviceps

purpurea Tul. u. c.

Nakteņu, tāpat kā dažu citu kartupeļu dzimtas augu, aktīvās vie-

las — glikoalkaloīdi (solanīni, tomatidīns v. c.) ir glikozīdiski, pa
lielākai daļai indīgi savienojumi, kuru aglikons ir kāds alkaloīds, kas

satur slāpekli un veido ar skābēm šālis. Solanīns, piemēram, rada

lokālu iekaisumu, audu nekrozi, ieņemts per os kairina gremošanas
traktu, izraisa vemšanu, caureju; tas lēni uzsūcas un nemainījies
izdalās caur nierēm un var radīt nefritu. Smagākos saindēšanās ga-
dījumos novēro somnolenci, bezsamaņu. Putnu nakteņu — Solanum

aviculare Forst. lakstos — Herba Solani avicularis un šķelto nak-

teņu — S. laciniatum Ait. lakstos — Herba Solani lacinialae ir gliko-
alkaloīdi solasonīns, solamargīns, saknēs solaradiksīns, solaradīns. Tās

ir daudzgadīgi augi, stumbri 2—2,5 m gari, lapas plūksnainas,
līdz 35 cm garas. Aug Austrālijā, Jaunzēlandē u. c. subtropiskajos
apgabalos. Mērenā klimata joslā var kultivēt kā viengadīgu augu.

Nakteņu ģintij pēdējā laikā velta lielāku uzmanību un kultivē.

Kazahijas dažos apgabalos, Moldāvijā un citur kultivē, piemēram,
Solanum laciniatum Ait. Glikoalkaloīdu solasonīna un solamargīna
aglikons ir solasodīns, glikons ir ramnoze. No solasodīna iegūst pro-
gesteronu, kortizonu u. c. steroidus hormonus. Solasodīns ir ne vien

dažu hormonu sintēzes sākumprodukts, bet citronskābes sāls veidā tiek

lietots pie akūta reimatisma, artritiem v. c,
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NAKTSKARALIENE — SELENICEREUS GRANDIFLORUS (L.) Br

et R. (lielziedu selenicerejs, lielziedu cerejs; Cereus grandiflorus Mill.)

Droga: Naktskaralienes ziedi — Flores Cacti grandifloris
Daudzgadīgs stumbru sukulents. Zari gari, kāpelējoši, 2—2,5 cm

resni, areolu — reducējušos sāndzimumu vietās bez paaugstinājuma.
Areolas 1—1,5 cm attālumā, ar 7—ll adatveidīgiem 0,4—1 cm ga-
riem ērkšķiem. Lapas reducējušās. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi.

Kauslapas daudzas, tās pakāpeniski pāriet brūngani oranždzeltenās

vainaglapas, kuru arī daudz. Ziedi 18—30 cm gari, ap 20 cm diametrā,
ar vaniļas smaržu. Vainaga stobriņš un sēklotne ar brūniem mati-

ņiem un tumšbrūniem ērkšķiem. Putekšņlapu daudz. Augļlapas 4—

8, sēklotne apakšēja. Auglis oga.
Audzē telpās kā krāšņuma augu. Zied no jūnija līdz augus-

tam. Ziedi izplaukst naktī.

Izmanto ziedus (arī citu selenicereju sugu).
Sastāvs. Sirds glikozīdi, alkaloīdi. Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie sirds slimībām. Oficināla droga homeo-

pātijā (ziedi, jauni, svaigi stumbri; Cactus).

NAKTSSVECES, DIVGADĪGĀS — OENOTHERA BIENNIS L.

Droga: Naktssveču laksti — Herba Oenotherae

Viengadīgs vai divgadīgs lakstaugs. Stumbrs 40—100 cm augsts.
Lapu daudz, tās pamīšus, vienkāršas, veselas, gareni otrādi olveidīgas

153. att. Divgadīgās
naktssveces — Oeno-

thera biennis L.
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vai eliptiskas, 5—7 cm garas, ap 2 cm platas, sēdošas vai ar īsu

kātu (rozetes lapas), mala nevienādi zobaina vai gluda, gals īsi

smails vai strupš, pamats ķīļveidīgs. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi,

ķekaros. Kauslapas 4, atliekušās. Vainaglapas 4, dzeltenas, līdz 3cm

garas, galotnē ar jomu. Putekšņlapas 8. Augļlapas 4, sēklotne apak-

šēja. Auglis 2—4 cm gara lineāra pogāja. (153. att.)
Aug ceļmalas, upju krastos, dārzos. Vietām bieži. Adventīvs.

Dzimtene Ziemeļamerika. Zied no jūnija līdz septembrim.
Izmanto ziedošus lakstus, ziedus, saknes.

Sastāvs. Ziedos krāsvielas, fitosterīni. Sastāvs nav noskaidrots.
Lieto tautas medicīnā pie novārdzinošas, ūdeņainas caurejas (īpaši

bērniem; uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 2 tējkarotes ziedus vai lak-

stus, izlieto vairākās reizēs dienā; tinktūru 1 : 5 izvelk 40° spirtā, lieto

pa 20—30 pilieniem 3 vai 4 reizes dienā), pie plaušu tuberkulozes,

nerimtīga klepus (saknes), pie nieru iekaisuma (ziedu vai lakstu no-

vārījumu); ārīgi lieto pie brūcēm, čūlām (ziedu novārījumu apmazgā-

šanai).
Homeopātijā izmanto svaigu augu, ievāc ziedēšanas sākumā.

NAKTSVIJOLES — PLATANTHERA Rich.

Droga: Orhideju gurni jeb Saleps — Tubera Salep
Daudzgadīgi, 25—60 cm gari augi. Gurni veseli, iegareni. Stumbrs

stāvs. Lapas 2 (Joti reti 3), lapas plātne otrādi olvcidīga vai eliptiska,
kaila, B—lß cm gara, 3—5,5 cm plata, mala gluda, gals strups. Ziedi

zigomorfi, divdzimumu, tie skrajā, 6—20 cm garā vārpā. Apziedņa la-

pas 0, divos gredzenos; tās baltas, tikai lūpa dažreiz dzeltenīga vai

zaļgana. Arējā gredzena apziedņa lapas 0,7—1,2 cm garas, lūpa ve-

sela. Putekšņlapa viena, ginostemijs īss, plats. Augļlapas 3, sēklotne

viencirkņa, sagriezusies. Pogaļā daudz sēklu. (154. att.)
Smaržīgajām naktsvijolēm — Platanthera bifolia (L.)

Rich. piesis pavedienveidīgs, 2,2—3 cm garš, visgarām vienāda res-

numa, putekšnīcas saitiņa šaura un putekšnīcas saskaras. Aug krū-

mājos, lapu koku mežos, meža pļavās un mežmalās. Bieži. Zied jū-

nijā, jūlijā.
Zaļziedu naktsvijolēm — Platanthera chlorantha (Cust.)

Rchb. piesis pie pamata resnāks, 1,8—2,8 cm garš, putekšnīcas sai-

tiņa plata, putekšnīcas nesaskaras. Aug turpat, kur smaržīgās nakts-

vijoles, bet retāk. Zied jūnijā, jūlijā.
Izmanto gurnus, no kuriem iegūst tā saucamo apaļo salepu (sk.

dzegužpukes).
Sastāvs. Gļotvielas (50%), ciete (27%), olbaltumvielas (5%), cu-

kuri (1%), minerālvielas.

Lieto tāpat kā dzegužpukes.
Tautas medicīnā lieto kā vispārēju spēcinošu un tonizējošu līdzekli

(uz 1 glāzi verdoša ūdens, karsta buljona vai piena ņem 1 tējkaroti

gurnu pulvera, uzbriedina, pieliek 1 ēdamkaroti vīnogu sulas, lieto

pa '/« glāzei 3—4 reizes dienā), pie drudža, pret impotenci, kā diu-

rētisku līdzekli, pie caurejām.
Izraktos gurnus ātri nomazgā aukstā ūdenī, norauj saknes, no-

ņem virsējo miziņu, saver uz stipra diega un iegremdē verdošā

ūdenī, kur patur dažas minūtes, tad gurniem nav nepatīkamās sma-

kas, rūgtuma un tie nedīgst. Pēc tam gurnus žāvē gaisā ēnā vai

siltā telpā, pirms lietošanas tos saberž pulverī. Gurnu pulveri aplej
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154. att. Smaržīgās
nakstvijoles —

Pla-

tanthera bifolia (L.)

Rich. un smaržīgo

naktsvijoļu zieds (aug-

šējais), zaļziedu nakts-

vijoļu — p. chlorantha

(Cust.) Rchb. zieds

(apakšējais).

visoirms ar novārītu aukstu ūdeni (uz 1 dalu gurnu ņem 10 daļas

pēc Tam pielej 90 daļas verdoša ūdens vai piena, saskalina

līdz iegūst krējuma konsistences putru.

Naktsvijoļu darbība ir apvelkoša, mīkstinoša, pretiekaisumu, ton.ze-

joša.
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155. att. Birztalu nārbuļi
Melampyrum nemorosum L.

NĀRBUĻI, BIRZTALU -

MELAMPYRUM NEMOROSUM

L.

Daudzgadīgs lakstaugs —

pusparazīts ar vāji attīstītu

sakni. Stumbrs stāvs vai pacils,
strupi šķautnains, 15—50 cm

augsts. Lapas pretējas, sēdo-

šas, vienkāršas, veselas, olvei-

dīgas vai lancetiskas, 4—B cm

garas, 0,5—2 (4) cm platas, gals
smails, mala gluda vai ar I—3

zobiņiem. Ziedi divdzimumu, zi-

gomorfi, vārpās stumbra vai

zaru galotnēs. Pieziedlapas vio-

letas vai sārtas (retumis bal-

tas), sirdsveidīgi olveidīgas,
mala zobaina («nārbuļaina»). Kauslapas, arī vainaglapas 4, kā kauss,

tā arī dzeltenais vainags zigomorfs, divlūpains; vainags 1,3—2 cm

garš, apakšlūpa ar 2 izcilnīšiem. Putekšņlapas 4. Augļlapas 2. Sēk-

lotne augšēja. Pogaļa ar 2 cirkniem, katrā cirknī I—2 sēklas. (155.
att.)

Aug mežmalās, krūmājos. Bieži. Zied no jūnija līdz septembrim.
Izmanto ziedošus lakstus un augļus.
Sastāvs. Alkaloīdi, glikozīds melampirīts (dulcīts), sēklās gliko-

zīds rinantīns (aukubīns; indīgs, ar vietēju un vispārēju narkotisku

darbību). Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie hipertonijas, reimatisma (uz 1 glāzi
ūdens ņem ēdamkaroti drogas, lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā);

ārīgi lieto pie skrofulozes, ekzēmām (uzlējumu apmazgāšanai, vannām—

uz 1 / verdoša ūdens ņem 3 ēdamkarotes lakstu, ļauj 2 stundas

ievilkties), pie kašķa (augļus), brūču dziedināšanai (svaigus sasmal-
cinātus lakstus).

Nārbuļu darbība ir izteikti sedatīva, hipotensīva, kardiotoniska,
dziedinoša, pretiekaisumu. Insekticīds augs (augli).

NARCISES — NARCISSUS L.

Daudzgadīgi sīpolaugi, sīpols 2,5—5 cm diametrā. Lapas 2—6,
lineāras, 20—50 cm garas (parasti tikpat garas kā ziednesis), rozetē.
Ziednesis parasti bez lapām. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, apziedņa
lapas 6, divi gredzenos, līdzīgas vainaglapām; apziedņa centrā ir

koncentrisks vainadziņš, kas veidojies no putekšņlapu izaugumiem.

Putekšņlapas 6, divi gredzenos. Augjlapas 3, sēklotne apakšēja. Aug-
lis pogaļa.

Audzē kā krāšņumaugu. Ļoti bieži.



Mūžzaļās miltenes.

Dzeltenās lēpes.

Blaktenes.

111

Zīda magones.



Blusu sūrenes.

IV

Parastās vībotnes un

parastās vīrceles.

Sila virši.

Parastie pelašķi un sējas
lucerna.
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Ciklamenu narcises — Narcissus cyclamineus DC.

Ziednesis 10—15 cm garš, ziedi pa vienam, nolīkuši, apziednis
citrondzeltens, vainadziņš, spilgtāks, oranždzeltens, mala robaina, tas

viena garuma ar apziedni. Dzimtene Oporto apgabals.

Dzejnieku, krāšņas narcises — Narcissus poeticus L.

Lapas līdz 1 cm platas. Ziednesis 30—40 (50) cm garš. Ziedi balti,

smaržīgi, pa vienam. Apziedņa lapas ap 3 cm garas, vainadziņš dzel-

tens, 0,3—0,5 cm garš, ar spilgti sarkanu, jomainu maliņu. Izaudzē-

tas arī šķirnes ar kupliem ziediem. Zied no aprīļa līdz jūnijam.
Dzimtene Vidusjūras apgabals.

Tacetu narcises — Narcissus tazetta L.

Lapas līdz 2 cm platas. Ziednesis 30—45 cm garš. Ziedi balti,
čemurā pa 4—B (10), vainadziņš 0,5 cm garš.

Trompetu narcises — Narcissus pseudonarcissus L.

Lapas līdz 1,5 cm platas, ziednesis 20—40 cm garš, ziedi pa vie-

nam vai nedaudzi čemurā, gandrīz bez smaržas, apziedņa lapas
2,5 —3 cm garas, gaiši dzeltenas, vainadziņš citrondzeltens, trompet-

veidīgs, tikpat garš kā apziednis. Zied martā, aprīlī. Savvaļā Zvied-

rijā, Anglijā, Portugālē, Vācijā u. c.

Zonkila narcises — Narcissus jonąuilla L.

Lapas gandrīz apaļas. Ziednesis 20—35 cm garš. Ziedi 2—6 če-

murā, smaržīgi, apziednis spilgti dzeltens, vainadziņš 3—4 mm garš,
dzeltens tāpat kā apziednis. Dzimtene Dienvideiropa, Ziemeļāfrika.

Izmanto ziedošus lakstus, sīpolus.
Sastāvs maz noskaidrots. Dzejnieku un trompetu narcišu sīpolos

(arī lakstos) ir alkaloīds narcisīns, rūgtvielas, ciete (nav glikozidu?).
Ciklamenu narcisēs alkaloīds narvedīns. Tacetu narcišu sīpolos (1%)
un lapās (0,23%) alkaloīdi likorīns (lapās 0,13%, sīpolos 0,52%), ta-

cetīns (0,01%), pankratīns (0.001%). Zonkila narcišu ziedos ir ēte-

riskās eļļas (0,15%), tajās ir antranilskābes metilēsteris, indols, lina-

lools, kanēļskābes un benzoskābes esteri, geraniols, nerols, farne-

zols, eigenols.
Lieto tautas medicīnā pie elpas ceļu gļotādas iekaisumiem, bron-

hītiem, garā klepus, iesnām, astmas, pie caurejas, nelabas dūšas ar

vemšanu (trompetu narcišu sasmalcinātus ziedošus lakstus, lakstu

tinktūru). Sk. 2. sējuma 95. lpp.
Ciklamenu narcišu alkaloīds narvedīns (pirmoreiz izdala Boito

1957. gadā) pēc ķīmiskās uzbūves līdzīgs galantamīnam, tas rosina

elpošanu, darbojas antinarkotiski (izmēģinājumi ar dzīvniekiem).
Narcišu ģints sīpoliem ir pretaudzēju aktivitāte. Dzejnieku narcišu

sīpolu ekstraktu dažas frakcijas, ievadītas zem ādas vai intravenozi

(izmēģinājumi ar dzīvniekiem), paralizē audzēju šūnas un paildzina
dzīvnieka mūžu (V. Mikhailovs, H. Ivanovs, R. Koubratovs, X- Tsa-

nevs, 1960.).

Dzejnieku un trompetu narcises ir indīgi augi — izraisa paralī-
zes, kuņģa-zarnu trakta iekaisumus, caureju.

Zonkila narcišu ēteriskās eļļas izmanto parfimērijas rūpniecībā
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NARDĖS — NARDOSTACHYS JATAMANSI DC.

Droga: Nardu sakneņi — Rhizoma Nardi

Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi cilindriski, 6—B cm gari, ap
1 cm resni.

Aug Indijā, Nepālā. Eiropas aptiekās parādās 19. gadsimtā.
Izmanto sakneņus.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas (1—1,9%) ar patīkamu smaržu.

Lieto kā sedatīvu līdzekli (darbība izteiktāka kā baldriānam).

NĀTRES — URTICA L.

Lakstaugi. Stumbrs četršķautnains, ar dzeļmatiņiem. Lapas pretē-
jas, vienkāršas, veselas, gareni olveidīgas vai olveidīgas, ar dzeļma-
tiņiem, mala zaģzobaina, gals smails, pamats sekli sirdsveidīgs vai

strups. Ziedi viendzimuma, vārpskarās lapu žākiēs. Apziednis div-

kāršs; apziedņa lapas 4, zaļganas, apmēram 1,5 mm garas, vīrišķajos
ziedos vienādas, sievišķajos ziedos iekšējās lielākas un apņem augli.
Putekšņlapas 4. Augļlapa 1, sēklotne augšēja, drīksna plūksnaina.
Auglis 1,5 —2 mm garš riekstiņš.

Aug dārzos, sētmalēs, nezālienēs, ceļmalas. Ļoti bieži. Zied no

jūnija līdz oktobrim.

Izmanto ziedošu augu lapas vai lakstus, kā ari saknes. levāc no

jūnija līdz septembrim (oktobrim). Saknes ievāc rudenī. 2āvē vē-

dināmā telpā vai atklātā vietā. Drogu nedrīkst pāržāvēt, bet tā ne-

drīkst būt arī par mitru.

Lielas nātres — Llrtica dioica L.

Drogas: Nātru lapas un laksti — Folia et herba Urlicae

Nātru saknes — Radix Urlicae

Nātru sēklas — Semen Urticae

Daudzgadīgs augs. Divmājnieks, reti vienmājnieks. Stumbrs 60—

110 cm garš. Lapas B—l78—17 cm garas, 2,8—8 cm platas. Ziedu vārp-
skarās garākas kā lapas kāts, kuras žāklē tās atrodas. Sakneņi gari,
ložņājoši. (156. att. 1, 2, 3.)

Sastāvs. Askorbīnskābe (100—207 mg%), fillohinons (X vitamīns;
1 gramā 400 bioloģisko vienību), riboflavins, pantotēnskābe, karoti-

noīdi — B-karotīns (14—30 mg%), luteīns, ksantofils, ksantofilepok-
sīds, violaksantīns, hlorofils (2—5%), protoporfirīns, koproporfirīns,
glikozīds urticīns, miecvielas (nedaudz), olbaltumvielas, lecitīns, sito-

sterols, histamīns, skudrskābe, silīcijskābe, etiķskābe, gallusskābe, mi-

nerālelementi — dzelzs, varš, kālijs, mangāns, kalcijs, hroms, sērs,

alumīnijs, vanādijs, sveķi. Fitoncīdi.
Lieto dzemdniecībā un ginekoloģijā pret dzemdes asiņošanu un ne-

pietiekamu involūciju pēc dzemdībām un aborta; pie fibromiomām; pie

klimaktēriskiem, pubertātes un hemorāģiskiem endometrītiem; pret
plaušu, nieru, kuņģa un hemoroidālu asiņošanu, pie akūta nefrīta un

avitaminozēm; franču ārsti lieto pie kroniskiem un akūtiem enteri-

tiem, pie infekcioza (tuberkulozes) enterīta.

Tautas medicīnā lieto pie dažādām iekšējām asiņošanām (uz
1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti sausu lapu, ļauj 1 stundu
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156. att. Sīkās nātres —

Urtica urens L., lielo

nātru — U. dioica L. la-

pa, sievišķais zieds (1),
vīrišķie ziedi (2, 3).

ievilkties, lieto pa ēdamkarotei 3—5 reizes dienā; svaigu lapu sulu

lieto pa I—31 —3 tējkarotēm 3 reizes dienā; sēklu un sakņu novārījumam

uz 1 glāzi ūdens ņem 10—12 g sēklu un tikpat sakņu, vāra, kamēr

atlicis puse šķidruma, lieto pa 3 ēdamkarotēm 3—5 reizes dienā), pie
aterosklerozes (arī profilaktiski), mazasinības, pie organisma vispārēja
spēku apsīkuma, noguruma (lapu vai lakstu uzlējumu, sulu, nātru

lapas dažādu ēdienu veidā), pie aknu un žultsceļu slimībām, žults-

akmeņiern, pie ķuņģa spazmam, čūlas slimībām, kroniskiem vēdera

aizcietējumiem, meteorisma, dizentērijas (lakstu uzlējumu), pie nieru

un urīnpūšļa saslimšanām, nierakmeņiem (lakstu uzlējumu; sasmal-

cinātas nātru sēklas 2—4 g vienā reizē ar ūdeni, pie nierakmeņiem,
dzeltenās kaites lieto arī sakņu uzlējumu), pie poliartrītiem, reima-

tisma, podagras, muskuļu sāpēm (miozītiem), pret drudzi saaukstē-

šanās gadījumos, pie kroniska bronhīta, plaušu tuberkulozes un citām

elpošanas orgānu saslimšanām (lakstu uzlējumu), pie klepus, gara

klepus (ziedu novārījumu; sīrupā savārītas saknes), pie neregulārām

menstruācijām, piena sekrēcijas veicināšanai, pie cukura diabēta (lak-
stu vai lapu uzlējumu), pie stiprām hemoroidālām sāpēm (sakneņu

novārījumu), kā sirds līdzekli, pie aizdusas (sakneņu uzlējumu; 2—

4 g sēklas ar ūdeni), pie epilepsijas, histērijas, paralīzēm (lapu sulu),
kā asinstīrītāju līdzekli pie furunkulozes, dažādiem ādas izsitumiem,

pinnēm, ekzēmām, pie audzējiem (lapu, lakstu uzlējumu; sakneņu no-

vārījumu, kā arī nātru lapas dažādu ēdienu veidā); zarnu parazīti
izdzīšanai (sakņu novārījumu). Ārīgi lieto pie locītavu reimatisma,

krustu sāpēm, pie neiralģijām, miozītiem (lapas ierīvēšanai; peras
pirtī ar nātru slotām, kas iepriekš saplaucētas verdošā ūdenī), pie
brūcēm, apdegumiem (lapu stipra novārījuma apliekamos), pie ādas

iekaisumiem, asiņojošām un strutojošām brūcēm, čūlām (apkaisa ar
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sausu lapu pulveri vai uzliek svaigas lapas, sausu lapu uzlējuma
apliekamos), pie augoņiem, audzējiem (visa auga novārījuma aplie-
kamos), pie ekzēmām, nātrenes (dzer lakstu novārījumu un ņem

vannas), matu kopšanai, pret matu izkrišanu, blaugznām, pastiprinātu
taukošanos (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti sausu lapu,
ļauj 1 stundu ievilkties, pēc mazgāšanas samitrina ar uzlējumu gal-
vas ādu un viegli masē; lieto arī izvilkumu degvīnā).

Nātru uzlējumu — Infusum fol. Urticae (15,0(20,0)—200,0) lieto

pa ēdamkarotei 3—4 reizes dienā, šķidro ekstraktu — Extractum Ur-

ticae fluidum lieto pa 25—30 pilieniem 3 reizes dienā (pret asiņoša-

nām).
Nātres ir daudzu pretasiņošanas preparātu, vēdera, caurejas, po-

livitamīnu, žultsdzinēju tēju sastāvdaļa. Tās satur arī Allocholum, ko

lieto pie kroniskiem hepatītiem, holangītiem, holecistītiem, kroniskiem

vēdera aizcietējumiem (lieto pa I—21 —2 tabletēm 3 reizes dienā pēc ēša-

nas).

Nātru ziedi (kopā ar citām sastāvdaļām) lieto pie ādas slimībām,
ko izraisa hemolītiskie zelta stafilokoki (Rumānijā).

Pie akūtiem un kroniskiem reimatiskiem poliartrītiem, radikulītiem

u. c. sekmīgi lietotas lielo un sīko nātru vannas kompleksā ar aplikā-
cijām (G. Maštālers, T. Ckajeva, 1972.).

No nātru lapām iegūst hlorofilu, ko izmanto kā nekaitīgu da-

bisku krāsvielu farmācijā un pārtikas rūpniecībā. Ārīgi lietots hlo-

rofils stimulē audu epitelizāciju, sekmē brūču un čūlu dzīšanu.

Nātru darbība ir visai daudzveidīga — tās tonizē visa organisma
vitlu maiņu, palielina hemoglobīna un eritrocītu daudzumu asinīs,
sašaurina asinsvadus, sekmē asins recēšanu, tonizē dzemdes gludo
muskulatūru, normalizē menstruāciju ciklu (it īpaši klimaksa periodā),
stimulē audu granulāciju un epitelizāciju, tām ir antiseptiska, sāpes
remdinoša, pretiekaisuma, diurētiska, žultsdzinēja, viegla laksatīva

darbība, tās pazemina cukura saturu asinīs. Nātrēs vairāk askorbīn-

skābes nekā upenēs, karotinu vairāk nekā burkānos, smiltsērkšķos.
Lielās nātres ir oficināla droga daudzās zemēs, mūsu farmakopejā

uzņemtas 1961. gadā. Nātru dziednieciskās īpašības labi bija zinā-

mas arī antīkās pasaules ārstiem Dioskorīdam, Plīnijam, tās lietoja
pret asiņošanām, brūču dziedināšanai.

Sīkas nātres — Urtica urens L.

Viengadīgs augs. Vienmājnieks. Stumbrs 15—45 cm garš. Lapas
2—5 cm garas, 1,5—3,5 cm platas. Vārpskaras īsākas vai tikpat ga-

ras kā lapas kāts. Sakne vārpstveidīga. (156. att.)
Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā tāpat kā lielās nātres pie asiņošanām,

gremošanas trakta saslimšanām, saaukstēšanās gadījumos (lakstu vai

sakņu uzlējumu), pie garā klepus, podagras (lakstu vai sēklu novā-

rījumu — uz 1 glāzi ūdens ņem 7—lo g sēklu, vāra, kamēr atliku-

sies puse šķidruma, lieto pa ēdamkarotei 3—4 reizes dienā vai pa

1 ēdamkarotei ik pēc 2 stundām; svaigu sulu lieto 60—150 g dienā),

pie plaušu tuberkulozes, nierakmeņu slimības, dzeltenās kaites (sakņu

uzlējumu), pie bronhiālās astmas.

Pie bronhiālās astmas (bez izteiktas plaušu emfizemas) kā teicamu

antispastisku un atklepošanas līdzekli lieto sīkās nātres kopā ar vai-

variņiem (N. Solomčenko, 1971.) — uz 1 / verdoša ūdens ņem 15 g
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sīko nātru un 25 g vaivariņu lakstu, lieto pa 100 g 5 reizes dienā;

ši tēja lietota arī profilaktiski (aukstā laikā).
Homeopātijā izmanto visu svaigu ziedošu augu (llrtica urens, Ur-

tica ad usum externum).
Nātres plaši izmanto pārtikai daudzas tautas. Gruzijā un Azerbai-

džāņa, piemēram, nātru lapas liek kā garšvielu pie nacionālajiem
ēdieniem, Rumānijā gatavo nātru plovu; pavasarī kopā ar spinātiem,
skābenēm tās liek pie zupām, bet dažos apgabalos vecākas nātru la-

pas skābē kā kāpostus. Nātres ir vērtīgs, vitamīniem bagāts diētisks

produkts.
Lai nātres nesadzeltu, rokās uzvelkami cimdi, vai arī nātres no-

pļauj un lapas vai lakstus ievāc no nopļautajiem augiem. Ja nātres

kaut mazliet apvītušas, tās vairs nedzeļ.

NAUDUĻI, TĪRUMU — THLASPI ARVENSE L.

Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs stāvs, 10—30 cm augsts. Lapas
pamīšus, vienkāršas, veselas, 1,5—7 cm garas, 0,3—3,4 cm platas,
gals pastrups, mala attāli reti zobaina vai gluda, stumbra lapas sē-

došas, skaujošas, ar bultveidigu pamatu, rozetes lapas ar kātu un

ķīļveidīgu pamatu. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, ķekaros. Kausla-

pas 4. Vainaglapas 4, baltas, līdz 0,5 cm garas. Putekšņlapas 6.

Augļlapas 2. Sēklotne augšēja,
drīksna galviņveidīga. Pākste-

nīši ieapaļi ovāli, plakani, 1,2—

2 cm gari, ar jomu un spārnu;

spārns līdz 3 mm plats. Katrā

pākstenīša cirknī s—B sēklas.

(157. att.)

Aug — sakņu dārzos, ne-

zālienēs. Ļoti bieži. Zied no

maija līdz novembrim.

Izmanto lapas, lakstus, sēk-

las.

Sastāvs. Glikozīds sinigrīns,
minerālvielas — varš, hroms,
mangāns, titāns, alumīnijs; as-

korbīnskābe (lapās 100 mg%),
ēteriskās eļļas (sēklās 33%).
Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pret
dzemdes asiņošanu (uzlējumu
10,0:200,0 pa ēdamkarotei 3 vai

4 reizes dienā), kā diurētisku

līdzekli pie nieru slimībām, pie
aknu slimībām, kā sviedrēšanas

līdzekli, pie drudža, skarlatinas,

157. att. Tīrumu nauduļi
Thlaspi arvense L.
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(uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem IV2 ēdamkaroti lakstu, ļauj slēgtā
traukā 4 stundas ievilkties, izkāstu lieto pa ēdamkarotei vai tējka-
rotei 4 vai 5 reizes dienā), pret cingu, impotenci (svaigu sulu pa
40—50 pilieniem 2 reizes dienā; uzlējumu, svaigus lakstus salātu

veidā), pie menstruāciju aizkavēšanās (lakstu uzlējumu vai lakstus

ar augļiem sasmalcinātus pulverī pa 0,3 g 3 vai 4 reizes dienā), pie
reimatisma (svaigu sulu), pret caureju; ārīgi lieto pie anginas, krupa,
skarlatinas (lakstu novārījumu rīkles skalošanai), pie strutojošām
brūcēm, čūlām (uzliek sasmalcinātas lapas — brūces ātrāk tad attīrās

no strutām un ātrāk sadzīst), pret deguna asiņošanu.
NauduĮu darbība ir antiseptiska, savelkoša, diurētiska, hipoten-

sīva (ekstrakta), tie sekmē dzemdes kontrakcijas; ziedu un anglu uz-

lējums uzbudina dzimumsfēru.

Nauduju lapas un ziedošus lakstus dažuviet lieto salātiem.

NEAIZMIRSTULĪTES — MYOSOTIS L.

Lakstaugi. Lapas pamīšus: vienkāršas, veselas, gareni lāpstveidī-
gas (piezemēs lapas), lancetiskas, pat lineāras (augšējās), pakāpe-
niski sašaurinās kātā vai sēdošas, mala gluda, gals strups vai īsi

smails. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, rituļos, pie rituļa pamata nav

lapu. Kauslapas 5, kauss ar matiņiem, paliek pie augļa. Vainagla-

pas 5, vainags zils (retāk balts vai gaiši rožains), stobrveidīgs, vai-

naga apmale labi norobežota no stobriņa, pie rīklītes dzeltens, zvīņ-
veidīgs vainadziņš. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne augšēja.

Auglis 4 riekstiņu skaldauglis.

Lauku neaizmirstulītes — Myosotis arvensis (L.) Mill

Viengadīgs (ari pārziemojošs) augs. Stumbrs 10—40 cm garš.
Lapas 1,5—7 cm garas, 0,3—2 cm platas. Vainaga apmale stāva vai

pastāva, 0,3—0,4 cm diametrā. Kauss ar atstāvošiem āķveidīgiem ma-

tiņiem, šķelts līdz %, augļu laikā slēgts.

Aug laukos, ceļmalas, mežos. Bieži. Zied no jūnija līdz au-

gustam.

Purvu neaizmirstulītes — Myosotis palustris (L.) Nath.

Droga: Purvu neaizmirstulīšu laksti — Herba Myosotis
Daudzgadīgs lakstaugs> Stumbrs šķautnains, 20—40 cm garš. La-

pas 3—B cm garas, 0,7—1,1 cm platas. Vainaga apmale 0,6—0,9 cm

diametrā, horizontāli plakana. Augļu kāti horizontāli atstāvoši, daudz

garāki kā kauss.

Aug mitrās pļavās, grāvjos, ūdeņu krastmalās. Bieži. Zied no

maija līdz augustam.
Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie plaušu un zarnu trakta tuberkulozes

pret svīšanu naktīs un organisma novārgumu, pie kroniska bronhīta,

klepus [uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 2 tējkarotes lakstu, Jauj 4

stundas ievilkties (vai 2 stundas, ja lieto ārīgi), lieto pa 1 ēdamka-

rotei 3 vai 4 reizes dienā]; ārīgi lieto pie sausām ekzēmām (van-

nas), pret deguna asiņošanu (sasmalcinātus lakstus).
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NEĻĶES — DIANTHUS L.

Daudzgadīgi lakstaugi. Stumbrs vienkāršs vai augšdajā zarains.

Lapas vienkāršas veselas, pretējas, 4—B (15) cm garas, 0,2—1 cm

platas, lineāras vai lancetiskas, sēdošas, pat saaugušas pie pamata,
apakšējās ar īsu kātu, mala gluda. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi,

smaržīgi Kauslapas 5, saaugušas, kauss stobrveidigs, pie kausa pa-
mata I—2 pāri zvīņveidīgu augšlapu (seglapu). Vainaglapas 5, ai-

garų šauru nadziņu un atlikušu vainaglapas plātnīti; vainadziņa nav.

Putekšņlapas 10, divi gredzenos. Augļlapas 5, sēklotne augšēja. Auglis
pogaļa.

Dārza neļķes — Dianthus caryophyllus L.

Drogas: Dārza neļķu laksti — Herba Tunicae hortensis

Dārza neļķu ziedi — Flores Tunicae hortensis

Stumbrs 40—80 (90) cm garš, vienkāršs vai augšdaļā zarains,
kails vai ar īsiem matiņiem. Uz stumbra 1 vai 2 pāri pretēju lapu.
Kauss 2—4 cm garš. Vainags dažādās krāsās, vienkāršs vai kupls,
vainaga apmale zobaina vai vesela (158. att.).

Kultivē kā krāšņuma augu. Ne bieži. Zied jūlijā, augustā.

Krāšņās neļķes — Dianthus superbus L.

Stumbrs 20—60 (90) cm garš, kails. Kauss 1,5—2,2 cm garš. Ziedi

bāli rožaini, sārti vai purpursarkani, vainaglapu plātnīte dziļi nevie-

nādi šķelta, pie vainaglapu pamata sarkani matiņi (158. att.).

Aug sausās, kūdrainās pļavās, lapu koku mežos. Reti. Zied no

jūnija lidz septembrim.
Izmanto ziedošus lakstus, ziedu pumpurus.
Sastāvs. Saponīni, ēteriskās eļļas (ziedos), antociāni, askorbīn-

skābe. Dianthus superbus L. ir arī alkaloīdi. Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto kā dzemdes līdzekli pie dzemdes atonijas, pēcdzemdību asi-

ņošanas, metrorāģijām, pie hemoroīdālas asiņošanas.

158. att. Dārza neļķes — Dianthus caryophyllus L. (vidū), krāš-

ņās neļķes — D. superbus L. (pa labi), raibās neļķes — D. versicolor

Fisch
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Tautas medicīnā lieto arī pie ģīboņiem, galvas reiboņiem, sāpēm
(svaigu ziedu uzlējumu), pie krampjiem (bērniem), pie dažādām iek-

šējām asiņošanām, pie caurejas.
Neļķu lakstu uzlējumu — Infusum herb. Dianthi 15,0(20,0)—200,0

lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā; šķidro ekstraktu — Extractutn

Dianthi fluīdi lieto pa tējkarotei 3 reizes dienā.

Kā dzemdes līdzeklim uzmanība veltīta arī raibajām neļ-

ķēm — Dianthus versicolor Fisch. (Varlakovs, 1932., Vorošilovs,

Kuzņecova, 1941., Lušinskis, 1950., Zelnovičs, Šagiduļina, 1959.);

droga — raibo neļķu laksti — Herba Dianthi versicoloris. Stumbrs

tām ļoti zarains, 20—50 cm garš, lapas ar īsiem matiņiem (158. att.).
Aug priežu birzēs, stepēs Vidusāzijā, Tālajos Austrumos, Sibī-

rijā. So neļķu audzes samērā plašas. Tautas medicīnā lieto pret dzem-

des un kuņģa-zarnu trakta asiņošanu, kā savelkošu, pretiekaisuma,
pretsāpju un diurētisku līdzekli (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

1 ēdamkaroti drogas, lieto pa 1 ēdamkarotei 3—5 reizes dienā; eks-

traktu — iebiezinātu novārījumu lieto pa 1 tējkarotei).

Tautas medicīnā kā dzemdes līdzekli izmanto ari Ķīnas neļ-

ķes — D. chinensis L., kuras bieži audzē kā krāšņuma augu. Ziedi

tām dažādās krāsās, vainaga apmale zobaina.

Krāšņās un raibās neļķes ir ietekmīgi dzemdes līdzekļi — tās

uzbudina un paaugstina dzemdes muskulatūras tonusu, nomāc cen-

trālo nervu sistēmu, zarnu trakta motoriskās funkcijas, tām ir spaz-
molītiskā darbība. Kā dzemdes līdzeklis neļķes trīs četras reizes ma-

zāk aktīvas kā melnie graudi, bet, atšķirībā no melnajiem graudiem,
tās nav toksiskas, nav blakus parādību, tādēļ, lai panāktu vajadzīgo
efektu, devas var būt lielākas.

Dārza un dažu citu neļķu ēteriskās eļļas izmanto zāļu aromāti-

zācijai un parfimērijā.

NIEDRES, PARASTĀS — PHRAGMITES COMMUNIS Trin.

Droga: Niedru laksti — Herba Phragmites communis

Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi resni, ložņājoši. Stumbri stāvi,
nedaudzi, 50—250 cm (4 m) gari. Lapas cietas, zilganas, veseias,

lancetiskas, I—s1 —5 cm platas. Ziedu skara 20—30 cm gara. Vārpiņā
3—7 divdzimumu ziedi. Vārpiņas plēksnes 2, zieda plēksnes 2, šauras,

smailas. Putekšņlapas 3, putekšnīcas violetas. Augļlapas 2. Grauds

iegarens, eliptisks.

Aug ūdeņu krastmalās, purvainās pļavās, purvājos. Bieži. Zied

jūlijā, augustā.
Izmanto jaunos dzinumus, lapas, sakneņus, saknes.

Sastāvs. Proteīni, cukuri, taukvielas, bezslāpekļa ekslraktvielas, ka-

rotini, askorbīnskābe (lapās 500 mg%)- Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā kā sviedrēšanas un diurētisku līdzekli, pie
reimatisma (jaunu lapu un dzinumu uzlējumu), pie paaugstinātas
temperatūras, pret vemšanu, kā žultsdzinēju (saknes; Ķīnas tautas

medicīnā).

No niedru lapām iegūst askorbīnskābi (Ašhabadā jau 1947. gadā).
No izžāvētiem sakneņiem iegūst miltus, kurus lieto kopā ar rudzu

un kviešu miltiem; jaunos dzinumus un pumpurus liek pie zupām, sa-

lātiem, vinegretiem, izmanto ari kā kafijas surogātu.
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NIKANDRAS, PŪSLĪŠU - NICANDRA PHYSALOIDES (L.) Gaertn.

Viengadīgs lakstaugs. Lapas vienkāršas, pamīšus, mala rupji zo-

baina Ziedi divdzimumu, nokareni, pa vienam lapu žākiēs. Kausla-

pas 5, kauss piecšķautnains. Vainaglapas 5, vainags zvanveidīgs, zil-

gans, ar baltu stobriņu. Putekšņlapas 5. Augļlapa viena, sēklotne

augšēja. Auglis pogaļa, to apņem līdz augļa gatavības laikam stipri
izaugušais, pūšļveidīgais kauss.

Audzē kā dekoratīvu augu. Zied jūlijā, augustā. Dzimtene Peru.

Izmanto augļus, lakstus. Indīgs.
Sastāvs. Rūgtviela nikandrīns, alkaloīdi, lupulīns (augļos), taukas

eļļas (sēklās 25%).
Lieto ka spēcīgu diurētisku līdzekli, pie urīnpūšļa akmeņiem.
Tautas medicīnā lieto pie «sirds sāpēm», pie nieru, urīnpūšļa sa-

slimšanām.

NORAGAS — PIMPINELLA L.

Drogas: Noragu sakneņi un saknes — Rhizoma cum radicibus Pim-

pinellae saxifragae
Daudzgadīgi lakstaugi. Stumbrs stāvs, zarojas augšdaļā. Lapas

pamīšus, piezemēs lapas vienkārt plūksnainas, ar kātu, plūksnas ol-

veidīgas vai gareni olveidīgas, mala rupji zobaina. Ziedi divdzimumu,

aktinomorfi, balti vai iesārti, saliktos čemuros stumbra vai zaru ga-
lotnē. Vīkala vai vikaliņa nav, retumis ir I—31 —3 vīkaliņa lapas, kas ātri

nokrīt. Kauslapas 5, kausa zobiņi gandrīz nav manāmi. Vainaglapas
5, ieliekušās. Putekšņlapas 5, garākas nekā vainaglapas. Augļlapas 2,
sēklotne apakšēja. Auglis dvīņkarulis ieapaļi olveidīgs, ribas bez

spārniem.

Aug pļavās, norās, krūmājos, mežos. Zied no jūnija līdz sep-
tembrim.

Klinšu noragas
— Pimpinella saxifraga L

Stumbrs 15—60 cm garš, smalki rievains, gandrīz bez dobuma, la-

pām uz stumbra parasti ir tikai maksts, plātnes gandrīz nav vai tā

sīki plūksnaina vai trīsstaraina, pavisam citāda nekā piezemēs lapām.
Piezemēs lapas 10—20 cm garas (ar kātu), tām 3—5 pāri plūksnu.
Čemurā 6—21 stars. Bieži. (159. att.).

Lielas noragas — Pimpinella major (L.) Huds.

Stumbrs stāvs, 40—100 cm augsts, asi šķautnains, parasti dobs, gan-

drīz līdz galotnei ar attālām, vienkārt plūksnainām lapām, kas uz ga-

lotni paliek arvien mazākas. Piezemēs lapām 2—4 pāri 2,5—7 cm

garu, 1,4 cm platu plūksnu. Čemurā 9—15 stari. Diezgan reti.

Izmanto saknes; ievāc pēc iespējas no vecākiem augiem rudenī vai

pavasari.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas (0,3%), tajās anetols, metilhavikols, anis-

ketons; furokumarīni umbelliferons, pimpinellīns, izopimpinellīns, ber-

gaptēns, izobergaptēns, sfondīns, peicedanīns, miecvielas, saponīni,

sveķi, ciete, taukvielas, cukuri. Pretaudzēju aktivitāte.

Lieto gremošanas uzlabošanai, pie elpas ceļu, balss saišu iekaisu-

miem, pie klepus.
Tautas medicīnā lieto pie aizsmakuma (uz glāzi liepu ziedu
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159. att. Klinšu noragas

Pimpinella saxifraga L.

uzlējuma ņem 15 pilienus no-

ragu tinktūras), pie bronhī-

tiem, bronhiālās astmas, pie gara

klepus (tinktūru pa 15—20 pi-
lieniem 3 vai 4 reizes dienā),

pie drudža, kā sviedrēšanas

līdzekli (sakņu uzlējumu vai no-

vārījumu), pie difterijas (sakņu
pulveri ar medu pa 0,5 g vai

Vio daļu tējkarotes ik pēc 4

stundām, uzdzerot ūdeni), pie
skarlatinas (tinktūru); pie urīn-

akmeniem (noragu sakņu novā-

rījumu 15,0—200,0 un tikpat
rožu augļu novārījumu vai uzlē-

jumu lieto pa 'At glāzei 4 reizes

dienā, vienai glāzei šāda maisī-

juma pieliek 1 tējkaroti medus),
kā diurētisku līdzekli pie tūs-

kām (tinktūru — uz 2 daļām

sakņu ņem 5 daļas degvīna, ļauj
7—B dienas stāvēt, lieto pa 30

pilieniem 3—5 reizes dienā);
gremošanas trakta darbības re-

gulēšanai, pret aizcietējumiem,
meteorismu (sakņu novārī-

jumu — uz 1 glāzi verdoša

ūdens ņem 1 ēdamkaroti drogas, uzvāra, karsē uz lēnas uguns
10—15 minūtes, lieto pa V2 glāzei 3 vai 4 reizes dienā pirms ēšanas),

pie aterosklerozes, podagras, reimatisma; menstruāciju un piena sek-

rēcijas veicināšanai (tinktūru, aukstu uzlējumu — uz 1 glāzi novārīta

atdzisuša ūdens ņem 1 tējkaroti drogas, ļauj 8 stundas stāvēt, tad

šķidrumu nolej, bet atlikušajām saknēm uzlej 1 glāzi verdoša ūdens,
ļauj 10 minūtes pastāvēt, nokāš un abus šķidrumus salej kopā, pie-
liek 1 ēdamkaroti medus, lieto pa V2 glāzei 4 reizes dienā; karstam

uzlējumam uz 2 glāzēm ūdens ņem 15 g drogas, pavāra, ļauj 4 stun-

das stāvēt, lieto pa V 2glāzei 3—4 reizes dienā pirms ēšanas), kā

vispārēju spēcinošu līdzekli; ārīgi lieto pie angīnas, balss aizsma-
kuma, mutes un rīkles gļotādas iekaisumiem, skarlatinas (uzlējumu
skalošanai), pie ekzēmām, strutojošām brūcēm, sasitumiem, vasaras

raibumu un pigmentplankumu nodzīšanai (ieziež ar svaigu sulu, uz-

liek svaigas sulas apliekamos).

Uzlēj urnu — Inf. rad. Pimpinellae (10,0—200,0) kā atklepošanas
līdzekli lieto 2—4 reizes dienā pa ēdamkarotei.

Noragu tinktūru — T-rae Pimpinellae lieto pa 20—30 pilieniem 2 vai

3 reizes dienā; skalošanai uz 1 glāzi ūdens ņem V2tējkaroti tinktūras.



459

Noragu darbība ir antiseptiska, pretiekaisumu, mīkstinoša, apvel-
koša, diurētiska, sviedrējoša, nomierinoša.

Noragas ir oficināla droga Dānijā, Zviedrijā, Norvēģijā u. c. Vi-

duslaikos tās lietoja pret mēri.

NORGALVITES, KALNU — JASIONE MONTANA L.

Divgadīgs vai viengadīgs pārziemojošs lakstaugs. Lapas pamīšus,
vienkāršas, veselas, lancetiskas vai lineāras, līdz 5 cm garas, 0,5 cm

platas, mala gluda vai viļņaina, pamats ķīļveidīgs. Ziedi divdzimumu,

aktinomorfi, apaļās, 1,5—2 (3) cm platās galviņās. Kauslapas 5. Vai-

naglapas 5, zilas (reti baltas), 0,6—1,2 cm garas, vainaga daivas line-

āras. Putekšņlapas 5, putekšnīcas pie pamata saaugušas, galā brīvas.

Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. Auglis pogaļa
Aug sausās norās, pakalnos, tīrumos Bieži. Zied no jūnija

līdz septembrim.
Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie aizdusas (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
1 ēdamkaroti lakstu, Jauj V2stundu ievilkties, lieto pa ēdamkarotei

3 vai 4 reizes dienā); ārīgi lieto pie ādas slimībām (uzlējumu apmaz-

gāšanai).

OLEANDRS, PARASTAIS — NERIUM OLEANDER L.

Drogas: Oleandra lapas — Folia Oleandri

Oleandra ziedi — Flores Oleandri

Oleandra mizas — Cortex Oleandri

Mūžzaļš koks vai krūms. Stumbrs 3—4 (5) m augsts. Lapas pa
3 mieturos, lancetiskas, 9—14 cm garas, ādainas, mala gluda, gals
smails, pamats ķīļveidīgs. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, vairogiem
līdzīgos dihāzijos zaru galos. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, tumši sār-

tas, rožainas, retāk baltas, mēdz būt arī kuplziedainas formas. Pu-

tekšņlapas 5, putekšņlapu saitiņa gara, spirāliski saritinājusies. Augļ-

lapas 2, sēklotne augšēja. Auglis someņu kopauglis. Indīgs.
Audzē kā krāšņumaugu vasarā laukā, ziemā telpās. Reti Zied

no jūnija līdz septembrim, oktobrim. Dzimtene Vidusjūras apgabals.
Aizkaukāzā plašās audzēs audzē kā ārstniecības augu.

Izmanto lapas (vecas). levāc vēlu rudenī (oktobrī, novembrī) vai

agri pavasari. Žāvē uguns siltumā (50° temperatūrā) vai labi vēdi-

nāmās siltās telpās. Lēni žāvēta droga zaudē aktivitāti. Lieto arī

lapas, ziedus un mizas.

Sastāvs. Visās auga daļās sirds glikozīdi. Lapās oleandrīns [ole-
andrigenīns (16-acetilgitoksigenīns) +oleandroze (2-dezoksi-l-gli-
kometilozes metilēsteris], dezacetiloleandrīns (gitoksigenins+olean-
droze), adinerīns (adinerigenīns+d-diginoze), neriantīns (neriantoge-
nīns + glikoze), neriīns (domājams, ka ir 2 glikozīdi; hidrolize rodas

2 nenoskaidroti genīni un glikoze), ursolskābe, saponīni, rutins (kver-
cetina 3-ramnozīds), kempferola 3-ramnozīds un vairāki citi vēl ne-

noskaidroti flavonglikozīdi, izteikti aktīvas antimikrobas vielas. Mizā
sirds glikozīdi (to sastāvā ir dezoksicukuri) kortenerīns [kortenert-
genīns (anhidrogenīns) + dezoksicukurs], glikozīds A (2 glikozidu
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maisījums; hidrolize rodas 2 aglikoni), glikozīds B (genīns + dezoksi-

cukurs), adinerīns un neriīns. Sēklās ir nerigozīds (oleandrigenīns-t-
---fdiginoze), dezacetilnerigozīds, 16-anhidrodezacetilnerigozīds, neritalo-
zīds (oleandrigenīns + digitaloze), adigozīds, oleandrīns, dezacetilole-

andrīns digistrozīds (digitoksigenīns +sarmentoze), kriptograndozīds
A, dezacetilkriptograndozīds A; 16-anhidrodezacetilkritograndozīds A,

odorozīds, strospezīds, 16-anhidrostrospezīds, odorozīds H un citi vēl

nenoskaidroti glikozīdi; brīvi genīni digitoksigenīns, oleandri-

genīns, gitoksigenīns. Bez tam augā ir miecvielas, rūgtvielas, sapo-
nīni. sveķi, cukuri, askorbīnskābe, fillohinons, karotini.

Lieto pie akūtas un kroniskas I un II pakāpes asinsrites nepie-
tiekamības, kardiosklerozes, miokardą distrofijas (Neriolinum), pie
mitrālās vārstules bojājumiem ar mirgojošo aritmijų, pie sirds nepie-
tiekamības ar tūskām (Cornerinum).

Tautas medicīnā lieto kā sirds līdzekli (lapas, mizas, ziedus), kā

diurētisku un caurejas līdzekli, ārīgi lieto pie kroniskiem ādas izsi-

tumiem, čūsku kodumiem.

Neriolinum lieto pa 1 tabletei (0,0001 g) 3 reizes dienā vai pa
20—25 pilieniem 0,022% spirta-ūdens šķīdumu 3 reizes dienā. Augs-
tākā vienreizējā deva pieaugušajiem 0,0002 g (0,2 mg) vai 0.75 ml

(37 pilieni), diennakts — 0,0004 g (0,4 mg) vai 1,5 ml (75 pilieni)
0,022% šķīduma. Lai nerastos kumulācija, pēc 10 dienām ir 4 vai 5

dienu pārtraukums. Diurētiskais efekts maz izteikts.

Cornerinum lieto pa 1 tabletei (0,0001) 2 vai 3 reizes dienā, vai pa
10—20 pilieniem 0,02% spirta-ūdens šķīdumu; lieto arī sveces. Kontrin-

dikācijas tādas pašas kā uzpirkstīšu glikozīdiem.
Oleandrīns ir bioloģiski ļoti aktīvs (1 g 40000 ED), ar uzpirkstīšu

un strofanta glikozīdiem līdzīgu selektīvu ietekmi uz sirds darbību,
tas ātri uzsūcas, mazāk kumulējas. Neriīns, dezacetiloleandrīns ir maz

aktīvi, adinerīns un neriantīns ir neaktīvi un tiem nav praktiskas no-

zīmes.

Auga sula indīga, ja tā iekļūst acīs, var zaudēt pat redzi.

Homeopātijā izmanto svaigas lapas (Oleander), kas izaugušas
pirms pavasarī attīstās jaunie dzinumi.

OLĪVKOKS, EIROPAS — OLEA EUROPAEA L.

Mūžzaļš koks. Stumbrs 3—12 m garš. Lapas vienkāršas, veselas,

pamīšus. Ziedi divdzimumu vai viendzimuma, sīki. Vainaglapas 4,

vainags zvanveidīgs. Auglis 2—3,5 cm garš, apaļīgs kaulenis.

Aug Vidusjūras apgabalā, kur to kopš seniem laikiem plaši kul-

tivē, tas iemūžināts senās Palestinas, Ēģiptes pieminekļos, seno grieķu
mitoloģijā un dzejā. Vislielākie olīvkoku dārzi ir Spānijā, Itālijā, Zie-

meļāfrikā. Pie mums kultivē Melnās jūras piekrastē.
Izmanto augļus olīves un lapas.
Sastāvs. Taukas eļļas (ap 70%), tajās oleīnskābes (80%), palmi-

tīnskābes (10%), stearīnskābes (5—8%), linolskābes, arahinskābes un

citu skābju glicerīdi; fenolkarbonskābes — kofeīnskābe, pirokatehīn-
skābe; pektīnvielas; oleanolskābe; saharīdi, katehīni, antociāns kera-

cianīns; abscisīns, darmīns; vaski, karotinoīdi; lignāns olivīls; toko-

feroli, kalciferoli, askorbīnskābe.

Lapās ēteriskās eļļas, tajās eigenols, miecvielas, rūgtvielas, sveķi,
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cukuri, organiskās skābes, fitosterīni, glikozīds oleiropeīns, askorbīn-

skābe v. c.

Lieto kā apvelkošu, mīkstinošu, maigu caurejas līdzekli pie gremo-
šanas orgānu saslimšanām, pie žultsakmeņiem (olīvu ejļu — Oleum

Olivarum), kā ārstniecības vielu šķīdinātāju, ziežu un plāksteru pa-
matu (eļļu).

Tautas medicīnā lieto pie vēdera aizcietējumiem, sāpēm, kā žults-

dzinēju, pie žultsakmeņiem (eļļu), pie saindēšanās (lieto eļļu pār-
maiņus ar siltu ūdeni vai pienu); pie hipertonijas (lapu tēju un ek-

straktu), pie malārijas, kā vispārēju spēcinošu līdzekli; ārīgi lieto pie

sasitumiem, bišu kodumiem, pie ķermeņa mataino daļu kraupja (eļļu),

pret galvas sāpēm, ādas kopšanai.
Olīvkoka lapu ekstrakts pazemina arteriālo asinsspiedienu, palielina

diurēzi, pagausina zarnu trakta peristaltikų, paretina un padziļina
elpošanu (izmēģinājumi ar dzīvniekiem).

Vidusjūras apgabalā un citās dienvidu zemēs olīves un olīvu

eļļu plaši lieto pārtikai, tās satur daudz kaloriju.

ORTOSIFONES, PUTEKŠNLAPU — ORTHOSIPHON STAMINEUS

Benth.

(nieruteja, Javas tēja; Ocimuni grandiflorutn Bl.)

Droga: Ortosifonu lapas — Folia Orthosiphoni (Folia Orthosipho-
nis šlaminei)

Ļoti zarains, mūžzaļš puskrūms. Stumbri 40—80 cm gari. Lapas
pretējas, 2—7 cm garas, vienkāršas, veselas, mala rupji zobaina. Ziedi

divdzimumu, zigomorfi, pušķos stumbra galotnē. Kauslapas 5. Vai-

naglapas 5, vainags divlūpains, gaiši violets, 4—B cm garš, augš-
lūpa plakana, stāva. Putekšņlapas 4, sniedzas tālu pāri vainagam.
Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Auglis riekstiņu skaldauglis (160. att.).

Audzē Kaukāzā u. c. siltajos apgabalos kā viengadīgu ārstnie-

cības augu. Savvaļā Sumatrā, Javā, Borneo u. c. tropiskajos apga-

balos. Zied jūlijā, augustā.
Izmanto lapas.
Sastāvs. Glikozīds ortosifonīns, saponīns sapofonīns, alkaloīdi, or-

ganiskās skābes — citronskābe, vinskābe (1,5%) v. c; miecvielas,
p-sitosterīns, ēteriskās eļļas (0,2—0,7%), taukas eļļas (līdz 2,7%),
daudz kālija šālis.

Lieto pie galvas smadzeņu aterosklerozes, hipertonijas, kad traucē-

tas nieru, aknu funkcijas, pie sirds-asinsvadu 11,111 pakāpes nepietieka-
mības (kopā ar sirds glikozīdiem), pie nefrītiem, nierakmeņiem, pie
holecistītiem.

Tautas medicīnā lieto pie tūskām, kuru cēlonis akūtas vai kroniskas

nieru, urīnpūšļa slimības, pie nierakmeņiem, reimatisma, podagras (uz
1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 tējkaroti lapu, ļauj 2 stundas slēgtā
traukā ievilkties, lieto pa V2 glāzei siltu '/a stundu pirms ēšanas vienu

vai vairākus mēnešus; uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 tējkaroti dro-

gas, pavāra 5 minūtes, Jauj 1 stundu ievilkties, lieto siltu pa Va

glāzei 2 reizes dienā pirms ēšanas; uz 1 glāzi novārīta atdzisuša

ūdens ņem 1 tējkaroti lapu, ļauj 4 stundas stāvēt, lieto pa V2glāzei
2 reizes dienā), pie diabēta.

Ortosifonu lapu uzlējumu — Inf. fol. Orthosiphoni 3,5:200,0 lieto
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160. att. Putekšņlapu ortosifones — Orthosiphon statnineus Benth

(pa labi), parastais osis — Fraxinus excelsior L.

siltu pa '/a glāzei 2 reizes dienā pirms ēšanas (uzlējumu gatavo katru

dienu, drogu īsu brīdi pavāra, Jauj V2stundu ievilkties).
Ortosifonu darbība ir mēreni diurētiska, spazmolītiska; tās nekai-

tīgas arī ilgstoši lietojot.

OSIS, AUGSTAIS — FRAXINUS EXCELSIOR L.

Drogas: Oša mizas — Cortex Fraxini

Oša lapas — Folia Fraxini

Vas?rzajš, 15—35 m augsts koks ar plašu vainagu. Miza pelēka
vai brūngana. Pumpuri pretēji, melni, galotnes pumpurs daudz lielāks

nekā pumpuri sānos. Lapas pretējas, nepāra plūksnaini saliktai

15—30 cm garas. Lapiņas 7—13, tās (3) 4—12 cm garas, 1,5—5 cm

platas, lancetiskas vai gareni otrādi olveidīgas, gals smails, mala

zobaina, pamats ķīļveidīgs. Ziedi divdzimumu vai viendzimuma, noka-

renos ķekaros lapu žākiēs. Apziedņa nav. Ziedi izplaukst agrāk nekā

lapas. Divdzimumu ziedos ir 2 putekšņlapas un 1 auglenīca, vīrišķajos
ziedos tikai putekšņlapas (auglenīca nav attīstījusies), sievišķajos —

auglenīca (putekšņlapas nav attīstījušās). Augļlapas 2, drīksna divžu-

buraina. Spārnulis 3—4,5 cm garš, līdz 1 cm plats, riekstiņš apmēram
pustik garš kā spārns. (160. att.)

Aug mežos, stādījumos apdzīvotu vietu tuvumā. Bieži. Zied

aprīlī, maijā.
Izmanto mizas un lapas
Sastāvs. Mizās kumarīnglikozīds fraksīns, fenolglikozīds sinigrīns,

fraksetīns, eskulīns; miecvielas; mannīts; ābolskābe; inozīts; ēteriskās
eļļas, kvercitrīns. Lapās askorbīnskābe (250—280 mg%).
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Lieto tautas medicīnā kā diurētisku līdzekli, pie reimatisma, radi-

kulīta (uz 2 glāzēm verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti drogas, lieto

pa V 2glāzei 3 reizes dienā; uzlējumu 20,0—200,0 lieto pa ēdamkaro-

tei 3 reizes dienā), pie kroniskiem elpas ceļu iekaisumiem, klepus, pie

malārijas, drudža (mizu vai jaunu dzinumu novārījumu); kā caurejas
līdzekli (mizu novārījumu); ārīgi lieto brūču dziedināšanai (uzliek

lapas vai jaunu tikko norautu mizu mitro iekšējo pusi, maina 2— t

reizes dienā).
Ošu lapas ir oficināla droga šveiciešu un vāciešu medicīnā.

OZOLIŅI, MEZA — AQUILEGIA VULGARIS L.

(ozolīši)

Drogas: Ozoliņu laksti — Herba Aquilegiae
Ozoliņu ziedi — Flores Aquilegiae
Ozoliņu sēklas — Semen Aquilegiae

Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi īsi. Stumbrs 30—80 cm augsts.

Lapas pamīšus, apakšējās divkārt trīsstaraini saliktas, ar kātu,

stumbra vidus da|ā vienkārt trīsstarainas, augšējās trīsstaraini dalī-

tas; lapiņas 2,5—5 cm garas, 1,5—4 cm platas, ieapajas, mala strupi

zobaina. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, nokareni, balti, zili vai ro-

žaini, pa vienam zaru galos. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, apmēram

3 cm garas, ar resnu piesi, kauslapas tādā pašā krāsa kā vainaglapas.
Putekšņlapu daudz. Augļlapas s—B, sēklotņu tikpat, cik augļlapu.

Auglis — someņu kopauglis (161. att.).

161. att. Meža ozoliņi — Aquilegia vulgaris L.
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Aug ēnainos lapu koku mežos, krūmājos, upju krastmalās. Sav-

vaļā diezgan reti, bet samērā bieži kultivē. Zied no maija līdz

jūlijam.
Izmanto svaigus lakstus, sēklas (ari homeopātijā).
Sastāvs. Amigdalīnam līdzīgs glikozīds, kāds enzims (sēklās). Sa-

stāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie nerimtīga klepus, ikterusa, asiņošanām,
vēdera graizēm, sāpīgām menstruācijām, pret bezmiegu (uzlējumu,
tinktūru ļoti mazās devās, vai dažus pilienus sulas); ārīgi lieto pie
augoņiem, fistulām, ādas izsitumiem.

Augs ļoti indīgs; novērots, ka, izsūcot tikai dažu ziedu

sulu, var smagi saindēties, pie kam parādās reibonis, cia-

noze, bezsamaņa.

OZOLPAPARDES — DRYOPTERIS Ad.

Daudzgadīgi sporaugi. Sakneņi slīpi vai stāvi, samērā lieli. Lapas

rozetē, plūksnainas, 75—100 cm garas, plūksnas zobainas, vislielākās

lapas vidus daļā. Auglīgās lapas (ar sporangijiem) tādas pašas kā

neauglīgās, sporangiji lapu apakšpusē. Lapas kāts un ass ar plēkšņ-
matiņiem. Sori — sporangiju kaudzītes apaļi, patālu no lapas malas,
vismaz attīstības sākumā nesaplūst viens ar otru. Plīvurs sirdsvei-

dīgs vai nierveidīgs. No izdīgušas sporas izaug neliels sirdsveidīgs ga-
metofīts, uz kura attīstās arhegoniji ar olšūnu un anterīdiji ar sper-
matozojiem. No apaugļotas olšūnas attīstās sporofīts — zaļā paparde.

Aug ēnainos mitros mežos. Diezgan bieži.

Izmanto sakneņus.

Austrijas ozolpaparde — Dryopteris austriaca (Jacq.) Woyn.
(Dryopteris dilatata Asa Gray)

Sakneņi drukni. Lapas trīskārt, pat četrkārt plūksnainas (apak-
šējā daļā), nepārziemo, plūksnu zobiņi ar mīkstu smaili. Plēkšņma-

tiņi gaiši, vidusdaļā brūni. Sori parasti lapas plātnes augšdaļā.
Sastāvs. Jēlfilicīns, tajā aspidīns (0,48—5,03%), aspidinīns

(0,28—2,23%), albaspidīns (0,21—0,84%), flavaspidskābe, nefrodīns.

Lieto tāpat kā melno ozolpapardi.
Pēc V. Vāverānes pētījumiem, Austrijas ozolpapardes sakneņi ir

lielāki nekā melnās ozolpapardes sakneņi, tajos vairāk arī jēlfilicīna,
kura bioloģiskā aktivitāte augstāka nekā melnās ozolpapardes ekstrak-

tam. Austrijas ozolpapardes ekstrakta antihelmintā darbība ir diez-

gan noturīga. leteic izgatavot ekstraktu vai vispār galeniskus prepa-
rātus, jo visu sakneņos esošo vielu kompleksa darbība izpaužas daudz

krasāk kā katras atsevišķas vielas darbība.

Dzeloņainā ozolpaparde — Dryopteris spinulosa (Mūli.) O. Ktze.

Droga: Dzeloņainās ozolpapardes sakneņi (saknes) — Rhizoma

(Radix) Filicis spinulosi (Radix Aspidii spinulosi)
Sakneņi pamazi. Lapas daļēji pārziemo, lapas plātne divkārt vai

trīskārt plūksnaina, zobiņi ar mīkstu smaili. Plēkšņmatiņi dzelteni

iesārti. Sori parasti lapas plātnes augšdaļā (162. att.).
Sastāvs. Jēlfilicīns, tajā galvenokārt aspidīns, aspidinīns, albaspi-

dīns, kā arī flavaspidskābe.
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162. att. Melno ozolpaparžu — Dryopteris filix-mas

(L.) Schott lapa un lapas plūksna ar soriem (apakšā),

dzeloņaino ozolpaparžu — D. spinulosa (Müll.)
O. Ktze. lapas plūksna ar soriem (augšā).

Lieto tāpat kā melnās ozolpapardes sakneņus.

Dzeloņainās ozolpapardes farmakologiško vērtību noskaidrojis prof.

Maizīte. Viņš novērojis, ka diogu vācēji vāc galvenokārt dzeloņaino

ozolpapardi,' bet melno ozolpapardi vāc tikai tad, ja dzeloņaino nav

iespējams savākt pietiekamā vairumā, pie tam zarnu parazītu izdzī-

šanā sasniedz labus rezultātus. Pēc viņa atzinuma, no šīs ozolpapar-

des pagatavotais ekstrakts satur vairāk nekā 40% jēlfilicina, kura

iedarbība nemainās, drogu žāvējot vai uzglabājot.
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Melnā ozolpaparde — Dryopteris filix-mas (L.) Schott

Droga: Melnās ozolpapardes sakneņi — Rhizoma Filicis maris

Sakneņi resni, iekšpusē zaji, ārpusē ar lapu paliekām, tiem pre-
tīga smarža un garša. Lapas piltuvei līdzīgā rozetē, lapas plātne
vienkārt vai divkārt plūksnaina, plūksnu zobiņi smaili vai strupi. Sori

lapas plātnes augšdaļā 2 rindās (162. att.).

Sakneņus ievāc no augusta līdz oktobrim vai pavasarī, kamēr

nav izaugušas lapas. No sakneņiem rūpīgi notīra zemes, saknes un

lapu atliekas. Pēc tam tos sagriež I—s1 —5 cm garos, 1—2,5 cm platos un

0,4—0,8 cm resnos gabaliņos, izklāj plānā kārtā un izžāvē. Vislabāk

žāvēt īpašās kaltēs, bet tos var izžāvēt arī vēdināmās telpās, vislabāk

caurvējā.

Drogai jāsatur vismaz 1,8% jēlfilicīna. Lauzumā (griezumā) tai

jābūt zaļā krāsā, ja krāsa brūna vai citāda, drogas aktivitāte ir zu-

dusi. Drogas uzglabā slēgtā traukā tumšā vietā.

Sastāvs. Jēlfilicīns (ap 3,5%), pēc darbības un vairuma tajā gal-
venais komponents ir filiksskābe (filicīns), mazāka nozīme ir alba-

spidīnam, flavaspidskābei, aspidinolam; miecvielas, ciete, cukurs, tau-

kas un ēteriskas eJlas, rūgtvielas, flavonoīdi.

Lieto zarnu parazītu, galvenokārt lenteņu izdzīšanai. Tautas medi-

cīnā lieto arī kā abortivu līdzekli, pie venēriskām slimībām, izvilkumu

alkoholā pie sausā pleirīta, ārīgi lieto pie išiasa, reimatisma (ierīvē-
šanai un vannām; ja ir reimatiskas sāpes, ieteic gulēt uz paparžu
lapu maisa), kāju krampjiem, dažādām čūlām (vannai ņem 100 g
svaigu vai 50 g žāvētu sakneņu uz 2—3 / ūdens, vāra 2 stundas, tad

pielej vannas ūdenim, kura vēlamā temperatūra 28—30°; novārījums
derīgs 3—4 dienas).

Zarnu parazītu (lenteņu) izdzīšanai lieto melno ozolpaparžu sauso

ekstraktu Filixanum un biezo ekstraktu — Extractum Filicis maris

spissum.

Ar melno ozolpaparžu preparātiem ārstējas stingrā ārsta

uzraudzībā. Slimo iepriekš īpaši sagatavo — dienu pirms ārstē-

šanas dod vieglu pusšķidru barību, bez taukvielām, vakarā cau-

rejas sāli; paparžu preparātu dod no rīta tukšā dūšā, iepriekš izdarot

klizmu. Apmēram I—21 —2 stundas pēc tam, kad ieņemta pēdējā zāļu deva,
dod uzreiz 30 g caurejas sāli. Nedrīkst dot rīcinelļu. Pēc

lenteņa iznākšanas slimajam dod vieglu barību un daudz dzert (tēju,

kafiju). Ārstēšanās dienā jāievēro gultas režīms un loti stingri ārsta

norādītās preparāta devas lielums, it īpaši, ja lenteni izdzen bērniem.

Saindēšanās gadījumā rodas galvas reiboņi, slikta dūša, caureja, vem-

šana, krampji, bezsamaņa. Nāve iestājas asinscirkulācijas un elpoša-
nas centru paralīzes dēj. lespējams aklums redzes nerva paralīzes dēļ;
var rasties arī deģeneratīvas izmaiņas aknās.

Ja neiznāk lenteņa galva, ārstēšanu atkārto pēc dažiem mēnešiem.

Filixanum augstākā deva pieaugušajiem 10 g; dod pa 1 tabletei

(0,5) pēc katrām 5 minūtēm; melno ozolpaparžu biezo ekstraktu —

Extractum Filicis maris spissum lieto kapsulās (0,5 g), kuras ieņem

pusstundas laikā (pēc katrām 3 minūtēm 1 kapsulu); augstākā deva

8,0 g (pieaugušajiem).

Melno ozolpaparžu preparātu augstākās devas bērniem atkarībā

no vecuma ir šādas.
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Melno ozolpaparžu darbīgās vielas lenteņus un citus zarnu pa-
razītus nenonāvē, bet tikai «apdullina», vai paralizē, ietekmējot tiem

nervu sistēmu vai muskulatūru, tādēļ tie nespēj noturēties pie zarnu

trakta sienām un, ieņemot caurejas līdzekli, tiek izvadīti no orga-
nisma.

Melno ozolpaparžu sakneņi ir vecs ārstniecības līdzeklis, ko pazina
jau senās Grieķijas ārsti. Rietumeiropā viduslaikos tos uzskatīja par
vāju un nedrošu līdzekli, acīm redzot, tādēļ, ka vairums ārstu un

aptiekāru neprata zāles, kā vajadzīgs, sagatavot. Tie, kas zināja
pagatavošanas paņēmienu, turēja to slepenībā. Plašākām tautas ap-
rindām melno ozolpaparžu preparāti kļuva pieejami, kad Francijas
karalis Ludviķis XVI (1775.) atpirka par lielu summu recepti no Švei-

ces ārsta Nufera atraitnes. Zinātniskajā medicīnā paparžu ekstraktu

uzņem 1825. gadā.

OZOLS, PARASTAIS — QUERCUS ROBUR L.

Drogas: Ozolu mizas — Cortex Ģuercus
Ozolu zīles — Semen Ģuercus (Glans Ģuercus)
Ozolu lapas — Folia Ģuercus

Vasarzaļš koks — vienmājnieks. Stumbrs 30—50 m augsts. Vai-

nags kupls, zari spēcīgi attīstīti. Miza jauniem kokiem gluda, vēlāk

saplaisājusi. Lapas pamīšus, plūksnaini daivainas vai šķeltas, 7—15 cm

garas, 4—7 cm platas, daivas strupas, lapas plātnes pamats strups vai

mazliet sirdsveidīgs, mala parasti gluda, kāts 0,5—1 cm garš. Pielapes
drīz nobirst. Ziedi viendzimuma, apziedņa lapas 4—B. Vīrišķo ziedu

spurdzes 2—4 cm garas, skrajas, apziednis dzelteni zaļš. Sievišķie ziedi

I—31 —3 uz 4—B cm gara kāta; ap katru ziedu ir augšlapu vīkals, kas

līdz augļu laikam pārkoksnējas un izveido tā saucamo augļa bļodiņu.
Augļlapas 3; sēklotne apakšēja, irbuļi 3. Zīles 1,5—3,5 cm garas, sēkla

viena. 1000 zīļu svars 3—4 kg (103. att.).

Aug mežos, stādījumos apdzīvotu vietu tuvumā. Diezgan bieži.

Zied maijā.

Izmanto mizas, sēklas, lapas. Mizas ievāc no jauniem kokiem (ne
vecākiem par 20 gadiem) vai zariem, kas apmēram 10 cm diametrā,

jo jaunajās mizās ir vairāk miecvielu. Vislabāk to darīt agri pava-
sarī sulu laikā, kad tā viegli atdalās. Žāvē nojumē vai labā laikā arī

laukā. Zīles ievāc septembrī, kad tās ienākušās. Žāvē metāla traukos

uz uguns, pastāvīgi maisot. Retumis ievāc arī lapas. Vecu mizu ga-
balu, kas biezāki par 6 mm, drogā nedrīkst būt vairāk par 5%. Mizas

gabaliņiem jābūt līdz 30 cm gariem, ap 3 mm resniem. Zīlēm bez

ugs :ā .i eva i"tis a eva

/ecums

(gadi) Fi!ixa-

num

Extr.

Filicis maris

spissum

Vecums
Filixa-

num

Extr.

Filicis maris

spissum

2

3—4

5-6

7—8

1,0—2,0
3,0

5,0

5,5

0.2

0,3
0,5

0,6

9—10
11

— 12

13—14

15—16

6,0
6,5

7,0

8,0

0,7
0,9

1,0

1,5—2,0
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163. att. Parastais ozols — Quercus robur L.

sēklas un augia čaulas jābūt 1,5—2 cm garām, 7—12 mm caurmērā,
nenotīrītu zīļu nedrīkst būt vairāk par 2%. Lapas ievāc, kad tās pil-
nīgi attīstītas, bet nav kļuvušas ādainas.

Sastāvs. Mizā pirogallola grupas miecvielas, brīva gallusskābe,
elaguskābe, pektīnvielas, gjotvielas, kvercetīns, cukuri, flobafēns; zīlēs

ciete (līdz 40%), miecvielas, olbaltumvielas, cukurs, taukas eļļas. La-

pās kvercitrīns, kvercetīns, miecvielas, pentozāni, askorbīnskābe



469

(0,85%)- Fitoncīdi Ozolu miecvielām piemīt pretaudzēju aktivitāte

(A. Jerusaļimskis).
Lieto pie caurejām (zīļu vai lapu uzlējumu), pie gremošanas trakta

iekaisumiem, pie kroniskiem un čūlas kolītiem (mizu uzlējumu), pie
aknu slimībām, dzeltenās kaites (lapu vai mizu uzlējumu), pie bron-

hītiem un citām plaušu saslimšanām (lapu, zī|u vai mizu uzlējumu ar

medu), saindēšanās gadījumos (mizu novārījumu tannīna vietā); ārīgi
lieto pie apdegumiem (mizu sterilu novārījumu), pie angīnas, gingi-
vītiem, stomatītiem, rīkles un balsenes iekaisumiem (mizu novārījumu
skalošanai), pie hemoroīdiem un anālās atveres ieplaisājumiem (mizu
novārījuma sēdvannas, apliekamos, klizmas), pret dzemdes asiņošanu

(mizu novārījumu skalošanai), pie trihomonu kolpīta (svaigu lapu
sulas tamponus), pie ādas slimībām (mizu novārījuma vannas).

Tautas medicīnā lieto pie dažādām (plaušu, kuņģa, nieru, dzem-

des) iekšējām asiņošanām, pie urīnpūšļa iekaisuma un biežas urinā-

cijas (mizu novārījumu), pie kroniskiem zarnu trakta iekaisumiem,

caurejām (zīļu kafiju, lapu uzlējumu), pie mazasinības, nervozitātes,
vispārēja organisma spēku apsīkuma, rahīta (zīļu kafiju, mizu novā-

rījuma vannas); ārīgi lieto pie ekzēmām, it īpaši mitrojošām (mizu

novārījuma apliekamos), brūču dziedināšanai (mizu pulveri, saber-

ztas lapas); pie dažādiem ādas iekaisumiem, niezes (uzliek svaigas sa-

berztas lapas), pie rahīta, skrofulozes, pret kāju svīšanu (mizu novārī-

juma vannas), pret zobu sāpēm (lapas).
Mizu novārījumam uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdamkaroti (10,0—

20,0 : 200,0) drogas, lieto pa 72 glāzei vairākas reizes dienā. Aukstam

uzlējumam uz 1 glāzi novārīta atdzesēta ūdens ņem 2 g (V 2tējka-
roti) jaunu mizu, ļauj piecas sešas stundas stāvēt, lieto pa V 2glāzei
4 reizes dienā. Zīļu uzlējumam (kafijai) uz 1 glāzi verdoša ūdens

ņem V 2tējkaroti grauzdētu, smalki samaltu zīļu, dzer pa V 3glāzei
3 reizes dienā. Vannai uz 3—4 / ūdens ņem 200—500 g mizu, pavāra,
ļauj apmēram 3 stundas pastāvēt, tad pielej vannai. Skalošanai, sma-

ganu ieziešanai, apmazgāšanai lieto mizu novārījumu 20,0—200,0.
Ozolu darbība ir izteikti savelkoša, pretiekaisuma, dziedinoša, anti-

septiska, tie sekmē asins recēšanu. Svaigu lapu gaistošajām frakci-

jām un sulai ir antibakteriālā un protisticīda aktivitāte (pret triho-

monām), tāda ir arī zīļu svaigai sulai.

Ozolu gaistošie fitoncīdi ar panākumiem izmantoti hipertoniskās
slimības ārstēšanai (L. Geihmanis). leelpojot ozolu fitoncidus, pazemi-
nājās arteriālais asinsspiediens, uzlabojās miegs un slimnieka paš-
sajūta. Ar šo slimību sirgstošajiem ieteic atpūsties apvidos, kur do-

minē ozolu audzes.

Līdz IX gs. ozolu mizu plaši izmantoja malārijas un plaušu tuber-

kulozes ārstēšanai (tās bija populārā prettuberkulozes līdzekļa Jūde-

jas ekstrakta sastāvdaļa).

PABĒRZS, PARASTAIS — RHAMNUS CATHARTICA L.

Drogas: Pabērza augļi — Fructus Rhamni catharticae (Baccae Spi-
nae cervinae)
Pabērza mizas — Cortex Rhamni catharticae

Ļoti zarains krūms vai koks — divmājnieks. Vainags nekārtns,
skrajš. Stumbrs 1,5—3 (8) m augsts, zari ar strupiem ērkšķiem. Miza

tumši pelēka. Lapas pretējas vai pušķos (uz ziedošajiem zariem), vien-
kāršas, veselas, olveidīgas, ovālas vai eliptiskas, kailas, 3—5 cm garas,



470

164. att. Parastais pabērzs — Rhamnus cathartica L.

1,5—3 cm platas, ar pielapēm, kas drīz nobirst; mala sīki zobaina.

Ziedi viendzimuma, pa 10—15 pušķos lapu žāklēs. Kauslapas parasti 4,

vainaglapas 4, zaļganas, ļoti mazas; putekšņlapas 4, garākas nekā

vainags. Augļlapas 2—4, sēklotne augšēja, drīksna ar 2—4 daivām.

Auglis — sulīgs, melns, apaļš, 7 mm diametrā, ar 2—4 sēklām. Augļi
nav ēdami, tiem pretīga smarža; garša sākumā saldena, vēlāk pretīgi
rūgtena (164. att.).

Aug krūmājos, mežos, upju krastos. Bieži. Zied maijā, jūnijā.
Izmanto augļus. levāc augustā, septembrī, kad tie nogatavojušies.

Žāvē krāsnī vai siltā, caurvējainā telpā. Izžāvētajiem augļiem jābūt
melni violetiem, spīdīgiem, ar saldeni rūgtu garšu, bez smaržas. levāc

arī mizas.

Sastāvs. Augļos antraglikozīdi (0,76%) ramnokatartīns (glikofran-
gulīns; frangulaemodīns+ heksoze+ramnoze), ramnoksantīns (frangu-

līns, frangulozīds; frangulaemodīns+ramnoze), frangulaemodīns
(4,5,7-trihidroksi-2-metilantrahinons), žosterins (frangulaemodinantra-
nols-f heksoze+pentoze), dzeltenas krāsas flavonglikozīdi ramnocit-

rīns, ramnolutīns, ramnohrizīns, ksantoramnetīns, ramnetīns, kverce-

tīns, kempferols; pektīnvielas, cukuri, rūgtvielas, sveķi, saponīni (ne-
gatavos augļos). Mizās ramnikozīds, ramnartikozīds, hrizofānskābe

u. c. Lapās askorbīnskābe (440 mg%)- Pretaudzēju aktivitāte.

Lieto kā caurejas līdzekli pie spastiskiem un atoniskiem vēdera aiz-

cietējumiem (iedarbojas galvenokārt resnajās zarnās; iedarbība sākas

B—lo8—10 stundas pēc ieņemšanas). Tautas medicīnā lieto kā spēcīgu caur-

ejas un diurētisku līdzekli pie tūskām (augļu sulu, novārījumu, sī-

rupu), podagras, reimatisma, ģikts, pie gastrītiem, dzeltenās kaites,

aizdusas, kā asinstīrītāju līdzekli (uz 1 glāzi ūdens ņem 15—20 sausu

augļu, pavāra 10—15 minūtes, lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes dienā.
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Uzlējumam uz I—l'/ž glāzēm ūdens ņem 1 ēdamkaroti augļu, Jauj
2 stundas ievilkties, lieto pa ēdamkarotei 3—4 reizes dienā; kā novā-

rījumu tā uzlējumu var dzert pa V2glāzei vakarā. Aukstam uzlēju-
mam uz 1 glāzi novārīta atdzesēta ūdens ņem 1 ēdamkaroti augļu,
ļauj 12 stundas stāvēt, izkāstu dzer pa V 2glāzei rītos un vakaros);
lieto arī zarnu parazītu izdzīšanai; ārīgi lieto pie kašķa (mizas pul-
veri sajauktu ar cūku taukiem vai skābu krējumu).

Pabērza augļi ir caurejas tēju sastāvdaļa. Augļu sīrupu liek pie
laksatīvām mikstūrām.

Novārījumam (vai uzlējumam) uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdam-

karoti drogas, pavāra. Jauj ievilkties 2 stundas; nokāstu dzer vakarā

pa V3—V 2 glāzei. Šķidru ekstraktu — Extr. Rhatnni Itneretinae

fluidum dzer pa tējkarotei (vakarā). Lieto arī svaigu sulu. Gruzijā

no pabērza augļiem gatavo preparātu Sircervinum, kas ir maigs caur-

ejas līdzeklis (lieto pa ēdamkarotei vakarā).
Dažreiz izmanto arī pabērza mizas. Drogas iedarbība ir lēna, bet

ilgstoša, tādēļ lielākas devas (sevišķi bērniem) var radīt zarnu un

kuņģa iekaisumu (ar caureju, vemšanu).

PADILLES. ODEŅU — OENANTHE AQUATICA (L ) Poir.

Droga: Padiļļu augļi — Fructus Phellandrii (Fructus Oenanthidis)

Viengadīgs vai divgadīgs kails lakstaugs. Sakneņi paisi, saknes

pavedienveidīgas. Stumbrs 30—150 cm augsts, dobs, ļoti zarains, apak-
šējos mezglos sakņojas. Lapas pamīšus, divkārt vai trīskārt plūksnaini
dalītas, 5—15 cm garas un apmēram tikpat platas, pēdējās pakāpes
plūksnas ūdenī iegrimušajām lapām pavedienveidīgas, virsūdens la-

pām — lineāras vai iegarenas, 2—B mm garas. Ziedi divdzimumu,

aktinomorfi, čemuros; čemuri īsā kātā (gandrīz sēdoši) pretī lapām
vai lapu žākiēs. Vīkala nav (vai arī ir I—3 vīkala lapas); vikaliņa
lapas s—lo.5—10. Kauslapas 5, kausa zobiņi lineāri. Vainaglapas 5, baltas,
čemura ārmalas ziedos malējās vainaglapas lielākas. Putekšņlapas 5.

Irbuļi 2, augļu laikā stāvi vai noliekušies. Augļi iegareni, līdz 4 cm

gari, malas ribiņas lielākas nekā muguras ribiņas, augļiem nepatī-
kama smarža un rūgta garša (165. att.).

Aug purvos, dīķos, grāvjos un citos stāvošos ūdeņos. Bieži. Zied

no jūnija līdz augustam. Visas auga daļas indīgas, it se-

višķi saknes.

Izmanto augļus, ievāc septembrī, oktobrī.

Sastāvs. Visā augā enantotoksīns (enantīns; radniecīgs cikuto-

toksīnam, ļoti indīgs); augļos ēteriskas eļļas (1,5—2%), tajās galve-
nokārt fellandrēns un pinēns; taukas eļļas (sēklās līdz 20%), cukurs,
alkaloidu zīmes. Pretaudzēju aktivitāte.

Lieto tautas medicīnā pie bronhītiem, plaušu tuberkulozes, pie garā
klepus, astmas, pie meteorisma, kolikām, pie audzējiem (uz 1 glāzi
auksta ūdens ņem I tējkaroti angļu, Jauj 8 stundas stāvēt, lieto pa
V3—

XU glāzei 3 vai 4 reizes dienā; augļu pulveri lieto pa V2—1 g
3 reizes dienā); ārīgi lieto pie strutojošām brūcēm, augoņiem (uzliek

svaigas lapas vai lapu pulveri), pie krūšu iekaisumiem (sasmalcinātu
augļu ūdens uzlējuma vai atšķaidītas tinktūras apliekamos — uz V 2l
ūdens ņem 30 pilienus tinktūras).

Senāk no padillēm aptiekā gatavoja ekstraktus, tinktūras, sīrupus.
Homeopātijā izmanto ūdeņu padiļļu gatavus augļus (Phellan-

drium) un Oenanihe crocata L. svaigus sakneņus ar saknēm (Oenan-
the crocata), tos ievāc ziedu laikā.
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PAEGĻI, KAZAKU — JUNIPERUS SABINA L.

Droga: Kazaku paegļu zari — Herba (Summitates) Sabinae

Mūžzaļš krūms, vienmājnieks vai divmājnieks. Stumbri pacili vai

guloši, līdz 1 m gari. Jauniem augiem un neauglīgajiem dzinumiem

lapas adatveidīgas, mīkstas, 0,2—0,8 cm garas, pieaugušiem augiem
lapas zvīņveidīgas, 4 rindās, 0,1 —0,2 cm garas. Ziedi viendzimuma.

Vīrišķie ziedi ar 10—15 putekšņlapām, katrai 3—7 putekšnīcas. Sie-

višķie ziedi pa vienam, tiem 4—6 sēklzvīņas, aiz kurām ir sēklaiz-

metņi. Ciekurogas brūni melnas, sulīgas, 0,4—0,6 cm diametrā.

Kultivē kā krašņumaugu. Samērā bieži. Zied aprīlī, maijā.
Ļoti indīgs.

Izmanto jaunus zariņus ar skujām.
Sastāvs. Ēteriskās tā saucamās sabinola eļļas (5%), tajās indīgs

spirts sabinols; glikozīds pinipikrīns, miecvielas, gallusskābe, sveķi, as-

korbīnskābe.

Lieto tautas medicīnā pie kroniskām locītavu sāpēm, paralīzēm,
intermitējoša drudža, histērijas lēkmēm (ļoti niecīgās devās), kā abor-

tīvu līdzekli (bīstams līdzeklis!), zarnu parazītu izdzīšanai; ārīgi lieto

kārpu nodzīšanai (kazaku paegļu eļļu —
Oleurn Sabinae; svaigas sa-

smalcinātas skujas, sajauktas ar cūku taukiem vai sviestu), pie stru-

tojošām čūlām, pie kraupja, kašķa (sasmalcinātas skujas sajauktas ar

sviestu vai taukiem).
Homeopātijā izmanto svaigus, nepārkoksnējušos dzinumus (Sa-

bina). Izmanto arī Juniperus virginiana L. svaigas zariņu galotnes.
Kazaku paegļu darbība ir diurētiska. žultsdzinēja, sviedrējoša, an-

tiseptiska, pretkrampju, antihelminta.

Saindējoties ar kazaku paegļiem jūtama dedzināšana kuņģī, parā-
dās vemšana, asiņaina caureja, dzemdes asiņošana, grūtniecēm —

aborts; zūd samaņa, elpošana un sirds darbība nomāktas.

PAEGĻI, PARASTIE — JUNIPERUS COMMUNIS L.

Drogas: Paegļu ciekurogas — Baccae (Fructus) Juniperi
Paegļu skujas — Folia Juniperi
Paegļu zari

— Herba (Summitates) Juniperi
Paegļu koksne — Lignum Juniperi
Paegļu saknes — Radix Juniperi

Mūžzaļš krūms, divmājnieks, retumis vienmājnieks. Stumbri līdz

12 m augsti. Vainags šauri piramidāls vai ari plašs, nekārtns. Skujas
adatveidīgas, 0,4 —2 cm garas, cietas, parasti pa 3 mieturī. Ziedi vien-

dzimuma. Vīrišķie ziedi 4—5 mm gari, putekšņlapu daudz, tās zvīņ-
veidīgas, ar 3—4 (7) putekšnīcām. Sievišķie ziedi — čiekuri ar 3 čie-
kura zvīņām, parasti tie pa vienam. Sēklaizmetņi aiz čiekura zvīņām,
kas vēlāk kļūst sulīgas un apņem sēklas, izveidojot čiekurogu vai, kā

parasti sauc, — paegļa «ogu». Negatavas ciekurogas ir zaļas, ienā-
kušās — melni zilganas, ar apsarmi, 6—9 mm caurmērā. Ciekurogas
ienākas otrā gada rudenī (165. att.).

Aug mežos, norās. Bieži. Zied aprīlī, maijā.
Izmanto ciekurogas, zaru galotnes ar skujām resp. ar lapām, kok-

sni, saknes. Ciekurogas ievāc septembrī, oktobrī, novembrī. Žāvē labi

vēdināmā telpā. Krāsnī nav ieteicams žāvēt, jo ciekurogas tad sakrun-

kojas un zaudē spīdumu.
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165. att. Udenu padilles — Oenanthe aquatica (L.) Poir. (pa kreisi),

parastie paegļi — Juniperus communis L.

Drogā nedrīkst būt brūnu vai negatavu čiekurogu vairāk pa 10%

(no tām negatavu ne vairāk kā 0,5%).
Sastāvs. Ēteriskās eļjas (augļos 0,5—2%, skujās 0,18%, stumbros

0,2—370. mizās 0,5%), tajās ir t/-a-pinēns, kamfēns, limonēns, a-ter-

pinēns, mircēns, a-fellandrēns, terpinolēns, dipentēns, sabinēns, terpine-

ols, borneols, izoborneols, kariofillēns, kadinēns, B-elemēns, humulēns,
junenols, juniperkampars, cidrols v. c. (pavisam vairāk kā 15 terpēni,
vairāk kā 20 seskviterpēni); bez tam augļos ir invertcukurs (40%),

sveķi (līdz 9,5%), glikozīdiska krāsviela juniperīns, taukas eļļas,
ābolskābe, skudrskābe, etiķskābe; mizās — miecvielas (līdz 8%),

skujās askorbīnskābe (līdz 266 mg%), koksnē diterpēnspirts ferrugi-
nols (0,1%). sučiols. Putekšņlapas daudz cietes. Fitoncīdi. Pretau-

dzēju aktivitāte.

Lieto kā diurētisku līdzekli pie urīnpūšļa un urīnceļu saslimša-

nām, kā žultsdzinēju (čiekurogu uzlējumu), pie poliatrītiem (sakņu
tinktūru); ārīgi lieto pie trihomonu kolpīta (ēteriskās eļļas), pie neiraļ-

ģijām, reimatisma (čiekurogu vai sakņu tinktūru, paegļu spirtu —

Spiritus Juniperi), pie dažām ādas slimībām( paegļu eļļu — Oleum

ligni Juniperi).
Tautas medicīnā lieto pie tūskām, žultspūšļa, nieru un urīnpūšļa

akmeņiem, pie podagras, reimatisma, kā asinstīrītāju līdzekli pie kro-

niskām ādas slimībām, saaukstēšanās gadījumos pie klepus, pret me-

teorismu, vēdera sāpēm, gremošanas un ēstgribas veicināšanai (uz
1 glāzi novārīta auksta ūdens ņem 1 ēdamkaroti sausu čiekurogu, ļauj
2 stundas stāvēt, lieto pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā; čiekurogu
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pulveri lieto pa V2tējkarotei 3—4 reizes dienā; lieto arī svaigas čie-

kurogas, apēdot pa 5 vai 6 vairākas reizes dienā), kā sviedrēšanas

līdzekli (paeg)u sīrupu — Sirupus Juniperi, čiekurogu uzlējumu, kok-

snes novārījumu); ārīgi lieto pie podagras, reimatisma (čiekurogu
tinktūru vai koksnes eļļu ierīvēšanai, vannām

— uz 1 / ūdens ņem
100—200 g sausu čiekurogu, pavāra, tad pielej nokāsto šķidrumu van-

nai), pie ēdēm, kašķa, pret nepatīkamu mutes smaku (sakošļā ciekur-

ogas un brīdi patur mutē), pie smaganu iekaisumiem (čiekurogu no-

vārījumu skalošanai), pie stiprām galvas sāpēm (šņauc čiekurogu
pulveri).

Paegļu sakņu tinktūru — Tinct. rad. Juniperi izvelk 40—70° spirtā
1:5 un 1:10, lieto pa 20 pilieniem 3 reizes dienā (pētījumi Lenin-

gradas Medicīnas institūtā prof. P. Bulatova vadībā); lieto ari sveķu

un ēterisko eļļu 1% šķīdumu spirtā.
Paegļu čiekurogu uzlējumu — Inf. baccarum Juniperi (10,0 —

15,0 : 200,0) lieto pa ēdamkarotei 3—4 reizes dienā.

Paegļu koksnes darvu — Oleum Juniperi empijreumalicum (iegūst
galvenokārt no Juniperus oxycedrus L.) lieto pie psoriazes.

Paegļu ciekurogas lietojamas tikai saziņā ar

ārsta norādījumiem. Paegļu čiekurogu preparāti
kontrindicēti pie nefiīta un nefrozonefrīta.

Paegļu ciekurogas ir diurētisku tēju sastāvdaļa un oficināla droga
daudzās zemēs, arī pie mums.

Parasto paegļu darbība ir diurētiska, žultsdzinēja, sviedrējoša, an-

tiseptiska (urineeļos), pretiekaisuma, sāpes remdinoša, to ietekmē pa-
lielinās bronhiālā sekrēcija, pašķidrinās gļotas, pastiprinās peristal-
tika; ūdens kondensāts aktīvs pret zarnu nūjiņām, tīfa un paratīfa
izraisītājiem, pret dizentērijas un difterijas nūjiņām u. c. mikroor-

ganismiem.

Paegļu ēteriskās eļļas lielās devās var izraisīt gastroenteritu ar

vemšanu, caureju un sāpēm, nieru iekaisumu, iegurņa orgānu hiper-
emijų, dzemdes kontrakcijas, abortu (taču ne vienmēr pat letālas

devas izraisa abortu!).

Homeopātijā izmnnto svaigas ciekurogas.
Paegļu ciekurogas lieto gaļas konservēšanai, skujas resp. zarus

telpu, trauku dezinficēšanai (izkvēpina ar paegļu zariem traukus,
kur skābē kāpostus, gurķus v. tml., telpas, kur gulējis slimnieks).

PAIDRAS, SKARAINĀS — NESLIA PANICULATA (L.) Desv.

Viengadīgs lakstaugs. Lapas pamīšus un rozetē, vienkāršas, ve-

selas, 2—6 cm garas, 1—1,5 cm platas, sēdošas, skaujošas ar bult-

veidigti pamatu, vai kātainas (rozetes lapas) ar ķīļveidīgu pamatu.
Ziedi divdzimumu, aktinomorfi. Kauslapas 4, stāvas, dzeltenīgi za-

Jas. Vainaglapas 4, zelta dzeltenas, 0,2—0,4 cm garas. Putekšņlapas
6. Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Augļi ieapaļi, tīklaini grumbuļaini
C.l5—0,3 cm gari pākstenīši ar I sēklu.

Aug laukos, ceļmalas. Ne bieži. Zied no maija līdz jūlijam.
Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Kada zila krāsviela (lapās), taukas eļļas (seklās). Sa-

stāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie liesas slimībām (uz 1 glāzi verdoša

ūdens ņem 2 tējkarotes lakstu, ļauj 1 stundu ievilkties, lietopa ēdamka-

rotei 3 vai 4 reizes dienā); ārīgi lieto pie brūcēm, čūlām, augoņiem.
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PAĶĒRSAS, ŪDEŅU — RORIPPA AMPHIBIA (L.) Bess.

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs 25—100 cm augsts, pie pamata
nereti sakņojas; stumbra apakšdaļa bieži vien atrodas ūdenī un tad

doba. Lapas pamīšus, augšējās sēdošas, veselas, zemākās lapas plūk-
snaini dalītas vai šķeltas, dažreiz arī kokļveidīgas, ūdenī iegrimuša-

jām lapām plūksnas lineāras. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, blīvos

ķekaros zaru galos. Kauslapas 4 (2+2), atstāvošas. Vainaglapas 4

(2 +2), zelta dzeltenas, 4—5 mm garas. Putekšņlapas 6, divas īsākas,
četras garākas. Aug|lapas 2, sēklotne augšēja. Auglis — pākstenītis
vai pākstenis 2—4 mm garš, 2—3 reizes īsāks nekā augļa kāts.

(166. att.)
Aug upmalās, ezermalas, mitrās pļavas, purvājos. Bieži. Zied

no maija lidz jūlijam.
izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Ēteriskās sinepju eļļas, glikozīdi, tokoferoli, askorbīnskābe

(lapās 210—215 mg%), karotini. Sastāvs maz izpētīts.
Lieto tautas medicīnā pie skorbuta, mazasinības (arī profilaktiski

salātu veidā pavasarī), pie kroniskām ādas slimībām kā asinstirītāju

166. att. Ūdeņu paķērsas — Rorippa amphibia (L.) Bess. (pa kreisi),

pamīšās pakrēslītes — Chrysosplenium alternifolium L.
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līdzekli, kā diurētisku līdzekli (svaigus lakstus, lapas, sulu pa tēj-
karotei 3 reizes dienā ar pienu, ūdeni vai pie gaļas ēdieniem; uz

I / verdoša ūdens ņem 20—30 g svaigu lakstu vai lapu, saplaucē,
lieto pa glāzei 3 reizes dienā pie kroniskām ādas slimībām); ārīgi
lieto pie ekzēmām (lakstu uzlējuma apliekamos).

PAKRESLĪTES, PAMIŠĄS — CHRYSOSPLENIUM

ALTER N IFOLIUM L.

(sviestenītes)

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs 5—20 cm garš, stāvs, trīsšķaut-
nains. Lapas I—3,1 —3, pamīšus, apaļīgi niorveidīgas, 0,7—2,5 cm garas,
1—3,5 cm platas, mala rantaina, kāts līdz 5 cm garš. Ziedi divdzi-

mumu, aktinomorfi, vairogam līdzīgās ziedkopās stumbra galotnē.
Augšlapas vairākas, līdzīgas lapām, virspusē gaiši dzeltenas. Kaus-

lapas 4, dzeltenas. Vainaglapu nav. Putekšņlapas 8 (4 + 4). Augļ-
lapas 2. Auglis pogaļa, sēklas melnas, izplata ūdens. (166. att.)

Aug paēnā mitrās ūdeņu krastmalās, pļavmalās. Ļoti bieži.

Zied aprīlī, maijā.
Izmanto lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots. Sēklas indīgas (Pankovs, 1911.).
Lieto tautas medicīnā pie liesas slimībām, dzeltenās kaites, pie

urīna aiztures, pie drudža, asiņaina klepus, kāsa (uz 1 glāzi ver-

doša ūdens ņem 1 tējkaroti sausu lakstu, ļauj I—2 stundas ievilkties,

lieto pa 1 ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā); ārīgi lieto brūču, čūlu

dziedināšanai.

PANĀTRES — LAMIUM L.

Lakstaugi. Stumbrs četršķautnains. Lapas pretējas, vienkāršas, ve-

selas, mala zaģzobaina, gals smails, pamats dziļāk vai seklāk sirds-

veidīgs. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, pušķos lapu žāklēs. Kauslapas
5, zobiņi vienādi. Vainaglapas 5, vainags divlūpains, augšlūpa izvel-

vēta, apakšlūpa trīsdaivaina. Putekšņlapas 4, divas garākas. Augļla-
pas 2, sēklotne augšēja. Auglis 4 riekstiņu skaldauglis.

Au g laukos, dārzos, nezālienēs. Bieži. Zied no maija līdz sep-
tembrim.

Izmanto ziedus, ziedošus lakstus. Žāvē ēnā, izklātus plānā kārtiņā
uz balta papīra paklāja. Var žāvēt labi vēdināmā telpā vai arī laukā

ēnā. Žāvējot jāievēro vislielākā rūpība, lai izžuvušajām vainagla-

pām saglabātos balti dzeltenīgā krāsa. Droga ir Joti higroskopiska,
tā uzglabājama slēgtos traukos.

Baltās panatres — Lamium album L.

Drogas: Balto panātru ziedi — Flores Lamii albi

Balto panātru laksti — Herba Lamii albi

Daudzgadīgs augs. Stumbrs 30—70 cm garš. Lapas gareni olveidī-

gas, 2—6,5 cm garas, 1,5—3,5 cm platas. Ziedi balti, 2—2,5 cm gari.
ar matiņiem. (167. att.)

Sastāvs. Gļotvielas (ari lapās), miecvielas, saponīni, alkaloīds la-

miīns, ēteriskās eļļas (0,05%), histamīns, tiramīns, holīns, flavonoīdi
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167. att. Baltās panātres — Lamium album L.

izokvercitrīns, kempferola 3-glikozīds, karotini (ziedos 15 mg%), as-

korbīnskābe (lapās 560 mg%). >
Lieto pie plaušu, dzemdes un hemoroidālas asiņošanas, pie gremo-

šanas trakta un elpas ceju iekaisumiem, kā atklepošanas līdzekli, pie

nieru urīncelu un urīnpūšļa iekaisumiem (pie uretritiem, cistitiem,

nefrītiem pielītiem). Tautas medicīnā lieto ari pie nervoza uzbudinā-

juma bezmiega, mazasinības, pie dažādām sievietes dzimumorgānu sa-

slimšanām ar baltajiem ziediem, pie stiprām menstruāciju sapem un

menstruāciju cikla regulēšanai, kā asinstīrītaju līdzekli pie kroniskām

ādas slimībām, ekzēmām, iurunkuļiem, skrofulozes, natrenes, pie lie-

sas slimībām, dzeltenās kaites, caurejas, dizenterijas pie kolikam

(uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti ziedu vai lakstu,
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pavāra slēgtā traukā, pēc atdzišanas izkāš, lieto pa V2glāzei 3—4 (5)
reizes dienā; pulveri lieto pa I—3 naža galiem 3 reizes dienā ar

ūdeni vai piejauktu pie ēdiena; svaigu lakstu sulu lieto pa ēdamka-

rotei 3—4 reizes dienā); ārīgi lieto pie brūcēm, čūlām, augoņiem

(ziedu vai lakstu uzlējumu apmazgāšanai), pie apdegumiem (atvēsi-
nošus apliekamos — novārījumam uz 1 / ūdens ņem 30 g ziedu),
niezošiem izsitumiem (ziedu uzlējumu apmazgāšanai), pie krampjiem,
hemoroīdiem (kompreses, sēdvannas), pie angīnas (uzlējumu rīkles

skalošanai).
Balto panātru ziedu uzlējumu — Inf. flor. Lamii albi 15,0 : 200,0

lieto pa V2glāzei 2—4 reizes dienā.

Homeopātijā izmanto balto panātru svaigas lapas un ziedus (La-

mium).
Panātru darbība ir izteikti dziedinoša, antiseptiska, savelkoša, pret-

iekaisumu, nomierinoša, tonizējoša, tās sekmē asins recēšanu, pašķid-
rina gļotas un sekmē izvadīšanu no elpas ceļiem, pastiprina dzem-

des muskulatūras saraušanos (izmēģinājumi ar dzīvniekiem).

Skaujošās panātres — Lamium amplexicaule L.

Viengadīgs (arī pārziemojošs) augs. Stumbrs 10—30 cm garš.

Lapas plati olveidīgas vai gandrīz apaļas, 1—3,5 cm garas, 0,7—

2 (3,5) cm platas. Ziedi purpursarkani, 1,4—2 cm gari. Vainaga

stobriņš taisns, bez matiņu gredzena.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas, miecvielas, gļotvielas. Sastāvs maz no-

skaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie kroniskiem bronhītiem, astmas, nieru

un aknu iekaisumiem, pie dzeltenās kaites, liesas slimībām, pie malā-

rijas, nervozitātes, histērijas lēkmēm, bezmiega; ārīgi lieto pret de-

guna asiņošanu.

PANCĒRIJA, VILLAINA — PANZERIA LANATA (L.) Bge.
(Leonurus lanatus (L.) Spreng.)

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs 15—30 cm garš, četršķautnains.

Lapas pretējas, staraini dalītas, 3—5 cm garas, apakšpusē ar baltu

matiņu tubu tāpat kā stumbrs. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, ļoti tu-

vos pušķos stumbra vai zaru galos. Kauslapas 5, kauss ar 10 dzīs-

lām. Vainaglapas 5, vainags divlūpains, dzeltens.

Aug Altajā, Aizkaukāzā, Krasnodaras apvidū.
Izmanto lakstus.

Sastāvs. Alkaloīdi (0,03—0,06%), pirokatehīna grupas miecvielas,

ēteriskās eļļas, ābolskābe, rūgtvielas.
Lieto tautas medicīnā pie nervu slimībām, reimatisma, tūskām.

aterosklerozes (uzlējumu 10.0—200,0 lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes

dienā, tinktūru lieto pa 30—40 pilieniem 3 reizes dienā pirms ēšanas).
Pancēriju darbība ir izteikti sedatīva, līdzīga māteru darbībai (iz-

mēģinājumu dati), ievadītas intravenozi pastiprina sirds kontrakcijas.
paretina ritmu, pazemina asinsspiedienu, paplašina perifēros asinsva-

dus. Tās efektīvas pie veģetatīvām un sirds-asinsvadu neirozēm, mio-

kardiodistrofijas, aterosklerozes, pie hipertoniskās slimības sākuma

stadijā (klīniski dati).
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PAPAIJA, OZOLLAPAINĀ — CARICA QUERCIFOLIA Bcnth. et
Hcok.

Mūžzaļš vai lapmetējs (tropos) koks, divmājnieks. Stumbrs 6—

b m garš. Lapas pamīšus, daivainas. Ziedi viendzimuma, dzelteni

balti, vainags pokalveidīgs. Auglis nokarena bumbierveidīga oranž-

sārta, ap 4 cm gara daudzsēklu oga.
Aug Dienvidamerikas subtropos. Pie mums introducēts Aizkau-

kāzā.

Izmanto lapu, augļu un stumbru piensuiu.
Sastāvs. Proteolitiski fermenti papaīns I un II (papaiotīns), ābol-

skābe; taukas eļļas; alkaloīds kārpains. Lapās kārpains, pseidokar-
paīns; glikozīds karpozīds. Augļos karotinoidi violaksantīns, karika-

ksantīns. Papaīns skalda olbaltumvielas tāpat kā pepsīns.
Lieto pie kroniskas dispepsijas, gastrītiem (fermentu papaīnu);

ārīgi iieto pie apdegumiem, kosmētikā (vasaras raibumu nodzīšanai,
matu kopšanai).

Kārpaina darbība ir kardiotoniska, protisticīda (amebocīda).
Papaīns ir ari meloņkoka — Carica papaya L. piensulā. Vietējie

iedzīvotāji meloņkoka lapās ievīsta gaļu, lai tā kļūtu mīksta, lapu
uzlējumu lieto pret beri-beri un zarnu parazītiem. Homeopātijā iz-

manto meloņkoka svaigas lapas (Carica).

PAPRIKA, VASARAS — CAPSICUM ANNUUM L.

Droga: Paprikas augļi — Fructus Capsici

Vasarzaļš puskrūms, kultivē kā viengadīgu vai daudzgadīgu (tel-
pās) augu. Stumbrs 30—60 cm augsts, parasti jau no pamata stipri
zarains. Lapas pamīšus (augšējās dažreiz pretējas), vienkāršas, ve-

selas, olveidīgas vai lancetiskas, 2—13 cm garas, pamats ķīļveidīgs,
jals slaidi smails, mala glu-
da vai sekli un nevienādi jo-

ti aina. Ziedi divdzimumu, ak-

tinomorfi, pa vienam vai di-

viem lapu žāklēs. Kauslapas

5, saaugušas, paliek pie augļa.
Vainaglapas 5—9, vainags

riteņveidigs, 0,5 —1,1 cm garš,
balts, dzeltenīgs vai bāli

violets. Putekšņlapas 5 —9.

Augļlapas 2, sēklotne aug-
šēja, divcirkņu. Augļi daudz-

sēklu ogas, 5—15 cm garas,
dažādas formas un krāsas

(cilindriskas, apaļas vai ci-

tādas, spilgti oranžsarkanas,

dzeltenas, violeti zilas

168. att. Vasaras paprika
Capsicum annuum L.



480

u. tml.). Augļi ilgi paliek pie auga, tādēļ vienlaikus var būt augam

gan ziedi gan augļi. (168. att.)

Kultivē kā dekoratīvu, garšas un pārtikas augu. Reti. Zied

jūnijā, jūlijā. Dzimtene Meksika, Gvatemala. Indīgs.
Izmanto augļus.

Sastāvs. Augļos alkaloīds kapsaicīns (decilēnskābes vanilīnamīds),
karotinoīdi kapsantīns, kapsorubins, zeaksantīns, violaksantīns, ksan-

tofils (luteins), ksantofilepoksids, kriptoksantins, citroksantīns, B-ka-

rotīns, neo-P-karotīns, B-karotīnepoksīds; askorbīnskābe (līdz
400 mg%), rutīns, tiamīns, riboflavins, nikotīnskābe, ēteriskās eļļas
(1,1%), taukas eļļas (10—15%), steroīds saponīns kapsicidīns, kālija,
nātrija, magnija, dzelzs, fosfora, alumīnija v. c. šālis, hlors, sērs,

silīcijs. Lapās askorbīnskābe (līdz 1000 mg%), karotinoīdi. Ziedos

askorbīnskābe (līdz 350 mg%). Fitoncīdi.

Lieto angi pie artrītiem, miozītiem, neiralģijam, lumbago, išiasa,

pie eksudatīvā pleirīta.
Tautas medicīnā lieto pie avitaminozēm, ēstgribas un gremošanas

veicināšanai, pie psihiskiem traucējumiem (10—20 pilienus tinktūru

pirms ēšanas), lai atradinātu no alkohola lietošanas (ungāru sievas

dodot saviem iereibušajiem vīriem stipru paprikas augļu dzērienu, kas

radot riebumu pret alkoholu); ārīgi lieto pie reimatisma, «kaulu

sāpēm» (spirta tinktūru sajauktu ar saulpuķu eļļu), kā insekticīdu un

antiparazitāru līdzekli.

Paprikas tinktūru
—

Tinctura Capsici (1 :10 90° spirtā) lieto kā

vietēju kairinātāju, apvelkošu un sāpes remdinošu līdzekli pie neir-

alģijam, miozītiem, radikulītiem v. c; tam pašam nolūkam izmanto

paprikas linimentu (satur paprikas tinktūru, spirtu, zaļās ziepes,
amonjaka šķīdumu, ūdeni), paprikas plāksteri — Emplastrum Capsici
(satur paprikas un vilkogu ekstraktu, arnikas tinktūru, priežu ko-

lofoniju, atūdeņotu lanolinu, vazelīneļļu v. c), Capsitrinum (satur
paprikas un asinszāļu tinktūru, zaļās ziepes, spirtu), Capsinum (satur

paprikas tinktūru, driģeņu eļļu, metilsalicilātu), Unguentutn Eļca-

monum (satur paprikas tinktūru, krustnagliņu un sinepju eļļu), Cam-

phocinurn u. c.

Paprikas putekļi izraisa stipru gļotādas kairinājumu, var radīt

augšējo elpas ceļu un acu gļotādas iekaisumus (parādās aizsmakums,
klepus, tek asaras, jāšķavājas), tādēļ, apstrādājot papriku (sasmal-
cinot v. tml.), ieteicams sejai aizklāt marles masku. Taču zemēs, kur

papriku daudz audzē un lieto, pastāv arī uzskats, ka paprikas pu-
tekļus ieelpot veselīgi, tie, kas strādājot paprikas malšanas fabrikām

neslimojot ar plaušu slimībām, tomēr nepieradušam cilvēkam grūti

panest paprikas kodīgo smaržu.

Paprika ir daudzu vietēju kairinātāju un sāpes remdinošu prepa-
rātu sastāvdaļa un oficināla droga daudzās valstīs.

Homeopātijā izmanto žāvētus augļus (Capsicum).

Paprikas augļus lieto pārtikā gan svaigus, gan konservētus un arī

kā garšvielu (maltos sarkanos piparus). Paprika nav ieteicama, ja ir

gremošanas trakta, aknu vai nieru slimības.

Papriku uz Eiropu atvedis Kolumbs un tā ātrā laikā plaši izpla-
tījās. Krievijā papriku sāk audzēt XVII gadsimta sākumā; pirmie rūp-
nieciskie stādījumi izveidoti XIX gadsimta vidū. Izaudzētas daudzas

saldas un sīvas šķirnes. Visvairāk kapsaicīna sīvajās šķirnēs.



Rudā roze.

Islandes ķērpis.

Mellenes un brūklenes.

v

Eiropas segliņš.



Dziedniecības kliņģerītes.

VI

Lielās kreses.

Parastās pupiņas.

Rudens vēlziedes.
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PAROKKOKS — COTINUS COGGYGRIA Scop.

Droga: Parūkkoka lapas — Folia Cotinis (Folia Rhois Colini)
Vasarza|š krūms, retāk koks. Stumbrs 2—3 (5) m augsts, koksne

dzeltena. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, olveidīgas, otrādi olvei-

dīgas vai eliptiskas, s—B5—8 (10) cm garas, gals un pamats ieapaļš,
galā īsa krasi izvirzīta smailīte, mala gluda. Ziedi viendzimuma vai

divdzimumu, aktinomorfi, daudzziedu skarās, kas augļu laikā 15—

20 cm garas. Skarā lielākā daļa ziedu ir vējziedi, t. i., nenes augļus.
Vējziedu kati, kad ziedi noziedējuši, aug garumā un apaug ar garu,

atlikušu oranžsārtu vai zaļganu matiņu segu, tādēļ skara izskatās

spilvaina un augs ļoti dekoratīvs. Auglīgie ziedi apmēram 3 mm dia-

metrā. Kauslapas 5, paliek pie augļa. Vainaglapas 5, zaļgani bālas,

ap 2—3 mm garas. Putekšņlapas 5. Augļlapas 3, sēklotne augšēja.
Augļi 3—5 mm gari, nesimetriski, melngani kauleņi, kuru sulīgais
augļapvalks izžuvis. Skarā nedaudz augļu. (169. att.)

Kultivē kā krāšņumaugu. Reti.

Zied jūnijā, jūlijā. Augli augustā,
septembrī. Savvaļā sastop Kaukāzā,

Krimā, Dienvidukrainā; daudz parūk-
koku sastādīts aizsardzības mežu jos-
lās.

Izmanto lapas. levāc vasarā, jo
rudeni tajās mazāk miecvielu.

Sastāvs. Miecvielas (23—25%; ta-

jās 12—20% tannīnu), brīva gallus-
skābe (3—5%), flavonoīdi miricitrīns

(miricetīna triramnozīds), fustīns; ēte-

riskās eļļas, tajās mircēns (līdz 50%),

a-pinēns (10—11%), kamfēns (8—
9%), linalools, a-terpincols. Stumbros

flavonoīds fizetins.

Lieto kā savelkošu, pretiekaisuma,
antiseptisku, pretasiņošanas līdzekli

(Tanninum v. c), saindējoties ar alka-

loīdiem, smago metālu sālīm; ārīgi
lieto pie rīkles, deguna gļotādas un

smaganu iekaisumiem (1—2% tannīna

šķīdumu ūdenī skalošanai), pie apde-
gumiem, izgulējumiem, čūlām, krūšu

gala ieplaisājumiem, kroniskām ekzē-
mām u. c. Tannīns ir antiseptiskā
Novikovą šķīduma u. c. preparātu sa-

stāvdaļa (lieto sīkāku ādas bojājumu
apstrādei).

Tautas medicīnā lieto pret caureju
(lapu uzlējumu — uz 1 glāzi verdoša

169. att. Parūkkoks — Cotinus cog-
gygria Scop.
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ūdens ņem 1 tējkaroti sausu lapu, nostāvina l/2 stundu, lieto pa
ēdamkarotei 3—4 reizes dienā), pie drudža (mizu uzlējumu); ārīgi
lieto pie izgulējumiem, strutojošām brūcēm, čūlām, augoņiem, {«run-
kuļiem, pie kāju sapampumiem apsaldēšanas gadījumā, pret kāju
svīšanu (lapu uzlējuma apliekamos, kompreses, apmazgāšanai — uz

1 / ūdens ņem 100 g sasmalcinātu lapu; ziedi — sasmalcinātas lapas
sajauktas ar cūku taukiem vai sviestu), pie baltajiem ziediem (lapu
uzlējumu maksts skalošanai).

Parūkkoka lapu darbība ir savelkoša, antiseptiska, pretiekaisuma,
dziedinoša.

PASIFLORA, ORAN2SĀRTĀ — PASSIFLORA INCARNATA L.

Droga: Pasifloras laksti — Herba Passiflorae
Daudzgadīga liāna, lakstaugs. Stumbrs līdz 10 m augsts. Lapas

pamīšus, vienkāršas, trīsstaraini šķeltas vai dalītas, ar pielapēm, mala

zobaina. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, pa vienam vai diviem lapu
žākiēs. Zieda dajas atrodas uz garas zieda ass. Pie zieda pamata
augšlapu vīkals. Ziedgultne plaša, diskveidīga. Kauslapas 5, iekš-

pusē krāsainas, līdzīgas vainaglapām. Vainaglapas 5, gaiši violeti

zilas, starp vainaglapām un putekšņlapām ir 2 gredzenos zilgani vio-
lets bārkstveidīgu ziedlapu vainadziņš. Putekšņlapu daudz, putekšņ-
lapu kātiņi saauguši ap garo zieda asi, tie brīvi tikai pie sēklotnes.

Augļlapas 3, sēklotne uz garas ass — ginofora, drīksnas 3, sārti

brūnas. Augļi sulīgas ēdamas ogas, sēklas ar sēklsedzi.

Audzē telpās kā krāšņumaugu. Reti. Zied no jūlija līdz sep-
tembrim. Dzimtene Ziemeļamerikas dienvidaustrumi.

Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots. Nesatur alkaloidus. Satur kādu sub-

stanci ar nomierinošu darbību.

Lieto pie neirozēm, neiralģijām, pie bezmiega, krampjiem kā cen-

trālo nervu sistēmu nomierinošu un miega līdzekli.

Pasiflorų šķidro ekstraktu — Extractum Passiflorae fluidi lieto

pa 20—30 pilieniem 2—3 reizes dienā. Kontrindicēts pie stenokardi-

jas, miokardą infarkta, aterosklerozes.

Homeopātijā izmanto svaigus lakstus (Passiflora); ievāc, kad

ziedi pumpurā.
Oranžsārtā pasiflora atvesta no Amerikas 1605. gadā Itālijā kā

dāvana pāvestam, tā ir pirmā no pasiflorām, kuru Eiropā sāk au-

dzēt. No Itālijas pasifloras izplatījās citās Eiropas zemēs. Vēlāk at-

veda arī citas pasiflorų sugas, piemēram, 1699. gadā ievesta zil-

ganā pasiflora — Passiflora coerulea L., kuru tagad visbiežāk

audzē. To audzē arī mūsu republikā (vasarā laukā dienvidpusē pie
ēku sienām). Pasifloras aklimatizētas Melnās jūras piekrastes apga-
balos. Tās ir nozīmīgs ārstniecības līdzeklis mūsdienu medicīnā.

PASTiNAKI — PASTINACA L.

Divgadīgi, retumis viengadīgi lakstaugi. Sakne resna, vārpstvei-
dīga, dzeltenīga. Stumbrs šķautnains. Lapas pamīšus, vienkart plūk-
snaini dalītas, mala zobaina. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, saliktos

čemuros. Vīkala un vīkaliņa nav. Kauslapas 5, kausa zobiņi nema-

nāmi. Vainaglapas 5, apmēram 1,5 mm garas, dzeltenas. Putekšņla-
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pas 5. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja, irbuļi 2. Auglis — plati elip-
tisks, 5 —7 mm garš skaldauglis. Pirmajā gadā no sēklas izaug sakne

un lapu rozete, otrajā gadā augs zied un nes augļus.

Dārza pastinaki — Pastinaca sativa L.

Drogas: Pastinaku saknes — Radix Pastinacae

Pastinaku augļi — Fructus Pastinacae

Pastinaku lapas (laksti) — Folia (Herba) Pastinacae

Saknes sulīgas, saldenas, ēdamas, atgādina burkānu saknes, bet

aromātiskākas. Stumbrs 80—120 (200) cm garš. Kultivē kā pārtikas
augu. Reti. Saknes saglabājas augsnē visu ziemu neizsalušas. Z"i e d

jūnijā, jūlijā.
Izmanto saknes, augļus, lapas, lakstus. Saknes ievāc rudenī vai

pavasarī. Lapas un lakstus ievāc ziedu laikā.

Sastāvs. Augļos ēteriskās eļļas (1,5—3,6%); furokumarīni (0.6—

1,5%) bergaptēns, ksantotoksīns, ksantotoksols, sfondīns, imperatorīns,

alloimperatorīns, izopimpinellīns, pastinacīns, flavonoīdi pasternozīds,

dezglikopasternozīds, hiperozīds, rutīns v. c, taukas eļļas (ap 10%),

tajās sviestskābes, heptilskābes un kapronskābes glicerīdi. Lapās ne-

daudz ēteriskās eļļas, furokumarīni, karotini (2,4—12,2 mg%), folij -

skābe, tiamīns, riboflavīns, askorbīnskābe (9,5—10,8 mg%). Saknēs

ēteriskās eļļas (0,7—3,5%), cukuri (8—10,6%) galaktoze, mannoze,

arabinoze, ksiloze, fruktoze, ramnoze, saharoze, ciete, uronskābe, pek-
tīnvielas (7,5%), taukvielas, minerālvielas (vairāk kā burkānos —

kālijs 342 mg%, burkānos 161 mg%, fosfors 69 mg%, burkānos

39 mg%), karotini, tiamīns, riboflavīns, askorbīnskābe (5—40 mg%).
Dažās Amerikas pastinaku varietātes atrasts miristicīns ar izteiktu an-

tiseptisku aktivitāti.

Lieto pie vitiligo, matu perēkļainas izkrišanas (Beroxanum), pie
koronāras nepietiekamības, lai aizkavētu stenokardijas lēkmes (Pas-

tinacinutn); gremošanas, ēstgribas uzlabošanai, pie kolikām, kā diu-

rētisku un sāpes remdinošu līdzekli pie nierakmeņiem, tūskām (sakņu,
augļu, lapu vai lakstu uzlējumu vai novārījumu lieto Bulgārijā un

citās aizrobežas zemēs).
Tautas medicīnā lieto ēstgribas un gremošanas uzlabošanai, pie

gremošanas trakta kolikām, sāpēm (lakstu uzlējumu, sakņu novārī-

jumu), kā tonizējošu līdzekli, pie organisma spēku apsīkuma (2 ēdam-

karotes svaigu sakņu sajauc ar 3 ēdamkarotēm cukura, uzlej 1 glāzi
ūdens, pavāra 10—15 minūtes, ļauj siltumā 8 stundas stāvēt, lieto

pa ēdamkarotei 4 reizes dienā V 2stundu pirms ēšanas), pie nieru

slimībām, tūskām (uz 2 glāzēm verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti
lakstu, pakarsē slēgtā traukā 10 minūtes, ļauj 2 stundas stāvēt, lieto

pa
XU glāzei 3 reizes dienā 20 minūtes pirms ēšanas 1 nedēļu, pa

74 glāzei — otru nedēļu), pie elpas ceļu iekaisumiem saaukstēšanās

gadījumā, pret klepu, drudzi, kā dzimumsfēras stimulantu (uz 1 glāzi
verdoša ūdens ņem 1 tējkaroti sasmalcinātu sakņu, pavāra 10—15 mi-

nūtes, lieto pa 1 ēdamkarotei 4—6 reizes dienā), pie halucinācijām,
sliktas omas (lakstu vai sakņu tinktūru).

Pastinacinum lieto 2—4 nedēļas pa 1 tabletei (0,02 g) 2—3 reizes
dienā (samazinās sāpes, stenokardijas lēkmes izzūd vai kļūst retākas

pēc 2—5 dienām; pie neirozēm ārstniecisko efektu novēro drīz pēc
preparāta ieņemšanas).
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Beroxanum atļauts lietot tikai ārsta rūpīgā uzraudzībā (lieto vien-

laikus iekšķīgi un ārīgi pēc shēmas, kas atkarīga no individuālas pa-
nesības). Kontrindicēts pie hipertoniskās slimības, tuberkulozes, tireo-

toksikozes, nieru, aknu, sirds un asiņu slimībām, pie centrālās nervu

sistēmas slimībām.

Meža pastinaki — Pastinaca silvestris Gars.

Saknes sausas, koksnainas. Stumbrs 40—120 cm garš. (170. att.)

Aug sausās vietās, ceļmalas, pļavās, pakalnos, grāvjmalās. Diez-

gan bieži. Zied no jūnija līdz augustam.
Izmanto saknes.

Sastāvs. Augļos ēteriskās eļļas, tajās furokumarīni, taukas eļļas,
saponīni; alkaloīdi (lapās, ziedos). Saknēs ogļhidrāti (saharoze, gli-
koze v. c.), pektinvielas. Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie galvas sāpēm, nervozitātes, bezmiega,
pie tūskām, nieru akmeņiem, ēstgribas un gremošanas veicināšanai

(uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti sakņu, pavāra, ļauj
I—2 stundas stāvēt, lieto pa V 2glāzei pirms ēšanas); ārīgi lieto pie
reimatiskām sāpēm (saplaucē verdošā ūdenī 3—4 ēdamkarotes sakņu,
ieliek marles maisiņā un uzliek sāpīgajai vietai).

Pastinaku darbība ir tonizējoša, nomierinoša, sāpes remdinoša,
diurētiska, spazmolītiska (pastinacīna u. c. furokumarīnu), to ietekmē

paplašinās asinsvadi, pazeminās asinsspiediens, pierimst klepus, uzla-

bojas ēstgriba, gremošana; bergaptēna ietekmē asinsvadi sašaurinās;

pastinaku furokumarīni sensibilizē ādu pret gaismas iedarbību, sti-

mulē pigmenta melaniną veidošanos, ja ādu apstaro ar ultravioleta-

jiem stariem.

ievācot pastinaku drogas, jāievēro piesardzība, jo saules apspīdē-
tajās vietās, pēc ādas (roku v. c.) saskares ar pastinakiem var pa-
rādīties iekaisums, ko izraisa furokumarīni un citas vielas pastinaku
ēteriskajās eļļās. Adas iekaisumu (dermatitu) parasti novēro blon-

diem cilvēkiem.

Pastinakus Eiropas zemēs pazīst no VIII gadsimta beigām, un

kamēr vēl nepazina un nekultivēja kartupeļus, tos daudz audzēja pār-
tikai un lopbarībai.

PĀTAINES, DZIEDNIECĪBAS — BETONICA OFFICINALIS L.

(Stachys officinalis (L.) Trev.)

Droga: Pātaiņu laksti — Herba Betonicae

Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi īsi, resni. Stumbrs parasti bez

zarains, 50—60 cm augsts, četršķautnains, ar matiņiem. Lapas vien-

kāršas, veselas, 4—12 cm garas, 1,8—5 (8) cm platas, gareni olvei-

dīgas, ar matiņiem, pamats sirdsveidīgs, gals strups, mala strupi un

rupji zobaina, piezemēs lapas ar (3) 7—15 (30) cm gariem kātiem,

uz stumbra parasti 2 pretēju, mazāku lapu pāri ar īsākiem kātiem.

Ziedi divdzimumu, zigomorfi, tuvos pušķos stumbra galotnē (170.
att.). Kauslapas 5, saaugušas, kausa zobiņi gandrīz vienādi, ar mati-

ņiem. Vainaglapas 5, saaugušas, purpursārtas, vainags līdz 2 cm

garš, divlūpains, augšlūpa taisna, sekli divdaivaina, vainaga stobriņš

iekšpusē bez matiņu gredzena, apakšlūpa trīsdaivaina. Putekšņlapas 4.

Augļlapas 2, sēklotne augšēja, drīksna divžuburaina. Auglis — četru

kailu, trīsšķautnainu riekstiņu skaldauglis.
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170. att. Meža pastinaki — Pastinaca silvestris

Gars. ar augli (pa kreisi), dziedniecības pātai-
nes — Betonica officinalis L. ar ziedu (pa labi).

Aug pļavās, mežos, krūmājos. Ne bieži. Zied no jūnija līdz

septembrim.
Izmanto ziedošus lakstus un saknes, kuras ievāc rudenī vai pa-

vasarī.

Sastāvs. Betaīni betonicīns, stahidrīns, holīns, turicīns, ēteriskās

eļļas, rūgtvielas, miecvielas. Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie elpas ceļu iekaisumiem, klepus, plaušu
tuberkulozes un asiņošanas, pie astmas, migrēnas, aterosklerozes, hi-

pertonijas, pie neirozēm, ģīboņiem, miegainības, paralīzēm, pie aknu

slimībām, pie kuņģa iekaisumiem, kolikām, meteorisma (uzlējumam
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uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 2—3 ēdamkarotes lakstu, ļauj pāris
stundu ievilkties, lieto pa ēdamkarotei 3—4 reizes dienā; pulveri lieto

pa I—31 —3 g 3—4 reizes dienā), pie caurejas (sakņu uzlējumu mazās

devās), kā vemšanas līdzekli (sakņu uzlējumu lielās devās), pie tūs-

kām, podagras, reimatisma (lakstu uzlējumu vai sulu kopā ar me-

dus ūdeni 3 reizes dienā pa tējkarotei); ārīgi lieto pie skrofulozes,
varikozām čūlām (lakstu uzlējuma apliekamos, vannas), pie struto-

jošām, ilgi nedzīstošām brūcēm, kā labu līdzekli pret kāju svī-

šanu (apliekamos, vannas — uz 3 / verdoša ūdens ņem 300 g lakstu,

vannas temperatūra 36—38°), pie galvas sāpēm, kroniskām iesnām

(šņauc sausu sasmalcinātu lapu pulveri).
Inf. (dcc.) herb. (rad.) Betonicae 6,0 (10,0)—200,0 lieto pa ēdam-

karotei 3 reizes dienā.

Pātaines sekmē bronhu sekrēciju, pašķidrina gļotas, sekmē atda-

līšanos, paaugstina gremošanas dziedzeru darbību, pazemina asins-

spiedienu, tās ir žultsdzinējs, sāpes remdinošs, nomierinošs, antisep-
tisks līdzeklis.

XVII, XVIII gadsimtā tās bija ļoti populārs ārstniecības augs —

nebija gandrīz nevienas zāļu tējas, kurās nebūtu pātaines. Plaši iz-

slavēts ārstniecības augs tās bija viduslaikos. Pēc Pilnija ziņām augu

sauc vettonica, to dziedniecībā pirmie sākuši izmantot vetoņi, kas

dzīvoja Pireneju piekājē.

PATRINIJA, VIDĒJĀ — PATRINIA INTERMEDIA Roem. et Schult.

Droga: Patriniju saknes un sakneņi — Radix et rhizoma Patriniae

Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi īsi, tumši brūni, žuburaini. Stum-

bri 30—50 cm augsti, parasti vairāki, bet bez zariem, ar retiem īsiem

matiņiem. Lapas pretējas, 2—5 pāri, plātne dziļi plūksnaini dalīta

zobainās plūksnās, 4—15 cm gara, 2—5 cm plata, piezemēs
lapas kātainas, citas —

sēdošas. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi,
daudzzicdainās, vairogiem līdzīgās skarās stumbra galotnē. Kausla-

pas 5, saaugušas ar sēklotni, redzamas kā tikko manāmi zobiņi. Vai-

naglapas 5, vainags 4—6 mm garš, zvanveidīgs vai gandrīz riteņ-
veidīgs. Putekšņlapas parasti 4. Augļlapas 3, sēklotne apakšēja. Augļi
spārnaini riekstiņi, augļa spārnus veido saaugušās pieziedlapas.

Audzē botāniskajos dārzos. Reti. Zied jūnijā, jūlijā. Dzimtene

Altaji, Rietumsibīrijas dienviddaļa, Tjanšans, Semirečje.
Izmanto saknes un sakneņus.
Sastāvs. Triterpēnsaponīni (13%) patrinozīds D (50%; oleanol-

skābe -f- 4 glikozes + 2 ksilozes + ramnoze), patrizīds A (cleanol-
skābe 4- glikoze, ksiloze), patrinozīdi C, E; alkaloīdi (saknēs līdz

0,4%; alkaloīdi ir ari sēklās), miecvielas. Lakstos kālija nitrāts, gļot-

vielas, miecvielas.

Lieto pie paaugstinātas uzbudinātības, sirds neirozēm, bezmiega.
Tautas medicīnā lieto pie galvas sāpēm, aizdusas, dzeltenās kaites,

pie gastroenterītiem, aknu sāpēm, pie plaušu tuberkulozes, skrofulo-

zes (bērniem).
Patriniju sakņu un sakneņu uzlējumu — Infusum radix Patriniae

10,0—200,0 lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā, patriniju tinktūru —

Tinctura Patriniae lieto pa 20 pilieniem 3 reizes dienā. Patriniju tin-

ktūru līdzīgās daļās ar maijpuķīšu vai baldriāna tinktūru lieto pa
15—20 pilieniem 3 reizes dienā.

Pēc sedatīvās un nervu sistēmu un sirds darbību regulējošās
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ietekmes patriniju preparāti līdzīgi baldriāna preparātiem, bet div-
reiz aktīvāki. Patriniju sakneņiem nav baldriāna smaržas. Patrinozī-
dam un citiem saponīniem ir izteikta hemolītiska un vietēji kairinoša

darbība, no 1949. gada atļauts lietot baldriāna vietā.

PAULĪNIJA, GVARĀNA — PAULLINIA CUPANA Kunth

Droga: Paulīnijas sēklas — Semen Paullinii

Liāna. Lapas pamīšus, nepāra plūksnainas. Ziedi divdzimumu, zi-

gomorfi, dzeltenīgi balti.

Aug Amazones krastos, Venecuēlā.

Izmanto sēklas.

Sastāvs. Kofeīns (4—C%), teobromīns, katehīni, ciete, taukas ejļas,
saponīni.

Lieto kā tonizējošu līdzekli, pie migrēnas un citām asinsvadu spaz-
mām, pie nervozitātes, dispepsijas, zarnu trakta iekaisumiem.

Gvarāna pastu —
Pasta Guarana gatavo no grauzdētām pulverī

saberztām sēklām, kuras sajauc ar ūdeni biezā masā un izžāvē. Gua-

ranae lieto pa 1 pulverim (0,5) 3 reizes dienā. Gatavu sēklu pastu
(Guarana) izmanto arī homeopātijā.

PAVIRZĀS — ANAGALLIS L.

Viengadīgi lakstaugi. Stumbrs četršķautnains, pacils vai gulošs,
B—3o cm garš, zarains. Lapas pretējas (retumis pa 3 mieturī), 0,6 —

1,5 cm garas, 0,2—0,8 cm platas, olveidīgas vai gareni olveidīgas.
apakšpusē ar melniem dziedzeriem. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi.

pa vienam garā kātā lapu žākiēs. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, vai-

nags riteņveidīgs, ap 5 mm garš. Putekšņlapas 5. Auglapas 5, sēk-

lotne augšēja. Auglis līdz 4 mm gara pogaļa.
Izmanto ziedošus lakstus.

Tīrumu pavirzās — Anagallis arvensis L.

Droga: Tīrumu pavirzu laksti — Herba Anagallidis arvensis

Ziedi sarkani vai ķieģeļsarkani, gar vainaglapu malām īsi dzie-

dzermatiņi. (171. att.)
Sastāvs. Saponīni, glikozīds ciklamīns, primverāze, miecvielas, rūgt-

vielas, fitosterīni.

Lieto tautas medicīnā pie tūskām, nierakmeņiem, pie nieru iekaisu-

miem, aknu slimībām, pie dzeltenās kaites, hemoroīdiem (uz 1 glāzi
verdoša ūdens ņem V 2 tējkaroti sausu lakstu, ļauj 10 minūtes

ievilkties, atdzisušu, izkāstu lieto pa 2 ēdamkarotēm 3 vai 4 reizes

dienā; pulveri lieto pa 1,5 g 4 reizes dienā), pie plaušu tuberkulozes, aiz-

dusas; pie dažādām psihiskām saslimšanām, garīgas depresijas, pie
nervozitātes (kopā ar baldriānu), epilepsijas, kā asinstīrītāju līdzekli

pie kroniskām ādas slimībām, ādas niezes (lakstu uzlējumu), pie
acu slimībām, it īpaši kataraktas (svaigu lakstu sulu ar medu); ārīgi
lieto pie ilgi nedzīstošām brūcēm, strutojošām čūlām (apkaisa ar lapu
pulveri), pie sāpīgiem ādas iekaisumiem (2—3 ēdamkarotes svaigu
lakstu saplaucē verdošā ūdenī, ieliek marles maisiņā un uzliek sāpī-
gajai vietai), kārpu nodzīšanai, senāk lietoja pie traku dzīvnieku ko-

dumiem (kodumam uzlika sasmalcinātu augu).
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Zilās pavirzās — Anagallis coerulea Schrb.

Droga: Zilo pavirzu laksti — Herba Anagallidis coeruleae

Ziedi zili, vainaglapu mala bez dziedzeriem.

Sastāvs. Saponīni. Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā kā diurētisku līdzekli.

Pavirzu darbība ir diurētiska, laksatīva, sviedrējoša, sāpes remdi-

noša, nomierinoša, dziedinoša. Lielās devās izraisa čūlas, vātis, caur-

eju, drudzi.

PELARGONIJAS, RO2U — PELARGONIUM ROSEUM Willd.

Droga: Pelargoniju laksti — Herba Pelargonii
Puskrūms, stumbrs stāvs vai pacils, 1,5—2 m augsts, ar vienkār-

šiem gariem matiņiem un īsiem dziedzermatiņiem. Lapas pamīšus,
vienkāršas, staraini šķeltas vai dalītas, 4—5 cm garas, 5,5 —7,5 cm

platas, kāts 3—B cm garš. Pielapes plēvainas, brūnganas. Ziedi

divdzimumu, zigomorfi, pa 2—12 uz īsa kāta vienkāršos čemuros

lapu žākiēs. Ziedkopas kāts B—l3 cm garš. Pie ziedkopas pamata
brūnganas pieziedlapas ar plēvainu apmali. Kauslapas 5. Vainagla-
pas 5, gaiši rožainas, ar tumšākām dzīsliņām, ap 2 cm garas, nevie-

nāda garuma un platuma — 2 augšējās platākas nekā 3 apakšējās.
Ziedu kātā zem augšējās (pašas platākās) kauslapas ir maisveidīgs

171. att. Tīrumu pavirzas — Anagallis arvensis L. (pa kreisi), rožu

pelargoniju — Pelargonium roseum Willd. lapa un ziedi (pa labi).
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paplašinājums ar nektāru. Putekšņlapas 10; putekšņlapu kātiņi ap-
mēram lidz pusei saauguši un apņem sēklotni; daĮa putekšnīcu redu-

cējušās. Aug|lapas 5, sēklotne augšēja. Auglis pogāja, saskaldās 5

skaldeņos. (171. att.)
Audzē telpās kā krāšņuma augu. Rūpnieciskiem nolūkiem kā

svarīgu ēterisko e||u augu kultivē Melnās jūras piekrastē, Adžarijā,
Armēnijā. Zied telpās visu gadu.

Izmanto lakstus.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas (lapās 0,13—1,35%), tajās /-citronellols

(55%), linalools (5,5%), geraniols (1%), mentons, seskviterpēni, ses-

kviterpēnu spirti, pelargonskābe, izosviestskābe, izovaleriānskābe; miec-

vielas (lakstos 11%). Ziedos pelargonīnhlorīds (biozīds) un citas

krāsvielas, saknēs miecvielas (8—13%).
Lieto zāļu aromatizācijai pelargoniju eļļu — Oleurn Pelargonii

(Oleurn Geranii).
Pelargoniju eļļu (rožu jeb ģerāniju eļļu) plaši izmanto par-

fimērijas un ziepju rūpniecībā. Saulainā laikā ievāktajās drogās ir

15—20% vairāk ēterisko eļļu nekā lietainā laikā vāktajās.

PELAŠĶI — ACHILLEA L.

Daudzgadīgi lakstaugi. Stumbrs 15—50 (80) cm garš. Lapas sē-

došas, pamīšus visgarām stumbram; rozetē kātainas. Lapas plātne
vairākkārt plūksnaini dalīta, pēdējās pakāpes plūksnas 0,5—0,1 cm

platas. Ziedi kurvīšos, tie vairogiem vai skarām līdzīgās kopās. Vī-

kala lapas vairākās rindās jumstiņveidīgi, zaļganas, ar brūnganu ap-
mali. Kurvīša gultne doba, izcilnēta, ar plēkšņlapiņām. Kurvīša ār-

malā 5 balti vai violeti iesārti sievišķi mēlziedi, apmale ar 3 zobi-

ņiem, vidū — pelēcīgi balti divdzimumu stobrziedi. Kauslapu nav.

Vainaglapas 3 vai 5. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne apak-
šēja. Auglis sēklenis.

Dižie pelašķi — Achillea nobilis L.

Droga: Dižo pelašķu laksti — Herba Millefolii nobilis

Lapas 2,5—5 cm garas, ap 2 cm platas, lapas ass ar spārnu.
Ziedu kurvīši ap 0,3 cm plati, mēlziedi 0,1—0,2 cm plati (platāki
nekā gari).

Aug saulainos pakalnos, ceļmalas, nezālienēs. Ļoti reti. Kultivē
kā ārstniecības augu. Reti. Zied no jūnija līdz oktobrim.

Parastie pelašķi — Achillea millefolium L.

Drogas: Pelašķu laksti — Herba Millefolii
Pelašķu ziedi —

Flores Millefolii

Pelašķu lapas — Folia Millefolii
Lapas līdz 10 cm garas, 6 cm platas, lapas ass bez spārna vai

spārns tikai lapas galotnes daļā. Ziedu kurvīši 0,5 cm gari, 0,4—

0,6 cm plati, mēlziedi tikpat gari cik plati (sk. attēlu 490. lpp.).

Aug pļavās, ceļmalas, laukos, mežos, krūmājos. Ļoti bieži. Zied

no jūnija lidz oktobrim. (Sk. IV krāsaino tabulu.)
Izmanto ziedu laikā ievāktos ziedu kurvīšus un lapas vai arī

tikai ziedu kurvīšus vai lapas, kad pēdējās pilnīgi attīstījušās, bet

augs vēl nezied. Žāvē atklātā vietā ena vai arī telpā, ko labi var
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vēdināt. Izžuvušajā drogā lapām jābūt pelēkza|ā
krasa, ziediem — pelēki baltiem vai gaiši violetiem.

Sastāvs. Lapās 4-hidroksiprolīnbetaīns (identisks
alkaloidam betonicīnam, kādreiz dēvēja par rūgt-
vielu ahileīnu), alkaloīds ahiceīns, /-stahidrīns; lak-

stos millefolīds, ēteriskās eļļas (0,8%), tajās proazu-
lēns (no tā iegūst hamazulēnu), d-a-pinēns, jJ-pi-
nēns, /-borneols, /-kampars, tujons, cineols (8—

10%), kariofillēns, seskviterpēns ahillīns (leikomi-
zīna izomērs), acetilbalhinolīds, spirts Ci oH|BO

(20%); skudrskābe, etiķskābe, izovaleriānskābe,

miecvielas, inulins, sveķi, asparagīns, karotini, fil-

lohinons, minerālvielas — dzelzs, hroms, varš,

mangāns, samērā daudz alumīnijs u. c. Fitoncīdi.

Pretaudzēju aktivitāte.

Lieto pret dzemdes asiņošanu (kuras cēlonis

iekaisumi, fibromiomas), pie plaušu, gremošanas
trakta asiņošanām, pie hemoroidālas asiņošanas,

gremošanas un ēstgribas uzlabošanai, pie noslieces

uz stenokardiju un kuņģa spazmām, pie kroniska

gastrīta un čūlas slimībām.

Tautas medicīnā lieto pie ķuņģa čūlas, gremo-
šanas traucējumiem, spazmām, caurejas, pie meteo-

risma, ēstgribas uzlabošanai, pie hlorozes (bālum-

kaites), pie plaušu tuberkulozes organisma vispā-

rējai spēcināšanai (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
1 ēdamkaroti drogas, ļauj slēgtā traukā 1 stundu

ievilkties, lieto pa ēdamkarotei 3—4 reizes dienā;

svaigu sulu ar medu lieto pa 1 tējkarotei 3 reizes

dienā), pret klepu (uzlējumu vai novārījumu — uz

1 glāzi ūdens ņem 10 g lakstu, pavāra 10 minūtes,
ļauj padzist, lieto siltenu pa 1 ēdamkarotei 3—

4 reizes dienā), pie pārliekas menstruālas asiņoša-
nas un sāpēm (uzlējumu pa V 2 glāzei vai

sulu pa I—2 ēdamkarotēm vairākas reizes dienā

vai ekstraktu — uz V 2 glāzi degvīna ņem 10 g lakstu, ļauj
nedēļu stāvēt, lieto pa 40—50 pilieniem 3 reizes dienā), pie urīnpūšļa
iekaisuma, pret patvaļīgu urinēšanu naktī, polūcijām, pie nieru sli-

mībām, nierakmeņiem (uzlējumu), pie aknu slimībām (svaigu lapu
sulu ar medu pa tējkarotei dienā), kā asinstīrītāju līdzekli pie kro-

niskiem ādas izsitumiem, piena sekrēcijas veicināšanai, pret «krustu

sāpēm», galvas sāpēm, pie «sirds klauvēm», histērijas, bezmiega, pret
astmu, kā sviedrēšanas līdzekli saaukstēšanās gadījumā, pie malāri-

jas; ārīgi lieto pie brūču, deguna, zobu asiņošanas (uzlējumu ap-
liekamiem, apmazgāšanai — uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdam-

karoti drogas), pie ieilgušām strutojošām brūcēm, čūlām (uzliek

svaigas sasmalcinātas lapas vai apziež ar lapu sulu, uzliek ziedi,
lakstu uzlējuma kompreses), pie mutes dobuma gļotādas iekaisumiem

(uzlējumu skalošanai — uz P/2 glāzi verdoša ūdens ņem 2 ēdamka-

rotes lakstu, ļauj 1 stundu slēgtā traukā ievilkties; šādu uzlējumu
lieto arī kompresēm, klizmām, sēdvannām u. c. ārīgi), pret mutes
netīkamu smaku, vispārējai organisma spēcināšanai (vannas), sejas
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ādas kopšanai (mazgā seju pelašķu tējā — āda kļūst samtaini maiga),
pie kašķa, zvīņedes (vannas), pie sāpīgiem ādas iekaisumiem (3—
4 ēdamkarotes svaigu vai žāvētu lakstu saplaucē verdošā ūdenī,
ieliek auduma maisiņā un uzliek sāpīgajai vietai), pie hemoroīdiem

(sēdvannas).
Pelašķu lakstu uzlējumu — īnfusutn hcrbae Millefolii 15,0—

200,0 lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā V 2stundu pirms ēšanas

(pret asiņošanu, kā tonizējošu līdzekli, ēstgribas veicināšanai), lak-
stu ekstraktu — Extractum herbae Millefolii fluidi lieto pa 40—50

pilieniem.
Pret asiņošanu bieži vien pelašķu ekstraktu lieto kopā ar nātru

ekstraktu.

Pie kroniska gastrīta, čūlas slimībām lieto novārījumu — uz

250 g ūdens ņem 10—20 g ziedu, pavāra s—lo5—10 minūtes slēgtā traukā,
lieto pa V 2glāzei 3 reizes dienā 10—15 minūtes pirms ēšanas; pie
kroniska gastrīta lieto 5% šķīdumu, pie čūlas slimībām 10% šķī-
dumu 25—30 dienas, ievērojot atbilstošu diētu (V. Ščepctkovs, A. Je-

remenko).
Pie noslieces uz stenokardiju, pie kuņģa spazmām lieto pa 20 pi-

lieniem tinktūru pirms ēšanas; ārstnieciskais efekts izpaužas pēc ilgā-
kas lietošanas, bet ir noturīgs (S. Tomiļins).

Pelašķu laksti ir prethemoroidālo, ēstgribas un kuņģa tēju sa-

stāvdaļa.
Ekstraktu izvelk 40° spirtā. Kuņģa sekrēciju vairāk sekmē spirta

ekstrakts; pie kuņģa slimībām ar hipersekrēciju labāku efektu sasniedz

ar ūdens izvilkumu. Preparātu iedarbība samērā īslaicīga; pēcdar-
bību nenovēro (N. Krivcova).

Pelašķiem ir izteikta pretasiņošanas (tie sašaurina asinsvadus,
sekmē asins recēšanu, nerada trombozes), kā ari pretiekaisumu, dzie-

dinoša, baktericīda, sāpes remdinoša, savelkoša, spazmolītiska darbība,

to ietekmē palielinās dzemdes muskulatūras saraušanās, uzlabojas
ēstgriba, sviedru un piena dziedzeru sekrēcija.

Ilgstoši un lielās devās lietojot, var rasties ādas izsitumi, galvas
reiboņi.

Homeopātijā izmanto svaigus, ziedošus lakstus (Milleļolium).
Pelašķi ir viens no populārākajiem ārstniecības augiem daudzu

tautu medicīnā, kuru lieto kopš sirmas senatnes, tos minējis Hipo-
krals, Galēns, Avicenna u. c. Tos gadsimtiem izmantojuši cilvēki kā

efektīvu līdzekli pret asiņošanām, brūču dziedināšanai, ēstgribas un

gremošanas uzlabošanai. Dažās zemēs no pelašķiem iegūst azulēnu.

PEĻUZĀLES, LANCETLAPU — THERMOPSIS LANCEOLATA R. Br.

Drogas: Pcluzālu laksti — Herba Thermopsidis

Peļuzāju sēklas — Semen Thermopsidis

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs stāvs, maz zarains, 10—40 cm

garš, līdz ziedēšanai ar piegulošiem, pēc noziedēšanas ar atstāvo-

šiem matiņiem. Lapas pamīšus, trīsstaraini saliktas, lapiņas plati lan-

cetiskas vai gareni eliptiskas, 3—6 cm garas, ar 0,4—0,7 (1) cm

gariem kātiem, mala gluda, gals īsi smails vai strupš, pamats ķīļvei-
dīgs, lapiņu virspuse gandrīz kaila, apakšpuse ar blīvu matiņu segu.

Pielapes olveidīgi lancetiskas. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, 5—

17 cm garā ziedkopā galotnes lapu žākiēs, pušķos 2—6 ziedi, pie
katra pušķa 3 (2) pieziedlapas. Kauslapas 5, kauss divlūpains.
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172. att. Lancetlapu peļuzāles —

Thermopsis lanceolata L.

Vainaglapas 5, vainags tauriņ-

veidīgs, dzeltens. Putekšņlapas
10, visas brīvas. Augļlapa 1,
sēklotne augšēja. Auglis 5—

6 cm gara pāksts. (172. att.)
Audzē botāniskajos dārzos.

Zied jūnijā, jūlijā. Savvaļā
Kazahijas un Dienvidsibīrijas
stepes un meža stepes zonā.

Izmanto ziedošus lakstus un

sēklas.

Sastāvs. Lakstos alkaloīdi

(1—2,5%) termopsīns, homoter-

mopsīns, metilcitizīns, citizīns,

pahikarpīns (rf-sparteīns), ana-

girīns; termopsilancīnēsteris
(šķeļas fenolkarbonskābē un gli-
koze), saponīni; miecvielas;

gļotvielas, sveķi; ēteriskās eļļas;
askorbīnskābe (285 mg%). Sēk-

lās alkaloīdi (2—3%), galveno-
kārt citizīns

Insekticīds augs. Indīgs.
Lieto kā atklepošanas līdzekli

(lakstu uzlējumu), elpošanas
uzbudināšanai pēc operācijām,
traumām, jaundzimušo asfik-

sijas, pie saindēšanās ar tvana

gāzi, morfīnu un citām intoksikācijām, ja nav traucēti refleksi

(ja refleksu vairs nav, citizīnu nav nozīmes lietot), pie šoka,
kollapsa stāvokļa, pie nomāktas elpošanas un asinsrites, slimojot
aT~ infekcijas slimībām (lieto Cytitonum), pie obliterējošā en-

darterīta, dzemdību stimulācijai, dzemdes involūcijas veicināšanai, pie
penfēro asinsvadu spazmām, pie ganglionītiem, miopātijām (lieto
Pachycarpinum), lai atradinātu no smēķēšanas (Tabexum).

Tautas medicīnā lieto pie elpas ceļu iekaisumiem, bronhīta, gripas,
drudža, pie galvas sāpēm, kuņģa atonijas, zarnu parazītu izdzīšanai.

Peļuzāļu sauso ekstraktu — Extractum Thermopsidis siccum pie-
augušie lieto pa 1 tabletei (0,05 g) 2—3 reizes dienā; uzlējumu —

Infusum herbae Thermopsidis (0,6 : 180,0) pa 1 ēdamkarotei 3—4 rei-

zes dienā (pret klepu), 3 gadus vecam bērnam uzlējumu 0,2:100,0
dod pa 1 tējkarotei 3 reizes dienā.

Cytitonum parasti ievada vēnā vai muskulī, augstākā vienreizējā
deva 1 ml; Pachycarpinum lieto iekšķīgi pa 0,05—0,1 g 2—3 reizes

dienā (augstākā vienreizējā deva pieaugušam 0,2 g, diennakts 0,6 g)
vai injicē muskulī 2—5 ml 3% šķīdumu (augstākā diennakts deva

0,45 g jeb 15 ml 3% šķīduma). Pahikarpīns dabūjams tikai ar ārsta
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recepti, tas kontrindicēts pie nieru un aknu slimībām, stenokardijas,
izteiktiem sirds darbības traucējumiem, grūtniecēm (sk. soforas).

Tabexum (izgatavo Bulgārijas Tautas Republikā) lieto pa 1 tabletei

5 reizes dienā sākumā, vēlāk devu samazina līdz 1 vai 2 tabletēm

dienā; smēķētājam tās rada riebumu pret tabaku. Lietojamas tikai

ārsta uzraudzībā.

Citizīns ir Pectolum un Cothermops sastāvdaļa, tos lieto pie
klepus (satur peļuzāju sauso ekstraktu 0,01 g un citus komponentus)
pa 1 tabletei 2—3 reizes dienā (pieaudzis).

Peļuzāju alkaloidu darbība ir dažāda. Citizīns spēcīgi uzbudina

elpošanas centru, paaugstina arteriālo asinsspiedienu. Tāda pati ir

metilcitizīna darbība tikai 10—12 reizes vājāka. Pahikarpins bloķē

parasimpātiskos ganglijus, pastiprina dzemdes muskulatūras kontral<-

cijas, cel dzemdes muskulatūras tonusu, nepaaugstina asinsspiedienu.
Anagirins pēc darbības līdzīgs citizīnam un nikotīnam (izmēģinājumi
ar dzīvniekiem), tam piemīt arī kurārei līdzīga darbība. Peļuzāju
lakstu preparāti pastiprina bronhu dziedzeru sekrēciju, padziļina elpo-
šanu, pie mums ar tiem aizvieto importēto ipekakuānu un senegu.
Lielās devās izraisa vemšanu, kairina kuņģa gļotādu.

Saindējoties ar peļuzālēm rodas nemiers, elpa kļūst ātra un dziļa,
parādās stipra siekalošanās, vemšana, cianoze, apstājas elpošana.
Peļuzāļu laksti ir spēcīgs insekticīds augs (kontaktinde).

PEONIJAS — PAEONIA L

Daudzgadīgi lakstaugi. Stumbri 50—100 cm gari. Sakneņi resni,
suiīgi, gumveidigi. Lapas pamīšus, plūksnaini šķeltas vai dalītas. Ziedi

divdzimumu, aktinomorfi, pa vienam stumbru galotnē, retumis pa divi

trīs. Kauslapas 5, nevienādas, paliek pie augļa. Vainaglapas 5 vai 7.

Putekšņlapu daudz. Augļlapas (2) 3 vai 5, sēklotnes augšējas. Auglis
someņu kopauglis.

Dziedniecības peonijas — Paeonia officinalis L.

Drogas: Peoniju saknes — Radix Paeoniae

Peoniju ziedi — Flores Paenoniae

Peoniju sēklas — Semen Paeoniae

Lapas 15—20 cm garas un platas. Vainaglapu kultivētajām kupl-
ziedainajām formām daudz, tās purpursārtas, rožainas vai baltas. Me-

dicīnā izmanto varietāti ar purpursarkanajām vainaglapām (173. att.).
Audzē kā krāšņuma augu. Bieži. Zied jūnijā. Dzimtene Dien-

videiropa. Indīgas.
Izmanto vainaglapas un sakneņus ar saknēm, ari sēklas. Vainag-

lapas ievāc, kad ziedi pilnīgi izplaukuši un žāvē cik vien iespējams
ātri, lai droga nezaudētu krāsu. Sakneņus ievāc pavasari vai rudenī.

Sastāvs. Ziedos glikozīdiska krāsviela peonidīns, miecvielas, gļot-
vielas. Saknēs alkaloīds peonīns, miecvielas, sveķi, gļotvielas, ciete,

olbaltumvielas, cukuri. Sēklās taukas eļļas. Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto pie reimatisma, ģikts, krampjiem (ziedus). Tautas medicīnā

lieto menstruāciju izraisīšanai (sakneņus, seklas), pie vēdera sāpēm,

spazmām, pie tūskām, nierakmeņiem, urīnsmiltīm, urīnpūšļa akmeņiem

(uz 1 glāzi ūdens ņem
IU—V2 tējkaroti sakneņu, izlieto dienā vairākās

reizēs), kā abortīvu līdzekli (sakneņus), kā vemšanas līdzekli (sēklas),
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173. att. Dziedniecības peonijas — Paeonia

officinalis L.

pie histērijas, epilepsijas, pie podagras (ziedus, sakneņus, ari sēklas),

pie klepus (ziedus), pie hemoroīdiem (mazās devās sakneņu pulveri).
Homeopātijā izmanto svaigus sakneņus ar saknēm (Paeonia); ievāc

pavasarī.
Peoniju ziedus izmanto tējas krāsas uzlabošanai.

Neparastās peonijas — Paeonia anomāla L.

[Paeonia sibirica Pali.)

Droga: Neparasto peoniju saknes — Radix Paeoniae anomāla

Lapas 13—30 cm garas. Vainaglapas 5 vai 7, tumšāk vai gaišāk
sarkanas vai bāli rožainas, galotnē nenoteikti jomainas. Putekšņ-

lapas pie pamata saistītas masīvā gredzenā.
Audzē kā krāšņuma augu. Reti. Zied maijā, jūnijā. Savvaļā

Sibīrijas rietumos un austrumos, Vidusāzijā u. c. Indīgas.
Izmanto saknes un sakneņus. levāc pavasarī vai rudenī.

Sastāvs. Ēteriskās el|as (1,8%), tajās peonols (2-hidroksi-4-met-
oksiacetofenons), metilsalicilāts, benzoskābe, salicilskābe; nedaudz

alkaloidu, glikozīds salicīns; ciete (78,5%), cukuri (10%); tannīni; ol-

baltumvielas, mikroelementi — dzelzs, stroncijs (1% un vairāk),
hroms, varš, svins, antimons, mangāns, niķelis, bismuts, molibdēns,
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volframs, titāns, magnijs, nātrijs, kalcijs, bārijs un daži nenoteikti

radioaktīvi elementi (pēc analīzes Minusinskas rajonā). Sēklās taukas

eļļas (līdz 27%). Pretaudzēju aktivitāte.

Lieto pie sirds-asinsvadu neirozēm, bezmiega, paaugstinātas uzbu-

dinātības (tinktūru pa 30 pilieniem 3—4 reizes dienā), pie gremoša-
nas traucējumiem, ēstgribas uzlabošanai.

Tautas medicīnā lieto pie kuņģa kolikām, čūlas, dzeltenās kaites,
audzējiem, pie caurejas, asiņošanas, pie dzemdes kakla erozijām un

audzējiem, pie malārijas, pret klepu (uz 3 glāzēm verdoša ūdens ņem
1 tējkaroti sausu sakņu, Jauj V2stundu stāvēt, lieto pa ēdamkarotei

3 reizes dienā 10—15 minūtes pirms ēšanas), pie paralīzēm, epilep-
sijas un citām nervu «kaitēm» (lakstu uzlējumu), pie zobu sāpēm, po-
dagras, reimatisma (sakņu uzlējumu); ārīgi lieto matu mazgāšanai,
lai mati labāk augtu.

Neparasto peoniju darbība ir izteikti nomierinoša, nedaudz sāpes

remdinoša, tās nedaudz paaugstina kuņģa skābumu.

Neparastajās peonijās ir visai dažādi mikroelementi, kas izraisa

lielu interesi, jo, piemēram, ievadot organismā radioaktīvo stronciju,
vēroti labi rezultāti pie kaulu audzējiem, hroma baktericiditāte ir iz-

teiktāka nekā karbolskābei un pat sublimātam. Minusinskas apgabalā

neparastās peonijās lieto pie aknu, kuņģa un dzemdes audzējiem, pie
malārijas; Ķīnas medicīnā tās ir pretaudzēju līdzekļu sastāvdaļa.

PERIPLOKA, GRIEĶIJAS — PERIPLOCA GRAECA L.

Drogas: Periplokas laksti — Herba Periplocae

Periplokas koksne — Lignutn Periplocae

Periplokas mizas — Cortex Periplocae

Vasarzaļa liāna ar piensulu. Stumbrs vijīgs, līdz 30 m garš. La-

pas pretējas, vienkāršas, veselas, olveidīgi lancetiskas vai eliptiskas,
o—lo cm garas, ar īsu kātu, mala gluda vai neizteikti rupji jo-
maina, gals smails, pamats strupš. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi,

uz gariem kātiem pa nedaudziem skrajos dihāzijos lapu žākiēs. Kaus-

lapas 5, ar gariem matiņiem. Vainaglapas 5, saaugušas, zaļgani viole-

tas vai brūnganas, iekšpusē ar violetiem matiņiem, vainags riteņvei-

dīgs, 1,5—2 cm diametrā, ar gredzenveidīgu vainadziņu un 5 pave-
dienveidīgām piedevām, kas atrodas starp vainaglapām. Putekšņlapas
5, putekšnīcu muguriņas ar gariem matiņiem. Augļlapas 2. sēklotnes

augšējas, brīvas, irbuļi augšdaļā saauguši, drīksna viena, plati
un strupi piecstūraina. Auglis 9—ll cm garš dvīņsomcms. Sēklas

ar matiņu lidierici.

Audzē kā krašņumaugu. Reti. Zietd maijā. Savvaļa sastop

Adžārijā, Abhāzijā, Moldāvijā. Kultivē Ukrainā, Moldāvijā, Vidusāzijā.
Izmanto lapainos dzinumus, mizas. Mizas ievāc agri pavasarī sulu

laikā.

Sastāvs. Mizās sirds glikozīdi periplocīns f0,38%; periplogenīns-l-

-fcimaroze+glikoze), periplocimarīns (periplogrmīns +cimaroze; veido-

jas periplocīnam enzimātiski šķeļoties); 4-metoksisalicilaldehīds; alka-

loīdi, rūgtvielas, miecvielas, taukvielas. Lapās glikozidu maz.

Lieto pie II pakāpes sirds-asinsrites nepietiekamības (Pcriploci-
num).

Tautas medicīnā lieto arī kā diurētisku līdzekli.

Periplocinum lieto parasti intravenozi pa 0,5—1 ml 0,025%
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šķīdumu 1 vai 2 reizes dienā. Pie smagas asinsrites nepietiekamības
ieteic pirmajās dienās lietot strofantīnu, kad stāvoklis uzlabojas —

periplocīnu. Augstākā vienreizējā deva pieaugušajiem 1 ml, diennakts

deva 2 ml 0,025% šķīduma. Kontrindicēts, ja ir nosliece uz koronārām

spazmām.
Periplocīna ietekmē paretinās pulss, pieaug sirds saraušanās spēci-

gums, paātrinās asinsrite, samazinās aizdusa, palielinās diurēze. Ne-

novēro blakus parādības, kumulāciju, atšķirībā no strofantina peri-
plocīna darbība ir vājāka, īslaicīgāka. Periplocīna bioloģiskā aktivi-

tāte 5780 KED 1 gramā.
Dažu Āfrikā sastopamo periploku piensulu izmanto vietējās tautas

kā bultu indi.

Par periploku izmantošanu medicīnā ārsti sākuši interesēties jau
diezgan sen. 1897. gadā izdala glikozidu periplocīnu, tomēr praksē to

sāk lietot tikai pēc 30—40 gadiem.

PĒRKOŅAMOLIŅŠ, BROCU — ANTHYLLIS POLYPHYLLA W. et K.

Droga: Perkoņamoliņa ziedi — Flores Anthyllidis
Divgadīgs vai daudzgadīgs lakstaugs. Mietsakne spēcīga. Stumbri

pacili vai stāvi (retumis guļoši),
ar matiņiem, 20—50 cm augsti. La-

pas pamīšus, nepāra plūksnaini sa-

liktas, ar pielapēm, lapiņas iega-
reni eliptiskas, lancetiskas vai line-

āras, (2) 3—5 cm garas, (0,5)
1,5—2 cm platas, mala gluda, vai-

rāk vai mazāk ar matiņiem, pieze-
mēs un apakšējām lapām galotnes
lapiņa lielāka nekā pārējās. Ziedi

galviņās stumbra un zaru galotnē,
galviņu seglapas šķeltas vai dalī-

tas. Kauslapas 5, ar matiņiem,
kausa galotne nereti sarkanīga, no-

ziedot kauss uzpūsts, paliek pie

augļa. Vainaglapas 5, vainags zigo-

morfs, tauriņveidīgs, dzeltens vai

oranžs, dažreiz vainaglapu galot-
nes sarkanīgas; putekšņlapas 10.

Augļlapa 1, sēklotne augšēja. Aug-
lis — pāksts ar 1 sēklu (174. att.).

Aug smilšainās, mālainās pļa-
vās, sausos mežos, krūmājos, arī

kaļķainās augsnēs. Bieži. Zied no

jūlija līdz augustam.
Izmanto ziedošus lakstus.

174. att. Brūču pērkoņamoliņš
Anthyllis polyphylla W. et K.
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Sastāvs. Miecvielas, saponīni (zīmes), gļotvielas, antociāni, ksan-

tofils, askorbīnskābe (lapās 260 mg%). Sastāvs maz noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie dažādām iekšējām sāpēm, kuņģa čūlas,

pie nervozitātes, epilepsijas, bezmiega, kā asinstīrītāju līdzekli pie
dažādām kroniskām ādas slimībām; ārīgi lieto pie mitrojošām, struto-

jošām brūcēm, sapampumiem (uzliek sasmalcinātus ziedus, uzlējuma
apliekamos, lieto uzlējumu apmazgāšanai), pie mutes gļotādas iekai-

sumiem (uzlējumu skalošanai), pie bišu un lapseņu kodumiem (lai
mazinātos sāpes, uzliek uzlējuma apliekamos), pie traku dzīvnieku ko-

dumiem (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem P/2 ēdamkarotes sausu ziedu,

ļauj V2stundu ievilkties, lieto ārīgi).
Pērkoņamoliņa darbība ir antiseptiska, dziedinoša, nomierinoša,

diurētiska.

PĒRKONES — RAPHANUS RAPHANISTRUM L.

Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs stāvs, 20—70 cm augsts, ar mati-

ņiem. Lapas pamīšus, vienkāršas, dziļi plūksnaini šķeltas vai dalītas,

apakšējās parasti koklesveidīgas. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, ap
4 cm garos ķekaros (augļu laikā ķekars ap 20 cm garš). Kauslapas
4, stāvas. Vainaglapas 4, dzeltenas (reti baltas), 1,7—2 cm garas.

Putekšņlapas 6 (2 īsākas, 4 garākas). Augļlapas 2, sēklotne augšēja.

Auglis 3—B cm garš posmains pākstenis — pantenis ar I—2 cm garu
knābi; nogatavojies viegli salūst viensēklas posmos.

Au g tīrumos, dārzos. Ļoti bieži. Nezāle. Zied no jūnija līdz

augustam.

Izmanto lakstus pirms ziedēšanas.

Sastāvs nav noskaidrots. Sēklās ir sinepju sinalbīnam līdzīgs gli-
kozīds, alkaloīdi, proteīni (34,5%), celuloze (4,1%), lakstos askorbīn-

skābe. Indīgs.
Lieto tautas medicīnā pie gremošanas traucējumiem, ādas slimī-

bām (svaigu lakstu tinktūru).

PERKONĪTES, PARASTĀS — ERYSIMUM CHEIRANTHOIDES L.

Droga: Parasto pērkonīšu jeb pērkoneņu laksti — Herba Erysimi
cheiranthoides

Viengadīgs vai pārziemojošs viengadīgs lakstaugs ar rūgtenu

garšu. Sakne vārpstveidīga. Stumbrs 15—120 cm augsts, ar matiņiem.

Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, iegarenas vai lancetiskas, 2—

10 cm garas, līdz 2 cm platas, mala gluda vai attāli zobaina, gals
smails vai strups, pamats ķīļveidīgs, apakšējās lapas ar kātu, aug-

šējās sēdošas. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, ķekaros vai skarās, kas

augļu laikā līdz 35 cm garas. Kauslapas 4. Vainaglapas 4, dzeltenas,

brīvas, līdz 5 mm garas. Putekšņlapas 0 (2 īsākas, 4 garākas). Augļ-
lapas 2, sēklotne augšēja, drīksna galviņveidīga, ar jomu. Pāksteņi
četršķautnaini, gandrīz kaili, 2—2,5 cm gari, divcirkņu, katrā cirknī

sēklas 1 rindā (175. att.).

Aug dārzos, laukos, ceļmalas. Ļoti bieži. Zied no maija līdz

oktobrim.

Izmanto lakstus. levāc pumpuru vai ziedu laikā maigas apmēram
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175. att. Parastas pērkonītes
Erysimum clieiranthoides L.

30 cm garas zaru galotnes (bez

resnākajiem stumbriem). 2āvē ne-

kavējoties ēnā laukā, kaltes (50°
temperatūrā) vai vēdināmā telpā.

Sastāvs. Sirds glikozīdi erizimo-

toksins (0,1%, strofantidīns+ digi-
toksoze+ glikoze), erizimīns (stro-
fantidīns+ digitoksoze), eritrizīds,

erizīns, erihrozīds, erizimozīds un

ta reducēšanās produkti erizimozols

u. c. (1959.—1967.; Loškarevs, Ka-

dajevs v. c), kas visas ir biolo-

ģiski aktīvas vielas; taukas eļļas
(sēklās), askorbīnskābe (lapās ap

220 mg%).
Lieto pie akūtas un kroniskas

sirds-asinsvadu II un 111 pakāpes
nepietiekamības, mitrālām sirdskai-

tēm, kardiosklerozes (pērkonīšu eks-

traktu, Corcsidum), kā diurētisku

līdzekli (lakstu uzlējumu).
Tautas medicīnā lieto pie tūs-

kām, aizdusas, hipertonijas (uz
1 glāzi verdoša ūdens ņem 72 tēj-
karoti lakstu, ļauj 2 stundas ievilk-

ties, lieto pa 1 ēdamkarotei 3 rei-

zes dienā).
Pērkonīšu šķidro ekstraktu —

Extractum Erysimi cheiranthoides

fluīdi lieto pa 10—15 pilieniem 2—3 reizes dienā (izvelk 40° spirtā);
Coresidum lieto intravenozi pa 0,5—1 ml ar 10—20 ml 5%, 20% vai

40% glikozes šķīdumu 1 vai 2 reizes diennaktī.

Pērkonīšu uzlējumu — Injusum Erysimi cheiranthoides kā diurē-

tisku līdzekli (10,0:200,0) lieto pa ēdamkarotei 3—4 reizes dienā.

Pelēko pērkonīšu svaigu lakstu sula ir Cardiovalenum sastāvā.

Pērkonītes korrtrindicētas pie sirds un asinsvadu krasām organis-
kām pārmaiņām, akūta miokardīta, endokarditą, stipras kardioskle-

rozes. Ja lietoti uzpirkstīšu preparāti, Coresidum var lietot pēc 5—6

dienām.

Pērkonīšu sirds glikozīdi pastiprina sistoli, paildzina diastoli, pare-
tina sirds saraušanās ritmu, paplašina perifēros asinsvadus un palie-
lina diurēzi, līdz ar to izzūd sastrēguma parādības. Nomierinoši iedar-

bojas uz centrālo nervu sistēmu. Visaktīvākais ir erizimīns, tas vispār
ir viens no aktīvākajiem sirds glikozīdiem, aktīvāks nekā uzpirkstīšu
sirds glikozīdi. Pēc farmakologiškas darbības pērkonīšu sirds gliko-
zīdi tuvi strofantīnam, bet nekumulējas; pie akūtas asinsrites ne-

pietiekamības mazāk aktīvi nekā strofantīns. Lielās bioloģiskās akti-

vitātes dēļ tie stingri dozējami.
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Par pērkonītēm mūsu zemē pirmais sāka interesēties M. Varla-

kovs, meklējot aizvietotāju importētajam strofantam. Pērkonītes kā

sirds līdzekli izmanto sibīrieši. No farmaceitiskā viedokļa tās izpēta
N. Veršiņina un V. Reverdatto vadībā Tomskā, klīniski pārbauda
grupa ārstu Tomskas Medicīnas institūtā D. Jablokova vadībā. No

GO izpētītajām sugām par visnoderīgākajām izrādījās Erysimum ca-

nescens Roth un E. cheiranthoides L. Tautas medicīnā pērkonītes kā

sirds līdzekli lieto kopš sirmas senatnes — pie tūskām un sirds kai-

tēm tās ieteic jau Plinijs.

PERSIKI, PARASTIE — PERSICA VULGARIS Mill.

Drogas: Persiku augļi (sēklas) — Fructus (Semen) Persicarum

Persiku ziedi — Flores Persicarum

Persiku lapas — Folia Persicarum

Vasarzaļš koks. Stumbrs 3—5 (9) m augsts, vainags plašs. Lapas
pamīšus, vienkāršas, veselas, gareni eliptiskas vai lancetiskas, 8—

15 (18) cm garas, mala sīki zaģzobaina, gals gari smails, pamats
ķīļveidīgs. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, pa 1 vai 2 uz visai īsa

kātiņa lapu žākiēs. Ziedgultne pokalveidīga. Kauslapas 5. Vainag-
lapas 5, rožainas, sārtas vai baltas, 1 —1,5 cm garas. Putekšņlapu
daudz. Augļlapa viena, sēklotne augšēja. Auglis eliptisks vai gandri/,
apaļš, dzeltenīgi vai sārti zaļgans sulīgs kaulenis 3—12 cm diametrā.

Kauliņš bedraini rievains.

Audzē samērā bieži mazdārziņos kā augļu koku (galvenokārt
nopelniem bagātā agronoma V. Vārnas izselekcionētos hibrīdus). Z i e d

aprīlī, maijā pirms lapu plaukšanas vai lapām plaukstot. Par persiku
dzimteni uzskata Ķīnu.

Izmanto augļus, sēklas, sveķus, ziedus, lapas.
Sastāvs. Augļa mīkstumā karotinoīdi likopīns, kriptoksantīns, zeak-

santīns; cukuri (līdz 15%), organiskās skābes citronskābe, ābolskābe,
vīnskābe, hīnskābe, hlorogēnskābe, neohlorogēnskābe; ēteriskās eļļas,
tajās ir skudrskābes, etiķskābes, valeriānskābes, kaprilskābes esteri, etiķ-
skābes aldehīds, metilantranilēsteris, kadinēns; kālijs (2043 mg%),
dzelzs; riboflavīns, tiamīns, nikotīnskābe, askorbīnskābe (12—

20 mg%). Sēklās taukas eļļas (līdz 57%; tās ir oleīnskābes, palmi-
tīnskābes un stearīnskābes glicerīdi), sitosterīns, ferments emulsīns,

glikozīds amigdalīns (rūgtajās šķirnēs), pangāmskābe (B|s vitamīns).
Mizās flavonoīdi naringenīns, persikozīds. Sveķos galaktoze (45%),
arabinoze (40%), glikuronskābe, olbaltumvielas, gļotvielas (2,5%).

Lieto kā dažu preparātu (kampara v. c.) šķīdinātāju, kā ziežu

šķidro komponentu (persiku eļļu — Oleum Persicarum), zāļu aromā-

tizācijai (lapas), kā A vitamīna avotu dietoterapija, gumiarabika
vietā kā emulgatoru (sveķus).

Tautas medicīnā lieto gremošanas veicināšanai, pie sliktas dūšas,

pret vemšanu (svaigus augļus), pie kuņģa — zarnu trakta dažādām

saslimšanām (lapu, ziedu novārījumu, augļu sulu, sveķus, ūdens iz-

vilkuma gļotu veidā), kā diurētisku līdzekli, pie reimatisma, galvas
sāpēm, kā caurejas līdzekli (ziedu vai lapu uzlējumu), pie sirds sli-

mībām kā nomierinošu līdzekli (kodolu resp. sēklu uzlējumu); ārīgi
lieto pie ekzēmām (lapu uzlējuma apliekamos).

Persiku augļi nav ieteicami pie cukura diabēta un aptaukošanās.
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176. att. Tīrumu pēterenes — Knau-

tia arvensis (L.) Coult.

PĒTERENES, TĪRUMU — KNAU-

TIA ARVENSIS (L.) Coult.

Droga: Pētereņu laksti — Herba

Knautiae(Herba Scabiosae arven-

sis)
Daudzgadīgs lakstaugs ar mati-

ņiem. Stumbrs 30—80 cm augsts.

Lapas pretējas un rozetē, 2—12 cm

garas, 0,5—5 cm platas, plūksnaini
dalītas vai veselas, mala gluda vai

zobaina, pamats ķīļveidīgs. Ziedu

galviņas 2—3 cm diametrā,

galviņas malā ziedi ir lielāki nekā

vidū. Vīkala lapas 2—4 rindās.

Ziedi zigomorfi, divdzimumu. Ār-

kauss četršķautnains, paliek pie

augļa. Kauslapas 4. Vainaglapas 4,

saaugušas, zilas vai zilgani viole-

tas (retumis baltas), vainags 0,6—

1,3 cm garš. Putekšņlapas 4. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. Sēk-

lenis 5—6,5 mm garš, četršķautnains (176. att.).
Aug pļavās, laukos, mežos, krūmājos. Ļoti bieži. Zied no jūnija

līdz augustam.
Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Miecvielas, rūgtvielas, askorbīnskābe. Fitoncīdi. Sastāvs

maz pētīts. Insekticīds augs.
Lieto tautas medicīnā pie mazasinības, elpas ceļu iekaisumiem,

plaušu tuberkulozes, Bazedovą slimības; pie caurejas, nieru un urīn-

pūšļa iekaisuma, kā antialerģisku līdzekli pie kroniskām ādas slimī-

bām, ekzēmām, nātrenes, pinnēm u. c. (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem

2 tējkarotes lakstu, Jauj ievilkties, lieto pa V 2glāzei 3—4 reizes

dienā); ārīgi lieto pie čūlām, brūcēm (lapas, svaigu lakstu sulu), pie
dažādiem ādas iekaisumiem, kašķa (uzlējuma 20,0—200,0 apliekamos,
vannas). Visa auga pulveri lieto pret blusām, blaktīm.

PĒTERSĪĻI, DĀRZA — PETROSELINUM SATIVUM Hoffm.

Drogas: Pētersīļu augļi — Fructus Petroselini

Pētersīļu saknes — Radix Petroselini

Pētersīļu laksti — Herba Petroselini

Divgadīgs lakstaugs. Stumbrs kails, 30—100 cm garš. Sakne vārpst-
resna, sulīga. Lapas pretējas vai mieturos, divkārt vai trīs-

kārt plūksnaini dalītas, tumši zaļas, spīdīgas, augšējās lapas vienkār-
šākas, trīsstarainas, sēdošas, piezemēs lapas kātainas. Ziedi diudzi
mumu, aktinomorfi, saliktos čemuros, centrālo čemuru stumbra galotnē
parasti pārsniedz zaru čemuri. Čemuros 10—20 staru. Vīkala lapas 1
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vai divas, vīkaliņa — 6—B. Kauslapas 5, kauss saaudzis ar sēklotni,

kausa zobiņi tiktikko manāmi, yainaglapas dzeltenas, galā ar jomu,

ieliekušās. Putekšņlapas 5, garākas par vainaglapām. Augļlapas 2,

sēklotne apakšēja. Auglis — 2 sēkleņu skaldauglis, sēkleņi ar 5 pa-

vedienveidīgām ribiņām, 2,5—3 mm gari (177. att.).
Kultivē kā garšaugu. Bieži. Zied jūnijā, jūlijā. Dzimtene Vi-

dusjūras apgabals.
Izmanto augļus, lapas resp. lakstus, saknes. Augļus un saknes

ievāc rudenī, lapas visu vasaru.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas (augļos 2—6%, lapās 0,08%, saknēs 0,1%),

galvenā sastāvdaļa apiols (2,5-dimetiloksisafrols); bez tam tajās ir

/-a-pinēns, alliltetrametoksibenzols, miristicīns, apiolskābe, bergaptēns,

kumarīns; augļos arī taukas eļļas, tajās galvenokārt petrozelīnskābes

glicerīdi; flavonoīdi apiīns (apigenīna 7-apiozilglikozīds), luteolīna

177. att. Dārza pētersīļi —
Petroselinum sativum Hoffm.
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7-apiozilglikozids, diosmīns; naringenīna un apigenīna glikozīdi; ne-

noskaidrota viela C 6H
15
0

3N5. Lapās ir karotini (8,4%), luteolīns, api-

genīns, dzelzs, kālijs, kalcijs, askorbīnskābe (126 mg). Ziedos kver-

cetīns, kempferols. Saknēs apigenīns. Pēc askorbīnskābes daudzuma

un kālija daudzuma (kālijs 1080 mg%) pētersīļi ir pirmajā vietā starp
dārzeņiem. Fitoncīdi. Pretaudzēju aktivitāte.

Lieto kā diurētisku līdzekli (augļu vai sakņu uzlējumu, pētersīļu
eļļu — Oleum Petroselini), pie avitaminozēm, ēstgribas un gremoša-
nas uzlabošanai (lapas vai lakstus svaigā veidā, kā piedevu pie ēdie-

niem), dietoterapija pret aptaukošanos (lapas).
Tautas medicīnā lieto pie sirds darbības traucējumu izraisītām tūs-

kām, pie nieru un urīnpūšļa saslimšanām (pie urīnakmeņiem, arī he-

moroīdiem uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem % ēdamkaroti burkānu un

'/2 ēdamkaroti pētersīļu lakstu, ļauj 2 stundas ievilkties, lieto pa
1 ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā V2stundu pirms ēšanas), pie nieru

kolikām, pie priekšdziedzera iekaisuma, ēstgribas un gremošanas uz-

labošanai, pie meteorisma, dzeltenās kaites, kolikām (uz 1 glāzi ver-

doša ūdens ņem 3 tējkarotes sasmalcinātu svaigu vai kaltētu sakņu,
pavāra slēgtā traukā, ļauj B—lo stundas pastāvēt, lieto pa ēdamka-

rotei 3—4 reizes dienā V2stundu pirms ēšanas; uz 1 glāzi verdoša

ūdens ņem 1 tējkaroti augļu, ļauj slēgtā traukā V2stundu ievilkties
vai pavāra 10—15 minūtes, lieto pa V 3glāzei 3 reizes dienā; uz 1

glāzi ūdens ņem 3—4 tējkarotes augļu, pavāra 15 minūtes, lieto pa
1 ēdamkarotei 4—5 reizes dienā 20—30 minūtes pirms ēšanas), lai

sekmētu asinsradi, pie organisma spēku apsīkuma, kā labu vitamīnu

avotu pie cingas, smaganu asiņošanas (sakņu uzlējumu, svaigus lak-

stus salātiem, lakstu sulu pa I—3 tējkarotēm 3—4 reizes dienā), lai

ātrāk sadzītu brūces (lakstus, saknes), pie drudža, malārijas (senāk
lietoja hinīna vietā pētersīļu augļu pulveri 0,5—1 g 2—3 reizes

dienā), kā sviedrēšanas līdzekli (augļu, sakņu vai lapu novārījumu),
pret klepu (augļu uzlējumu, tinktūru), pie menstruāciju aizkavēša-

nās un sāpēm (augļu, sakņu vai lapu uzlējumu), kā abortīvu līdzekli

(augļu uzlējumu), pie neiralģijām (lakstu uzlējumu, eļļu); ārīgi lieto

pie augoņiem (uzliek sasmalcinātas lapas), pie pūtēm un citiem ādas

izsitumiem (lapu sulu), pret sejas iedegumu (mazgā seju augļu

novārījumā), pret vasaras raibumiem (ieziež rītā un vakarā sejas ādu

ar stipru sakņu novārījumu, kam pielikta citronu sula, uz 1 glāzi
ūdens ņem 2—3 tējkarotes sakņu), pie bišu, lapseņu, odu kodumiem

(uzliek kodumam sasmalcinātas lapas), pret kašķi (augļu uzlējumu),
utu iznīcināšanai (augļu novārījumu vai lakstu ziedi — uz 2 daļām
lakstu sulas ņem 3—4 dajas vazelīna).

Uzlējumam uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 tējkaroti sasmalci-

nātu augļu, ļauj ievilkties, lieto pa V2 glāzei 3 reizes dienā.

Aukstam uzlējumam uz 2 glāzēm novārīta atdzesēta ūdens ņem

V2tējkaroti augļu, ļauj 8 stundas stāvēt, lieto pa V2 glāzei 4 reizes

dienā. Pētersīļu ej|u — Oleum Petroselini kā diurētisku līdzekli lieto

pa I—3 pilieniem 2—3 reizes dienā. Augļu dienas deva ir 0,5—1,5 g.

Pētersīļi ir diurētisku tēju sastāvdaļa, tie nav ieteicami pie nieru

iekaisuma. Pētersīļu augļi ir oficināla droga daudzās valstīs, arī ho-

meopātijā. Otrā pasaules kara gados angļu un amerikāņu karavī-

riem deva pētersīļu lakstus un saknes, lai ātrāk sadziedētu ievaino-

jumus.
Pētersīļu darbība ir izteikti diurētiska, spazmolītiskā, antiseptiska

(urīnceļos), tie pastiprina dzemdes muskulatūras saraušanos, palielina
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zarnu trakta, urīnpūšļa gludās muskulatūras tonusu, izraisa hiper-

emijų (asinspieplūdumu) iegurņa orgānos, uzbudina dzimumsfēru, lie-

lās devās izraisa abortu. Dzemdes muskulatūras kontrakcijas pastip-
rina apiols jeb pētersīļu kampars un miristicīns.

Homeopātijā izmanto visu svaigu augu (Peiroselinum).
Pētersīļi ir viens no visvecākajiem ārstniecības augiem, kurus pa-

zina visas senās tautas.

PIENENES, DZIEDNIECĪBAS — TARAXACUM OFFICINALE Web.

Drogas: Pieneņu saknes — Radix Taraxaci

Pieneņu saknes ar lakstiem — Radix Taraxaci cum herba

Pieneņu laksti — Herba Taraxaci

Daudzgadīgs lakstaugs ar baltu piensulu. Sakne vārpstveidīga,
resna. Stumbrs resp. ziednesis 5—40 cm augsts, bez lapām. Lapas
rozetē, plūksnaini daivainas, 4—20 cm garas, 0,2—8 cm platas. Ziedi

2—2,5 cm garos kurvīšos, kas pa vienam ziednešu galā. Vīkala lapas
zālainas, 2 rindās, ārējās parasti nokārušās lejup. Kurvīša gultne
kaila, ar bedrītēm. Ziedi dzelteni, divdzimumu, ar mēlveidīgu, 0,7—

1,5 cm garu vainagu. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja,
drīksna divžuburaina. Sēklenis 3—4 mm garš, ar 2 —3 reizes garāku
knābi. Kausmatiņi vienkārši, atskabargaini. (178. att.)

178. att. Dziedniecības pienenes — Taraxacum officinale Web.
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Aug saulainos pakalnos, ceļmalas, mežos, laukos, pļavās u. c

Ļoti bieži. Zied no maija līdz oktobrim.

Izmanto visu augu bez ziediem vai tikai saknes. Visu augu ievāc

pavasarī līdz ziedēšanai (bez ziedu kurvīšiem). Saknes ievāc rudenī,
kad lapas sāk jau nokalst. Tās rūpīgi nomazgā aukstā ūdenī un no-

griež līdz sakņu kakliņam. Tad tās pāris dienas apvītina, kamēr vairs

neatdalās piensula. Žāvē mēreni siltā krāsnī vai īpašā kaltē izklātas

plānā kārtā. Karstā, saulainā laikā var žāvēt arī laukā. Drogā ne-

drīkst būt par 2 cm īsāku sakņu gabaliņu vairāk par 5%, no sak-

nītēm neattīrītu sakņu vairāk par 4%.

Sastāvs. Saknēs tarakserols (alnulīns, skimmiols), taraksasterols,

pseidotaraksasterols, 6-amirīns, B-sitosterols, stigmasterols, taraksols,
inulīns (rudenī līdz 40%), kaučuks (līdz 3%), palmitīnskābes, oleīn-

skābes, linolskābes, melisskābes un cerotīnskābes glicerīdi; cukuri (ap
20%), mannīts, rūgtviela taraksacīns (piensulā), gļotvielas, miecvie-

las, holīns. Lapās (arī ziedkopās) karotinoīdi taraksantīns, luteīns,
violaksantīns, flavoksantīns; triterpēnspirti arnidiols, faradiols; inozīts,

asparagīns, sveķi, saponīni, riboflavīns, askorbīnskābe (jaunās lapas
450—550 mg%).

Lieto ēstgribas veicināšanai, kā vieglu laksatīvu līdzekli pie vē-

dera aizcietējumiem, kā žultsdzinēju, pilulu izgatavošanai.
Tautas medicīnā lieto pie cukura diabēta, ēstgribas un gremošanas

uzlabošanai (sakņu uzlējumu — uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem I

tējkaroti sasmalcinātu sakņu, ļauj 20 minūtes stāvēt, lieto pa XU glā-
zei 3—4 reizes dienā V 2stundu pirms ēšanas; sakņu pulveri lieto

pa naža galam pirms ēšanas), pie kuņģa un zarnu trakta kronis-

kiem iekaisumiem, aizcietējumiem, hemoroīdiem, piena sekrēcijas vei-

cināšanai (sakņu uzlējumu), pie paaugstinātas temperatūras, pie
plaušu slimībām, pret klepu (sakņu uzlējumu), pie aknu un žults-

pūšja slimībām, dzeltenās kaites, žultsakmeņiem (sakņu uzlējumu
vai novārījumu — uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdamkaroti drogas, lieto

pa V2glāzei pirms ēšanas; lapu un sakņu sulu lieto I—21 —2 ēdamkarotes

2 (3) reizes dienā 3—4 nedēļas), kā asinstīrītāju līdzekli pie furun-

kuļiem, pinnēm un citiem ādas izsitumiem (sakņu uzlējumu pa V2
glāzei 3 vai 4 reizes dienā vai lapu, sakņu sulu), pie ekzēmām (uz
3 glāzēm ūdens ņem 1 ēdamkaroti pieneņu un 1 ēdamkaroti dadžu

sakņu, pavāra, lieto pa V 2glāzei 3 reizes dienā; lieto arī lakstus),
pie avitaminozēm, mazasinības, kā tonizējošu līdzekli pie organisma

spēku apsīkuma (jaunas, vēl pilnīgi neattīstījušās lapas kā salātus,

pie zupām; pirms lietošanas tās patur V2stundu sāls ūdenī), pie ate-

rosklerozes (sakņu pulveri), pie tūskām, pret ģikti, reimatismu (jau-

nas lapas salātu veidā, lapu sulu pa 2—3 ēdamkarotēm 3—4 reizes

dienā), pie nieru slimībām, nierakmeņiem (sakņu uzlējumu); ārīgi
lieto kārpu un varžaču nodzīšanai (apziež ar svaigu sakņu piensulu),
pie bišu un citu kukaiņu kodumiem (piensulu), pie acu slimībām

(apliekamos); pret pinnēm, vasaras raibumiem, sejas ādas tīrīšanai

(tīru vai atšķaidītu sulu).

Aukstam uzlējumam uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdamkaroti drogas;
ļauj 8 stundas stāvēt. Karstam uzlējumam 1 tējkaroti sasmalcinātu

sakņu savāra kā tēju glāzē verdoša ūdens, nostādina 20 minūtes, at-

dzesē, izkāš; dzer pa XU glāzei 3—4 reizes dienā V2stundu pirms
ēšanas (ēstgribas uzlabošanai, kā žultsdzinēju).

Novārījumam (S. Tomiļins) uz 2 glāzēm ūdens ņem 40 g (3 edam-
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karotes) sakņu, pavāra 20 minūtes, lieto pa glāzei 2 reizes dienā

pirms ēšanas (kā žultsdzinēju).
Pienenes ir apetītes un diurētisku tēju sastāvdaļa, tās ir oficināla

droga daudzās valstīs, arī pie mums. Pieneņu sauso ekstraktu —

Extractum Taraxaci spissum lieto pilulu izgatavošanai.
Pieneņu darbība ir diurētiska, žultsdzinēja, laksatīva, sviedrējoša,

nomierinoša, tonizējoša, tās sekmē gremošanu, rosina ēstgribu, uz-

labo vielu maiņu — holesterīna oksidēšanos un izdalīšanos žults-

skabju veidā, uzlabo piena dziedzeru sekrēciju, miegu, sekmē asins

recēšanu.

Homeopātijā izmanto visu svaigu augu (Taraxacum); ievāc līdz

ziedēšanai.

PIENPULKSTENĪTES — LEUCOJUM L.

Daudzgadīgi sīpolaugi. Sīpols ap 2 cm diametrā. Lapas 3 vai 4,
rozetē un apmēram ziedneša garumā, lapas plātne lineāri lancetiska,

uz stumbra zem ziediem parasti ir 1 daudz mazāka lapa. Ziedi

divdzimumu, aktinomorfi, pa I—6 ziedneša galotnē. Apziedņa lapas
6, baltas, ar zaļganu galotni, divi gredzenos, vienāda garuma. Pu-

tekšņlapas 6, divi gredzenos. Augļlapas 3, sēklotne apakšēja. Auglis
pogaļa.

Audzē kā krāšņuma augus. Ne bieži.

Pavasara pienpulkstenītes — Leucojum vernum L.

Ziednesis 10—30 cm garš, ar 1 ziedu (reti ir 2 ziedi), drīksna iz-

teikti vāles veidīga. Auglis vārpstiņveidīgs, zaļš, sēklas bālas. (179.

att.) Zied marta, aprīlī. Dzimtene Viduseiropa.

Vasaras pienpulkstenītes — Leucojum aestivum L

Ziednesis 35—60 cm garš, ziedi 3—6, drīksna

visgarām apmēram vienāda resnuma, pavedienvei-
dīga. Auglis gandrīz apaļš, sēklas melnas. Zied

maijā, jūnijā. Dzimtene Dienvideiropa.
Izmanto sīpolus.
Sastāvs. Alkaloīdi leikoīns (identisks narcisī-

nam), leikocitīns, galantamīns (Erharts, 1893.).

Perspektīvs alkaloidą galantamīna avots, it īpaši

Leucojum aestivum L., kas plaši izplatīts Melnās

jūras piekrastē mitrās pļavās. Indīgs.
Lieto sk. sniegpulkstenītes 2. sējumā 95. lpp.

PIENZALES, JŪRMALAS — GLAUX

MARITIMA L.

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs sukulents, za-

rains, kails, 4—20 cm augsts. Lapas pamīšus vai

šķietami pretējas ciešā sakārtojuma dēļ, sēdošas,

179. att. Pavasara pienpulkstenītes — Leucojum
vernum L.
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sukulentas, lancetiskas vai eliptiskas, līdz 1,5 cm garas. Ziedi div-

dzimumu, aktinomorfi, pa vienam lapu žākiēs. Kauslapas 5, bāli ro-

žainas, 3—5 mm garas. Vainaglapu nav. Putekšņlapas 5. Augļlapas
5, sēklotne augšēja. Auglis pogaļa.

Aug jūrmalas pļavās. Ne bieži. Zied no maija līdz augustam
Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Ferments primverāze. Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā piena sekrēcijas veicināšanai (uz 1 glāzi
verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti drogas, ļauj 1 stundu ievilkties,
lieto pa '/< glāzei 3—4 reizes dienā pirms ēšanas).

PĪLĀDZI, PARASTIE — SORBUS AUCUPARIA L.

Drogas: Pīlādžu augļi — Fructus Sorbi

Pīlādžu lapas — Folia Sorbi

Pīlādžu ziedi — Flores Sorbi

Koks, retumis krūms. Stumbrs 3—lo (20) m augsts. Lapas pa-
mīšus vai pušķos, nepāra plūksnaini saliktas, lapiņas 4—7 pāri, tās

iegarenas vai iegareni lancetiskas, 3—B cm garas, I—21 —2 cm platas,
mala zobaina. Ziediem ne visai patīkama smarža. Ziedkopa vairog-
veidīga. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, balti. Kauslapas 5. Vainag-
lapas 5, brīvas, 0,4 —0,8 cm garas. Putekšņlapu daudz. Augļlapas 3—

4, sēklotne apakšēja, irbuļi 3—4. Augļi oranžsarkani, apmēram 1 cm

diametrā, sēklas 3 (2—5). (180. att.)

Aug mežos, ceļmalas, stādījumos. Bieži. Zied maijā un jūnijā.
Izmanto augļus, lapas, ziedus, pumpurus, mizas. Augļus ievāc

septembrī, oktobrī (vislabāk pēc salnām). Žāvē kaltēs (temperatūra

180. att. Parastie pīlādži — Sorbus aucuparia L.
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nedrīkst pārsniegt 60 C
C) vai arī krāsnīs 2—3 cm biezā slānī. Pirms

kaltēšanas tos rūpīgi notīra, atlasot visus piemaisījumus un bojātos
augļus. Izžuvušajiem augļiem jābūt oranžsārtā krāsā, krokainiem,
spīdīgiem, ar īpatnēju smaržu un rūgteni skābu garšu. Drogā ne-

drīkst būt pāržuvušu augļu vairāk par 1%, no kātiem neatdalītu

augļu vairāk par 3%, kātu bez augļiem vairāk par 0,5%, saspiežot
plaukstā, augļi nedrīkst salipt.

Sastāvs. Augļos ābolskābe (2,0%), vīnskābe, citronskābe, dzin-

tarskābe, sorbīnskābe; cukuri glikoze (3,8%), fruktoze (4,3%), saha-

roze (0,7%), /-sorboze; spirts sorbīts; ursolskābe, miecvielas (0,3%),

pektīnvielas, rūgtvielas (parasorbīnskābes monoglikozīds; 0,8%); ēte-

riskās eļļas; 16 aminoskābes (235,9 mg%) — cistīns, cisteīns, lizīns,

histidīns, arginīns, glicīns, asparagīnskābe, alanīns, tirozīns v. c; mi-

nerālvielas — kālijs, nātrijs, kalcijs, dzelzs, varš, cinks, mangāns,

magnijs; flavonoli (150—229 mg%), katehīni (114—412 mg%), an-

tociāni, karotinoīdi 6-karotīns (0,5—4,6 mg%), 6-karotīnepoksīds,
kriptoksantīns, askorbīnskābe (līdz 160 mg%). Sēklās taukas eļļas

(līdz 22%), amigdalīns (nedaudz). Ziedos kvercitrīns, spireozīds. La-

pās flavonoli astragalīns, hiperozīds. kempferola un kvercetīna soforo-

zīds, izokvercitrīns; askorbīnskābe (200 mg% un vairāk). Mizās miec-

vielas (vairāk kā ozolu mizās). Pīlādžu augjos ir vairāk karotina

kā dažās burkānu šķirnēs, pēc P vitamīnaktīvo vielu daudzuma tie

ir vienā no pirmajām vietām starp kultūras augļaugiem. Zaļos aug-
ļos ir parasorbīnskābe, tā nomāc dažu patogēno sēņu un baktēriju
attīstību (Staphyllococcus aureus v. c).

Lieto pie avitaminozēm (arī profilaktiski), pie aterosklerozes, hi-

pertonijas (arī profilaktiski).
Tautas medicīnā lieto pret cingu (svaigu augļu sulu ar medu,

augļu uzlējumu), gremošanas veicināšanai, kā vieglu caurejas līdzekli

(ziedus, augļus — uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem I—21 —2 ēdamkarotes

augļu, ļauj 4 stundas ievilkties, lieto pa lļ2 glāzei 2—3 reizes dienā),
pret caureju (mizu novārījumu), pie dizentērijas (žāvētus augļus,
svaigu augļu sulu ar medu), pie aknu slimībām, nierakmeņiem
(augļu uzlējumu), pie hemoroīdiem (augļus ar medu), pie dažādām

«iekšķīgām kaitēm» (pumpuru novārījumu), pie elpas ceļu iekaisu-

miem saaukstēšanās gadījumā, pret aizsmakumu, klepu (ziedu tēju),

pie skrofulozes (svaigu augļu un lapu uzlējumu), pret «dzirksti», rei-

matismu (mizu vai augļu uzlējumu), arī pret asiņošanu; ārīgi lieto

pie «kaulu sāpēm» (uzliek sāpīgajām vietām saberztas mizas).
Augļu uzlējumu vai novārījumu (15,0—20,0:200,0) lieto pa ēdam-

karotei 3—5 reizes dienā.

Pīlādžu augji ir daudzu vitamīnu preparātu sākumviela un vit-

amīnu tēju sastāvdaļa.
A vitamīnu koncentrātam augļus sašķaida, izspiež sulu, bet atliku-

šajiem biezumiem uzlej karstu ūdeni un atstāj apmēram '/2 stundu;
tad nospiež un atlikumu žāvē līdz 60 °C temperatūrā. Sādā koncen-

trātā ir līdz 80 mg% karotīna.

Pīlādžu augļu ievārījumu, kas noderīgs ziemā kā A vitamīna avots,
gatavo tāpat kā citu augļu ievārījumu (cukura un augļu attiecība

1:1). Pīlādžu augļos A vitamīna vairāk nekā burkānos.

Pīlādžu lapas dažos apvidos lieto ikdienas tējām.
Pīlādžu darbība ir savelkoša, pretiekaisumu, viegli laksatīva, diu-

rētiska, žultsdzinēja, tie regulējoši ietekmē gremošanas orgānu dar-
bību, ir labs polivitamīnu avots, kā arī pretasiņošanas līdzeklis.
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PILOKARPS, PLOKSNLAPAINAIS — PILOCARPUS PINNATIFO-

LIUS Lem.

Droga: Pilokarpa lapas — Folia Jaborandi

Mūžzaļš krūms. Stumbri 3—4 m gari. Lapas pamīšus, nepāra plūk-
snainas, kā caurspīdīgi punktiņi tajās redzamas ēterisko eļļu tver-

tnes. Dzīslojums lokveidīgs, anastomozē patālu no malas. Ziedi div-

dzimumu, aktinomorfi, vainaglapas 5, brūngani purpursārtas. Auglis
pogaļa.

Aug Brazīlijā, Argentīnā. Pie mums audzē Adžārijā, Abhāzijā.
Izmanto lapas.
Sastāvs. Alkaloīdi (0,2—0,3%) pilokarpīns, izopilokarpīns, jabo-

rīns, ēteriskās eļļas, miecvielas.

Lieto oftalmoloģijas praksē, galvenokārt pie glaukomas; lieto ari

kā sviedrēšanas līdzekli (lapu uzlējumu), pie reimatisma; ārīgi lieto

pret alopēciju (matu izkrišanu; ziedes, tinktūru), pie dažām derma-

tozėm.

Sol. Pilocarpini hydrochloridum 1% lieto pa 1 vai 2 pilieniem
1 vai 2 reizes dienā.

Pilokarpīns uzbudina perifērās M-holinoreaktīvās sistēmas, pastip-
rina gremošanas un bronhu dziedzeru sekrēciju, krasi paaugstina
sviedru un siekalu atdalīšanos, pazemina acs iekšējo spiedienu, sa-

šaurina acs zīlītes, paaugstina bronhu, zarnu trakta, žultspūšļa, urīn-

pūšļa un dzemdes gludās muskulatūras tonusu. Pilokarpīns ir atro-

pīna antagonists.
Pilokarpīnu Eiropā iepazīst no 1800. gada. Izmanto arī Pilocarpus

jaborandi Holm. lapas; aug Dienvidamerikas tropiskajos mežos.

Abu pilokarpu sugu žāvētas lapas (Jaborandi) izmanto homeo-

pātijā.

PIMENTĄ, DZIEDNIECĪBAS — PIMENTĄ OFFICINALIS Berg

Droga: Pimentas augļi — Fructus Pimentae (Fructus Amomi)

Mūžzaļš, mirtēm radniecīgs koks. Stumbrs 6—13 m garš. Ziedi

balti. Augļi sarkanas ogas. Aug Centrālajā Amerikā. Kultivē Indijā.
Izmanto negatavus augļus.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas (4%). tajās eigenols (65—80%), cineols,

fellandrēns v. c; taukas eļļas; miecvielas, sveķi, cukurs.

Lieto gremošanas, ēstgribas uzlabošanai, kā antiseptisku līdzekli

Pimentas eļļu — Oleurn Pimentae izmanto smaržvielu rūpniecībā, aug-

Jus (smaržīgos piparus) lieto kā garšvielu.

PIPARI, MELNIE — PIPER NIGRUM L.

Drogas: Melnie piparu augļi — Fructus Piperis nigri
Baltie piparu augļi — Fructus Piperis albi

Tropisko zemju kāpelējošs krūms — liāna. Lapas pamīšus, vien-

kāršas, veselas. Ziedi mazi, garās nolīkušās vārpās. Auglis kaulenis

sākumā sarkans, vēlāk paliek dzeltens. Dzimtene Āzijas tropiskie ap-

gabali. Mūsu zemē importē. Var audzēt telpas kā dekoratīvu augu.

Izmanto augļus. levāc negatavus augļus — melnos piparus un

ienākušos augļus — baltos piparus.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas, tajās fellandrēns, kariofillēns v. c, alka-
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loīdi piperīns, piperidīns, havicīns; slāpek|vielas, krāsvielas, minerāl-
vielas (5%), sveķi, ciete, fermenti, askorbīnskābe, taukas eļļas.

Lieto ēstgribas un gremošanas veicināšanai, pret meteorismu (pi-
paru tinktūru — Tinctura Piperis nigri).

Tautas medicīnā lieto arī pret drudzi, pie vēdera sāpēm (sasmal-
cinātus piparus ar rupju maizi vai degvīnā), pret klepu (sasmal-
cinātus piparus ar ūdeni); ārīgi lieto pie gļotādas iekaisumiem,
ādas izsitumiem, pret zobu sāpēm (ieliek sāpīgajā zobā piparus sa-

jauktus ar sāli un ķiploku sulu vai piparus karsētus ar cukuru).
Pipari ir dažu arsēna preparātu, piemēram, Pilulae asiaticae, kā

arī ierīvēšanas līdzekļu sastāvdaļa.
Homeopātijā izmanto negatavus žāvētus augļus (Piper nigrum).
Pipari ir viena no vispopulārākajām garšvielām, ko lieto visu

zemju kulinārijā.
Izmanto ari citas piparu sugas. Piper cubeba L. negatavus aug-

ļus — Fructus Cubebae lieto pie urīnceju, dzimumorgānu saslimšanām

(gonorejas, iekaisumiem) kā dezinficējošu līdzekli. Tie satur ēteris-

kās eļļas (10—18%), tajās /-kadinēns, dipentēns, stearoptēns (tā
saucamais kubeba kampars), kristāliska negaistoša viela kubebīns,

sveķi. Šie pipari aug Javā, Sumatrā un tiek kultivēti. P. methysticum
Forst. saknes — Radix Ķawa-Ķawa lieto pie gonorejas, vietējie iedzī-

votāji izmanto arī reibinošiem dzērieniem (satur reibinošas ēteriskās

eļļas). Aug Polinezija. Tos izmanto arī homeopātijā (Cubeba).

PIPARMĒTRAS — MENTHA PIPERITA L.

Droga: Piparmētru lapas — Folia Menthae piperitae
Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi ložņājoši. Stumbrs četršķautnains,

sarkanīgs, 50—80 cm augsts, kails vai arī uz šķautnēm ar matiņiem.

Lapas pretējas, vienkāršas, veselas, iegareni olveidīgas, 3—B cm ga-

ras, 1,5—2,5 (3) cm platas, kailas vai gandrīz kailas, pamats ķīļvei-

dīgs, mala zaģzobaina, gals smails, kāts 0,6—0,8 cm garš. Ziedi div-

dzimumu, zigomorfi, ziedu pušķi stumbra un zaru galotnēs vārpvei-
dīgās kopās. Kauslapas 5, saaugušas, kauss kails, zobiņi ar matiņiem.

Vainaglapas 4, vainags gaiši violets, 4—5 mm garš, stobriņš iekš-

pusē kails. Putekšņlapas 4. Augļlapas 2, sēklotne augšēja, drīksna

divžuburaina. Auglis — četru apmēram 1 mm garu riekstiņu skald-

auglis. (181. att.)
Aug dārzos. Vietām pārgājis savvaļā. Zied jūnijā, jūlijā.
Izmanto lapas. Tās ievāc jūnijā, jūlija sākumā, kad ziedi vēl pum-

puros. Tām īpatnēja, atsvaidzinoša, vēsinoša garša. Saplūktās lapas

žāvē ēnā atklātā vietā vai ari vēdināmā vai caurvējainā telpā. Lapas
nedrīkst pāržāvēt, jo tad tās viegli sabirst, kas ir viens no galvena-
jiem iemesliem drogas izbrāķēšanai. Izžāvētās lapas uzglabā sausā

vietā slēgtos stikla traukos vai, ievācot lielākā vairumā, finiera kas-

tēs. Drogai jāsatur vismaz 1% ēterisko eļļu.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas, tajās d-mentols, mentola esteri (etiķskā-

bes, izovaleriānskābes), /-mentons, a- un 6-pinēni, Mimonēns, a-fellan-

drēns, dipentēns, cineols, pulegons, jasmols, jasmons, piperitons v.c;

rūgtvielas, miecvielas; hesperidīns, betaīns, ursolskābe, oleanolskābe;
karotini (līdz 40 mg%), askorbīnskābe (līdz 119 mg%). Ziedu ēte-

riskajās eļļās ir arī mentofurans, sabinenhidrāts, terpēns CioH!6, pipe-
rīnskābe. Pretaudzēju aktivitāte.

Lieto pie gremošanas traucējumiem, pret «nelabu dūšu», vemšanu,
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181. att. Piparmētras — Mentha

piperita L.

meteorismu, kā diurētisku, vieglu
caurejas līdzekli un žultsdzinēju;

pie nervozitātes, neirokardi-

jas, veģetoneirozēm, neiraļģijām
y

pret bezmiegu, pret klepu; ārīgi
lieto pie ādas iekaisumiem un

niezes, pie kroniska rīkles gļot-
ādas iekaisuma, pret mutes ne-

tīkamu smaku, aromātiskām

vannām.

Tautas medicīnā lieto ari

piena sekrēcijas veicināšanai

(lapu uzlējumu — uz 1 glāzi
verdoša ūdens ņem 1 ēdamka-

roti lapu), saaukstēšanās gadī-
jumos, pie gripas (lapu tēju),
zarnu parazītu izdzīšanai (la-
pas savārītas ar etiķi); ārīgi
lieto pie sasitumiem, limfas dzie-

dzeru iekaisumiem (lapu uzlē-

juma apliekamos), pret galvas
sāpēm (svaigas lapas), pie ner-

vozitātes, reimatisma (vannas),

pret kašķi (lapu uzlējumu kopā

ar granātu sulu).
Piparmētru lapu uzlējumu — Infusum Menthae piperitae (5,0:

200,0) lieto pa ēdamkarotei vai vairāk 4—5 reizes dienā (pret ne-

labu dūšu, vemšanu, meteorismu, kā žultsdzinēju).
Piparmētru tinktūru

— Tincturae Menthae piperitae (izvelk 90°

spirtā 1 : 20) lieto pa 10—20 pilieniem 3—4 reizes dienā (pret vem-

šanu, nelabu dūšu, pie neiralģiskām sāpēm, stenokardijas lēkmēm);
to lieto arī mikstūru garšas uzlabošanai.

Piparmētru eļļu —
Oleum Menthae piperitae (satur ap 50% men-

tola, iegūst arī no citām mētru sugām) lieto kā atsvaidzinošu un

antiseptisku līdzekli. Piparmētru ejjas tabletes — Tabuletlae olei

Menthae (satur 0,0025 g eļļas, 0,5 g cukura) lieto kā nomierinošu

un spazmolītisku līdzekli pie gludās muskulatūras spazmām, nelabas

dūšas, vemšanas pa I—21 —2 tabletēm (sūkāšanai).

Piparmētru ūdeni — Aqua Menthae piperitae lieto mutes un rīkles

skalošanai pie gļotādas iekaisumiem, kā ari mikstūru garšas uzla-

bošanai.

Piparmētru eļļa, mentols ir daudzu kompleksu preparātu sastāv-
daļa, piemēram, Corvalolum, Valocordinum (lieto kā nomierinošus,
neiroleptiskus līdzekļus, ražo Vācijas Demokrātiskajā Republikā),Ar-
temisolum (lieto pie urīnakmeņu slimības), Enatinum (ražo Vācijas
Demokrātiskā Republika, lieto pie urīnakmeņu un žultsakmenu slimī-
bām), Styli Mentholi (lieto pie migrēnas), Zeļeņina pilienu v. c, kā
arī ārīgi pie neiralģijām, ādas niezes, iekaisumiem u. c. lietojamu
līdzekļu sastāvdaļa.
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Piparmētru eļļu kā atsvaidzinošu un aseptisku līdzekli liek pie
zobu pastām, zobu pulveriem, mutes ūdeņiem, to plaši izmanto kos-

mētikā, parfimērijā.
Piparmētru darbība ir spazmolītiska, sāpes remdinoša, nomieri-

noša, antiseptiska (0,1% mentola šķīdumā neattīstās nekādas bak-

tērijas), tās, kairinādamas mutes un kuņģa gļotādas receptorus, iz-

raisa koronāro asinsvadu reflektoru paplašināšanos (tāpēc mentolu

lieto arī pie stenokardijas), to darbība ir arī diurētiska, žultsdzinēja,
viegli laksatīva.

Piparmētras ir oficināla droga gandrīz visās pasaules valstīs, ari

pie mums (no 1961. gada) Piparmētru audzēšanu musu republikā
izmēģina J. Lainis Ogres Dārzkopības izmēģinājumu stacijā.

Homeopātijā izmanto visu svaigu ziedošu augu.
Krievu «zāļu grāmatās» — travņikos VI—VII gs. piparmētras min

kā līdzekli pret vēzi.

Uzskata, ka piparmētras ir ūdensmētru — Mentha aquatica L.

un vārpaino mētru
— M. spicata L. krustojums un savvaļā Padomju

Savienībā nav sastopamas. Kultivē galvenokārt Ukrainā. Izšķir 2 pi-

parmētru varietātes — tumšās piparmētras — M. pipcrita var. oļfi-
cinalis Sole f. rubescens Camus un gaišās piparmētras — M. piperita

var. officinalis Sole f. pallescens Camus. Tumšajām piparmētrām
stumbrs un lapas no antociāna ir tumši zaļi, ar sarkani violetu no-

krāsu, gaišajām tie gaiši zaļi, lapas izteikti zāģzobainas, pamats bez

sirdsveida jomas. Kultivē galvenokārt tumšās piparmētras.

PĪPENES, PĻAVAS — LEUCANTHEMUM VULGARE (L.) Lam.

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs 20—100 cm augsts, kails vai ar

nedaudz matiņiem. Lapas pamīšus, vienkāršas, 2—9 cm garas, 0,8—

2,5 cm platas, stumbra vidū un augšdaļā olveidīgas, lancetiski lineā-

ras vai lāpstveidīgas, veselas, rupji zobainas vai arī plūksnaini dai-

vainas, sēdošas vai ar isu kātu, piezemēs lapas lāpstveidīgas vai

otrādi olveidīgas, ar katu, pamats ķīļveidīgs, gals strups. Ziedi 3—6

(9) cm platos kurvīšos, kas pa vienam zaru galos. Vīkala lapas za-

ļas, vairākās rindās jumstiņveidīgi, ar brūnganu apmali. Kurvīša

gultne kaila. Mēiziedi balti, sievišķi, ! —2 cm gari. Stobrziedi dzelteni,
divdzimumu. Putekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja, drīksna

divžuburaina. Auglis — 1,7—3 mm garš sēklenis. Kausmatiņu nav vai

ari kauss nelielas apmalītes veidā.

Aug pļavās, laukos, mežos, ceļmalas. Ļoti bieži. Zied no jūnija
līdz septembrim.

Izmanto ziedošus lakstus un ziedkopas.
Sastāvs. Alkaloīdi (zīmes). Sastāvs nav noskaidrots. Insekticīds.

Lieto tautas medicīnā saaukstēšanās gadījumos, pret drudzi, klepu,
galvas un krūšu sāpēm, pie aizdusas, plaušu tuberkulozes, pie vēdera

sāpēm, iekšķīgām brūcēm, pie trūces, patvaļīgas urinēšanas, hemoroī-

diem (lakstu uzlējumam uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamka-

roti drogas, lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā), kā diurētisku

līdzekli (ziedkopu novārījumu, uzlējumu), sīko plakano tārpu izdzī-

šanai; ārīgi lieto pie čūlām, sasitumiem, ēdēm, (ziedu vai lakstu pul-
veri sajauktu ar taukiem), pie hemoroīdu mezgliem (stipra uzlējuma
apliekamos), bērnu mazgāšanai (vannām), pie acu slimībām.

Pīpeņu lakstu darbība ir sāpes remdinoša, pretiekaisuma, diurē-

tibka, ziedu — spazmolītiska, insekticīda.
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PISTACIJAS, ĪSTĀS - PISTACIA VERA L.

Droga: Pistacijų sēklas — Semen Pistaciae

Neliels koks, divmājnieks, retāk krūms. Lapas pamišus, nepāra
plūksnaini saliktas. Ziedi viendzimuma, ar vienkāršu apziedni, ap-
ziedņa lapas 3—5. Auglis sauss, līdz 2 cm garš kaulenis. Sēklas bez

endospermas, dīgļlapas lielas, gaiši zaļas («fistaškas rieksts»).
Aug Vidusjūras apgabalā, Vidusāzijā, kultivē Krimā, Kaukāzā.

Zied no marta līdz maijam. Uz lapu vidus dzīslas parasti ir pail-

gas (izraisa Slakium lentiscoides), bieži vien pangas ir arī gar la-

pas malām (izraisa Forda hirsuta).
Izmanto sēklas un pangu tannīnu.
Sastāvs. Sēklās taukas eļļas (līdz 60%), tajās oleīnskābes, linol-

skābes un piesātināto skābju glicerīdi; olbaltumvielas (24%), mine-

rālvielas, celuloze (4,6%); lapās miecvielas (līdz 10%). Pangās līdz

50% tannīnu.

Lieto pie akūtas saindēšanās ar smago metālu sālīm, glikozīdiem,
alkaloīdiem, pie kolītiem (tannīnu); ārīgi lieto pie apdegumiem, iz-

gulējumiem, mitrojošām čūlām, pie stomatītiem (tannīna preparātus
apliekamiem, apmazgāšanai, skalošanai), pie taisnās zarnas iekaisu-

miem (tannīna klizmas).
Tautas medicīnā lieto kā spēcinošu, tonizējošu līdzekli pie orga-

nisma spēku apsīkuma un novājēšanas, pēc pārciestām smagām sli-

mībām, tuberkulozes, mazasinības, pie aknu, sirds un vēdera sā-

pēm, pret vemšanu, pie klepus, pret dzīvnieku indēm (uz P/2 glāzi
ūdens ņem 2 ēdamkarotes sasmalcinātu sēklu, karsē apmēram V2
stundu, bet nevāra, atdzisušu lieto pa '/< glāzei 3—4 reizes dienā);

ārīgi lieto pie brūcēm, čūlām (sveķus, kas iztek no stumbra).
Pistacijų noderīgums bija pazīstams daudzām Vidusāzijas sena-

jām tautām; tadžiku ievērojamais ārsts Ibn Sina (Avicenna) pista-
cijas ieteica sirds darbības uzlabošanai, pret sirds sāpēm, aknu sā-

pēm. Eiropā tās ieved Maķedonijas Aleksandra kara gājienu laikā.

No Pistacia lentiscus L. izmanto sveķus mastiksu — Resina Mas-

tix. Sveķi uzkrājas koksnē, tos iegūst, iegriežot stumbra un resnāko

zaru mizu. Satur ēteriskās eļļas (ap 2%), tajās galvenokārt pinēns,
sveķskābes; rūgtvielas: sveķiem balzamiska smarža, atgādina terpen-
tīna smaržu. Kultivē kopš seniem laikiem Egėjas jūras salās u. c.

Lieto zobārstniecībā, mutes skalošanai, smaganu apziešanai (mastiksa

tinktūru), brūču dziedināšanai (ēterī vai benzolā šķīdinātu mastiksu,
tā saucamo mastizolu). Aktieri mastizolu lieto ūsu un bārdu pielīmē-
šanai.

No terpentīnauga — Pistacia terebinthina St. Lag. iegūst terpen-
tīneļļu un terpentīnu (aug Vidusjūras piekrastē). Tautas medicīnā

lieto pie elpas ceļu iekaisumiem (inhalāciju veidā — uz 1 glāzi ver-

doša ūdens ņem 10—15 pilienus terpentīneļļas), pie radikulītiem.

PLAUKŠĶENES, NOKARENĀS — SILENE NUTANS L.

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs 30—60 cm garš, visgarām ar

matiņiem. Lapas vienkāršas, veselas, lāpstveidīgas vai lancetiskas,
5—12 cm garas, 0,5—1,5 cm platas, mala gluda, gals smails, augšē-
jās lapas parasti sēdošas. Ziedi divdzimumu vai viendzimuma, akti-

nomorfi, nokareni, zieda kāts apmēram tik garš kā kauss. Kauslapas



Pabērzu smiltsērkšķi.

Asinssarkanās vilkābeles.

Sarkanās uzpirkstītes.
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Parastie aprikozi.

VIII

Melnaugļu aronija.
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5. kauss 0,8—1,2 cm garš, ar 10 dzīslām. Vainaglapas 5, baltas,
1,0—2,5 cm garas, plātnīte šķelta 2 daivās, vainadziņš 0,2—0,3 cm

gars Putekšņlapas 10. Augļlapas 3, drīksnas 3, sēklotne augšēja.
Auglis ap 1 cm gara pogaļa, atveras ar 6 zobiņiem.

Aug saulainos pakalnos, mežos, izcirtumos. Bieži. Zied no maija
hdz septembrim Ziedi pilnīgi uzzied 3 naktīs — pirmajā naktī iz-
birst putekšņi pirmajā putekšņlapu gredzenā, otrajā — otrā putekšņ-
lapu gredzenā, trešajā naktī ir pilnīgi attīstījušās drīksnas un var
notikt apaugļošanās. Ziedi dienā aizveras, nesmaržo, naktī ziedi at-
veras un tiem hiacintu smarža.

Izmanto ziedošus lakstus.
Sastāvs nav noskaidrots.
Lieto tautas medicīnā pie garīgas depresijas, grūtsirdības, nomākta

garastāvokļa, pie traku dzīvnieku kodumiem (uz 1 glāzi verdoša
ūdens ņem 2 tējkarotes drogas, ļauj 2 stundas ievilkties, lieto pa
1 ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā); ārīgi lieto pie ādas iekaisu-
miem, rozes (stipru uzlējumu).

Plaukšķeņu darbība ir nomierinoša, sāpes remdinoša, pretiekai-
sumu, pretasiņošanas, antitoksiska.

PLAUŠU ĶĒRPIS - LOBARIA PULMONARIA (L.) Hoffm.

Droga: Plaušu ķērpja lapoņi — Herba Pulmonariae arboreae
Laponis liels, daivas līdz 15 cm garas, stūrainas, virspusē brūn-

gani zaļas, ar tīklaini bedrainu, plaušu alveolām līdzīgu zīmējumu,

182. att. Plaušu ķērpis — Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
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iedobumos bālgani sorā|i — sēņu hifu apvītu gonīdiju kaudzītes. La-

poņu apakšpuse gaišāka, pūkaina. (182. att.)
Aug uz koka mizas. Ne visai bieži.

Izmanto lapoņus.
Sastāvs. Stiktīnskābe un citas ķērpju skābes, rūgtviclas, gļotvie-

las, krāsviela brasilīns.

Lieto tautas medicīnā tāpat kā Islandes ķērpjus pie kroniska bron-

hīta, plaušu tuberkulozes, astmas, garā klepus, pret caureju, pie
nieru un urīnpūšļa saslimšanām, pie hemoroīdiem; ārīgi lieto pie
kāju pirkstu izsutumiem.

Oficināla droga homeopātijā (Sticta).

PLIKSTIŅI, GANU — CAPSELLA BURSA-PASTORIS (L ) Mcd.

Droga: Plikstiņu laksti — Herba Bursae pastoris (Herba Canceri)
Viengadīgs vai pārziemojošs viengadīgs lakstaugs. Sakne vārpst-

veidīga. Stumbrs 4—50 cm augsts, ar matiņiem. Lapas pamīšus, vien-

kāršas, līdz 12 cm garas, 2 cm platas, rozetes lapas veselas vai plūk-
snaini dalītas, ar kātu, stumbra lapas iegareni lancetiskas, pat lineā-

ras, skaujošas, mala gluda vai zobaina, pamats bultveidīgs. Ziedi

divdzimumu, aktinomorfi, ķekaros. Kauslapas 4, ar baltu apmali. Vai-

naglapas 4, baltas, 1,5—3,5 mm garas. Putekšņlapas 6, divas no

tām īsākas, 4 garākas. Augļlapas 2, sēklotne augšēja, drīksna galviņ-
veidīga, ar jomu. Pāksteniši otrādi sirdsveidīgi, plakani, (2,5) 5—
8 mm gari, divcirkņu, ar daudz sēklām. (183. att.)

Aug laukos, dārzos, ceļmalas, skuju koku mežos. Ļoti bieži.

Zied no aprija līdz novembrim.

Izmanto ziedošus lakstus, t. i., 30—40 cm garas galotnes, pēc
iespējas ar mazāk augļiem. Mazus augus ievāc ar visu rozeti. Žāvē

atklātā vietā ēnā vai vēdināmā telpā. Izvelkot 70° spirtā, drogā jā-
būt vismaz 10% ekstraktvielu.

Sastāvs. Ramnoglikozīds hissopīns, miecvielas, protokatehīnskābe,
fumārskābe, ābolskābe, citronskābe, vīnskābe, saponīni, ēteriskās eļļas,

tiramīns, holīns, acetilholīns, merkaptāni, rodanīdi, daudz kālija šā-

lis (pelnos līdz 40% K2O), inozīts, daudz fillohinonu, askorbīnskābe

(ap 13 mg%). Sēklās taukas un ēteriskās (līdz 28%) allilsinepju eļ-

ļas. Sastāvs nav pilnībā noskaidrots. Fitoncīdi. Pretaudzēju aktivitāte.

Lieto pie dzemdes asiņošanas un atonijas, pie menorāģijām, met-

rorāģijām, pie plaušu un nieru asiņošanas, pie zarnu trakta atonijas,

pie hipertoniskās slimības.

Tautas medicīnā lieto arī pret vemšanu grūtniecības periodā, pie
aknu slimībām, kolikām, dzeltenās kaites, žultsakmeņiem [uz 3 glā-
zēm verdoša ūdens ņem 10—20 g (1 ēdamkaroti) sausu lakstu vai
4 ēdamkarotes svaigu lakstu, ļauj V 2stundu ievilkties, lieto pa V2
glāzei 3—5 reizes dienā], pie nieru un urīnceļu slimībām, pie urīn-

pūšļa iekaisuma, nierakmeņiem, pie urīna nesaturēšanas, pret caureju,
vēdera graizēm, pie hemoroīdiem, kā asinstīrītāju līdzekli pie vielu
maiņas traucējumiem, kroniskiem ādas izsitumiem (uz 1 glāzi ver-

doša ūdens ņem V2— 1 ēdamkaroti drogas, ļauj 2 stundas ievilkties,
lieto pa ēdamkarotei 4 reizes dienā V 2stundu pirms ēšanas); pie
plaušu kavernām, reimatisma (uzlējumu, vai novārījumu; novārī-

jumam uz 1 glāzi ūdens ņem 1 tējkaroti sausas drogas, pavāra 15
minūtes slēgta traukā, atdzisušu lieto pa V 2glāzei 3 reizes dienā;
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183. att. Ganu plikstiņi — Copsella bursa-pastoris (L.) Med

aukstam uzlējumam uz 1 glāzi novārīta atdzesēta ūdens ņem 3 tēj-
karotes drogas, ļauj 8 stundas stāvēt, lieto pa I—21 —2 ēdamkarotēm

3—4 reizes dienā); ārīgi lieto pie deguna un brūču asiņošanas (stipru
uzlējumu apliekamiem, apmazgāšanai vai lakstu pulveri).

Plikstiņu lakstu uzlējumu — Infusum herbae Bursae pastoris

10,0(20,0)—200,0 lieto pa ēdamkarotei 3—5 reizes dienā.

Plikstiņu šķidro ekstraktu — Extractum Bursae pastoris fluidum
gatavo 70° spirtā. Lieto pa 20 pilieniem 3 reizes dienā.
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Pie hipertoniskās slimības (S. Tomiļins) lieto uzlējumu — uz 1

glāzi verdoša ūdens ņem 2—3 ēdamkarotes drogas, ļauj V2stundu

ievilkties, lieto pa V 3glāzei 3 reizes dienā vai ekstraktu pa 20—30

pilieniem 4—5 reizes dienā. To lieto arī pie kuņģa atonijas. Vasarā

var lietot svaigus lakstus (15 g svaigu sasmalcinātu lakstu kopā ar

cukuru).
Ar labiem panākumiem plikstiņu lakstu uzlējums lietots pie nieru

iekaisumiem asiņošanas apturēšanai (prof. V. Lukaņins).
Plikstiņu darbība ir hipotensīva, tie sašaurina perifēros asinsva-

dus, pazemina arteriālo asinsspiedienu, pastiprina dzemdes gludās
muskulatūras kontrakcijas, zarnu trakta peristaltikų, palielina diurēzi.

Kā pretasiņošanas līdzeklis plikstiņi līdzvērtīgi melnajiem graudiem
un Hydrastis canadensis L.

Uzskata, ka visos gadījumos labāka darbība ir plikstiņu sulai nekā

uzlējumam vai novārījumam.
Plikstiņi ir oficināla droga daudzās zemēs un arī pie mums (no

1961. gada).
Homeopātijā izmanto visu ziedošu augu (Thlaspi bursa pastoris).

Plikstiņus medicīnā izmantoja
jau senās Grieķijas un Romas

valstī, kā ari viduslaikos, pie tam

lietoja galvenokārt sēklas. Tad

tie, kā dažs cits labs ārstniecī-

bas līdzeklis nogrima aizmir-

stībā. No jauna par plikstiņiem
sāk interesēties pirmajā pasau-
les karā, kad nebija vairs pie-
ejami importētie Hydrastis ca-

nadensis L. un melnie graudi.
Dažos apvidos plikstiņu lak-

stus lieto pie zupām, jaunas la-

pas izmanto salātiem, sēklas —

sinepju vietā.

PLOSTBĀRZI, PĻAVAS

TRAGOPOGON PRATENSIS L.

Daudzgadīgs vai divgadīgs
lakstaugs. Mietsakne spēcīgi at-

tīstīta. Stumbrs vienkāršs vai

ar nedaudziem zariem, 30—

60 cm garš. Lapas pamīšus, sē-

došas, vienkāršas, veselas, lan-

cetiskas vai lineāras, 15—25 cm

garas, 0,4—0,6 cm platas, gals
smails, mala gluda. Ziedi div-

184. att. Pļavas plostbārži
Tragopogonpratensis L.
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dzimumu vai sievišķi, kurvīšos. Kurvīši pa vienam zaru galotnē.
Kurvīša gultne kaila, vīkala lapas 1 rindā. Kauslapu nav. Kausmatiņi
plūksnaini, 1 rindā Vainaglapas 5, vainags mēlveidīgs, dzeltens. Pu-

tekšņlapas 5, galā melni violetas. Augļlapas 2. Sēklotne apakšēja,
drīksna divžuburaina. Sēklenis ar knābi, tā galā plūksnaini kausma-

tiņi. (184. att.)

Aug pļavās, ceļmalas. Diezgan bieži. Zied no jūnija līdz

augustam.
Izmanto saknes, lapas, piensulu.
Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pret klepu (sakņu uzlējumu), pret cingu
(lakstu vai sakņu uzlējumu), pie nierakmeņiem, žultsakmeņiem, pie
skrofulozes, ādas niezes un citām ādas slimībām (sakņu uzlējumu —

uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 2 tējkarotes drogas, Jauj 2 stundas

stāvēt, lieto atdzisušu pa 1 ēdamkarotei 3—4 reizes dienā); ārīgi
lieto pie strutojošām brūcēm, čūlām (uzliek lapas vai piensulu), pie

pampumiem (uzklāj lapas).

PLŪMES — PRUNUS L.

Drogas: Ērkšķu plūmju ziedi — Flores Pruni spinosae

Ērkšķu plūmju augļi — Fructus Pruni spinosae
A\elno plūmju augļi — Fructus Pruni domesticae

Vasarzaļi koki vai krūmi. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, lan-

cetiskas vai olveidīgas, gals īsi smails vai strupš, pamats ķīļveidīgs,
mala sīki zobaina. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, pa 1 vai 2 (3)

lapu žākiēs. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, baltas. Putekšņlapu daudz.

Augļlapa 1, sēklotne atrodas ziedgultnes padziļinājumā, nav saau-

gusi ar ziedgultni. Auglis sulīgs kaulenis, kauliņš garens, plakans,
sīki bedrains. Zied maijā, lapām plaukstot, vai īsi pirms lapu plauk-
šanas.

Ērkšķu plūmes — Prunus spinosa L.

Stumbri I—4 m augsti, vainags ļoti zarains, plašs, zari ar smai-

liem, cietiem ērkšķiem. Lapas (1) 2—4 (5) cm garas, I—2 cm pla-
tas. Kauslapas gar malu ar matiņiem, vainaglapas 0,6—0,8 cm ga-

ras. Kauleņi ieapaļi, tumši zili, ap 1—1,5 cm gari, ar zilganu ap-

sarmi un zaļganu mīkstumu. Aug upju ielejās, krūmājos, pakalnos.
Reti.

Kaukāza plūmes, aliči — Prunus divaricata Ldb.

Krūms vai koks. Stumbri līdz 10 m gari. Sasniedz 100—120 gadu
vecumu, bagāti aug atvases, sējeņi sāk ziedēt 4.-7. gadā. 15 gadu
vecumā izaug ap 4 m gari un tad aug ļoti lēni. Lapas 4,5—10 cm

garas, 2—6 cm platas. Ziedi balti. Augļi dzelteni vai sarkani, ap

2 cm gari kauleņi. Augļus ievāc no zariem, kritušiem augļiem ma-

zāka vērtība.

Audzē kā augļu koku no potcelmiem. Diezgan bieži.

Mājas plūmes — Prunus domestica L.

I_6 m augsts koks vai krūms. Lapas 4—B (10) cm garas, 2,5—

6 cm platas. Ziedu kāti ar matiņiem, vainaglapas ap 1 cm gara-,.
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Kauleni gareni, zili melni, sarkani, dzelteni vai citādi (atkarībā no

šķirnes), 2—4 cm gari vai lielāki, ar apsarmi vai bez apsarmes.

Audzē kā augļu koku. Ļoti bieži. Medicīnā parasti izmanto

varietātes ar zili melnajiem augļiem (melnās plūmes).
Izmanto ziedus, augļus.
Sastāvs atsevišķām plūmju sugām un šķirnēm maz pētīts. Plūmju

augļos daudz pektīnvielu, miecvielu (visvairāk Kaukāza plūmēs),

organiskās skābes (visvairāk mirabelēs un Kaukāza plūmēs), cukuri

(8—16,2%; fruktoze, glikoze, saharoze; visvairāk renklodēs), mine-

rālvielas (visvairāk kālijs, mangāns; mājas plūmju augļu laksatīvo

aktivitāti nosaka vīnskābais kālijs), krāsvielas, askorbīnskābe (ap

4 mg%), karotini (līdz 10 mg%), riboflavīns, tiamīns, nikotīnskābe

(0,5 mg%); sēklās amigdalīns, taukas eļļas (līdz 42%). Ērkšķu

plūmju ziedos ir amigdalīns, miecvielas, ēteriskās eļļas.
Lieto kā vieglu caurejas līdzekli pie kroniska vēdera aizcietējuma

(mērcētas vai vārītas žāvētas melnās plūmes, ērkšķu plūmju ziedu

uzlējumu), pie kuņģa kolikām, pret sliktu dūšu (ērkšķu plūmju ziedu

uzlējumu), kā diurētisku līdzekli (ērkšķu plūmju ziedu uzlējumu,
melnās plūmes), pie aterosklerozes (melnās plūmes; sekmē holeste-

rīna izdalīšanos), pie klepus (ērkšķu plūmju ziedu uzlējumu).
Tautas medicīnā lieto pie aknu un žultspūšļa slimībām, pie nieru

slimībām, reimatisma, podagras (ērkšķu plūmju ziedu vai melno

plūmju uzlējumu), pret caureju (ērkšķu plūmju mizu vai sakņu no-

vārījumu; gatavu augļu sulu pa 1 ēdamkarotei 3 reizes dienā), pie

menstruāciju aizkavēšanās (ērkšķu plūmju ziedu uzlējumu), pie kro-

niskām ādas slimībām kā asinstīrītāiu līdzekli (ērkšķu plūmju ziedu,

augļu, lapu uzlējumu, mizu vai sakņu novārījumu), saaukstēšanas

gadījumā kā sviedrēšanas līdzekli, pret drudzi (ērkšķu plūmju ziedu

uzlējumu; mizu vai sakņu novārījumu — uz P/2 glāzēm ūdens ņem

5 g sakņu, pavāra 15 minūtes, Jauj 2 stundas stāvēt, tad izkāš, dze-

rot pa maziem malkiem ar īsiem pārtraukumiem, lieto pa 'At glāzei
3—4 reizes dienā), pret klepu (ērkšķu plūmju ziedu uzlējumu, aliču

augļu novārījumu ar cukuru), pret cingu (Kaukāza plūmju augļu

uzlējumu vai novārījumu), pie neiralģijām, nervozitātes (ērkšķu

plūmju ziedu uzlējumu); ārīgi lieto pie strutojošām brūcēm, čiīlam

(svaigas lapas vai žāvētu lapu novārījumu; apliekamiem ar ūdeni

atšķaidītu svaigu Kaukāza plūmju augļu sulu, kurai pielikts mazliet

kampara), pie mutes un rīkles gļotādas iekaisumiem (skalošanai Kau-

kāza plūmju aug|u uzlējumu vai novārījumu), pret klepus lēkmēm

(košļā Kaukāza plūmju koksnes sveķus), pie rozei līdzīgiem iekaisu-

miem (mizas ārējās kārtas novārījuma kompreses).
Ērkšķu plūmju ziedu uzlējumam uz 1 glāzi novārīta atdzisuša

ūdens ņem 2 g (2 tējkarotes) ziedu, ļauj vēsumā 8 stundas stāvēt,
lieto pa V 4glāzei 3—4 reizes dienā.

Melno plūmju augļi nav ieteicami pie diabēta un aptaukošanās
(tajos daudz kaloriju).

Plūmju sēklu eļļu —
Oleum Persicarum lieto tāpat kā aprikožu

eļļu. (Oleum Persicarum parasti ir vairākas kauleņaugu sēklu eļļas).

Homeopātijā izmanto svaigus ērkšķu plūmju ziedus (Prunus).

Ērkšķu plūmju ziedu darbība ir viegli laksatīva, diurētiska, seda-

tīva, jauno lapu —
izteikti diurētiska, viegli laksatīva, mizu un sakņu

ietekmē pazeminās temperatūra, gatavi augļi ir savelkošs līdzeklis.

Melnās plūmes ir viegls laksatīvs un diuretisks līdzeklis.
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PLŪŠKOKI — SAMBUCUS L.

Drogas: Plūškoka ziedi — Flores Sambuci

Plūškoka lapas — Folia Sambuci

Plūškoka mizas — Cortex Sambuci

Plūškoka aug|i — Fructus Sambuci

Plūškoka saknes — Radix Sambuci

Sarkanā plūškoka aug|i — Fructus Sambuci racernosae

Vasarzaļi koki vai krūmi. Zari ar lielu serdi, kas 2—4 gadus ve-

ciem zariem aizņem pat vairāk nekā pusi dobuma. Lapas pretējas,

nepāra plūksnaini saliktas, lapiņas 5 (reti 3—7), eliptiskas, gareni ol-

veidīgas vai lancetiskas, gals gari smails, pamats ķīļveidīgs, mala

sīki, smaili zobaina. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi. Kauslapas 5,
kausa stobriņš īss, zobiņi nelieli. Vainaglapas 5, baltas vai dzeltenī-

gas, saaugušas, vainaga stobriņš īss, apmale staraina. Putekšņlapas
5, pamīšus vainaglapām un apmēram tikpat garas. Augļlapas 3, sēk-

lotne vidēja. Augļi ieapaļi kauleņi, kauliņi 3 (5).

Audzē kā krāšņumaugus, vietām pāriet savvaļā. Diezgan bieži.

Melnais plūškoks — Sambucus nigra L.

Stumbri 3—7 m augsti. Serde balta. Lapiņas 6—7 (12) cm garas,
3—4 (7) cm platas. Ziedi plašās, čemuriem līdzīgās skarās, vainaga
apmale 0,6—0,9 cm plata. Augļi melni violeti, 0,5—0,7 cm diametrā

(185. att.). Zied jūnijā, jūlijā.

Sarkanais plūškoks — Sambucus racemosa L.

Stumbri 1,5—3 m augsti. Serde brūngani dzeltenīga. Lapiņas 4—

8 cm garas, 2—4 cm platas. Ziedi garenās skarās, vainaga apmale

185. att. Melnais plūškoks — Sambucus nigra L.



520

ap 0,5 cm plata. Augļi spilgti sarkani, 0,4 —0,5 cm diametrā. Zied

maijā, jūnijā.
Izmanto ziedus, augļus, zaru mizas un saknes. levāc izplaukušus

atsevišķus ziedus vai ziedkopas. Žāvē, cik iespējams, strauji ēnainā

atklātā vietā vai labi vēdināmā telpā Izžuvušo drogu sasmalcina (sa-

berž) ar rokām vai ar viegliem spriguļiem un atsijā ziedus no kātiem.

Vislabāk tomēr ziedus no kātiem atlasīt pirms žāvēšanas. Uzglabā
slēgtos stikla vai skārda traukos.

Augļus ievāc pilnīgi ienākušos augustā, septembrī, oktobrī un žāvē

krāsnīs, uz krāsnīm vai caurvējainā telpā. Izžuvušo augļu krāsai jā-
būt melni violetai, garšai — saldi skābenai.

Lapas ievāc ziedu laikā. Mizu ievāc pavasarī, atlobot no zariem.

Sastāvs. Melnā plūškoka ziedos nenoskaidrota glikozīdiska viela, kas

izraisa svīšanu, glikozīdi sambunigrins (ciānūdeņražskābe + benzal-

dehīds + glikoze; žāvētos ziedos sambunigrīna nav), eldrīns (rutī-
nam līdzīgs glikozīds), gļotvielas, tannīni, ēteriskās eļļas (0,32%),

kofeīnskābe, hlorogēnskābe, valeriānskābe, /-ābolskābe, etiķskābe; etil-

amīns, izobutilamīns, izoamilamīns, holīns; askorbīnskābe (82 mg%).
Lapās sambunigrins (0,11%), ēteriskās eļļas, aldehīdi, karotini

(0,014%), askorbīnskābe (svaigās lapās ap 280 mg%). Zaru mizās

ēteriskās eļļas, ābolskābe, divas vielas C28H40
0

2 un C 27 fitčste-

rīni, holīns. Augļos ābolskābe, vīnskābe u. c. organiskās skābes, miec-

vielas, rūgtvielas, cukuri, sveķi, vaski, sambunigrins (negatavos aug-
ļos), karotini, askorbīnskābe (ap 50 mg%), antociāni hrizantemīns

(asterīns, cianidīna glikozīds), sambucīns (cianidīns + glikoze + ram-

noze), sambucicianīns. Sēklās taukas eļļas. Fitoncīdi. Sastāvs nav

pilnībā noskaidrots.

Sarkanā plūškoka sastāvs maz pētīts. Ziedos ir emulsīns, ēteriskās

eļļas, rutīns. Augļos cukuri, organiskās skābes, miecvielas, eļļas (pal-
mitīnskābes, oleīnskābes, arahīnskābes glicerīdi), askorbīnskābe. La-

pās daudz pelnvielu, askorbīnskābe. Nav sambunigrīna. Sarkanais

plūškoks ir labs nektāraugs agri pavasarī, melnā plūškoka ziedos nav

nektāra.

Lieto pie elpas ceļu iekaisumiem, bronhītiem, plaušu tuberkulozes,
saaukstēšanās gadījumos kā atklepošanas un sviedrēšanas līdzekli

(ziedu uzlējumu), pie vēdera aizcietējumiem, hemoroīdiem kā maigu
caurejas līdzekli (žāvētu augļu uzlējumu vai svaigu augļu sulu, lapu
un mizu novārījumu), kā diurētisku līdzekli un žultsdzinēju.

Sarkanā plūškoka ārstnieciskā nozīme maz noskaidrota.

Tautas medicīnā melnā plūškoka ziedus vai lapas izmanto kā svied-

rēšanas līdzekli, pret klepu (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdam-

karoti ziedu, ļauj l/2 stundu ievilkties, lieto siltu pa
l /2 glāzei vairākas

reizes dienā vai karstu pa glāzei vienā reizē kā sviedrēšanas līdzekli),

pie cukura diabēta (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 10 g ziedu, ļauj
V2stundu ievilkties, lieto pa 1 ēdamkarotei 3—4 reizes dienā), pie
tūskām, nieru slimībām, podagras, aptaukošanās (uz 1 glāzi ūdens

ņem s—lo5 —10 g sakņu un mizu, vāra 10—15 minūtes, lieto pa ēdam-

karotei 3 reizes dienā; lieto ari ziedu uzlējumu), pie kroniskiem vē-

dera aizcietējumiem (jaunu lapu novārījumu vai augļu uzlējumu —

uz 1 glāzi uzvārīta atdzisuša ūdens ņem 2—3 tējkarotes augļu, ļauj
12 stundas stāvēt, izlieto vienā reizē), pie reimatisma, neiralģijām,

išiasa, sejas nervu sāpēm (svaigus augļus vai sulu), pie mazasinības,

kā asinstīrītāju līdzekli, pie kroniskām ādas slimībām (ziedu uzlē-

jumu), kā vemšanas līdzekli (sakņu novārījumu).
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Angi tautas medicīnā lieto pie apdegumiem, izgulējumiem, rozei

līdzīgiem iekaisumiem, furunkuļiem (2—3 ēdamkarotes jaunu lapu
sasautē ūdenī, ieliek marles maisiņā un uzliek slimajai vietai), pie
poliartrītiem, reimatisma (ziedu uzlējuma apliekamos, sakņu un za-

riņu mizas novārījuma vannas), pie hemoroīdu mezgliem (sautētas
lapas), pie angīnas, mutes dobuma gļotādas iekaisumiem (ziedu uz-

lējumu skalošanai).
Ziedu uzlējumu (20,0: 200,0) lieto pa l/4 glāzei 3—4 reizes dienā

15—20 minūtes pirms ēšanas kā diurētisku, savelkošu līdzekli vai pa

glāzei karstu kā sviedrēšanas līdzekli.

Pie tūskām, nieru slimībām, urīnpūšļa spazmām, artrītiem, podag-
ras lieto 5% lapu un mizu novārījumu pa ēdamkarotei 3 reizes dienā,
kā laksatīvu līdzekli un žultsdzinēju — pa glāzei vakarā (prof.
S. Tomiļins).

Homeopātijā lieto līdzīgās daļās svaigus ziedus un augļus (Sam-
bucus nigra).

Tautas medicīnā sarkano plūškoku izmanto saaukstēšanās gadī-
jumā kā sviedrēšanas līdzekli, pie elpas ceļu iekaisumiem, klepus;
pie bronhiālās astmas, reimatisma (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
2 tējkarotes ziedu, ļauj 10—15 minūtes ievilkties, lieto pa V 2glāzei
2 reizes dienā, dzerot pa maziem malkiem), kā caurejas līdzekli (mizu,
augļu vai ziedu uzlējumu, kā arī augļu ķīseli), kā vemšanas līdzekli

(lapu vai mizu uzlējumu); ārīgi lieto pie angīnas, mutes gļotādas
iekaisumiem (ziedu uzlējumu skalošanai — uz 1 glāzi verdoša ūdens

ņem 1 ēdamkaroti ziedu, pavāra slēgtā traukā 5 minūtes).
Melnā plūškoka ziedu iedarbība ir sviedrējoša, diurētiska, pretiekai-

sumu, nomierinoša, tie atvieglina atklepošanu, pazemina ķermeņa

temperatūru; lapām ir diurētiska, laksatīva, sviedrējoša darbība, mi-

zām
— izteikti laksatīva, diurētiska, tās izraisa vemšanu, neietekmē

asinsspiedienu un sirdsdarbību.

Melnā plūškoka ziedi ir oficināla droga daudzās valstīs, ari pie
mums (no 1961. gada), tie ir sviedrēšanas, diurētisku, caurejas, he-

moroīdālu tēju sastāvdaļa.
Melnā plūškoka lapas sambunigrīna dēļ uzskatāmas par indīgām.

Lielākas devas (arī miza) rada stipru caureju un vemšanu. Var sa-

indēties, ēdot svaigus augļus vai mizu. Saindējoties rodas dedzinoša

sajūta rīklē, vemšana, caureja, baiļu sajūta, smagākos gadījumos pat
bezsamaņa. Svaigi ziedi var radīt ādas iekaisumu.

Viduslaikos melno plūškoku turēja par svētu augu, kura augļi
pagarina cilvēka mūžu.

No melnā plūškoka augļiem iegūst nekaitīgu krāsu pārtikas pro-
duktiem.

Lakstainais plūškoks — Sambucus ebulus L.

Stumbri līdz 150 cm gari, ar baltu serdi. Lapas ar 5—9 lancetis-

kām zāģzobainām lapiņām. Ziedi viendzimuma, ziedkopas vairogiem
līdzīgas, ar 3 galvenam asīm. Vainaglapas iekšpusē baltas, ārpusē
sarkanas. Augļi melni. Aug Ukrainā u. c. Zied jūnijā, jūlijā. Visam

augam nepatīkama smaka.

Izmanto saknes.

Sastāvs nav noskaidrots. Indīgs.
Lieto tautas medicīnā pie nieru iekaisumiem, pie urīnpūšļa saslim-

šanām, pie šķidruma uzkrāšanās vēdera dobumā, sirds somiņā, pie
diabēta (kopā ar citām drogām. Novārījumam uz 1 glāzi verdoša
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ūdens ņem 2 tējkarotes sakņu, lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes dienā;
tinktūrai uz 100 g spirta vai degvīna ņem 20 g sakņu, ļauj 8 dienas

stāvēt, lieto spirta tinktūru pa 15 pilieniem, degvīna — pa 30 pilie-
niem 3 reizes dienā). Lakstainats plūškoks ir diurētisku tēju sastāv-

daļa.

PODOFiLES, VAIROGA — PODOPHYLLUM PELTATUM L.

Droga: Podoiilu saknes (sakneņi) — Radix (Rhizoma) Podophylli
peltati

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs 40—50 cm garš, viens vai nedau-

dzi, bez zariem. Saknenis resns, sarkanīgi brūns, ap 1,5 cm diametrā.

Lapas 2, pretējas, staraini dziji šķeltas vai dalītas 5 vai 7 daļās, ap

30 cm garas un platas, ai garu kātu, plūksnas galotnē šķeltas. Ziedi

divdzimumu, aktinomorfi, pa vienam. Kauslapas 3—G. Vainaglapas
6—9, baltas, ap 2,5 cm garas. Putekšņlapu daudz. Augļlapa T, sēk-

lotne augšēja. Auglis dzeltena oga. (186. att.)
Kultivē kā ārstniecības augu Maskavas, Ļeņingradas apgabalā.

Zied jūnijā. Dzimtene Ziemeļamerika.
Izmanto saknes, sakneņus.
Sastāvs. Podofilīn's (satur amorfus sveķus un kristālisku fenola

rakstura aglikonu podofilotoksīnu, a- un B-peltatīnu; cukurs ir gli-
koze; Podophyllum emodi Wall. podofilīns ir 9 —12%, tajā ap 40%

podofilotoksina, P. peltatum L. ir 4—6% podofilīna, tajā 20%

podofilotoksina, a-peltatīna 7%, B-peltatīna 13%), berberīns, sapo-

nīni, kvercetīns, ciete, taukas eļjas.
Lieto kā caurejas līdzekli pie kroniskiem vēdera aizcietējumiem, pie

žultsceļu kolikām, kā žultsdzinēju (novārījumu), kā palīglīdzekli pie
balsenes papilomatozes, urīnpūšļa papilomām (Podophyllinum); ārīgi
lieto pie ādas vēža.

Pie balsenes papilomatozes, kad papiloma ķirurģiski likvidēta,
1 reizi divi dienās apziež gļotādu ar 15% podofilīna spirta šķīdumu
(bērniem; pavisam 14—16 reizes). Pieaugušiem ieziež balseni ar 30%
podofilīna spirta šķīdumu 10 reizes, tad izoperē papilomų, pēc operā-
cijas ieziež 20 reizes. Ja nav iekaisuma, attiecīgo vietu apziež katru

dienu, ja parādās iekaisums — vienu reizi 2 vai 3 dienās. Ja parā-
dās nelabums, vemšana, gremošanas traucējumi, podofilīna lietošanu

186. att. Vairoga podofiles — Podophyllum peltatum L
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pārtrauc. Sagatavojot podofilīna šķīdumu un izdarot citas darbības,

ieteicams uzlikt brilles, lai podofilīns neiekļūtu acīs.

Urīnpūslī ievada podofilīna suspensiju caur katetru.

Podofilu darbība ir laksatīva (caureju izraisa vietējs zarnu gļot-
ādas kairinājums, līdz ar to reflektoriski pastiprinās zarnu peristal-
tika), žultsdzinēja, tās kairina visas gļotādas, it īpaši konjunktīvu.
Podofilīns ir citostātiski aktīvs, tas nomāc proliferatīvos procesus
audos, kavē papilomų attīstību, bloķē metastāzē šūnu mitozi (izmē-

ģinājumi ar dzīvniekiem).
Mūsu zemē kultivē arī Podophyllum emodi Wall., kura Dzimtene

Rietumhimalaji. Pēc sastāva tie līdzīgi vairoga podofilēm, bet darbība

spēcīgāka.

PORTULAKAS, DĀRZA — PORTULACA OLERACEA L.

Droga: Portulakų laksti — Herba Portulacae

Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs 10—30 cm garš, gulošs, ar īsiem

stāviem vai paciliem zariem. Lapas pretējas, vienkāršas, veselas, ga-
reni lāpstveidīgas, sulīgas, mala gluda, pamats ķīļveidīgs, pielāpos

plēvainas. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, dzelteni. Kauslapas 2, sa-

augušas, mugurpusē ar spārnu. Vainaglapas 5. Putekšņlapas B—ls.

Augļlapas 3—5, sēklotne augšēja, sēdoša. Auglis pogaļa. (187. att.)
Audzē kā salātu augu. Reti. Zied no jūnija līdz septembrim.

Dzimtene Mediterānais apgabals.
Izmanto lakstus, sēklas.

Sastāvs. Olbaltumvielas (33,4%), taukvielas (6,3%), cukuri, orga-

niskās skābes, gļotvielas, glikozīdi, alkaloīdi (0,03%), minerālsālis,

karotini, askorbīnskābe (līdz 300 mg%). Sēklās taukas eļļas, tajās
begenskābes, palmitīnskābes, stearinskābes, oleīnskābes. linolskābes,
linolēnskābes glicerīdi, B-si-

tosterīns.

Lieto tautas medicīnā pie

aknu, nieru, urīnpūšļa sa-

slimšanām, iekaisumiem, pie

dizentērijas, infekciozas etio-

loģijas paralīzēm, pret cingu,

a i trītiem (lakstu novārī-

jumu — uz 1 glāzi ūdens

ņem 1 ēdamkaroti lakstu, pa-
vāra 10 minūtes, ļauj 2 stun-

das stāvēt, lieto pa 1—

2 ēdamkarotēm 3—4 reizes

dienā), pie paaugstinātas
temperatūras, pret caureju
(sēklu novārījumu), kā pret-
indi pie indīgu dzīvnieku ko-

dumiem, pie diabēta (arābu
tautas medicīnā); ārīgi lieto

pie bišu kodumiem, pampu-

187. att. Dārza portulakas
Portulaca oleracea L.
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miem (svaigas lapas), pie piodermijas, zvīņēdes (sasmalcinātu sēklu
kompreses).

Portulakų darbība ir baktericīda, diurētiska, pretiekaisumu, tās sa-

šaurina asinsvadus, paaugstina asinsspiedienu, pazemina cukura dau-

dzumu asinīs (izmēģinājumi ar dzīvniekiem).
Par portulakām atrodamas ziņas seno ēģiptiešu hieroglifos, tās

labi pazina Hipokrats, Plīnijs, seno arābu ārsti. Eiropā portulakas
iepazīst vēlu.

Portulakas dažos apgabalos (Vidusjūras zemēs, Kaukāzā v. c.)
plaši lieto pārtikai (zupām, salātiem, vitamīnu dzērieniem v. tml).

Jaunajām portulakų lapām un stumbriem ir tīkama garša, tie rosina

ēstgribu, dzesē slāpes. Neieteic pie hipertonijas.

PRIEDE, MEŽA — PINUS SILVESTRIS L.

Drogas: Priežu pumpuri — Gemmae Pini (Turiones Pini)
Priežu skujas — Folia Pini (Folium acerosum)

Mūžzajš skuju koks — vienmājnieks. Miza krevaina, gaiši sārta,

pelēki vai dzeltenīgi brūna. Vainags jaunībā šauri piramidāls, vēlāk

plašs. Stumbrs 20—40 m augsts. Lapas resp. skujas zilgani zaļas, 4—

8 cm garas, līdz 0,3 cm platas, pa 2 kopā uz īsvasas. Ziedi viendzi-

muma. Vīrišķie ziedi vairāki vienkopus, putekšņlapu daudz, putekšņi ar

2 gaisa pūslīšiem. Sievišķie ziedi —
čiekuri pa vienam vai 2 kopā

zaru galos, sēklaizmetņi attīstās aiz sēklzvīņas, tā savukārt atrodas

aiz sedzējzvīņas, kas īsāka par sēklzvīņu. Sēklzvīņas vēlāk pārkoksnē
jas, galā tām izveidojas rombveidīgs vairodziņš. Jauni čiekuri pelēki
zaļi, vēlāk pelēkbrūni, 4—5 cm gari, nogatavojas 2. gadā; čiekura

pamats taisns. Sēklas 3—5 mm garas ar spārnu, kas vairāk nekā

3 reizes garāks nekā sēkla (188. att.).

Aug jauktos mežos vai tīraudzēs. Ļoti bieži. Zied maijā, jūnijā.
Izmanto pumpurus, lapas resp. skujas, putekšņus, sveķus. Pum-

purus ievāc agri pav asarī — janvārī, februārī, martā, kad tie gan

mazāki, taču vissveķaināki. Pumpurus nogriež pa 4—5 pušķos (sk.

188. att.) kopā ar apmēram 3 mm garu zara gabaliņu. Žāvē izklātus

plānā slānī vēsā, vēdināmā telpā 3—5 nedēļas. Pumpurus nedrīkst

žāvēt bēniņos, kurus sakarsē saule, jo sveķi kļūst šķidri, iztvaiko, pum-

pura zvīņas atlobās un droga kļūst nederīga. Ja pumpuri pareizi iz-

žāvēti, pārlaužot tos, vidus ir trausls. Atsevišķu pumpuru drogā var

būt līdz 25%.

Skujas lieto svaigā veidā. Jaunās viengadīgās skujas ievāc visu

gadu pēc vajadzības un tūlīt izlieto. Parasti nogriež zaru galotnes
15—20 cm garumā un skujas nolauž tieši pirms sagatavošanas. Jau-

najās skujās mazāk rūgto sveķvielu. Askorbīnskābes skujās vairāk

ziemā nekā vasarā.

Ar visiem zariem ievāktās skujas var uzglabāt aukstumā zem

sniega līdz 2 mēnešus. Zarus turot istabā, ieliktus ūdenī, vitamīni sa-

glabājas apmēram mēnesi. Uzglabājot skujas istabā sausā veidā, vit-

amīni zūd jau trešajā dienā. Vasarā nolauztus zarus var uzglabāt
tikai I—2 dienas.

Sastāvs. Pumpuros ēteriskās eļļas (līdz 0,30%), miecvielas, rūgt-
viela pinipikrīns, minerālvielas. Skujās ēteriskās eļļas (0,13—1,3%),

tajās a-pinēns, limonēns, borneols, bornilacetāts, kadinēns v. c; miec-

vielas (5%), minerālvielas — magnijs, varš, alumīnijs; nedaudz alka-
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188. att. Meža priedes — Pinus silvestris L.

loidu, antociāni, tokoferoli, fillohinoni, karotini, askorbīnskābe (0,1 —

0,3%). Mizās antociāni, miecvielas. Terpentīnā ir ēteriskās eļļas, tajās

a- un 8-pinēni, karēns, dipentēns, terpineols v. c, sveķskābes dekstro-

pimaronskābe, levopimaronskābe, palustrskābe, abietīnskabe, neoabietīn-

skābe. Sēklās taukas eļļas (26—32%). Fitoncīdi. Pretaudzēju akti-

vitāte.

Lieto pie avitaminozēm (skuju uzlējumu, ekstraktu), pie unnak-

meņiem nieru kolikām (Pinabinuni), pie čūlas slimībām (Pasta Chlo-

mphijllo-carotini), pret aterosklerozi (p-sitosterinum), pie klepus, pie

kroniska bronhīta (Terpinum hydratum); ārīgi lieto pie elpas ceļu

iekaisumiem, strutojošiem bronhītiem, bronhektāzijas, plaušu tuberku-

lozes (terpentīneļļu inhalācijām, dažreiz lieto arī iekšķīgi), pie
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neiralģijām, miozītiem, lumboišialģijām, artrītiem, reimatisma (terpen-
tine)Į u — Oleum Terebinthinae rectificatum un linimentu), brūču un

čūlu dziedināšanai, pie apdegumiem, kolpītiem, dzemdes kakla erozi-

jām (hlorofila-karotīna pastu), pie ekzēmām, kašķa, zvīņēdes (Pix
liauidaPini), pie locītavu slimībām, funkcionāliem nervu sistēmas trau-

cējumiem, sirds-asinsvadu slimībām (priežu skuju ekstrakta vannas).

Inhalācijas tvaikus elpo 20—30 minūtes, pārāk ilgi elpojot var

rasties galvas sāpes, reibonis, trokšņi ausīs, pasliktināties redze. Ter-

pentīneļļa kontrindicēta pie gastroenteritą, nefrīta. Vispār iekšķīgi to

lieto reti. Ari terapeitiskās devās tā kairina nieru un zarnu trakta

gļotādas, var radīt caureju, albuminūriju, hematūriju. Lielākas devas

paaugstina asinsspiedienu, paātrina elpu, rada galvas sāpes, uzbudi-

nājumu, krampjus, ekzantēmu, pat letālas sekas sirds darbības un

elpošanas paralīzes dēļ. Letāla var būt 15—50 g deva; bērniem 1 tēj-
karote terpentīneļļas var izraisīt saindēšanās parādības. leberzējot
lielus ādas apvidus ar terpentīneļļu, var rasties nefrits, jo terpentīn-
e||a iesūcas arī caur ādu. Apliekamos v. tml. neatstāj ilgāk kā V2—1

stundu; pārāk ilgi tos atstājot, var parādīties dziļš audu iekaisums,

tulznas. Lai terpentīneļļas kairinājums būtu mazāks, tai mēdz pie
likt taukas eļļas (piemēram, olīvu eļļu).

Tautas medicīnā lieto pie cingas (skuju uzlējumu), veselības sa-

glabāšanai, lai nodzīvotu ilgu mūžu (putekšņus — pa naža galam
2—3 reizes dienā pirms ēšanas), pie kroniska klepus (sūkā nelielas

sveķu lodītes, kam piejaukts cukurs; uz 2V2 glāzēm piena un 2V2 glā-
zēm ūdens ņem 25—30 g priežu pumpuru, pavāra slēgtā traukā 10—

15 minūtes, lieto pa V2glāzei 3 vai 4 reizes dienā; Ķīnas tautas medi-

cīnā lieto sveķus pa 0,5—2 g; lieto arī terpentīnu un pumpuru uzlē-

jumu), pie plaušu tuberkulozes (pumpuru tinktūru pa 20—30 pilieniem
3 reizes dienā), pie ģikts, reimatisma (pumpuru uzlējumu, jauno dzi-

numu uzlējumu pienā vai ūdenī), kā diurētisku līdzekli (sveķus pa 0,5—
2 g, skuju vai pumpuru uzlējumu), pie kroniskām ādas slimībām kā

asinstīrītāju līdzekli (uz 1 glāzi ūdens ņem 1 ēdamkaroti pumpuru,
slēgtā traukā pavāra, lieto pa

lU glāzei 3 reizes dienā; lieto arī novā-

rījumu pienā), pie čūlas slimības [svaigu zaļu čiekuru 10% tinktūru —

čiekurus ievāc jūnijā, jūlijā, sasmalcina un aplej ar degvīnu (40°

spirtu), ļauj stāvēt siltā vietā 7 dienas, lieto I—2 mēnešus pa ēdamka-

rotei 3 reizes dienā pirms ēšanas]; pie žultsakmeņiem (terpentīnu vai

jauno dzinumu novārījumu — uz 1 / piena ņem 30 g jauno dzinumu,
lieto pa

3U glāzei 3 reizes dienā), kā pretindi, saindējoties ar fosforu

(tīrīto terpentīnu 50—20 pilienus ar pienu vai cukuru 3 reizes dienā),

lenteņu izdzīšanai (terpentīnu); ārīgi lieto brūču un čūlu dziedināša-

nai (sveķus), pie reimatisma, podagras, bezmiega, nervozitātes (skuju

vannas).

Skuju uzlējumu vai novārījumu 15,0—20,0—200,0 lieto pa 1 ēdam

karotei 2—3 reizes dienā.

Pumpuru uzlējumam uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 10 g sasmalci

nātas drogas, lieto pa 1 ēdamkarotei pēc katrām 2 stundām (pie
klepus, elpas ceļu iekaisuma). Novārījumam uz 1 glāzi ūdens ņem

15—20 g pumpuru, lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā. Pumpuru
tinktūru (1:5) lieto pa 20—30 pilieniem 2—3 reizes dienā.

Pinabinum (50% priežu un egļu skuju ēterisko eļļu šķīdums persiku
eļļā) lieto pie urīnakmeņiem 4—5 nedēļas pa 5 pilieniem 3 reizes diena

15—20 minūtes pirms ēšanas; pie nieru kolikām lieto vienreizēji
20 pilienus ar cukuru. Atļauts lietot tikai ar ārsta ziņu. Lielas
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devas var izraisīt kuņģa-zarnu trakta gļotādas iekaisumu, asinsrites

traucējumus (hipotensiju).
Beta-sitosterinum lieto (kompleksā ar citiem ārstniecības pasāku-

miem pie aterosklerozes un citām saslimšanām, kad traucēta lipīdu
vielu maiņa) 2—8—12 nedēlas pa 3 g (1 tējkarotei) 3 reizes dienā

pirms ēšanas. Betasitosterīnu parasti labi panes, nav blakus parādību.
Vitamīnu dzērienus no skujām gatavo dažādi. 1) 50 g jauno vien-

gadīgo skuju galotnes saberž porcelāna vai koka piestiņā, aplej ar

1 glāzi verdoša ūdens, Jauj tumšā vietā 1 stundu ievilkties, tad pie-
liek mazliet etiķskābes vai sālskābes un cukuru pēc garšas, caur

marles drānu izkāš un tūlīt izlieto, jo uzglabājot vitamīni iet ma-

zumā. 2) 30 g svaigu skuju noskalo ar novārītu aukstu ūdeni, tad

ieliek emaljētā traukā, uzlej glāzi verdoša ūdens un vāra apmēram
20 minūtes. Kad novārījums atdzisis, nokāš, pieliek pēc garšas cu-

kuru un izlieto dienas laikā. Dienas deva ir 25—30 g skuju.
Terpīnhidrātu — Terpinum hydratum (bieži kopā ar citiem kompo-

nentiem) lieto pa 1 tabletei (0,25 g) 2—3 reizes dienā (pieaudzis
cilvēks; bērniem devu nosaka pēc vecuma).

Tīrīto terpentīne||u — Oleum Terebinthinae rectificatum lieto (zie-
dēs un linimentos) kā vietēju kairinošu, sāpes remdinošu, antiseptisku
līdzekli (galvenā sastāvdaļa a-pinēns). Tāpat lieto priežu skuju eļļu —

Oleum Pini silvestris.

Linimentum Olei Terebinthinae compositum (satur terpentīneļļu
40,0, hloroformu 20,0, driģeņu vai velnābolu eļļu 40,0) lieto pie neiraļ-

ģijām, miozītiem, reimatisma.

Inhalācijām uz 2 glāzēm karsta ūdens ņem 20—30 pilienus (1 tēj-
karoti) terpentīneļļas vai priežu skuju eļļu.

Pix liquida Pini lietojams ar ārsta padomu; ilgstoši, pārmērīgi

lietojot var rasties ādas iekaisums, saasināties ekzematozais iekai-

sums. Pie mums parasti lieto Pix liquida Betulae.

Hlorofila-karotīna pasta — Pasta Chlorophyllo-caroiini (satur ter-

pēnus, fitosterīnus, karotinoidus 30 mg%, hlorofilu līdz 300 mg%, to-

koferolus 50 mg%, u. c. taukos šķīstošos vitamīnus, fitoncidus), atšķai-

dīta ar sterilu ūdeni tiek lietota skalošanai vai tamponu veidā (pie
kolpītiem, vaginītiem, erozijām v. c), pie apdegumiem, brūcēm —

zie-

des veidā.

Vannai uz 2—3 / ūdens ņem 0,5—1,5 kg jauno skuju vai pum-

puru, saplaucē (vislabāk vaļīgi ieliktus marles maisiņā) un pieliek
vannai. Bērnu vannai ņem 25 g pumpuru. Vannām lieto arī priežu

skuju ekstraktu — Extractum Pini silvestris.

Priežu pumpuri ir diurētisku tēju sastāvdaļa. No priežu sveķiem
iegūst parasto terpentīnu — Terebinthina communis, no terpentīnaražo

sintētisko kamparu.
Priežu skuju un pumpuru preparātu darbība ir antiseptiska, dezo-

dorējoša, pretiekaisuma, diurētiska, tie spazmolītiski ietekmē urīnizvadu

muskulatūru, ir anticingas, atklepošanas un žultsdzinējs līdzeklis.

Jaltieši, kas profilaktiski veselības saglabāšanai lieto priežu pu-
lekšņus, ievāc tos šādā veidā. Pavasarī, kad vīrišķajiem čiekuriem sāk

birt putekšņi, čiekurus nogriež un izžāvē. Pēc tam putekšņus izkrata

no putekšnīcām, izsijā caur biezu sietu, no jauna pažāvē un uzglabā
<ausā, vēsā vietā slēgtā traukā.

18. gs. terpentīnu lietoja kā mīkstinošu un tīrītāju līdzekli pie
audzējiem.

Homeopātijā izmanto jaunos dzinumus un terpentīneļļu.



528

PRIEDE, SIBĪRIJAS — PINUS SIBIRICA (Rupi.) Mayr.

Drogas: Sibīrijas priežu sēklas — Semen Pini sibiricae

Sibīrijas priežu skujas — Folia Pini sibiricae

Sibīrijas priežu pumpuri — Gemmae (Turiones) Pini si-

biricae

Mūžzaļš skuju koks. Vienmājnieks, sasniedz līdz 550 gadu ve-

cumu. Stumbrs līdz 35 m augsts. Vainags blīvs, konusveidīgs, klajā
vietā olveidīgs, veciem kokiem plašs. Miza tumši pelēka, gluda, ve-

ciem stumbriem brūngana, rievaina. Zari tuvos mieturos. Pumpuru

zvīņas bez sveķiem. Skujas plakanas, 5—12 cm garas, 0,1—0,2 cm pla-
tas, pa 5 uz īsvasām. Skuju mūžs 3—7 gadi. Ziedi viendzimuma.

Vīrišķie ziedi violeti sarkanīgi, pa vairākiem vienkopus. Sievišķie
ziedi — čiekuri pa vienam, tie gaiši brūni, stāvi (sk. arī meža

priedi), 6—12 cm gari, s—B cm plati, čiekuru zvīņas plakanas, vai-

rodziņš biezs, rombisks, līdz 2 cm plats, nabiņa neliela, balta. Sēk-

las 1—1,4 cm garas («ciedru rieksti»). Čiekuri ienākas otrā trešā

gadā; čiekuru zvīņas neatveras, sēklas izbirst čiekuru zvīņām nokrī-

tot. Sibīrijas priedēm sēklas ir 30—50 gadu vecumā. Vienā čiekurā ir

ap 125 sēklas.

Audzē dārzos, parkos kā dekoratīvu augu. Diezgan reti. Sibīrijā,
PSRS Eiropas daļā ir plašas Sibīrijas priežu audzes, kas aizņem ap
25 miljoni hektāru. Dažos gados ievāc pat 30 tūkstoš tonnu Sibīrijas
priežu sēklu.

Izmanto sēklas («ciedru riekstus»), pumpurus, skujas, sveķus.
Sastāvs. Sēklās žūstošas eļļas (27—40%), olbaltumvielas (20%),

pentozāni (2%), cukuri, ciete (12%), celuloze (4%), minerālsālis

(2%), tiamīns, riboflavīns, kalciferoli, miecvielas (sēklu apvalkā —

čaumalā līdz 12%). Skujās un jaunajos dzinumos ēteriskās eļļas (līdz
1,5%), fillohinoni, karotinoīdi, askorbīnskābe (250—350 mg%). Fiton-

cīdi (skujās, sveķos).
Lieto tautas medicīnā pret cingu [skujas vitamīnu dzērieniem; sku-

jas un jaunos dzinumus aplej ar verdošu ūdeni, ļauj stāvēt 2—3 stun-

das, pēc tam šķidrumu tūlīt izlieto vai arī sagrieztas skujas (1:1)

aplej ar ūdeni, kas viegli paskābināts ar citronskābi vai medicīnisko

sālsskābi, un ļauj tumšā traukā vai tumšā vietā 2—3 dienas stāvēt],
profilaktiski vispārējai organisma pretestības un izturības palielinā-
šanai, veselības saglabāšanai, mūža pagarināšanai (apēd pa saujai
«riekstu» dienā), pie locītavu reimatisma, podagras, artrītiem (sēklu
uzlējumu pa ēdamkarotei 3 reizes dienā; sēklu tinktūru — ar visu

čaumalu sasmalcinātas sēklas aplej ar degvīnu tā, lai degvīna līme-

nis būtu virs sēklām 5—6 cm, ļauj nedēļu stāvēt; lieto arī tikai no

čaumalām izvilktu tinktūru), pie plaušu tuberkulozes, nieru, urīn-

pūšļa sāpēm (sēklu uzlējumu), pie hemoroīdiem (uz 1 glāzi verdoša

ūdens ņem V 2glāzi čaumalu, nostāvina 15—20 minūtes, izlieto divās

reizēs pirms ēšanas); ārīgi lieto brūču, čūlu un apdegumu dziedinā-

šanai (eļļu šādam nolūkam bieži nācās lietot Lielā Tēvijas kara laikā;

tautas medicīnā lieto arī sveķus), pret reimatismu (skuju vannas),

pie furunkuļiem (eļļu, sveķus).

Sibīrijas priežu sēklu eļļu lieto dažādu medikamentu pagatavoša-
nai; ēteriskās eļļas izmanto parfimērijas rūpniecībā. No sveķiem ražo

sintētisko kamparu (lieto ārīgi).
Sibīrijas priežu sēklu eļļa jeb ciedru e]ļa — Oleum Cedri pieder

pie vērtīgākajām augu eļļām, kuru organisms loti labi izmanto. To
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plaši lieto pārtikai, dažādu pārtikas, konditorejas v. tml. produktu
ražošanai. No sēklām gatavo miltus, tādēļ dažos apvidos Sibīrijas
priedi dēvē par maizes koku. Grauzdēti sēklu kodoli ir iecienīts un

veselīgs gardums. levērojamais dabas pētnieks P. Pallass 1792. gadā
rakstīja, ka «ciedru rieksti atjauno vīrišķības spēkus, atgriež jaunību»,

PRĪMULAS — prīmula l.

Daudzgadīgi lakstaugi. Lapas krokainas, vienkāršas, veselas, ro-

zetē, mala nevienādi zobaina, parasti viļņaina, kāts spārnains. Ziedi

divdzimumu, aktinomorfi, ķekarā ziedneša galotnē. Kauslapas 5. Vai-

naglapas 5, vainags stobrveidīgs, pie vainaga apmales daivu pamata
citādas krāsas plankumiņš. Putekšņlapas 5. Augļlapas 5, sēklotne

augšēja. Auglis pogaļa.
Kultivē kā krāšņuma augus ārā vai telpās.

Augstas prīmulas — Primula elatior (L.) Grufb.

Gaiļbiksītēm tuva suga, lapas ļoti līdzīgas, virspusē ar daudz

matiņiem. Ziedu ķekars nolīcis uz vienu pusi. Kauss slaids, līdz V4
šķelts, dzeltenīgs, šķautnes zaļas, zobiņi smaili lancetiski. Vainaga ap-

male plakana (gaiļbiksītēm — stāva; sk. 69. att.), 1,5—2,5 cm dia-

metrā, vainags dzeltens, apmales daivas otrādi sirdsveidīgas.
Izmanto ziedus, lapas, saknes.

Sastāvs. Saknēs primulskābe (primulagenīns A+glikoze, galaktoze,
ramnoze, glikuronskābe), primulagenīns B (sk. gaiļbiksītes).

Lieto sk. gaiļbiksītes.

Otrādas prīmulas — Primula obconica Hance

Ziedi dažādās krāsās. Vainaga apmale plakana. Audzē telpās da-

žādas šķirnes.
Sastāvs. Lapās lizocīms un kādas kairinošas vielas, kas var iz-

raisīt alerģisku dermatitu.

Anglijā un Holandē dažas prīmulas kultivē kā agra pavasara vit-

amīnu augus un lieto salātiem.

PROSA, SĒJAS — PANICUM MILIACEUM L.

Droga: Prosas sēklas — Semen Panici miliacei

Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs līdz 1 m garš. Lapas pamīšus,
lineāras, ar izklaidus matiņiem, mēlīte ar gariem matiņiem. Ziedi

divdzimumu, plašās, 30—40 cm garās, uz vienu pusi nolīkušās ska-

rās. Vārpiņā 1 zieds; vārpiņas plēksnes 3, ārējā visīsākā; zieda plēk-
snes 2, aug|u laikā tās sarkanīgas. Putekšņlapas 3. Augļlapas 2.

Auglis līdz 0,5 cm garš grauds.
Kultivē kā pārtikas augu. Reti. Vietām parādās kā nezāle.

Zied jūlijā. Dzimtene Dienvidaustrumāzija. Viens no visvecākajiem
kultūraugiem, kuru senāk, pjrms nepazina citus graudaugus un kar-

tupeļus daudz audzēja gan Āzijas, gan Eiropas zemēs.

Izmanto graudus.
Sastāvs. Ciete (81%), olbaltumvielas (12%), taukvielas (3,5%),

celuloze (1%), minerālvielas (kālija šālis vairāk nekā citos graud-
augos), alkaloīdi hordeīns, kandicīns, A'-metiltiramīns, tiamīns.
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Lieto tautas medicīnā pie sirds-asinsvadu slimībām, aterosklerozes,
Hroniskiem vēdera aizcietējumiem.

Prosas sēklu ekstraktam (onkolizīnam) ir pretaudzēju aktivitāte

(Pelners, Roades, 1961.; izmēģinājumi ar suņiem).

PSORALEJA, KAULEŅU — PSORALEA DRUPACEA Bge

Lakstaugs. Lapas plūksnainas. Ziedi divdzimumu, ķekaros. Auglis
pāksts.

Izmanto augļus, saknes.

Sastāvs. Furokumarīni psoralēns, izopsoralēns (pēc struktūras un

darbības tuvi ksantotoksīnam, beroksānam, ammifurīnam), angelicīns.
Lieto tāpat kā beroksānu un ammifurīnu, ari kontrindikācijas tā-

das pašas.
Psoralenum lieto pa 0,005, 0,01 un 0,02 g 2 vai 3 reizes dienā

V2stundu pirms ēšanas.

PTEROKARPS, SANTALA — PTEROCARPUS SANTALINUS L

Droga: Sarkanā santala koksne — Lignutn Santali rubri

Tropisko apgabalu koks. Lapas plūksnainas. Ziedi divdzimumu.

Auglis spārnaina pāksts ar 1 sēklu. Aug Austrumindijā, Ceilonā

v. c.

Izmanto stumbru sulu, kas iztek pa iegriezumiem mizā.

Sastāvs. Izžāvētajā sulā tā saucamajā kino miecvielas (līdz 85%),
sarkana krāsviela santalīns, sveķi u. c.

Lieto kā labu savelkošu līdzekli (ārīgi un iekšķīgi; ziedes, T-ra

Kino; sevišķi ciena angļu ārsti). Tāpat izmanto Pterocarpus maršu-

pium u. c. radniecīgu sugu koksni.

POĶGALVES, MĀRSILU — DRACOCEPHALUM THYMIFLORUM L.

Viengadīgs lakstaugs. Stumbri 20—60 cm gari, četršķautnaini.

Lapas pretējas, vienkāršas, veselas, olveidīgas, 1 —4,5 cm garas, 0,7—

3 cm platas, ar sirdsveidīgu (apakšējās) vai ķīļveidīgu pamatu, mala

strupi zobaina, gals strupš. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, pušķos seg-

lapu žākiēs. Seglapu mala gluda. Kauslapas 5. Vainaglapas 5, vai-

nags zili violets, 0,7—0,9 cm garš (tikko garāks kā kauss), divlū-

pains, augšlūpa nedaudz izvelvēta. Putekšņlapas 4. Augļlapas 2, sēk-

lotne augšēja. Auglis 4 riekstiņu skaldauglis.
Aug krūmājos, meža klajumos, ceļmalas. Reti. Zied no maija

līdz jūlijam.
Izmanto ziedošus lakstus.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas. Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie gremošanas trakta saslimšanām, sāpēm,

spazmām (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 ēdamkaroti lakstu, ļauj
2 stundas ievilkties slēgtā traukā, lieto pa 1 vai 2 ēdamkarotēm

3 vai 4 reizes dienā V2stundu pirms ēšanas); ārīgi lieto pie brūcēm,

čūlām, pie kašķa, reimatiskām sāpēm (lakstu uzlējuma apliekamos).
Pūķgalvju darbība ir savelkoša, pretspazmātiska, sāpes remdinoša,

pretiekaisumu.
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PUĶUMELDRI, ČEMURAINIE — BUTOMUS UMBELLATUS L.

Daudzgadīgs lakstaugs. Stumbrs resp. ziednesis 60—150 cm garš,
bez lapām. Lapas rozetē, vienkāršas, peldošās lapas lineāras, ap 1 cm

platas, virsūdens lapas trīsšķautnainas, 60—150 cm garas, ap 3 cm

platas, lapu makstis bez mēlītes. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, če-

murā stumbra galotnē. Apziednis vienveidīgs. Apziedņa lapas 6, divos

gredzenos, rožainas vai gandrīz baltas, ap 1 cm garas. Putekšņlapas
9 (3+6). Augļlapas 6 (3+3), sēklotnes augšējas. Auglis 6 someņu

kopauglis.
Aug upju krastos, ezermalās. Bieži. Zied no jūnija līdz augus-

tam.
Izmanto sakneņus.
Sastāvs. Ciete (līdz 66%), proteīni (līdz 15%), taukvielas (4%).

cukuri, sveķi, pelnos fosfors, kālijs, nātrijs, sērs, kalcijs, magnijs. Sa-

stāvs maz izpētīts.
Lieto tautas medicīnā kā caurejas, diurētisku, pretdrudža līdzekli,

menstruāciju pastiprināšanai; ārīgi lieto pie augoņiem (sasmalcinātus
sakneņus kā mīkstinošu līdzekli), pie ēdēm (lapu sulu).

Jakutija, dažos Lejas Volgas, Kaukāza apgabalos puķumeldru
sakneņus ceptus vai vārītus lieto barībā tāpat kā kartupeļus. No

sakneņu miltiem, kas pēc sastāva līdzīgi rudzu miltiem, cep maizi

(pieliekot trešdaļu kviešu miltu). No kaltētiem, smalki samaltiem

sakneņiem iegūst cieti, tā gaiši dzeltenīga, ar tīkamu saldenu garšu.
Pagājušajā gadsimtā dažos apvidos puķumeldru milti bija viens no

galvenajiem pārtikas produktiem, kas aizstāja graudus.

PULKSTENĪTES — CAMPANULA L.

Daudzgadīgi vai divgadīgi (briežu pulkstenītes) lakstaugi. Lapas
pamīšus, vienkāršas, veselas, bez pielapēm. Pie ziedu kāta pamata
2 pieziedlapas. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi. Kauslapas 5, saaugu-
šas. Vainaglapas 5, saaugušas, vainags zvanveidīgs, zils, daudz ga-
rāks nekā kauss. Putekšņlapas 5, brīvas. Augļlapas 3, sēklotne apak-

šēja. Auglis pogaļa. Zied no jūnija līdz septembrim.
Izmanto ziedošus lakstus, lapas, ziedus.

Apaļlapu pulkstenītes — Campanula rotundifolia L.

Stumbri 15—30 cm gari. Apakšējās lapas ieapaļas, ap 2 cm garas
un platas, pamats sirdsveidīgs. Ziedi skrajos ķekaros vai skarās, no-

kareni, līdz 2 cm gari.
Aug sausos mežos, laukos, norās, uz klintīm. Ļoti bieži.

Sastāvs nav noskaidrots.

Lieto tautas medicīnā pie asiņošanām (lakstu uzlējumu), pie epi-
lepsijas (ziedu uzlējumu), pie angīnas (lakstu tinktūru skalošanai).

Briežu pulkstenītes — Campanula cervicaria L.

Stumbrs 40—80 cm garš, tāpat kā lapas ar sarveidīgiem matiņiem.

Apakšējās lapas lancetiskas, līdz 20 cm garas, 2,5 cm platas, pa-
mats plati ķīļveidīgs, gals strupš, mala sīki zobaina. Ziedi sēdoši,
blīvās vārpās vai ķekaros, kausa zobiņi strupi, vainags 1,2—2 cm

garš.
Aug sausos pakalnos, mežos, krūmājos. Diezgan reti.
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189. att. Kamolainās pulkstenī-
tes — Campanula glomerata L.

Sastāvs nav noskaidrots

Lieto tautas medicīnā pie vē-

dera, «kaulu un krustu sāpēm»
(«raganas dūriena»), pie bazedova

slimības, kā pretindi pie čūsku un

citu indīgu dzīvnieku kodumiem

(uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1

ēdamkaroti lakstu, jauj 3 stundas

ievilkties, lieto pa ēdamkarotei 3—
4 reizes dienā); ārīgi lietopie ēdēm

(lakstu uzlējumu apmazgāšanai).

Kamolainās pulkstenītes — Campa-
nula glomerāta L.

Stumbrs 15—60 cm garš, ar

īsiem piekļāvīgiem matiņiem. Lapas

gareni olveidīgas, līdz 12 cm ga-
ras, 3,5 cm platas, ar matiņiem, pa-

mats ieapaļš, plati sirdsveidīgs vai

strupš, mala zobaina. Ziedi blīvās

vārpās stumbra galotnē vai augšē-
jo lapu žāklēs, vainags 1,5—3 cm

garš, zili violets, kausa zobiņi
slaidi smaili (189. att.).

Aug pļavās, laukos, ceļmalas,
mežos. Ļoti bieži.

Sastāvs. Glikozīdi, alkaloīdi

(zīmes), askorbīnskābe (lapās ap4oo mg%).

Lieto tautas medicīnā kā sāpes remdinošu, pretiekaisuma līdzekli,

pie galvas sāpēm, sievietes dzimumorgānu iekaisumiem, pret asiņo-

šanu, drudzi (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 2 tējkarotes lakstu, ļauj
2 stundas ievilkties, lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā); ārīgi lieto

pie angīnas, mutes gļotādas iekaisumiem, aizsmakuma (lakstu uzlē-

jumu skalošanai), pie krūšu dziedzeru rozei līdzīgiem iekaisumiem

(lakstu uzlējuma vai saplaucējuma apliekamos), pie epilepsijas (mazgā
bērnus lakstu novārījuma vannā).

Strēļu pulkstenītes — Campanula trachelium L.

Stumbrs 50—100 cm garš, ar gariem rupjiem matiņiem. Lapas
plati olveidīgas, līdz 12 cm garas, 8 cm platas, pamats' dziļi sirds-

veidīgs, mala nevienādi rupji zobaina, gals smails, augšējās lapas
mazākas, pamats seklāks vai strupš. Ziedi skrajos ķekaros vai skarās,
vainags 3—5 cm garš.

Aug ēnainos mežos, krūmājos. Diezgan reti.

Sastāvs nav noskaidrots.
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Lieto tautas medicīnā ārīgi pie mutes un rīkles gļotādas iekaisu-

miem (lakstu uzlējumu skalošanai), pie «kaulu sāpēm», «lauzējiem»

(svaigu sasautētu lapu kompreses).

PUNDURCIDONIJAS — CHAENOMELES Lindl.

(krumcidonijas, henomeles, Japānas cidonijas, aivas)

Vasarza]i krūmi. Stumbri līdz 1 m gari, ar ērkšķiem, jaunie dzi-

numi ar matiņiem. Lapas pamīšus, vienkāršas, veselas, pielapes lielas,

nierveidīgas. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi, sēdoši vai ar īsiem kā-

tiem, pa vienam vai pušķos lapu žāklēs. Kauslapas 5. Vainaglapas 5,

brīvas. Putekšņlapu daudz. Augjlapas 5, sēklotne apakšēja. Auglis su-

līgs, ābolu tipa, ar joti aromātisku mizu.

Japānas pundurcidonijām — Chaenomeles japonica

(Thunb.) Ldl. viengadīgie dzinumi gludi, lapas gareni olveidīgas,
4,5—7 cm garas, 1,2—1,7 cm platas, gals smails, mala sīki zaģzo-
baina. Ziedi šarlaksarkani, rožaini vai balti, 3—4,5 cm diametrā. Augļi

dzeltenīgi zaji, 3,5—4 cm diametrā (190. att.). Zied maijā.
Mauleja pundurcidonijām — Chaenomeles Maulci

(Mast.) C. X- Schn. viengadīgie dzinumi ar kārpiņām, lapas plati

190. att. Japānas
pundurcidonijas —

Chaenomeles japo-
nica (Thunb.) Lindl.
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eliptiskas, 2—5 cm garas, mala pastrupi zaģzobaina, gals strupš,
icapaļš. Ziedi granātsarkani, 2—2,5 cm diametrā. Augļi dzelteni, lidz

3 cm diametrā. Zied jūnijā.
Audzē kā augļu un krāšņuma augu. Bieži. Dzimtene Ķīna, Ja-

pāna. Pundurcidoniju sugu atšķiršana visai problemātiska daudzo

krustojumu dēļ.
Izmanto augļus.
Sastāvs maz pētīts. Augļos daudz miecvielu, pektīnvielu, organisko

skābju, askorbīnskābe (ap 80 mg%), nikotīnskābe, ēteriskās eļļas
(mizās).

Lieto tautas medicīnā pie avitaminozēm, pie drudža, paaugstinātas
temperatūras saaukstēšanās gadījumā (svaigu vai ar cukuru konser-

vētu augļu sulu).

PUPAS, LAUKU — VICIA FABA L

(Faba vulgaris Moench)

Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs šķautnains, līdz 150 cm garš. Lapas

pamīšus, pāra plūksnaini saliktas, kailas, lapas ass galā vīte. Lapi-
ņas 4—6, eliptiskas vai iegarenas, 4—9 cm garas, 2—7 cm platas,
mala gluda, pamats ķīļveidīgs. Ziedi divdzimumu, zigomorfi. Kaus-

lapas 5, saaugušas, kausa zobiņi nevienāda garuma. Vainaglapas 5,

vainags tauriņveidīgs, balts, karogs un laiviņa ar violetām vai vio-

leti brūnganām svītrām, buras ar melnganiem plankumiem. Pu-

tekņšlapas 10. Augļlapa 1, sēklotne augšēja. Auglis plakana, s—lo

cm gara, līdz 4 cm plata pāksts. Sēklas plakanas, līdz 2,5 cm garas.
Audzē kā pārtikas augu. Bieži. Zied jūnijā.
Izmanto sēklas un ziedus.

Sastāvs. Sēklās olbaltumvielas (līdz 35%; tajās neaizstājamās ami-

noskābes arginīns, histidīns, metionīns, lizīns v. c), taukvielas, ogļ-
hidrāti (40—55%), dažādi fermenti, minerālvielas, karotinoīdi, B gru-

pas vitamīni, askorbīnskābe. Sēklu ekstraktam ir pretaudzēju aktivi-

tāte. Ziedu sastāvs nav zināms.

Lieto tautas medicīnā pie klepus, caurejas, gremošanas trakta iekai-

sumiem (pupu novārījumu vai vārītas pupas), kā diurētisku līdzekli

(sēklu novārījumu vai sasmalcinātas vārītas sēklas), pret krampjiem

(izvilkumu spirtā); ārīgi lieto brūču dziedināšanai (pienā vārītas sa-

smalcinātas sēklas), pie furunkuļiem, augoņiem, ādas iekaisumiem

(karstu sēklu miltus), sejas ādas kopšanai (mazgā seju ziedu uzlē-

jumā vai novārījumā).
Pupu sēklu darbība ir savelkoša, pretiekaisumu, diurētiska.

Pupu ēdieniem ir augsta kaloritāte (pupām ir 0 reizes vairāk kalo-

riju nekā kāpostiem un 4 reizes vairāk nekā kartupeļiem). Pupas ne-

ieteic, ja slimo ar podagru, jo tajās samērā daudz purīnu.

Pupas ir ļoti vecs kultūraugs, tās atrastas Centrālajā Eiropā bron-

zas un dzelzs laikmeta izrakumos. Krievijā pupas sāk audzēt XVIII

gadsimtā.

PUPIŅAS, DĀRZA — PHASEOLUS VULGARIS L.

Drogas: Pupiņu pākstis bez sēklām (ar sēklām) — Fructus Pha-

seoli sine (cum) seminibus (Legumina Phaseoli, Cortex

fructus Phaseoli. Semen Fabae albae)
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Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs stāvs, 30—60 cm garš (var. nartus

Asch.) vai vijīgs, līdz 4 m garš (var. communis Asch.). Lapas pamī-

šus, trīsstaraini saliktas, lapiņas plati olveidīgas, 6—lo cm garas,
3—6 cm platas, gals smails, pamats ieapaļš vai ķīļveidīgs, mala

gluda. Pielapes mazas. Ziedi divdzimumu, zigomorfi, ķekaros lapu
žāklēs. Kauslapas 5, saaugušas, kauss divlūpains. Vainaglapas 5, vai-

nags tauriņveidīgs, balts, iesārts, dzeltenīgs vai gaiši violets. Putekšņ-
lapas 10, viena brīva, 9 ar kātiņiem saaugušas. Augļlapa 1, sēklotne

augšēja. Auglis plakana vai cilindriska, 5—20 (25) cm gara, 1—

2,5 cm plata pāksts. Sēklas eliptiskas vai nierveidīgas, 0,5—1,5 cm

garas, dažādas krāsas. (Sk. VI krāsaino tabulu.)
Kultivē kā pārtikas augu. Ļoti bieži. Zied no jūnija līdz

augustam. Dzimtene Dienvidamerika.

Izmanto gatavu augļu augļapvalku resp. pākšu vārsnes ar vai bez

sēklām.

Sastāvs. Vārsnēs fazeolīns, trigonellīns, arginīns (guanidīna de-

rivāts), tirozīns, leicīns, lizīns, triptofāns, asparagīns, holīns, hemice-

luloze (45—50%). inozīts, minerālvielas — kālijs, niķelis, kobalts; ka-

rotinoīdi, B grupas vitamīni, askorbīnskābe. Sēklās olbaltumvielas

(50—65%), kristālisks globulīns fazeolīns (20%), pentozāni, ogļhid-
rāti, taukvielas, minerālvielas (dzelzs, kālijs 535 mg%, fosfors 530

mg%; vairāk kā daudzos citos dārzeņos), proteāze, holesterīns, B-ga-

laktoarabīns, fazīns, lecitīns, citronskābe, silīcijskābe, cukuri. Dažās

šķirnēs aglutinīni.
Lieto pie vieglas formas diabēta, pie nieru, urīnpūšļa iekaisuma,

pie tūskām, pret artēriju sklerozi, pie kroniska reimatisma, podagras,
pie sirds un plaušu saslimšanām, dietoterapija pie gastrītiem ar pa-
zeminātu kuņģa skābumu; ārīgi lieto kataplazmām (sēklu pul-
veri), kā pūderi (pupiņu cieti — Amylum Phaseoli).

Tautas medicīnā lieto arī pie kroniskām ādas slimībām kā asins-

tīrītāju līdzekli (pākšu uzlējumu), pie hipertonijas, kroniska reima-

tisma, nieru tūskām (uz P/2 glāzi ūdens ņem 2 ēdamkarotes pākšu,
vāra, kamēr palikusi V2šķidruma, lieto pa

3U glāzei 3—4 reizes dienā

pirms ēšanas), pie nierakmeņiem (sausu ziedu novārījumu), pret caur-

eju bērniem (sausu pupiņu novārījumu); ārīgi lieto pie mitrojošām
ekzēmām, ādas izsitumiem (sēklu pulveri), pie apdegumiem, brūcēm,
čūlām, furunkuļiem (pupiņu sēklu miltus).

Pupiņu pākšu novārījumam uz 1 / ūdens ņem 100 (smagākos ga-

dījumos 200 g) sasmalcinātas drogas, vāra, kamēr atlicis V 2 / šķid-

ruma (3—4 stundas), izlieto 3—4 reizēs vienā dienā (pirms ēšanas).

Lietojams saziņā ar ārsta padomu, jāievēro diēta.

Pupiņu vāršņu šķidro ekstraktu — Extractum Phaseoli fluidi lieto

pa 10—15 pilieniem 3 reizes dienā; 20% tinktūru lieto pa 40—50 pilie-
niem 3—4 reizes dienā.

Pupiņu pākšu preparāti pazemina cukura daudzumu asinīs (10
stundu laikā par 30—40%), palielina diurēzi (par 50%), aizkavē urīn-

skābes rašanos, šķīdina urātus (piemēram, pie podagras), pastiprina

kuņģa sekrēciju.
Pupiņu vāršņu antidiabētiskā darbība eksperimentāli pierādīta

1930. gadā, pie tam cukura daudzums asinīs pazeminās, gan uzņemot

preparātus perorāli, gan ievadot parenterāli (izmēģinājumi ar dzīv-

niekiem). Aktīvās vielas ir arginīns un fazeolīns.

Pupiņu olbaltumvielas satur vairākas organismam nepieciešamas
aminoskābes (arginīnu, tirozīnu, triptofānu, metionīnu v. c), un
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organisms, viegli tās asimilē (no pupiņu olbaltumvielām izmanto ap
75%, bet, sagatavojot pupiņas pirē veidā, pat vairāk), tādēļ dažās

zemēs pupiņas aizstāj gaļu. Eiropā pupiņas pārtikai sāk audzēt

XVI gadsimtā vispirms Vidusjūras zemēs, tad citur. Tajā pašā laikā

tās iepazīst kā ārstniecības augu, ko piemin visās XVII gadsimta
«zāļu grāmatās».

Uzskata, ka tādas pašas īpašības ir sarkanajām pupiņām — Pha-

seolus coccineus L. (P. multiflorus Willd.), kuras audzē gan kā pār-
tikas, gan vijīgu dekoratīvu augu. Ziedi parasti spilgti sarkani. Šo

pupiņu pākstis izmanto homeopātijā.

PUPLAKŠI, TREJLAPU — MENYANTHES TRIFOLIATA L.

Drogas: Puplakšu lapas — Folia Menijanthidis (Folia Trifolii fib-
rini, Herba Menyanthidis)

Puplakšu saknes — Radix Trifolii fibrini

Daudzgadīgs lakstaugs bez smaržas, bet ar rūgtu garšu. Sakneņi
resni, gari, ložņājoši. Stumbrs 15—30 cm augsts. Lapas pamīšus, trīs-

starainas, ar 7—30 cm garu kātu, plūksnas otrādi olveidīgas vai elip-
tiskas, 3—lo cm garas, 1,5—3 (5) cm platas, mala parasti gluda, gals
strups. Ziednesis 20—30 cm garš, bez lapām. Ziedi divdzimumu, akti-

nomorfi, 3—7 cm garos ķekaros,

pie ziedu kāta pamata 2 piezied-
lapas. Kauslapas 5, līdz pusei
saaugušas, kauss apmēram 3

reizes īsāks nekā vainags. Vai-

naglapas 5, rožainas vai baltas,

iekšpusē ar bārkstveidīgiem ma-

tiņiem, līdz pusei vai % saau-

gušas, 1—1,5 cm garas. Pu-

tekšņlapas 5. Augļlapas 2, sēk-

lotne augšēja, viencirkņa, drīk-

sna divžuburaina. Pogaļa vien-

cirkņa, apmēram 8 mm gara, ar

daudz sēklām (191. att.).

Aug mitrās, purvainās pļa-
vās, grāvjos, stāvošu un lēni

tekošu ūdeņu krastmalās. Bieži.

Zied maijā, jūnijā.
Izmanto lapas (lakstus), sak-

nes. Lapas ievāc ar apmēram
3 cm garu kātu, augam ziedot.

Saknes ievāc agri pavasarī vai

vēlu rudenī, tās lieto reti.

Sastāvs. Glikozīdiska tonizē-

joša rūgtviela meniantīns (3mo-

191. att. Trejlapu puplakši -
Menyanthes trifoliata L.
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lekuļas meniantols+2 glikozes), glikozīds mcliatīns (maz izpētīts agli-
kons C

9Hi2o4+glikoze), alkaloīds gencianīns, kāda bāze CIOHII-1302N;
flavonoīdi rutīns, hiperozīds, taukas ejļas (lakstos, tajās palmitīnskā-
bes u. c. taukskābju glicerīdi), holīns, sveķskābes, samērā daudz

joda. Saknēs meliatins, miecvielas (līdz 1%), inulīns, betulīnskābe,

saponīni, pektīnvielas, alkaloīdi (zīmes).
Lieto gremošanas un ēstgribas uzlabošanai, pie kuņģa ahilijas,

anacīdiem gastrītiem, pie aknu un žultsceļu slimībām.

Tautas medicīnā lieto pie plaušu tuberkulozes, mazasinības, pie ne-

labas dūšas, grēmām, kolikām, meteorisma, vēdera aizcietējumiem, pie
galvas sāpēm, kuru cēlonis gremošanas traucējumi (uz 1 glāzi auksta

ūdens ņem I—21 —2 tējkarotes lapu drogas, |auj 8 stundas stāvēt, lieto

pa V 4 glāzei 2—3 reizes dienā pirms ēšanas; tāpat sagatavo arī

sakņu uzlējumu), pret drudzi, pie malārijas, pie tūskām, kroniska rei-

matisma, podagras, pie migrēnas, aknu slimībām, dzeltenās kaites, pie
nervozitātes un krampjiem, pie kroniskām ādas slimībām kā asinstī-

rītāju līdzekli, pie skrofulozes; lieto arī zarnu parazītu izdzīšanai;

ārīgi lieto pie strutojošām čūlām, brūcēm (uzlējumu apmazgāšanai,
svaigas sasmalcinātas lapas), pie ādas iekaisumiem, skrofulozes (van-
nas)

Puplakšu lapu uzlējumu — Inf. herb. Menyanthidis 10,0—200,0

(uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 2 tējkarotes drogas) lieto pa
XU glā-

zei 2—3 reizes dienā V2stundu pirms ēšanas.

Puplakši uzlabo kuņģa sekrēciju, ēstgribu, tiem ir tonizējoša, diu-

rētiska, žultsdzinēja, viegli laksatīva, nomierinoša, sāpes remdinoša,

antiseptiska un dziedinoša darbība.

Puplakši ir apetītes tēju, rūgto tinktūru, žultsdzinēju un nomieri-

nošu tēju sastāvdaļa. Tie ir oficināla droga daudzās valstīs, arī pie

mums.

Homeopātijā izmanto visu svaigu augu (Menyanthes).

PUPUMĒTRAS — SATURĒJA HORTENSIS L.

(cebers, ceberiņš)

Droga: Pupumētru laksti — Herba Saturefae
Viengadīgs lakstaugs. Stumbrs līdz 40 cm garš, čc-tršķautnains.

Lapas pretējas, vienkāršas, veselas, lineāri lancetiskas, līdz 3 cm ga-

ras, gals strupš, pamats ķīļveidīgs, mala gluda, ar matiņiem, ska-

toties pret gaismu lapā redzami daudzi caurspīdīgi dziedzeri. Ziedi

divdzimumu, zigomorfi, pa 5 vai 6 patālos pušķos lapu žākiēs. Kaus-

lapas 5, kauss gandrīz kārtns. Vainaglapas 5, vainags divlūpains,

gaiši zilgani violets, sārts vai balts, 0,4—0,6 cm garš, augšlūpa pla-
kana, divdaļīga, apakšlūpa trīsdaivaina, rīklite ar sarkaniem punkti-
ņiem, bez matiņu gredzena. Putekšņlapas 4, divas no tām īsākas.

Augļlapas 2, sēklotne augšēja. Auglis 4 riekstiņu skaldauglis.
Audzē kā garšas augu. Reti. Zied jūlijā, augustā. Dzimtene

Vidusjūras apgabals.
Izmanto ziedošus lakstus, lapas.
Sastāvs. Ēteriskās eļļas (0,3—2%); tajās karvakrols (30—40%),

paracimols (20—30%), timols, dipentēns, u. c. terpēni; tannīni (4—

8,5%), gļotvielas.
Lieto gremošanas un ēstgribas uzlabošanai, pie kuņģa-zarnu trakta

iekaisumiem, dispepsijas, pie meteorisma (uzlējumu vai pupumētru
eļļu — Oleurn Saturefae).
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Tautas medicīnā lieto ari pie vēdera sāpēm, pret vemšanu, pie
nieru un aknu sāpēm (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem IV2 tējka-
rotes drogas, ļauj V2stundu ievilkties, lieto pa

l/2 glāzei 3—4 reizes

dienā), pie diabēta (lapu uzlējumu slāpju dzesēšanai), kā sviedrē-

šanas līdzekli, pie iesnām un klepus saaukstēšanās gadījumā, pie
sirds klauvēm, galvas reiboņiem, galvas sāpēm, pie epilepsijas; kā

abortīvu līdzekli (lielas devas), arī zarnu parazītu izdzīšanai; ārīgi
lieto pie mutes un rīkles gļotādas iekaisumiem, aizsmakuma (uzlējumu
1: 10 skalošanai), pie reimatisma (lakstu sasautējuma apliekamos,
vannas; Vidusāzijā, Irānā lieto arī augļus).

Uzlējumu 10,0—200,0 lieto pa V 2glāzei 3—4 reizes dienā.

Pupumētras rosina ēstgribu un gremošanas dziedzeru sekrēciju,
tām ir savelkoša, spazmolītiskā, nedaudz diurētiska, sviedrējoša, no-

mierinoša, sāpes remdinoša, pretiekaisumu, antiseptiska un antihel-

minta darbība.

Pupumētras kā garšas augu daudz izmantoja viduslaikos un audzēja
klosteru dārzos. Garša tām paasa, atgādina piparu garšu, tās node-

rīgas pie gaļas un zivju ēdieniem, marinādēm, mērcēm, zupām.

PURAVI — ALLIUM PORRUM L.

Droga: Puravu laksti — Herba Allii porri

Viengadīgs (kultivējot ari divgadīgs) sīpolaugs. Stumbrs 30—

85 cm garš, lapains, sīpols garens, bez izteiktas sīpolu smaržas. La-

pas pamīšus, plakanas, lancetiskas, līdz 3 cm platas, pelēki zajas, ar

garu maksti; dzīslojums paralēls. Ziedi divdzimumu, aktinomorfi,
daudzziedu čemuros stumbra galotnē. Ziedu čemuru pirms plaukša-
nas apņem vīkals. Ziedu kāti nevienāda garuma. Apziednis vienvei-

dīgs, apziedņa lapas 6, divi gredzenos, 0,4 —0,5 cm garas, sārtas vai

bāli zaļganas. Putekšņlapas 6, divi gredzenos, garākas par apziedni,
putekšņlapu kātiņi saauguši savā starpā un ar apziedni, iekšējo pu-
tešņlapu kātiņiem sānos 2 gari zobiņi. Augļlapas 3, sēklotne augšēja.
Auglis pogaļa. Starp ziediem dažkārt ir vairvasiņas.

Kultivē kā garšas augu. Ne bieži. Zied no jūnija līdz augus-
tam.

Izmanto galvenokārt stumbra apakšējo daļu ar lapu makstīm;
lieto arī sīpolus un lapas.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas, olbaltumvielas, tajās aminoskābe cistīns,

fermenti, daudz minerālvielu — kālijs (svaigās lapās pat 254 mg%),
dzelzs, fosfors, kalcijs, nātrijs, sērs; karotinoīdi, riboflavīns, tiamīns

(9 mg%), pantotēnskābe, ciankobalamīns, nikotīnskābe (0,3—0,4

mg%), askorbīnskābe (zaļos lakstos 17 mg°/o, sīpolos 7 mg%, pie tam

uzglabājot tās daudzums pieaug). Fitoncīdi.

Lieto dietoterapija pie sirds slimībām, tūskām, pie nierakmeņiem,

pie aknu slimībām, žultsakmeņiem (puravu «atslodzes dienās» ēd tikai
vārītus vai sautētus puravus ar augu eļļām, pieliekot nedaudz citronu

sulas).
Tautas medicīnā lieto pie reimatisma, podagras, pie vēdera aizcie-

tējumiem, pie hipertonijas, aterosklerozes, pie organisma spēku apsī-
kuma, lielas fiziskas un garīgas noslodzes, dietoterapija kā Bi vit-

amīnu avotu (lai segtu nepieciešamo Bi daudzumu, dienā jāapēd ap
50 g puravu), pret aptaukošanos.

Puravus labi pazina un daudz lietoja antīkajās zemēs (senajā
Grieķijā, Romā un citās Vidusjūras apgabala zemēs).
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PURENES, PURVA -CALTHA PALUSTRIS L.

Droga: Pureņu laksti — Herba Calthae

Daudzgadīgs lakstaugs. Sakneņi īsi, ar daudzām bārkšu saknēm.

Stumbrs pacils, dobs, 15—40 cm garš. Lapas pamīšus, vienkāršas,
veselas, spīdīgas, ieapaĮas, 3—7 (11) cm platas un garas, pamats
sirdsveidīgs vai nierveidīgs, mala robaina. Ziedi divdzimumu. aktino-

morfi, pa vienam zaru galotnēs. Apziednis vienveidīgs, dzeltens,

2—2,5 cm garš, apziedņa lapas s—B. Putekšņlapu daudz. Augļlapas
s—B, sēklotnes augšējas, tikpat daudz, cik augļlapu. Somenu kopauglī
s—B someņi (192. att.).

Aug mitrās pļavās, grāvjos, ūdeņu krastmalās. Ļoti bieži. Zied

maijā, jūnijā.
Izmanto ziedošus lakstus.
Sastāvs. Protoanemonīns, berberīns, holīns, saponīni, ciete, karoti-

noīdi (līdz 1,6%), kvercetīns, askorbīnskābe. Indīgas.
Lieto tautas medicīnā pie drudža, garā klepus, bronhītiem, pie

skrofulozes, cingas, pie sāpīgām menstruācijām; ārīgi lieto pie brūcēm,
čūlām, ādas iekaisumiem, apdegumiem (sasautētas vai svaigas lapas),
pie reimatisma (uzliek sāpīgajām vietām saplaucētas lapas).

Pureņu darbība ir sāpes remdinoša, pretiekaisumu. Pretaudzēju ak-

tivitāte izpaužas tikai toksiskās devās (Sokolofs, 1962.).
Purenes atšķirībā no citiem gundegu dzimtas augiem indīgas arī

sienā.

Dažos apvidos pureņu ziedu pumpurus applaucē, marinē etiķī un

lieto pārtikā («vāciešu kaperi»).

PURVAMIRTES — MYRICA GALE L.

Droga: Purvamiršu lapas — Folia Myrli brabantici

Vasarzaļš, 0,5—1,5 m augsts krūms, divmājnieks. Zari, lapas un

augļi smaržīgi, ar dzelteniem dziedzeriem. Lapas pamīšus, vienkāršas,

veselas, 2—5 cm garas, 0,8—1,5 cm platas, iegareni otrādi olveidīgas
vai otrādi lancetiskas, mala gluda vai augšdaļā ar nedaudziem zobi-

ņiem, pamats ķīļveidīgs. Ziedi viendzimuma, 0,5—1,5 cm garās vār-

pās. Apziedņa nav. Sievišķajiem ziediem ir 2—4 seglapas, augļlapas
2, drīksnas 2, sarkanas. Vīrišķajiem ziediem 1 vai vairākas seglapas,
putekšņlapas 4. Auglis — kauleņveidīgs, ar spārnu, kas izveidojas,
seglapām saaugot (192. att.).

Aug jūras piekrastē mežmalās, pļavās, purvos. Zied pirms lapu
plaukšanas aprīlī, maijā.

Izmanto lapas un mizas.

Sastāvs. Ēteriskās eļļas, tajās seskviterpēni, cineols, pinēns, fellan-

drēns, sveķi, miecvielas (it īpaši mizās).
Lieto pie bezmiega (lapu uzlējumu), pie caurejas, dizentērijas (mizu

novārījumu), pie klepus, kroniskām ādas slimībām kā asinstīrītāju
līdzekli (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem 1 tējkaroti sausu lapu, ļauj
V2stundu ievilkties, lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā), lieto arī

kā abortīvu līdzekli, zarnu parazītu izdzīšanai; ārīgi lieto pie kašķa
(lapu pulveri sajauktu ar kausētiem cūku taukiem), pret utīm, gnī-
dām (mazgā matus lapu novārījumā).

Purvamirtes ir diurētisks, savelkošs, antiseptisks, miega līdzeklis.

Tām ir arī antihelminta un insekticīda darbība.

Homeopātija izmanto Mtjrica cerifera L. svaigu sakņu mizas.
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192. att. Purva purenes —

Caltha palustris L. (pa krei-

si), purvamirtes — Myrica
gale L. (pa labi).

Lielas devas rada apskurbumu, galvas sāpes. Dažos apgabalos
purvamiršu lapas liek pie alus. Zarus, sasietus kūlīšos, liek drebēs

pret kodēm.

PUTELES, LAUKU — FILAGO ARVENSIS L.

Viengadīgs vai viengadīgs pārziemojošs lakstaugs. Stumbrs 15—

30 cm garš, tāpat kā lapas ar baltu matiņu blīvu segu. Lapas pamī-

šus, lineāri lancetiskas, ap 1 cm garas, gals smails, pamats ķīļveidīgs,
mala gluda, lapas nepārsniedz kurvīšu pušķus. Ziedi aktinomorfi, dzel-

tenbalti, 0,3—0,5 cm garos kurvīšos; kurvīši pa 2—7 pušķos. Vīkala

lapas jumstiņveidīgi, strupas, gandrīz līdz pat galotnei ar matiņu
tūbu. Kurvīša malā sievišķi ziedi, vidū — divdzimumu. Kauslapu
nav, kausmatiņi vairākās rindās, ziediem kurvīša ārmalā vienā rindā;
tie parasti drīz nokrīt. Vainaglapas 5, vainags stobrveidīgs. Putekšņ-
lapas 5. Augļlapas 2, sēklotne apakšēja. Auglis sēklenis.

Aug sausos tīrumos, pakalnos. Diezgan bieži. Zied no jūlija
līdz septembrim.

Izmanto lakstus.

Sastāvs nav noskaidrots. Konstatēti alkaloīdi (zīmes; V. Sokolovaļ



Lieto tautas medicīnā pie caurejas, kuņģa čūlas, pie pārlieku asiņo-
jošām menstruācijām, pie drudža, hipertonijas, histērijas, stenokardi-

jas (uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem l'/ž ēdamkarotes — 10 g lakstu,
vara apmēram 1 stundu, kamēr atlikusi V3šķidruma, lieto pa ēdam-

karotei ik pēc I—2 stundām); ārīgi lieto pie brūcēm, strutojošam
čūlām (novārījumu apmazgāšanai — uz glāzi ūdens ņem 10—15 g

lakstu), pie zobu sāpēm (skalo muti ar novārījumu), pie skrofulozes

(vannas), kašķa.
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	2. att. Statņi un rāmītis ar audekla dibenu ziedu un lapu žāvēšanai.�������������������������
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Kardenolīda skelets�����
	Untitled
	3. att Meža ābeles — Malus silvestris L. auglis un ziedi.�����
	4. att. Baltais āboliņš — Trifolium repens L.����������
	5. att. Brūnais āboliņš — Trifolium spadiceum L. (pa kreisi), dzeltenais āboliņš — T. strepens Crantz (pa labi).�������������������������
	6. att. Lauku āboliņš — Trifolium arvense L. (pa kreisi), pļavas āboliņš — T. pratense L. (pa labi).��������䂁аа��������႔а肦а�
	7. att. Pavasara adoniss — Adonis vernalis L. (I), vasaras adoniss A. aestivalis L. (II).
	8. att. Reibuma airenes — Lolium temulentum L. (pa labi), raibie akļi — Galeopsis speciosa Mill. (pa kreisi).�Ā　　　
	9. att. Sīpoliņu akmeņlauzītes Saxifraga granulata L.�თа₴а悸а���������　Ā攀　
	10. att. Parastā aktinīdija — Actinidia holomikta Maxim. (pa kreisi), sīkzobainā aktinīdija — A. argūta Planch. ex Miq. (pa labi).������������������������������
	11. att. Helēna alantes — Inula helenium L.�����
	12. att. Baltalkšņa — Alnus incana (L.) Moench zariņš (pa kreisi), melnalkšņa — A. glutinosa (L.) Gaertn. lapa un augļkopa (pa labi).��������������������
	13. att. Kokveidīgā aloje Aloë arborescens Mill.������Ā���
	14. att. Dziedniecības altejas — Althaea officinalis L. (pa kreisi), liektie amaranti — Amaranthus retroflexus L. (pa labi).�����
	15. att. Dziedniecības amoliņš — Melilotus officinalis (L.) Lam cm. Thuill.���������〗
	16. att. Baltie āmuļi — Viscum album L.�������Ā��
	17. att. Dziedniecības ancīši — Agrimonia eupatoria L.����������
	18. att. Parastie anīsi — Pimpinella anisum L.����
	19- att. Apdziras — Lycopodiuin selago L.
	20. att. Rūgtie apelsīni, pomeranči — Citrus bigaradia Risso.���������������
	21. att. Parastie apiņi — Humulus lupulus L.�����
	22. att. Drebošās apses — Populus tremula L. zariņš (I), melnās apses — P. nigra L. lapa (II), baltās apses — P.alba L. lapas (III).��������������������
	23. att. Mandžūrijas arālija — Aralia manshurica Rupr. et Max.������ā�က�
	24. att. Rūgtie arbūzi, kolocints — Citrullus colocynthis (L.) Sehrad.����������
	25. att. Mežvīteņu aristolohijas — Aristolochia clemotitis L.����������
	26. att. Kalnu arnikas — Arnica montana L. (pa kreisi), jūrmalas armērijas — Armeria elongata (Hoffm.) C. Koch (pa labi).����������
	27. att. Purva atālenes — Parnassia palustris L.����胃
	28. Meža avenes — Rubus idaeus L.
	29. att. Balto balandu — Chenopodium album L. zariņš un zieds (I), sarkano balandu — Ch. rubrum L. lapa (II), cērmju balandu — Ch. anthelminticum L. lapa (III), ambrozijas balandu — Ch. ambrosioides L. lapa (IV), bastarda balandu — Ch. hybridum L. lapa (V).����������
	Untitled
	30. att. Akantu baltdadži — Onoporāon acanthium L.�����
	31. att. Parastās bārbeles — Berberis vulgaris L. (pa kreisi) parastais baziliks — Ocimum basilicum L. (pa labi).����������
	32. att. Bebrukārkliņi — Solanum dulcamara L. (pa kreisi), benediktdadži — Cnicus benedictus L. ar ziedkopu (pa labi).����������
	33. att. Biezlapainās bergēnijas — Bergenia crassifolia (L.) Fritsch.�耻ذ逄ذ〄ذ���
	34. alt. Purva bērzs — Betula pubescens Ehrh.�Ā���
	35. att. Mēlnā bērzu piepe — Inonotus obliquus (Fr.) Pil. f. sterilis (Van.) Bond. (pa kreisi), muskata bezslavītes — Adoxa moschatellina L. (pa labi).��������������������
	36. att. Balzama biškrēsliņi — Tanacetum balsamita L. (pa kreisi), pilsētas bitenes — Geum urbanum L. (pa labi).���������������
	37. att. Dziedniecības brūnvālītes — Sanguisorba officinalis L.�������������灨ذ偨ذ聀ذ⁀
	38. att. Savvaļas burkāni — Daucus carota L. (pa kreisi), burvjlazdas — Hamatnelis L. zariņš (pa labi).�dium album L. 
	39. att. Ložņu cekuliņi — Ajuga reptans L. (pa kreisi), Ženēvas cekuliņi — A. genevensis L. (pa labi).��������������������
	40. att. Lielās ceļmalītes — Plantago major L.�ذ������������ႅ
	41. att. Šaurlapu ceļmalītes — Plantago lanceolata L. (I), vidējās ceļmalītes — P. media L. (II), smilts ceļmalītes — P. psyllium L. (III).����������������������������������������
	42. att. Garenās cidonijas — Cydonia oblonga Mill.����Ā
	43. att. Parastās cietķērsas — Lepidium rudcrale L. (1), parasto cietķērsu auglis (2), tīrumu cietķērsu — L. campestre (L.) R. Br. auglis (3), drojeņu cietķērsu — L. draba L. auglis (4), dārza cietķērsu — L. sativum L. zars ar augļiem, auglis, apakšējā lapa (5).�������������������������������������������������������������������������������������
	44. att. Dziedniecības cietsēkles — Lithospermum officinale L. (pa kreisi), parastie cigoriņi — Cichorium intybus L. (pa labi).���������������
	45. att. Eiropas ciklamenes — Cyclamen europaeum L.
	46. att. Dobie cīrulīši — Corijdalis cava (Mill.) Schw. et K. (pa kreisi), parastās cirvenes — Alisma plantago-aquatica L. (pa labi).���������������
	47. att. Purva cūkauši — Calla palustris L. (pa kreisi), gumainās cūknātres — Scrophularia nodosa L.�ذذ탃ذ烃ذ����������Ā�
	48. att. Čuskogas — Paris quadrifolia L.�����
	49. att. Mazie dadži — Arctium minus (Hill) Bernh. (1), mazo dadžu ziedu kurvītis un vīkala lapa (2), lielo dadžu — A. lappa L. lapa (3), ziedu kurvītis, vīkala lapa (4), zieds (5).��������������������
	50. att. Zilie daglīši — Echium vulgare L.�pa (
	51. att. Meža dedestiņas — Lathyrus silvester L. (1), pavasara dedestiņas — L. vernus (L.) Bernh. (2), pļavas dedestiņas — L. pratensis L. (3).��������������������
	52. att. Parastais deviņvīruspēks Verbascum thapsus L.�ܰ〃ܰ퀂ܰ���������
	53. att. Dzeltenās dienziedes — Hemcrocallis flava L. (pa kreisi), Krainas dievazāles — Scopolia carniolica Jacq. (pa labi).����������
	54. att. Asie dievkrēsliņi — Euphorbia esula L. (I), ciprešu dievkrēsliņi — E. cyparissias L. (II), dārza dievkrēsliņu — E. peplus L. lapa (III).�����������������������������������
	55. att. Žogu dižtīteņi — Calystegia sepium (L.) R. Br. (pa labi), dziedniecības dižzirdzenes — Archangelica officinalis (Mnch.) Hoffm.���������������
	56. att. Melnās driģenes — Hyoscyamus niger L.������0㜵İ㈰
	57. att. Dzegužpuķes. Plankumaino dzegužpuķu — Orchis maculata L. zieds (1), platlapu dzegužpuķu — O. latifolia L. zieds (2), bruņcepuru dzegužpuķu — O. militaris L. zieds (3), vīru dzegužpuķu — O. mascula L. zieds (4), zalkšu dzegužpuķu — O. morio L. zieds (5),�㌀　　㈀　　　㘀㌀　㘀戀　　㘀戀　　㘀攀　　　　㜀㐀　　㜀㈀　　㘀㔀　　
	58. att. Cirtainie dzelkšņi — Carduus crispus L. (pa kreisi), pļavas dzelzenes — Centaurea jacea L, (pa labi).����������
	59. att. Lielās dzērvenes—Vaccinium quadripetalus Gil.������ܰ킇ܰ
	60. att. Eiropas dziedenītes — Sanicula europaea L. (pa labi), dzirkstelītes — Dianthus deltoides L. (pa kreisi).����������
	61. att. Vijīgās efejas — Hedcra helix L.�ꂩܰ낪ܰ邪ܰ���
	62. att. Purpura ehinācejas — Echinacea purpurea (L.) Moench.�����
	63 att. Augstais ehinopanakss — Echinopanax elatum Nakai.
	64. att. Šaurlapu eleagni — Elaeagnus angustifolia L.
	65. att. Dzeloņainais eleiterokoks — Eleutherococcus senticosus Max.��က�ﳑ
	66. att. Ozollapu embotiņi — Teucrium chamaedrys L. un ķiploku embotiņu — T. scordium L. lapa (pa kreisi), parastā ērgļpaparde — Pteridium aguilinum (L.) Kuhn (pa labi).�㘀戀　　㘀戀　　㘀攀　　　　㜀㐀　　㜀㈀　　㘀㔀　　
	67. att. Stepes ežziedes — Echinops ritro L. (pa kreisi), parastais fenhelis — Foeniculum vulgare Mill. (pa labi).
	68. att. Pūšļainie fukusi — Fucus vesiculosus L.������Ā���
	69. att. Gaiļbiksītes — Primula veris L., gaiļbiksīšu zieds un augsto primulu — P. elatior Grufb. zieds (pa kreisi).��������������������
	70. att. Augstie gaiļpieši — Delphinium elatum L.���怆࠰
	71. att. Dziedniecības galegas – Galega officinalis L.�࠰뀥࠰쀾
	72. att. Pļavas gandrenes — Geranium pratense L. (pa kreisi), Roberta gandrenes — G. robertianum L. (pa labi).�����
	73. att. Podagras gārsas — Aegopodium podagraria L. (pa kreisi), zvilnāju gaultērjas — Gaultheria procumbens L.�　　㘀㔀　　㜀㈀　　㘀　　
	74. att. Krustainās genciānas — Gentiana cruciata L. (pa kreisi), tumšzilās genciānas — G. pneumonanthe L. (pa labi).��������������������
	75. att. Odu gimnadēnijas — Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.�g࠰࠰
	76. att. Skarainās ģipsenes — Gypsophila paniculata L. (pa kreisi), jumstiņu gladiolas — Gladiolus imbricatus L. (pa labi).�att. Ozollapu 
	77. att. Peldošās glīvenes — Potamogeton natans L.����������
	78. att. Velnarutku grābeklītes — Erodium cicutarium (L.) L'Her.����������
	79. att. Granāti — Punica granatum L.�䂟࠰��
	80. att. Smilts grīšļi — Carex arenaria L.��悐࠰႐࠰킮࠰࠰
	81. att. Ļaunās gundegas — Ranunculus sceleratus L. (1), ļauno gundegu auglis (2), kopauglis (3); sīpoliņu gundegas — R. bulbosus L. (4); kodīgo gundegu — R. acer L. lapa (5) un auglis (6); rāvas gundegas — R. flammula L. (7); ložņu gundegas — R. repens L. (8).����������������������������������������
	82. att. Dziedniecības gurķenes — Botago officinalis L.�����ā�က�Ჿ
	83. att. Kanādas hidrastes — Hydrastis canadensis L.�����
	84. att. Čemuru himafilas — Chimaphila umbellata (L.) Barton.�����
	85. att. Parastās ievas — Padus racemosa Gil.�惑࠰��
	86. att. Dzeltenās ilzītes — Anthemis tinctoria L. (pa kreisi), lauku ilzītes — A. arvensis L. (pa labi).�〰㜰〰㜳〰㙦〰㜰〰㘸〰㘹〰㙣
	87. att. Dziedniecības indaines — Antitoxicum officinale (Moench) Pob. (pa kreisi), dziedniecības ingvers — Zingiber officinale Rosc. (pa labi).����������
	88. att. Ipekakuāna — Uragoga ipecacuanha Baill.�����
	89. att. Parastās irbenes — Viburnum opulus L. (pa kreisi), krāsu irbulenes — Genista tinctoria L. (pa labi).����������
	90. att. Dziedniecības izops — Hyssopus officinalis L. (pa kreisi) purva jāņeglītes — Pedicularis palustris L. (pa labi).��������������������
	91. att. Kanādas jānīši — Erigeron canadensis L.�र思र����������Ā
	92. att. Arābijas kafijasaugs — Coffea arabica L. (pa kreisi), kakaoaugs — Theobroma cacao L. (pa labi).�����
	93. att. Divmāju kaķpēdiņas Antennaria dioica (L.) Gaertn.�र������������ꁟर쁅रर
	94. att. Dzeltenās kaķpēdiņas — Helichrysum arenorium (L.) Moench.��������������������
	95. att. īstās kaķumētras — Nepēta caiaria L.�������ၭरर遌रがर����������
	96. att. Kalmes — Acorus calamus L.
	97. att. Ziemas kaņepenes — Mercurialis perennis L. (pa kreisi) Ceilonas kanēļkoks — Cinnamomum zeylanicum Nees zariņš.��������������������
	98. att. Ērkšķainās kaperes — Capparis spinosa L. (pa kreisi) Indijas kannu — Canna indica L. zieds.����������Ā����
	99. att. Mazās kapmirtes — Vinca minor L. (pa labi), zilās kāpnī tes — Polemonium coeruleum L. (pa kreisi).��������������������
	100. att. Kaulenes — Rubus saxatilis L. (pa kreisi), aslapu kasijas — Cassia acutifolia Delile (pa labi).
	101. att. Cūcenes — Rubus nessensis Hall.�傱र��
	102. att. Šķavu ķērmelītes — Ptarmica vulgaris DC.�㐀惄र䃄रर킦र���������　
	103. att. Pļavas ķērsas — Cardamine pratensis L.���������������
	104. att. Pļavas ķimenes — Carum carvi L. (pa kreisi), dziedniecības ķiplocenes — Alliaria officinalis Andrz. (pa labi).��������������������
	105. att. Ķiploki — Allium sativum L.�����
	106. att. Bruņu ķiverenes — Scutellaria galericulata L.�选ਰ瀉ਰ�����
	107. att. Lauku kokāļi — Agrostemma githago L. (pa kreisi), matainais kokvilnasaugs — Gossypium hirsutum L. (pa labi).����������
	108. att. Tīrumu kosas — Equisetum arvense L.�瀕ਰ ਰ
	109. att. Purva kosu — Equisetum palustre L. posms (1), tīrumu kosu — E. arvense L. posms (2).�����
	110. att. Lielās krastkaņepes Eupatorium cannabinum L.�ਰਰ쀳ਰ����
	111. att. Vārpainās krauklenes — Actaea spicata L.����������
	112 att. Dārza krokusi — Crocus sativus L.�ਰ灝ਰ뀰
	113. att. Trauslais krūklis — Frangula alnus Mill.�ਰ���
	114. att. Parastās krustaines — Senecio vulgaris L. un Jēkaba krustaiņu — S. jakobaea L. lapa.�ਰ끇ਰ假ਰ���������
	115. att. Krustnagliņas — Eugenia caryophyllata Thunb.�����
	116. att. Vasaras kserantēmas — Xeranthemum annuum L.�����
	117. att. Maura kumelītes — Matricaria matricarioides (Less.) Porter.�����
	118. att. Smaržīgās kumelītes – Matricaria chamomilla L.���������������
	119. att. Parastās kumeļpēdas — Asarum europaeum L. (pa labi), dzeltenās kurpītes — Aconitum lasiostomum Rchb. un zilo kurpīšu — A. napellus L. zieds un nektārlapas (pa kreisi).�����������������������������������
	120. att. Lācenes — Rubus chamaemorus L. (pa labi), lāčsūnas Polijtrichum Hedv. (pa kreisi).� L. zieds un nektār
	121. att. Kodīgie laimiņi — Sedum acre L. (pa kreisi), čīkstuļu laimiņi — S. telephium L. (pa labi).������������������������������
	122. att. Dziedniecības lakači — Pulmonaria officinalis L.�ਰ��������
	123. att. Lakrica — Glycyrrhiza glabra L.
	124. att. Parastās lampionpuķes — Physalis alkekengi L. (pa kreisi), Sibīrijas latvāņi — Heracleum sibiricum L. (pa labi).�������������������������
	125. att. Dižais laurs — Laurus nobīlis L. un lielo lauvmutīšu — Antirrhinum majus L. zieds (augšā).����������Ā����
	12G. att. Dziedniecības lavandas — Lavandula officinalis L.�쀚ରꀚର
	127. att. Tīringas lavateras — Lavatera thuringiaca L.�����
	128. att. Parastās lazdas —Corylas avellana L.�����
	129. att. Lēdzerkstes — Cirsium oleraceum (L.) Scop.�����
	130. att. Svešās līcijas — Lycium barbarum L. (pa kreisi), ziemas liepas — Tilia cordata Mill. (pa labi).����������
	131. att. Parastas ligzdenes — Neottia nidus-avis (L.) Rich.
	132. att. Sējas lini — Linam usitatissimum L. (pa labi), pļavas liniņi — E. catharticum L.;���������������
	133. att. Dziedniecības lupstāji — Levisticum officinale Koch (pa kreisi), īstās madaras — Galium verum L. (pa labi).��������������������
	134. att. Zīda magones — Papaver rhoeas L. un zīda magoņu pogaļa (1), saraino magoņu — P. argemone L. (2) un lauku magoņu — P. dubium L. (3) pogaļa.�����������������������������������
	135. att. Maijpuķītes — Convallaria majalis L.�oņu — P. 
	136. att. Māllēpes — Tussilago farfara L.�사ର邒ରをର���
	137. att. Novārtā malvas — Malva neglecta Wallr. (1), meža malvu — M. silvestris L. lapa (2).����������
	138. att. Parastās mandeles Amygdalus communis L.�悲ର育ର
	139. att. Maralsaknes — Leuzea carthamoides DC. (pa kreisi) un maralsakņu zieds (augšā), mārdadži — Silybum marianum (L.) Gaertn. (pa labi).���������������
	140. att. Ziemas mārpuķītes — Beilis perennis L.�ର悼ର����������Ā
	141. att. Mārrutki — Armoracia rusticana (Lam.) G.M.Sch.�����
	Untitled
	142. att. Smaržīgās mārsmilgas Hierochloë odorata (L.) Wahlenb.���������������
	Untitled
	Dziedniecības baldriāns.����耍ర怍ర〃а
	Lauku mētras.�ꀜర��
	Divšķautņu asinszāles.�ర〃а퀂аĀ�Ā�ర쀪ర뀐
	Čemuru augstiņi.�ర倽ర������
	Parastie biškrēsliņi.�Oర䀰ర‰ర���
	Piecdaivu māteres.�ర���
	Kazenes.
	Mazie mārsili.�ర〃а퀂
	143. att. Dziedniecības matuzāles — Fumaria officinalis L. (pa kreisi), mazās mauragas — Hieracium pilosella L. (pa labi).���������������
	144. att. Parastās mazlēpes — Hydrocharis morsus-ranae L. (pa labi), pavasara mazpurenītes — Ficaria verna L.���������������
	145. att. Melnie graudi — Claviceps purpurea Tul.
	146. att. Ziemas mēnesenes — Lunaria rediviva L. (1), Daurijas mēnešsēklis — Menispermum dahuricum DC. (2), Kanādas mēnešsēkļa — M. canadense L. lapa (3), Vācijas mespils — Mespilus germanica L. zariņš un auglis (4).���������������������������������������������
	147. att. Mežloki — Allium ursinum L.
	148. att. Smaržīgie miešķi Asperula odorata L.�ర»రర����
	149. att. Brūnganās mihēlijas — Michelia fuscata Blume.���������������
	150. att. Dziedniecības mugurenes — Polygonatum officinale All.�����
	151. att. Smaržīgais muskāts — Myristica fragrans Houtt.����������
	152. att. Melnās naktenes Solanum nigrum L.�烬రßర
	153. att. Divgadīgās naktssveces — Oenothera biennis L.����������
	154. att. Smaržīgās nakstvijoles — Platanthera bifolia (L.) Rich. un smaržīgo naktsvijoļu zieds (augšējais), zaļziedu naktsvijoļu — p. chlorantha (Cust.) Rchb. zieds (apakšējais).����������������������������������������
	155. att. Birztalu nārbuļi Melampyrum nemorosum L.�(Cust.) R
	Mūžzaļās miltenes.�аİ㜶İ㘹耬ര怬രꀒര䀒ര�
	Dzeltenās lēpes.�ര䀤രဠര倕ര��
	Blaktenes.
	Zīda magones.�<ര〃а
	Blusu sūrenes.�ര〃а퀂
	Parastās vībotnes un parastās vīrceles.��������������������
	Sila virši.
	Parastie pelašķi un sējas lucerna.����������
	156. att. Sīkās nātres — Urtica urens L., lielo nātru — U. dioica L. lapa, sievišķais zieds (1), vīrišķie ziedi (2, 3).�����������������������������������
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