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1.FOENICULUM VULGARE (Μάραθο), οικ. UMBELLIFERAE

Είναι ποώδες και αρωματικό φυτό. Είναι δικοτυλήδονο και ανήκει στα αγγειόσπερμα. Φύεται σε
πολλές περιοχές της Ελλάδας και η καλλιέργεια του δεν είναι δύσκολη.
Δρόγη είναι ο καρποί του φυτού Foeniculum vulgare var. Vulgare.
Συστατικά: αιθέριο έλαιο κυρίως που περιέχει trans-ανηθόλη, α-πινένιο, α-φελλανδρένιο και
λιμονένιο.
Χρησιμοποιείται στη μαγειρική και στη ζαχαροπλαστική, αλλά έχει και αξιοσημείωτες
φαρμακευτικές χρήσεις, που οφείλονται στην ανηθόλη που είναι το κύριο συστατικό του αιθέριου
ελαίου του μάραθου.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:
 Συμπτωματική αντιμετώπιση ήσσονος σημασίας σπασμών που σχετίζονται με την έμμηνο
ρύση
 Ως αποχρεμπτικό για την αντιμετώπιση του βήχα που σχετίζεται με κρυολόγημα.
 Η πιο σημαντική φαρμακευτική του χρήση είναι στην αντιμετώπιση της δυσπεψίας, ήπιων
σπαστικών γαστρεντερικών παθήσεων, στην πληρότητα και στον τυμπανισμό.

Δοσολογία:





Σιρόπι μάραθου ή μέλι με μάραθο: 10-20gr
Έγχυμα 1-3gr σε 150ml νερό, δύο ή τρεις φορές την ημέρα ανάμεσα στα γεύματα.
Ροώδες εκχύλισμα 1:1 (g/ml): 1-3 ml, δύο ή τρεις φορές την ημέρα ανάμεσα στα γεύματα.
Βάμμα 1:5 (g/ml): 5-15 ml, δύο ή τρεις φορές την ημέρα ανάμεσα στα γεύματα

Διάρκεια χορήγησης:
 Οι ενήλικες δεν πρέπει να κάνουν χρήση για περισσότερο από 2 εβδομάδες.
 Σε παιδιά ηλικίας 4-12 ετών θα πρέπει να χορηγείται λιγότερο από μία εβδομάδα.
 Η χρήση δε συνίσταται σε παιδιά κάτω των 4 ετών.
2.PIMPINELLA ANISUM (Γλυκάνισο), οικ. UMBELLIFERAE

Είναι αυτοφυές φυτό της περιοχής της Μεσογείου.
Η δρόγη αποτελείται από τους ξηρούς καρπούς του φυτού. Ο καρπός είναι σχιζοκάρπιο
αποτελούμενος από δύο μερικάρπια.

Η δρόγη περιέχει αιθέριο έλαιο με κύρια συστατικά την trans-ανηθόλη, εστραγόλη, ανισοκετόνη
και καρυοφυλλένιο. Επίσης περιέχει κουμαρίνες, φουρανοκουμαρίνη και φλαβονοειδη.
Η ανηθόλη και εδώ είναι υπεύθυνη για τις φαρμακολογικές ιδιότητες του φυτού, το οποίο
χρησιμοποιείται ως: αποχρεμπτικό, αντισπασμωδικό, παρασιτοκτόνο.
Πολύ αποτελεσματική είναι η χρήση του για την αντιμετώπιση της δυσπεψίας και του μετεωρισμού.
Δοσολογία:
Ενήλικες και παιδιά άνω των 4 ετών: 1,0-5,0 g κοπανισμένοι καρποί σε 150 ml νερό ως έγχυμα
πολλές φορές την ημέρα, με διάρκεια χρήσης όχι περισσότερο από 2 εβδομάδες.
Παιδιά:
0-1 ετών: 1,0 g κοπανισμένοι καρποί ως έγχυμα
1-4 ετών: 2,0 g κοπανισμένοι καρποί ως έγχυμα
Η ανηθόλη που περιέχεται στο αιθέριο έλαιο τόσο του γλυκάνισου όσο και του μάραθου είναι
φυτοοιστρογόνο. Για το λόγο αυτό στη λαϊκή θεραπευτική χρησιμοποιείται ως γαλακταγωγό,
εμμηναγωγό, για την ανακούφιση συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης, καθώς και για την αύξηση της
libido.
Τόσο ο μάραθος, όσο και ο γλυκάνισος ανήκουν στη κατηγορία των άφυσων φυτών και δρουν
σύμφωνα με τους παρακάτω πέντε μηχανισμούς:
1.Διεγείρουν τα τοιχώματα του στομάχου προκαλώντας μία ρυθμική σύσφιξη που βοηθά στο
ρέψιμο.
2.Αντανακλαστική αύξηση των στομαχικών εκκρίσεων.
3.Αντισπασμωδικές ή σπασμολυτικές δράσεις πάνω στους λείους μύες. Με αυτό τον τρόπο το
έντερο χαλαρώνει και βοηθά στο να προχωρήσουν τα αέρια των εντέρων.
4.Αντισηπτική δράση που περιορίζει την ανάπτυξη ανεπιθύμητων μικροοργανισμών.
5.Προώθηση της ροής της χολής (χολαγωγός δράση) που βοηθά στην απορρόφηση των τροφών.

3. LINUM USITATISSIMUM (Λινάρι), οικ. LINACEAE

Είναι μονοετής πόα με κυανά άνθη και τα ώριμα σπέρματα είναι καστανά, στιλπνά, επιμήκη και
ωοειδή.
Το λινάρι ευδοκιμεί σε εύκρατα κλίματα χωρίς μεγάλες και έντονες βροχοπτώσεις.
Στην Ελλάδα η καλλιέργεια του είναι σε μικρή έκταση και περιορίζεται στη Μεσσηνία. Το κλίμα
δεν ευνοεί τη παραγωγή ίνας καλής ποιότητας και η καλλιέργεια γίνεται κυρίως για την παραγωγή
λιναρόσπορου.
Η δρόγη συνίσταται από τα σπέρματα του φυτού Linum usitatissimum.
Τα σπέρματα περιέχουν λιπαρό έλαιο (35-45%), πρωτεΐνες (20-45%), βλέννα (6-10%) και
κυανιδρινικούς γλυκοσίδες.
Φαρμακευτικές χρήσεις:






Ανακούφιση ήπιας γαστρεντερικής δυσφορίας
Σε χρόνια δυσκοιλιότητα
Σε ερεθισμό παχέος εντέρου
Σε γαστρίτιδα και εντερίτιδα, λόγω της βλέννης που περιέχει
Ως κατάπλασμα σε τοπική φλεγμονή

Η χρήση του πρέπει να γίνεται με προσοχή ή και να αποφεύγεται τελείως σε περιπτώσεις όπως:
 Πιθανή ή υπάρχουσα εντερική απόφραξη
 Παράλυση του εντέρου
 Ξαφνική αλλαγή στην εντερική λειτουργία η οποία συνεχίζεται περισσότερο από δύο
εβδομάδες
 Ανώμαλες στενώσεις του γαστρεντερικού σωλήνα
 Δυσκολία κατάποσης, οισοφαγικές ασθένειες
 Έντονο κοιλιακό άλγος, ναυτία, έμετος

Δοσολογία:
Σε ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών: 5-10 g κοπανισμένοι καρποί σε 250 ml νερού μισή ώρα
πριν το φαγητό μέχρι και τρεις φορές την ημέρα.
Η χορήγηση του σε παιδιά κάτω των 12 ετών δε συνίσταται.
Διάρκεια χορήγησης όχι πάνω από μία εβδομάδα.
4. MATRICARIA RECUTICA (Χαμομήλι), οικ. COMPOSITAE

Είναι ποώδες φυτό, μονοετές και αρωματικό. Έχει λείο βλαστό και είναι πολύκλαδο.
Η δρόγη αποτελείται από τις νωπές ή ξηρές ανθοκεφαλίδες του φυτού Matricaria recutica.
Συστατικά: Τα άνθη του χαμομηλιού περιέχουν αιθέριο έλαιο. Έχει χρώμα μπλε γιατί περιέχει
χαμαζουλένιο σε μεγάλη ποσότητα. Επίσης περιέχει α-βισαβολόλη (πάνω από 50%), οξείδια
βισαβολόλης Α και Β, φλαβονοειδή και κουμαρίνες.
Φαρμακολογική δράση: αντισπασμωδικό, αντιφλεγμονώδες, αντιβακτηριακό.
Φαρμακευτικές χρήσεις:
 Συμπτωματική αντιμετώπιση ήπιων γαστρεντερικών ενοχλήσεων , σπασμών και
φουσκώματος.
 Ανακούφιση συμπτωμάτων κοινού κρυολογήματος.
 Θεραπεία φλεγμονών στόματος και λαιμού.
 Επικουρική θεραπεία των ερεθισμών του δέρματος και των βλεννογόνων
Δοσολογία:
Εσωτερική χρήση:
Ενήλικες:
 Έγχυμα 3g σε 150ml, τρεις φορές την ημέρα.
 Ροώδες εκχύλισμα 1:1 (g/ml): 3 ml τρεις φορές την ημέρα.
Παιδιά:
6 μηνών έως 2 ετών: 0,5-1 g, 2-4 φορές την ημέρα.
2 ετών έως 6 ετών: 1-1,5 g, 2-4 φορές την ημέρα.
6 ετών έως 12 ετών: 1,5-3 g, 2-4 φορές την ημέρα.
Η χρήση του είναι ασφαλής κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού.
Όμως δεν πρέπει να χορηγείται σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας στα συστατικά του φυτού.

5. ZINGIBER OFFICINALE (Πιπερόριζα), οικ. ZINGIBERACEAE

Είναι φυτό της τροπικής Ασίας και καλλιεργείται στη Δυτική Αφρική, Νότια Αμερική. Την πρώτη
θέση στην παραγωγή κατέχει η Ινδία.
Η πιπερόριζα είναι πολυετές φυτό, το οποίο έχει κονδυλώδες ρίζωμα με χαρακτηριστική καφέ
φλούδα στο εξωτερικό του και ανοιχτό κίτρινο χρώμα εσωτερικά.
Έχει οσμή αρωματική και γεύση θερμή.
Δρόγη είναι το ρίζωμα.
Συστατικά: 1-2% αιθέριο έλαιο, το οποίο περιέχει 1,8-κινεόλη, βορνεόλη, ζιγγιβερένιο.
Η δριμύτητα της δρόγης οφείλεται στη ζιγγερόλη, στη ζιγγερόνη και στη σογαόλη, τα οποία
περιέχονται στην ελαιορητίνη του ριζώματος.
Φαρμακευτικές χρήσεις:
 Συμπτωματική αντιμετώπιση της ναυτίας.
 Συμπτωματική αντιμετώπιση ήπιων σπασμωδικών γαστρεντερικών ενοχλήσεων, σε
φούσκωμα και μετεωρισμό.
Δοσολογία:
Σε ενήλικες 180mg μέχρι τρεις φορές την ημέρα, όχι περισσότερο από 2 εβδομάδες.
Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Έχουν παρατηρηθεί στομαχικές διαταραχές, δυσπεψία και ναυτία.
Αντενδείξεις:
Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Μελέτες σε αρουραίους έχουν δείξει εμβρυοτοξικότητα, άλλα δεν έχουν διεξαχθεί επαρκείς δοκιμές
που να το επιβεβαιώνουν.
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