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ფარმაკოგნოზიის არსი და ამოცანები.  

 ფარმაკოგნოზიის ადგილი სხვა მეცნიერებებს შორის.  

 ფარმაკოგნოზიის განვითარების ძირითადი ისტორიული ეტაპები. 

ფარმაკოგნოზია, როგორც ფარმაციის ერთ-ერთი დისციპლინა შეისწავლის სამკურნალო 

მცენარეებს, მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის სამკურნალო ნედლეულს. 

ფარმაკოგნოზია არის მეცნიერება, რომელიც  შეისწავლის სამკურნალწამლო ნედლეულს, 

სამკურნალწამლო  მცენარეებს,  მცენარეული და ნაწილობრივ ცხოველური წარმოშობის    

ნედლეულს და მათი გადამუშავების პროდუქტებს.  

ფარმაკოგნოზია:  pharmacon-წამალი, შხამი;  gnosis- შესწავლა 

ფარმაკოგნოზიის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ სამკურნალო მცენარეული და ცხოველური 

ნედლეული წარმოადგენს სამკურნელო პრეპარატების-წამლების მიღების პირველად წყაროს. 

ფარმაკოგნოზიის ამოცანებია: 

 სამკურნალო მცენარეების შესწავლა, როგორც ფარმაკოლოგიურად (ბიოლოგიურად) აქტიური 

ნივთიერებების (ბან-ების) მიღების წყარო. ამ მიზნით შეისწავლება: მცენარის ქიმიური 

შემადგენლობა; მოქმედი, ძირითადი ნივთიერებების ბიოგენეზი და მათი ლოკალიზაცია 

მცენარის სხვადასხვა ნაწილებში. 

 სამკურნალო მცენარეების, როგორც ნედლეულის შესწავლა და მათი გავრცელების არეალი. 

ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების მიღების მიზნით ნედლეულის შეგროვება, შრობა, 

შენახვა, ტრანსპორტირება, როგორც ველურად მოზარდი ასევე კულტივირებული 

სამკურნალო მცენარეების. 

 სამკურნალო ნედლეულის სტანდარტიზაცია და ნორმირება. ამ მიზნით ფარმაკოგნოზია 

შეისწავლის მცენარის იდენტიფიკაციას, კეთილხარისხოვნებას და სიწმინდეს. 

 ახალი, უცნობი სამკურნალო მცენარეების შესწავლა, კატალოგის გაფართოვება, რესურსების 

შესწავლა;  ამ მიზნით ფარმაკოგნოზიას მჭიდრო კავშირი აქვს ხალხურ მედიცინასთან. 

ფარმაკოგნოზია, როგორც ფარმაციის ნაწილი ეფუძნება ხალხური მედიცინის გამოცდილების 

შესწავლას და გამოყენებას; 

დიდია ფარმაკოგნოზიის როლი მედიცინის განვითარებაში. სამკურნალო წამალთა 

დაახლოებით  40% მცენარეული წარმოშობისაა. 

არის ისეთი ჯგუფი წამლებისა, მაგალითად: საგულე გლიკოზიდები, დამამშვიდებელი, 

საფაღარათო, შემკვრელი, შემომგარსველი, ამოსახველებელი სამკურნალო პრეპარეტები, 

რომელთა  80 %  მცენარეული წარმოშობისაა. მცენარეული წარმოშობის წამლების გამოყენება 

თანამედროვე მედიცინაში არა მარტო სტაბილური ხდება არამედ ფართოვდება კიდეც. 

ქიმიური, სინთეზური გზით, წარმატებულად მიღებული მედიკამენტები ხელს არ უშლის 

მცენარეული წარმოშობის წამლებს, პირიქით ავსებენ ერთმანეთს. 

ბევრი სამკურნალო მცენარეები გამოიყენება არა მარტო მედიცინაში, არამედ კვებით  

მრეწველობაში, პარფიუმერიასა და კოსმეტოლოგიაში. მაგ: პიტნა, ბეგქონდარა, ქინძი, კამა, 

ცერეცო, ლავანდა, ევკალიპტი და სხვა. 

ცხოველური და მცენარეული ზეთები გამოიყენება როგორც ტექნიკური თვალსაზრისით ასევე 

კვებითი პროდუქტების სახით. მაგ: აბუსალათინის ზეთი გამოიყენება საავიაციო ძრავების 
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დასაზეთად. ძირტკბილას ფესვებიდან მიღებული, წარმოქმნილი ქაფიანი ექსტრაქტი 

გამოიყენება ხანძრების ჩასაქრობად.  

ფარმაკოგნოზიას, როგორც ფარმაციის ერთ-ერთ დისციპლინას მჭიდრო კავშირი აქვს 

ანალიზურ და ფარმაცევტულ ქიმიასთან, წამლის ფორმათა ტექნოლოგიასთან, სამკურნალო-

სასამართლო ექსპერტიზებთან ანუ სასამართლო ქიმიასთან. 

ფარმაკოგნოზიის ცოდნა სავალდებულოა როგორც უმაღლესი ფარმაცევტული განათლების 

მქონე სპეციალისტის-ფარმაცევტისთვის, ასევე ფარმაცევტის თანაშემწესთვის  და უფრო 

ვიწრო ფარმაცევტული სპეციალისტის-ფარმაკოგნოზისტისთვის. 

ჩვენს ქვეყანაში არსებობს დიდი რაოდენობით ველურად მოზარდი და კულტივირებული 

სამკურნალო მცენარეები. მათი შესწავლის მიზნით საჭიროა არსებობდნენ ორგანიზატორები, 

საქონელმცოდნეები, ტექნოლოგები, ანალიტიკოსები ე.ი. ფარმაცევტები,  რომლებმაც კარგად 

იციან მცენარეების სპეციფიკის შესახებ. ფარმაკოგნოზიის როგორც ბიოლოგიური 

მეცნიერების საბაზისო და თეორიული დისციპლინებია პირველ რიგში ორგანული ქიმია, 

ბიოქიმია, ანალიზური ქიმია  და ბოტანიკა.    

ფარმაკოგნოზიის განვითარების ისტორია შეგვიძლია დავყოთ ორ პერიოდად: 1. X^X-

საუკუნემდე და 2. X^X-საუკუნიდან დღემდე. ასეთი დაყოფა სამართლიანი იქნება, თუ 

ფარმაკოგნოზიას განვიხილავთ, როგორც კომპლექსურ მეცნიერებას  წამლების შესახებ. უფრო 

მეტიც, ფარმაკოგნოზიას სხვა მეცნიერებებისაგან განსხვავებით, ყველაზე დიდი უფლება აქვს, 

ფართოდ ასახოს წამლების განვითარების ისტორია, იმიტომ რომ მრავალი ასწლეულების 

მანძილზე მცენარეები ითვლებოდა ძირითად სამკურნალო საშუალებებად.   

ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონდა ფარმაკოგნოზიის განვითარებისათვის რუსეთში 

მეცნიერებათა აკადემიის შექმნას. (1724 წელი) 

დიდი და მრავალფეროვანი მასალები შეაგროვა „ციმბირის ფლორის“ შესახებ ექსპედიციამ, 

რომლის ბოტანიკურ ჯგუფს ხელმძღვანელობდა ი.გ. გმელინი (1709-1755 წწ), რომელმაც 

შეისწავლა და გამოიკვლია ბაიკალის ტბის აღმოსავლეთი ნაწილი და მდინარე ლენის 

მიმდებარე ტერიტორია. 

აკადემიკოსმა პ.ს. პალასმა (1741-1811 წწ) დაათვალიერა და შეისწავლა ციმბირის დასავლეთი 

და აღმოსავლეთი და სხვა რაიონები. 

მეცნიერებათა აკადემიის დიდი დამსახურებაა სამკურნალო მცენარეების თავმოყრა და 

ბოტანიკური ბაღების შექმნა. 1406 დასახელების მცენარეთა კატალოგი შექმნა აკადემიკოსმა 

მ.მ. ტერეხოვსკიმ  და  გ.ფ. სობოლევსკიმ, რომელიც  ავტორია  წიგნის:  „სანქტ-პეტერბურგის 

ფლორა“. 

დიდი დამსახურება მიუძღვის ფარმაკოგნოზიის განვითარების საქმეში მოსკოვის 

ფარმაცევტული უნივერსიტეტის პროფესორს ვ.ა. ტიხამიროვს (1841-1915 წწ). ის ავტორია- 

„ფარმაკოგნოზიის ორტომეულის“. მან იმოგზაურა და შეისწავლა ტროპიკული წარმოშობის 

მცენარეები: ეგვიპტის, სინგაპურის, ჩინეთის, იაპონიის და სამხრეთ ამერიკის. ჩაატარა 

ანატომიურ-მორფოლოგიური გამოკვლევები როგორც სამამულო ისე უცხო ქვეყნების 

სამკურნალო მცენარეების. 
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სამკურნალო მცენარეების კვლევაში ახალი მიმართულებები და მეთოდები  XIX   საუკუნეში  

გაჩნდა. XIX-XX სს მიჯნაზე დაიწყეს შემდეგი ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების  

შესწავლა: ვიტამინების, ფლავონოიდების და  კუმარინების; 

სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის ქიმიური ანალიზის გამოკვლევებში X^X საუკუნის 

მეორე ნახევარში დიდი დამსახურება მიუძღვის ტარტუს უნივერსიტეტის პროფესორს  

გ.დრაგენდორფს (1836-1898წწ). მასვე ეკუთვნის „ფარმაცევტულ ჟურნალში“ გამოქვეყნებული 

სტატიები მცენარის ქიმიურ შემადგენლობასა და ბოტანიკურ თავისებურებებთან კავშირის 

შესახებ. 

ამიერკავკასიაში გამოჩენილ ფარმაკოგნოზისტებად ითვლებიან, თბილისის სამედიცინო 

ინსტიტუტის პროფესორები: ე.ი. აბოლი, ვ.ე. შოთაძე და ქალ.-ნი: ლ.ი. ერისთავი. 

„ფარმაკოგნოზიის" - წიგნის ავტორია ქალ.- ნი დ.ა. მურავიოვა.   

ძირითადი ცნებები, ტერმინები, შემოკლებები; 

ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები _ სხვადასხვა ქიმიური ჯგუფები ან ინდივიდები, 

რომლებსაც აქვს უნარი იმოქმედონ ადამიანის (ცხოველის) ორგანიზმში მიმდინარე 

ბიოლოგიურ ან პათოლოგიურ პროცესებზე.  

ბიოსინთეზი (ბიოგენეზი) _ შედარებით მარტივი შენაერთბიდან უფრო რთული ორგანული 

ნაერთების წარმოქმნის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს ცოცხალ ორგანიზმში, 

ბიოკატალიზატორების _ფერმენტების ზემოქმედებით.  

მეტაბოლიზმი (ნივთიერებათა ცვლა, მეტაბოლე_ბერძნ. ცვლა) - ესაა ორგანიზმში მიმდინარე 

ქიმიური რეაქციების ერთობლიობა, რომელიც უზრუნველყოფს მას ნივთიერებებით და 

ცხოველქმედებისათვის საჭირო ენერგიით. მცენარეში მოხვედრილი ნივთიერებების 

გარდაქმნის პროცესებს მეტაბოლიზმი ეწოდება, ხოლო ამ პროცესში წარმოქმნილ 

ნივთიერებებს პირველადი და მეორადი სინთეზის პროდუქტები. 

მეტაბოლიზმის პირველადი პროდუქტები. პირველადი სინთეზის ნივთიერებებს  

(მეტაბოლიტებს) უწოდებენ ნებისმიერ შენაერთებს, რომლებიც მონაწილეობენ ორგანიზმში 

მიმდინარე ცვლაში, შთაინთქმებიან გარემოდან  და გამოიყოფიან ორგანიზმიდან.   მცენარის 

ძირითადი პირველადი სინთეზის ნივთიერებებია: ნახშირწყლები, ცილები, ლიპიდები, 

ფერმენტები და ნაწილობრივ ვიტამინები (მაგ. ასკორბინის მჟავა).  

მეორადი მეტაბოლიტები - მეორადი სინთეზის ნივთიერებები არიან მეორადი წარმოშობის 

შენაერთები - ტერპენოიდები, გლიკოზიდები, ალკალოიდები, ფენოლები და მათი 

მრავალრიცხოვანი ნაერთები, რომლებიც ხასიათდებიან ფარმაკოლოგიური აქტივობით, 

მონაწილეობენ ნივთიერებათა ცვლაში და ასრულებენ სხვადასხვა ფიზიოლოგიურ ფუნქციას.  

მოქმედი (მთავარმოქმედი) ნივთიერება _ მცენარის (სამკურნალო საშუალების) კომპონენტი 

(ქიმიური შენაერთი), რომელიც ამჟღავნებს ორგანიზმზე თერაპიულ, პროფილაქტუკურ ან 

დიაგნოსტიკურ მოქმედებას.  

სამკურნალო მცენარეული ნედლეული (სმნ) _ სამკურნალო მცენარის ის ნაწილია (ორგანო, ან 

მთლიანი მცენარე), რომელიც გამოიყენება სამკურნალო საშუალებად ან სამკურნალო 

ნივთიერებების, ფიტოპრეპარატების, წამალთა ფორმების მოსამზადებლად. მათ იყენებენ 

ჰაერმშრალი ან იშვიათად ნედლი სახით.  
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მედიცინაში გამოყენებული სამკურნალო მცენარეული ნედლეულია: ფოთლები _ Folia , 

ყვავილები _ Flores, ნაყოფები _ Fructus, თესლები _ Semina, ქერქები _ Cortices, ბალახი _ Herba 

ყლორტები _ Cormus,, კვირტები _ Gemmae, ბუტონები _ Alabastra, ფესვები _ Radices, ფესურები 

_ Rhizomata, ბოლქვები _ Bulba, ტუბერები _ Tubera, ტუბერბოლქვები _ Bulbotubera,  

იგივეობა (იდენტურობა) _ საკვლევი ობიექტის (მცენარის, მისი ორგანოების) შესაბამისობა 

სახელწოდებასთან, რომლითაცაა ის ცნობილი (შემოსული საანალიზოდ).  

დიაგნოსტიკური ნიშნები _ მორფოლოგიური და ანატომიური ნიშნების ერთობლიობა, 

რომელიც დამახასიათებელია საკვლევი მცენარის ან მისი ორგანოებისათვის და გვეხმარება 

მათი იგივეობის დადგენაში.  

მცენარის განვითარების (ონტოგენეზის) ფაზები. მცენარე ვითარდება ციკლურად. ონტოგენეზი 

არის მცენარის განვითარების ციკლური ფაზა. ზრდისა და განვითარების პერიოდს მოჰყვება 

შედარებითი მოსვენება. განვითერების ფაზები ერთმანეთს ცვლიან გეგმაზომიერად წლის 

გარკვეულ პერიოდებში, ამიტომ შეესაბამებიან კალენდარულ ვადებს. ონტოგენეზი იყოფა: 

ლატენტურ (ფარულ), გენერაციულამდე (ჩანასახიდან–პირველ ყვავილობამდე), გენერაციულ 

(პირველიდან ბოლო ყვავილობამდე) და სენილურ (სიბერის) ფაზებად. თვით ნედლეულის 

ფაზად კი თვლიან ეტაპს, როდესაც მცენარის ორგანოებში მაქსიმალურად სინთეზირდება ბ.ა.ნ 

ეს მაჩვენებელი არის ძირითადი ორიენტირი ნედლეულის დამზადებისათვის.  

ფილოგენეტიკური სიახლოვე, ფილოგენია_ტაქსონებს შორის ნათესაური კავშირი, რომელიც 

დამყარებულია მათ წარმოშობაზე.  

არეალი _ ესაა ტერიტორია, რომლის ფარგლებში ვრცელდება მცენარის გვარი, სახეობა. ძალზე 

ფართო გავრცელების მცენარეებს კოსმოპოლიტებს უწოდებენ, ისეთებს კი, რომელთაც 

შეზღუდული არეალი აქვთ _ ენდემებს.  

სახელმწიფო ფარმაკოპეა (სფ) არის სტანდარტებისა და დებულებების კრებული, რომლის 

მიხედვითაც ხდება  სამედიცინო პრაქტიკაში გამოყენებული სამკურნალო საშუალებების, 

პრეპარატების, წამლის ფორმების ნორმირება - სტანდარტიზაცია; აქვს კანონმდებლობითი 

ხასიათი და განსაზღვრავს სამკურნალო საშუალებების ხარისხს. სფ სტატიაში აღწერილია 

სამკურნალო საშუალებები და მათი ანალიზის მეთოდები. თუ წამალი (მისი ნედლეული) არ 

აკმაყოფილებს სფ მოთხოვნებს, უვარგისია და გამოსაყენებლად არ დაიშვება. სფ ამტკიცებს 

შესაბამისი ქვეყნის ჯანდაცვის სამინისტროს კომპეტენტური ორგანო.  

პარტია _ ერთი დასახელების, ყველა მაჩვენებლით ერთგვაროვანი მცენარეული ნედლეულის 

არანაკლებ 50კგ მასა, რომელიც გაფორმებულია მისი იგივეობის და კეთილხარისხოვნების 

დამადასტურებელი ერთი დოკუმენტით.  

თალოფიტები – უმდაბლესი მცენარეები, რომელთა სხეული - თალუსი უუჯრედო 

აგებულებისაა, ერთუჯრედიანია ან მრავალუჯრედიანი.  

კორმოფიტები – უმაღლესი მცენარეები  

ყლორტი მცენარის ერთ-ერთი ძირითადი ორგანოა. იგი შედგება ღეროსაგან, ფოთლებისა და 

კვირტებისაგან.  

ღერო - ყლორტის ღერძული ნაწილი  

ზრო – ხე მცენარის მთავარი ღერო  
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კვირტი ჩანასახოვანი - ჯერ კიდევ განუვითარებელი ყლორტი  

მუხლი ყლორტის ის ადგილი, საიდანაც გამოდის ფოთოლი (ან ფოთლები)  

ფესურა მიწისქვეშა ყლორტია,  

სტოლონები მიწისქვეშა წვრილი ფესურებია, რომლებიც ხანმოკლე დროის განმავლობაში 

ცოცხლობენ  

ბოლქვი - ყლორტის მკვეთრად გამოხატული სახეცვლილებაა  

ჰეტეროფილია - მცენარის სხვადასხვა ტოტზე განსხვავებული ფოთლების არსებობა. 

რეპროდუქციული, ანუ გენერაციული ორგანოები ცოცხალ ორგანიზმთა გამრავლებას 

ემსახურება  

ანდროცეუმი (მტვრიანები). გინეცეუმი (ბუტკო).  

თესლი განაყოფიერების შემდეგ განვითარებული თესლკვირტი – მეგასპორანგიუმი,  

ნაყოფი არის განაყოფიერების შედეგად სახეცვლილი ბუტკო  

ალელოპატია (ანტიბიოზი) გულისხმობს ერთი სახეობის პოპულაციის მიერ მეტაბოლიტების 

გამოყოფას, რომელიც მავნეა კონკურენტი მეორე სახეობისათვის.  

მონოკარპული ერთწლოვანი, ნაწილობრივ ორწლოვანი და ზოგიერთი მრავალწლოვანი 

მცენარე, რომლებიც სიცოცხლეში მხოლოდ ერთხელ ყვავილობს და იძლევა ნაყოფს.  

პოლიკარპული მრავალწლოვანი ბალახები და მერქნიანი მცენარეებია, რომლებიც მრავალჯერ 

ყვავილობს და იძლევა ნაყოფს  

ფოტოსინთეზი არის ქლოროფილის შემცველი უჯრედების მიერ მზის სხივური ენერგიის 

ხარჯზე ორგანული ნივთიერებების წარმოქმნის პროცესი.  

ბან _ ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები  

მზნ _ მიწისზედა ნაწილი  

მქვნ _ მიწისქვედა ნაწილი  

ნტდ _ ნორმატიულ ტექნიკური დოკუმენტაციები  

ნტ–ნორმალური დოკუმენტაცია  

ოჯ _ ოჯახი  

დფს _ დროებითი ფარმაკოპეის სტატია  

სმნ _ სამკურნალო მცენარეული ნედლეული  

სფ _ სახელმწიფო ფარმაკოპეა  

ფს _ ფარმაკოპეის სტატია  

სსტ _ სახ. სტანდარტი 

 

სამკურნალო მცენარეები ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების წყარო; 
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სამკურნალო  მცენარეული ნედლეულის ქიმიური შემადგენლობა; 

მცენარეულ და ცხოველურ ორგანიზმებში ნაპოვნია 21 ელემენტი, რომელთაგან 16 ელემენტი 

(H,C,O,P,S,Na,K,Mg,Ca,Cl,Mn,Fe,Co,Cu,Zn), გვხვდება ყველა ცოცხალ სისტემაში, ხოლო 5 კი 

B,Al,V,Mo,I-ზოგიერთ სახეობებში. ფარმაკოგნოზიაში სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის 

კლასიფიკაციის საფუძველია ქიმიური შემადგენლობა და ფარმაკოლოგიური მოქმედება. 

ქიმიური შემადგენლობის მიხედვით სამკურნალო მცენარე ორი ძირითადი ნაწილისგან 

შედგება. წყალი და მშრალი ნივთიერებები. 

წყალი 

იგი წარმოადგენს არეს, რომელშიც სრულდება ცოცხალი ორგანიზმისთვის ბუნებრივი 

ბიოქიმიური პროცესები. წყალი ბიოქიმიური რეაქციების აქტიური მონაწილეა. მისი 

შემადგენლობა სამკურნალო მცენარეებში 70-90%-ია და შემდეგ იცვლება მცენარის 

ორგანოსთან დამოკიდებულობაში. წყლის დიდი ნაწილი იმყოფება თავისუფალ 

მდგომარეობაში, უმნიშვნელო კი დაკავშირებულ მდგომარეობაშია, მყარად შეკავებული 

უჯრედული კოლოიდებით. აქედან გამომდინარე სამკურნალო მცენარის ნაწილები 

(ფოთლები, ყვავილები, ნაყოფები და სხვა) შედარებით ადვილად შრებიან 10-12% სინესტემდე, 

(ნარჩენი-„სასაქონლო სახე“), კენკროვანი ნაყოფებისთვის უფრო მეტიც, დაახლოებით 16-20%- 

ს შეადგენს. 

მშრალი ნივთიერებები იყოფა ორ ჯგუფად: ორგანული და არაორგანული(მინერალური). 

ორგანული ნივთიერებები კი შეიძლება გაიყოს: პირველადი სინთეზის და მეორადი სინთეზის 

ნივთიერებები (ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები). 

პირველადი სინთეზის ნივთიერებებია: ცილები, ნახშირწყლები, ლიპიდები (ცხიმები), 

ფერმენტები და ვიტამინები. 

მეტაბოლიზმის პირველადი  ნივთიერებები; 

ცილები 

ცილები მიეკუთვნებიან პირველადი ბიოსინთეზის პროდუქტებს. მცენარეულ ნედლეულში 

ცილები თამაშობენ უდიდეს როლს, რადგანაც ისინი შეადგენენ პროტოპლაზმის ძირითად 

მასას. ცილა არის უჯრედის საშენი მასალა. განასხვავებენ: 1. მარტივ ცილებს - პროტეინებს და 

2. რთულ ცილებს - პროტეიდებს. ცილები წარმოადგენენ ბიოპოლიმერებს, მათი სტრუქტურის 

საფუძველია პოლიპეპტიდური გრძელი ჯაჭვები, რომლებიც აგებულია α- ამინომჟავების 

ნაშთებისაგან და ერთმანეთთან შეერთებული პეპტიდური კავშირებით.    

პროტეინები შედგებიან მხოლოდ α-ამინომჟავეებისგან. არსებობს მარტივი ცილების 

რამდენიმე ჯგუფი, რომელთაგან მცენარეში უფრო გავრცელებულია. ესენია ალბუმინები, 

გლუტელინები და განსაკუთრებით გლობულინები. ალბუმინია რიცინი - აბუსალათინის 

თესლის ცილა. გლობულინებია ზეთოვანი თესლების ცილა (კანაფი, არაქისი, სოიო და სხვა). 

პროდეიდები (რთული ცილები) მარტივი ცილების მჭიდრო შენაერთია არაცილოვან 

კომპონენტებთან. მათი კლასიფიკაცია ხდება არაცილოვანი ნაწილის ბუნების მიხედვით: 

ფოსფოპროტეიდები, ლიპოპროტეიდები, გლიკოპროტეიდები, ქრომოპროტეიდები, 

მეტალოპროტეიდები, ნუკლეოპროტეიდები. ლიპოპროტეიდები თან ახლავს ცხიმებს. 
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გლიკოპროტეიდები შედიან ზოგიერთი ლორწოს შემადგენლობაში. ნუკლეოპროტეიდები -

ერთ-ერთი ყველაზე საჭირო ჯგუფია ცილებისა. ისინი მარტივი ცილებისა და ნუკლეინის 

მჟავების შენაერთია. ყველაზე ინტიმური პროცესი ცხოველმოქმედებისა-ცილების 

სინთეზისა, ზრდა, მემკვიდრეობის გადაცემა მიმდინარეობს ნუკლეინის მჟავების 

მონაწილეობით. საკვები ცილის ნაკლებობა ყველა ცოცხალ ორგანიზმში და განსაკუთრებით 

ბავშვებში, იწვევს ზრდა-განვითარების შენელებას.  კუმშვადი ცილები უზრუნველყოფენ 

მოძრაობას. 

განასხვავებენ ნუკლეინის მჟავების ორ ძირითად ტიპს: რიბონუკლეინის და 

დეზოქსირიბონუკლეინის. 

სამედიცინო მიზნისთვის ცილების და ამინომჟავების შემცველობის გამო მცენარეული 

ნედლეული არ გამოიყენება, მაგრამ მათი ცოდნა აუცილებელია, მთელი რიგი 

ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების ბიოსინთეზის გასაგებად.  

                                                     ნახშირწყლები 

ორგანული ნივთიერებებია, რომლებიც შედგება ნახშირბადისგან, ჟანგბადისგან და 

წყალბადისგან. ნახშირწყლების მარტივი წარმომადგენელია მონოსაქარიდები ანუ მონოზები. 

ისინი უკავშირდებიან ერთმანეთს და წარმოქმნიან უფრო რთულ ნაერთებს-

ოლიგოსაქარიდებს და მაღალმოლეკულურ - პოლისაქარიდებს.  

მცენარისთვის ნახშირწყლების მნიშვნელობა განსაკუთრებით დიდია. ამიტომ მათი 

რაოდენობრივი შემადგენლობის მიხედვით ადგენენ სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის 

ხარისხს. არის ზოგიერთი მცენარე, რომელსაც მხოლოდ ნახშირწყლების შემადგენლობის გამო 

აგროვებენ. თანამედროვე მედიცინა წარმოუდგენელია გლუკოზის, ჭარხლის შაქრის, 

სახამებელის, ლორწოს, კამედების გარეშე. 

ფიზიოლოგიური როლის შესრულების მიხედვით ნახშირწყლები იყოფიან 3 ჯგუფად: 

1.მეტაბოლიტები-(მეტაბოლიზმი (ბერძ. metabole-შეცვლა, ფიზიოლოგიურად-ორგანიზმში 

ნივთიერებათა ცვლა), მონოსაქარიდები და ოლიგოსაქარიდები ბიოქიმიურ პროცესში 

მონაწილენი და გამოსავალი ნივთიერებებია  მეორადი სინთეზისთვის. 

2.სამარაგო ნივთიერებები-პოლისაქარიდების ზოგიერთი ჯგუფი(სახამებელი, ინულინი) და 

მონო და ოლიგოსაქარიდები. 

3.სტრუქტურული ანუ ჩონჩხოვანი ნივთიერებები, ძირითადად უჯრედისი, ძირითადი 

საყრდენი მასალა უჯრედების და ქსოვილების. 

                                           ლიპიდები (ცხიმები)  

ლიპიდები ეწოდებათ მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის ცხიმებს და ცხიმისმაგვარ 

ნივთიერებებს. წარმოშობის მიხედვით ლიპიდები იყოფა ორ ჯგუფად: 1) მცენარეული და 2) 

ცხოველური. 

მცენარეული ნედლეულის ლიპიდები ბუნებრივი შენაერთების ორ ჯგუფს შეიცავს: 1) ცხიმები  

2) ცხიმისმაგვარი ნივთიერებები ანუ ლიპოიდები. მათ მიეკუთვნება ცვილი,  ფოსფატიდები 

(ფოსფოლიპიდები) და გლიკოლიპიდები. 
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მცენარეში ლიპიდები მთელ ქსოვილებშია. უფრო ბევრი კი გროვდება ნაყოფებში და 

თესლებში. მოთავსებული დედა მცენარეში რეზერვის (მარაგის) სახით, იხარჯება ჩანასახის 

განვითარების პროცესში. პროტოპლაზმური ლიპიდები უჯრედის სტრუქტურული 

შემადგენელი ნაწილებია და ასრულებენ ძალიან დიდ როლს. ყველა კლასის ცხიმებს დიდი 

გამოყენება  აქვთ  სამედიცინო  პრაქტიკაში. 

ფერმენტები 

ფერმენტებიც იგივე ცილებია, მიეკუთვნებიან პირველადი ბიოსინთეზის პროდუქტებს. 

წარმოადგენენ პროტეინებს, თუმცა ისინი ყველა ბიოქიმიური გარდაქმნის ამგზნებები არიან. 

ფერმენტები ანუ ენზიმები-სპეციფიკური ბიოლოგიური კატალიზატორებია, რომელთაც აქვთ 

უნარი მცენარეულ ორგანიზმში ათასჯერ და უფრო მეტჯერ დააჩქარონ ქიმიური პროცესის 

მიმდინარეობა. 

ფერმენტები იყოფა 2 კლასად: ერთკომპონენტიანები (ერთვალენტიანი) და ორკომპონენტიანები 

(ორვალენტიანი). 

ერთკომპონენტიანები შედგებიან მხოლოდ ცილისგან. მარტივია ფერმენტი, თუ მისი 

ჰიდროლიზისის შედეგად წარმოიქმნება ამინომჟავები. ბევრი მათგანი მიღებულია 

მცენარეებისგან, სუფთა კრისტალური სახით (β-ამილაზა, პაპაინი და სხვა) 

ერთკომპონენტიანი ფერმენტის ტიპიური მაგალითია პეპსინი. 

ორკომპონენტიანი ფერმენტები შედგებიან ცილასთან (აპოფერმენტები) დაკავშირებული არა 

ცილოვანი ნაწილისგან, რომელთაც პროსტეტული(პროთეზირებული) ჯგუფები ეწოდებათ-

იგივე კოფერმენტები (კოფაქტორი). ერთკომპონენტიანი ფერმენტებისგან განსხვავებით, 

ორკომპონენტიანი ფერმენტის აქტიურობა განპირობებულია არაცილოვანი ნაწილით. 

კოფერმენტები შეიძლება იყვნენ ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები, მათ შორის 

ვიტამინები, ნუკლეოტიდები და  ჰორმონები. 

ვიტამინები 

მცენარეებში გარდა ფერმენტებისა გვხვდება კიდევ ერთი ჯგუფი ორგანული 

კატალიზატორებისა, რომლებსაც ვიტამინებს უწოდებენ. განსხვავებით ფერმენტებისგან, 

რომელთაც ცილოვანი ბუნება აქვთ, ვიტამინები-დაბალმოლეკულური ნაერთებია, რომელთაც 

სხვადასხვა ქიმიური აგებულება აქვთ და მათი უმრავლესობა კოფერმენტს წაროადგენს. 

ვიტამინები მთელ რიგ სასიცოცხლო პროცესებში მონაწილეობენ. აქედან  წარმოიშვა მათი 

ორგანული სახელწოდება - VITA (სიცოცხლე). ვიტამინები  სხვადასხვა ქიმიური ბუნების 

ორგანული შენაერთებია, რომლებიც ძირითადად მცენარეში სინთეზირდება, ნაწილობრივ – 

კი მიკროორგანიზმებში. ადამიანმა და ცხოველმა დაკარგა მათი წარმოქმნის უნარი და 

ვიტამინებს იღებენ მცენარეულ საკვებთან ერთად. მხოლოდ ზოგიერთ შემთხვევაში 

ცხოველური ორგანიზმები ქიმიური გარდაქმნების გზით ე.წ. პროვიტამინებიდან იღებენ 

ვიტამინებს. მაგ. კაროტინოიდებიდან – ვიტამინ A.  

მცენარეში ვიტამინები მუდმივი კომპონენტები არიან, ზოგში ისინი დიდი რაოდენობით 

გროვდებიან. ამიტომ ასეთი მცენარეები მზადდებიან საწარმოო მასშტაბებით. (მაგ. ასკილი-C 

ვიტამინის წყაროა). 

ორგანული მჟავები 
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ისინი მცენარის ცხოვრებაში ასრულებენ მთავარ და მრავალნაირ ფუნქციას. ძალიან ძნელია 

მოიძებნოს მცენარე, რომლის შემადგენლობაში არ არის ორგანული მჟავები. მათი რაოდენობა 

ზოგიერთ მათგანში აჭარბებს ნახშირწყლების და ცილების რაოდენობას. ორგანული მჟავები 

წარმოიქმნება როგორც პირველადი ნივთიერებები, ფოტოსინთეზის პროცესისას. 

ორგანული მჟავები იღებენ მონაწილეობას მცენარის სუნთქვაში. ჰემოგლობინის და 

ქლოროფილის სინთეზი მიმდინარეობს ორგანული მჟავების მონაწილეობით.  

ორგანული მჟავები (ლიმონის, ვაშლის, ქარვის მჟავები)  ღებულობენ არსებით მონაწილეობას 

მეორადი პოლისაქარიდების (პექტინური ნაერათები, კამედები, ლორწოები და სხვა) 

ბიოსინთეზში, ისე რომ შემადგენელი მონოსაქარიდების სტრუქტურას არ ცვლიან.  

მინერალური  ნივთიერებები 

მცენარეში შემადგენლობის მიხედვით მინერალური ნივთიერებები იყოფა ორ ჯგუფად. 

პირველ ჯგუფს ეწოდება მაკროელემენტები: კალიუმი, ნატრიუმი, კალციუმი, მაგნიუმი, 

მარგანეცი, კრემნიუმი, ქლორი, ფოსფორი. მაკროელემენტების რაოდენობა ნაცარში 

პროცენტის მეასედი ნაწილია. 

მიკროელემენტები - რკინა, სპილენძი, თუთია, იოდი, ბარიუმი და სხვა. ნაცარში მათი 

რაოდენობა პროცენტის მეათასედი ნაწილია. 

ადენოზინტრიფოსფორმჟავის (ატფ) და ფოსფორმჟავის შემადგენლობაში ფოსფორის 

შემცველობა მიუთითებს დიდ მნიშვნელობაზე, როგორც ენერგიის წყაროს წარმომქმნელზე. 

სპილენძი, მოლიბდენი და სხვა მონაწილეობენ მრავალი ელემენტის აშენებაში. მაგნიუმი 

აუცილებელი შემადგენელია _ ქლოროფილის. კალციუმი უჯრედის მემბრანის 

სტრუქტურული ერთეულია. პროტოპლაზმის წყლის დამჭერი უნარი განპირობებულია 

კალციუმის არსებობით. 

ახლანდელ დროს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს მიკროელემენტების არსებობას ისეთი 

დაავადებების დამარცხებაში, როგორებიც არის ავთვისებიანი სიმსივნეები და სხვა. 

ეს ელემენტები ძირითადად მარილების სახით გვხვდება და არა თავისუფალი სახით. 

მცენარეულ ნედლეულში მინერალური ნივთიერებების საერთო რაოდენობას სჯიან ნაცრის 

მიხედვით, რომლის რაოდენობა მერყეობს 3-დან 25%-მდე ფარგლებში. მაკროელემენტებიდან 

მცენარის ნაცარში უმეტესად ჭარბობს კალიუმი. ხშირად მისი რაოდენობა ნაცრის 50 %-ია. 

მეორადი სინთეზის ნივთიერებები - ბიოლოგიურად (ფარმაკოლოგიურად) 

აქტიური  ნივთიერებები.  ბან-ები 

ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები_არის სხვადასხვა ქიმიური ჯგუფები ან ინდივიდები, 

რომლებსაც აქვს უნარი იმოქმედონ ადამიანის (ცხოველის) ორგანიზმში მიმდინარე 

ბიოლოგიურ ან პათოლოგიურ პროცესებზე. მცენარესთან დამოკიდებულებაში ეს ნიშნავს, 

რომ მცენარე შეგვიძლია სამკურნალოდ განვიხილოთ, თუ ის შეიცავს ფარმაკოლოგიურად-

ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებას, რომელიც ცოცხალ ორგანიზმზე ახდენს სხვადასხვა 

სახის მოქმედებას: სიმპტომატურ ან ეთიოტროპულ, ადგილობრივ ან რეზორბციულ, 

შერჩევით ან უპირატეს. 
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მცენარეებში გარდა ცილებისა, ლიპიდებისა, ნახშირწყლებისა, გვხვდება ბევრი ორგანული 

ნაერთები, რომლებიც მეორად სინთეზურ პროდუქტებს წარმოადგენენ. მათ მიეკუთვნება: 

ორგანული მჟავები, მრავალრიცხოვანი ფენოლური შენაერთები, გლიკოზიდები, 

ეთერზეთები, ფისები, ალკალოიდები და სხვა შენაერთები. ესენი მონაწილეობენ მცენარის 

ნივთიერებათა ცვლაში და ასრულებენ სხვადასხვა, განსაზღვრულ ფუნქციას. მაგ. ორგანული 

მჟავები არ გროვდებიან მნიშვნელოვანი რაოდენობით, მაგრამ მაშინვე იხარჯებიან მცენარის 

მიერ სხვა სინთეზური მიზნისთვის. სხვა ნივთიერებები პირიქით, აქვთ ტენდენცია 

შეგროვებისკენ, ისეთი რაოდენობით, რომ შეგვიძლია გამოვყოთ დიდი ჯგუფი 

ალკალოიდების მატარებელი, ეთერზეთების, საპონინების შემცველი, მთრიმლავი და სხვა 

მცენარეები, რომელთაც მედიცინისთვის დიდი ფასი აქვთ, როგორც სამკურნალო 

ნედლეულის წყაროს.  

იქიდან გამომდინარე, რომ სამკურნალო მცენარის გამოსაყენებელი ორგანო ყოველთვის  

შეიცავს ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების მთელ კომპლექსს, მათგან უნდა 

გამოვყოთ ძირითადი (მოქმედი) ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები და სხვა  

ნივთიერებები, რომლებიც ძირითად ფარმაკოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებებთან ერთად 

გვხვდებიან და რომლებსაც თანმხლებ ნივთიერებებს უწოდებენ.  

ნივთიერებები, რომლებიც ამჟღავნებენ ორგანიზმზე თერაპიულ, პროფილაქტიკურ ან 

დიაგნოსტიკურ მოქმედებას  წარმოადგენენ -  მთავარმოქმედს;  

თანამგზავრი (თანმხლები) ნივთიერებები, რომლებიც მცენარეში ჩნდება ბან-თან ერთად,  არიან 

მთავარმოქმედი ნივთიერების თანმხლები ნივთიერებები,  პირველადი და მეორადი 

ბიოსინთეზის ცვლის პროდუქტები,  რომელთაც  არ გააჩნიათ თერაპიული ეფექტი.  

მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ სასარგებლო თანმხლებ ფარმაკოლოგიურად აქტიურ 

ნივთიერებებთან ერთად მცენარეში გვხვდება არასასარგებლო-მავნე თანმხლები 

ნივთიერებები. მაგ. ხეჭრელას ქერქში გვხვდება თანმხლები ნივთიერებები, რომლებიც 

ღებინებას იწვევს, აქედან გამომდინარე უნდა განვასხვავოთ სასარგებლო და მავნე თანმხლები 

ნივთიერებები. 

მცენარეში თანმხლებ ნივთიერებებთან ერთად გვხვდება ისეთი ნივთიერებები, რომლებიც, 

არანაირ მოქმედებას არ ახდენენ ძირითად ნივთიერებებზე და თვითონ ისინი 

ფარმაკოლოგიურად ინდიფერენტულები არიან.  

პირველადი სინთეზის ნივთიერებებს, რომელთანაც არ არის დაკავშირებული სამკურნალო 

მცენარის ბიოლოგიური აქტივობა  ბალასტურ ნივთიერებებს უწოდებენ. ბალასტური 

ნივთიერებები მხოლოდ ზედმეტი „ტვირთია“ მცენარისათვის.  ასე მაგ. სათითურას ფოთლების 

რთული ფხვნილის შინაგანი დანიშვნის დროს, მასში შემცველი - არსებული უჯრედისი, 

წარმოადგენს ბალასტურ ნივთიერებას, რომელიც იწვევს ორგანიზმის დამძიმებას.  

დასასრულს უნდა აღინიშნოს,რომ მცნება „ბალასტური ნივთიერების“ შესახებ პირობითია. 

ერთი და იგივე ქიმიური ჯგუფი ერთ მცენარეში  შეიძლება იყოს მთავარმოქმედი, მეორეში 

თანმხლები, სხვებისთვის ბალასტი. 

განსაკუთრებით თანამედროვე ეპოქაში-ტექნიკური პროგრესის საუკუნეში, როდესაც დგება 

საკითხი სამკურნალო მცენარიდან სრული კომპლექსის რაციონალური გამოყენების 

შესაძლებლობის შესახებ.  ახლანდელ ეპოქაში მიისწრაფიან იქითკენ, რომ პრეპარატებთან 

ერთად, რომლებსაც ღებულობენ მოქმედი ნივთიერებებიდან,  ნედლეულიდან მიღებული 
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იქნას ყველა დანარჩენი სასარგებლო ნივთიერებები, ასე მაგ. სრულიად „ცარიელი“ 

საკვებიდან, რომელსაც შეიცავს გამერქნებული უჯრედისი მიღებული იქნას დაპრესილი 

მუყაო. 

სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის დამზადების საფუძვლები; 

სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის დამზადება ურთულესი, შრომატევადი და 

ძვირადღირებული პროცესია, რომელიც იწყება სამკურნალო მცენარეების შეგროვებით და 

მთავრდება ნედლეულის შენახვით და მავნე მღრნელებისგან დაცვით. 

შეგროვება (შეკრება, აღება) 

სამკურნალო მცენარის სანედლეულე ნაწილის აღება ტარდება ვეგეტაციის იმ პერიოდში, 

როდესაც მათში მაქსიმალურადაა დაგროვილი ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები. 

მცენარის ონტოგენეზის შესწავლის საფუძველზე დგინდება ნედლეულის აღების 

ოპტიმალური ვადები. შეგროვების კონკრეტული კალენდარი დგება ქვეყნის, ადგილის, 

არეალის გეოგრაფიული ზონის გათვალისწინებით. მაგ. ცაცხვის ყვავილებს კავკასიაში 

აგროვებენ უფრო ადრე ვიდრე ბაშკირეთის ასსრ-ში.  

ითვალისწინებენ აგრეთვე  შეგროვების დროს (საათს). მაგ. მცენარე ბეგქონდარას ნაყოფებს და 

თესლებს დილით ადრე აგროვებენ, ვინაიდან თესლები ძალიან ადვილად ცვივა და იფანტება 

დღისით. მაშინ როცა მიწისზედა ნაწილს პირიქით გვიან აგროვებენ. სამკურნალო მცენარეებს 

დიდი სიფრთხილით აგროვებენ, რათა თავიდან აიცილონ დაბინძურება და უცხო 

მცენარეების შერევა. 

ბალახები - ველურად მზარდი ნედლეულის ინდივიდუალური შემგროვებლები ბალახს 

იღებენ დანის დახმარებით, ან ნამგლით და ცელით. ბალახის დამზადება ხდება მასიური 

ყვავილობის დროს.  დაუშვებელია მცენარის მიწისზედა ნაწილის ამოგლეჯა თუ ის 

მრავალწლიანია. მცენარის მიწისზედა ნაწილს ამზადებენ მშრალ, მზიან ამინდში ცვარის 

გაშრობის შემდეგ დღის გარკვეულ პერიოდში. მრავალტონიანი ნედლეულის აღება დიდ 

ფართობზე ხდება მოთიბვით სპეციალური სათიბელით. 

ფოთლები - მცენარის  ფოთლებს ამზადებენ ბუტონიზაციის ფაზაში და ყვავილობის პერიოდში. 

შეგროვებას აწარმოებენ ხელით, გაპუტვით, ყუნწიანად ან უყუნწოდ, ან მისი ნაწილით, 

ნედლეულის სახეობის მიხედვით. ზოგიერთ წვრილ ფოთლებს კრეფენ პატარა ტოტების-

ყლორტების სახით, შემდგომ პუტავენ ან აწვრილმანებენ. მაშინ როცა  მსხვილი ბალახების 

ფოთლებს  მაგ. ბელადონას, კრეფენ მხოლოდ განვითარებულ მსხვილ ფოთლებს.  

ყვავილები - ყვავილებს და ყვავილედებს ამზადებენ სრული ყვავილობისას და ყვავილობის 

დასაწყისში.  მცენარის კოკრებს ამზადებენ ყვავილის გაშლამდე. ყვავილების შეგროვება 

დამოკიდებულია ზომებზე, ფორმებზე. მაგ. (ქოლგა, გვირგვინისებური, მარტომჯდომარე). 

ყველა მათგანი სხვადასხვანაირად გროვდება. აღსანიშნავია რომ ზოგი მცენარის ყვავილები 

იკრიფება უბრალოდ შერხევით. სააფთიაქო გვირილას კალათა იკრიფება ყვავილის ყუნწის 

მოკლე ნარჩენების გაპუტვით ან სპეციალური სავარცხლით. 

ნაყოფები და თესლები-ამზადებენ სიმწიფის პერიოდში. მშრალ ნაყოფებს და თესლებს კრეფენ. 

მიწისზედა ნაწილების ნამგლით მოჭრა ხდება. კენკრას აცლიან ხელით ყუნწიანად (მაგ. 

მარწყვი) ან მაშინვე მის გარეშე (მოცვი). ისეთ წვნიან ნაყოფს, როგორიცაა ქაცვის ნაყოფები ან 

ღვიის გირჩისებრ ნაყოფს კრეფენ ღეროების ეკლებისგან გათავისუფლების მერე ან 
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ჩამობერტყვით. ქოლგისებრთა ოჯახის წარმომადგენლების თესლების კრეფა ხდება 

სპეციალური ასაღები კომბაინებით. მაგ. კამა, ცერეცო-კვლიავი, ქინძი, ანისული. ერთი და 

იგევე დაჯგუფებიდან ყოველწლიური დამზადება ნებადართულია მხოლოდ ისეთი 

სამკურნალო მცენარეებისათვის, რომელთა ნაყოფს იყენებენ. 

ფესვები,  ფესურები, ტუბერები - მცენარის მიწისქვეშა ორგანოებს ამზადებენ გვიან 

შემოდგომაზე. ამ ნაწილებს იღებენ მიწიდან ბარებით, თოხებით, წერაქვებით. მაგალითად, 

ძირტკბილას ფესვებს იღებენ ტრაქტორის გუთნის საშუალებით. 

ღერო,  ქერქი - იღებენ და ამზადებენ ადრე გაზაფხულაზე, წვენის მოძრაობის დროს, როდესაც 

ქერქი ადვილად სცილდება ხიდან. ბაღის დანით, ტოტებზე, ზოგჯერ ბუჩქის ან ხის ტანზე, 

აკეთებენ ნახევრადრგოლურ და რგოლურ ნასერებს 20-25 სმ-ის დაშორებით. შემდეგ 

სიგრძეზე უკეთებენ 2-3 ნასერს. ასეთ მდგომარეობაში ტოვებენ რამდენიმე ხანს, აკეთებენ ე.წ. 

ქერქის ზოლებს და შემდეგ წრიულად, ადვილად  აცლიან ხეს. 

კვირტები - მცენარის კვირტებს ამზადებენ ზამთრის დასასრულს ან ადრე გაზაფხულზე. 

ფერთხავენ ან ხელით აცლიან. ფიჭვის კვირტებს ჭრიან ადგილზე გვირგვინის ქვეშ, არყის ხის 

კვირტებს-ტოტის, ყლორტის გატყავების გზით. 

ნედლეულის პირველადი დამუშავება 

სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის პირველად დამუშავებაში იგულისხმება 

ნედლეულის დაზიანებული ნაწილების მოშორება და არაორგანული მინარევებისაგან (მიწა, 

ქვიშა, კენჭები, მინის ნაჭრები) გასუფთავება. ე.ი.  შეგროვებული მცენარეების გასუფთავება 

დეფექტური ნაწილებისგან, მიწისგან, ეგ.წ. ბალასტებისგან. ეს განსაკუთრებით საჭირო ხდება 

როცა დიდი რაოდენობით მცენარის მოცელვა, მოთიბვა ხდება. 

ფოთლებს გადაარჩევენ, გაფუჭებულს, დეფექტურს გადაყრიან. ასევე იქცევიან ყვავილების 

შემთხვევაშიც. ყვავილებს დახარისხებისას აცილებენ ზედმეტად დაწვრილმანებულ 

ფერშეცვლილ ნედლეულს,  მცენარეს არამწიფე ნაყოფებს გამოაცლიან. შეგროვილ ქერქს 

დაძველებულ, ბებერ ნაწილებს აცლიან. სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის დაუშვებელი 

მინარევია: მინის ნამსხვრევები, შხამიანი მცენარეების ნაწილები. რეგლამენტირებულ 

მინერალურ მინარევებად ჩაითვლება: მიწა, ქვიშა, კენჭები. 

ამის შემდეგ   ნედლეული მზადდება გასაშრობად. 

მცენარეული ნედლეულის შრობა 

შეგროვებული ნედლეული, რომელიც გასუფთავებულია, გადარჩეულია  ექვემდებარება 

შრობას. შემგროვებლები ნედლეულს ან თვითონ აშრობენ ან სპეციალურ დაწესებულებებში 

აბარებენ. 

მცენარის შრობა-სპეციფიკური, რთული ბიოლოგიური პროცესია, რომლის დროსაც ხდება 

ნედლეულის დაკონსერვება, ოპტიმალურად გაუწყლოება. მცენარეთა ნაწილი, მიუხედავად 

მათი მოკრეფისა გარკვეული დროის მანძილზე რჩება ცოცხალი. პირველ პერიოდში 

მოკრეფილ მცენარის ორგანოებში მიმდინარე ფიზიოლოგიური პროცესები ნორმალურად 

მიმდინარეობს. ბიოსინთეზი ჭარბობს დაშლის პროცესს. მაგრამ გარკვეული დროის გასვლის 

შემდეგ როცა წყდება საკვები ნივთიერებების მიწოდება, იცვლება ბიოლოგიური რეაქციების 

მიმართულება, ისე რომ დაშლა აღემატება სინთეზს: იწყება „შიმშილოვანი ცვლის” პროცესი, 

როდესაც მობილიზდება მცენარის სარეზერვო მასალა, სახამებლის, ჰემიცელულოზას და 
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ცხიმების სამარაგო ფორმის სახით. თუკი ამ პროცესს დაემატება უჯრედზე სითბური 

ზემოქმედება, მაშინ სასიცოცხლო პროცესები უარესდება. დგება უჯრედის სინოტივის 

გაძლიერებული გაცემა ჰაერში და ერთდროულად მიდის უჯრედთა სიკვდილი. 

მჭიდრო კავშირშია წყლის დეფიციტთან ფერმენტთა აქტიურობა. რაც უფრო დაბალია შრობის 

ტემპერატურა, და რაც უფრო ნელა გაიცემა უჯრედული სინოტივე, მით უფრო აქტიურად 

მიმდინარეობს ფერმენტაციული პროცესი. მობილური ნივთიერებების შესანარჩუნებლად 

საჭიროა სწრაფი შრობა, ფერმენტების დამშლელი მოქმედების შესანარჩუნებლად. 

შრობის დროს ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები სხვადასხვაგვარად იქცევიან. 

ზოგიერთი მათგანის დაგროვება ხდება, ზოგიერთის პირიქით დაშლა. მაგალითად:  

ხანგრძლივი შრობის დროს ეთერზეთების დაგროვება იზრდება, მაშინ როცა გლიკოზიდების 

და ალკალოიდების პირიქით მცირდება. მთრიმლავი ნივთიერებების შესანარჩუნებლად 

საჭიროა სწრაფი შრობა. 

კ.ტ. სუხორუკოვმა აჩვენა, რომ (5-6 სთ-ის განმავლობაში 60°C) სწრაფი შრობისას ლემას 

ფოთლები შეიცავდნენ 0,543% ალკალოიდებს, ხანგრძლივი შრობისას (7დღე) კი-0,345%. 

სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის პირველადი შეგროვების და შრობისას ყურადღება 

ექცევა მცენარის შრობის პირობებს.   ნედლეულის ყოველი სახეობისთვის ან ჯგუფისთვის, 

არსებობს მისი ოპტიმალური, ექსპერიმენტულად დადგენილი შრობის რეჟიმი.  

ითვალისწინებენ რა სხვადასხვა მცენარის მორფოლოგიურ-ანატომიურ აგებულებას, მის 

ქიმიურ შემადგენლობას, ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების სტაბილურობას, არჩევენ 

შრობის შემდეგ მეთოდებს: ჰაერით (ბუნებრივი)  და  სითბური, მზის სხივებით ან პირიქით 

ჩრდილში, ჩქარი (სწრაფი) ან ხანგრძლივი. სამკურნალო მცენარეული ნედლეული, რომელიც 

მზის სხივების მიერ გამოყოფილი სითბოს დახმარებით შრება უფრო ხელმისაწვდომი და 

ეკონომიურია. სამკურნალო ნედლეულის ჰაერზე შრობისას იკარგება თავისუფალი წყალი. 

ჰაერით (ბუნებრივი) შრობის დროს გასათვალისწინებელია მზის სხივები როგორ მოქმედებენ 

ბან-ზე და მცენარის გარეგნულ სახეზე. სინათლეზე შრობის დროს ქლოროფილი იშლება, რის 

გამოც  ფოთლები და ყვავილები ღებულობენ მუქ ფერს. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ბან-ები ამ 

დროს იშლება. ამიტომ ის ფაქტი, რომ ფოთლები, ყვავილები და მთლიანად ნედლეული 

კარგავს სტანდარტულ სახეს, მეტყველებს იმაზე, რომ ნედლეული უნდა გაშრეს ჰაერზე, 

მხოლოდ ჩრდილში.   

ხდება გამონაკლისიც, როცა დიდი რაოდენობით ნედლეული გროვდება, პირდაპირ 

მინდორში შრება. მაგ. მცენარე ეფედრა 5-6 დღის განმავლობაში მზის სხივების ქვეშ შრება, 

მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება მათი დაფასოება, თუმცა მასში ალკალოიდების შემცველობა არ 

იცვლება. 

ჰაერზე, მზის სხივებით შრობას ექვემდებარება ფესვები, ფესურები და ქერქი. ასე მაგალითად 

აშრობენ ძირტკბილას ფესვების დიდ რაოდენობას. ფესვები და ფესურები მზის სხივების 

ზემოქმედებით არ იცვლის ფერს და გარეგნულ სახეს. 

ჰაერ-მზეზე (ბუნებრივი) გაშრობას იყენებენ ქოლგისებრთა „მარცვლოვანი“ ნედლეულის 

გასაშრობად, რისთვისაც „მინდორში“ აყოვნებენ 1-2 დღე-ღამე. ასევე კარგია ასეთი შრობა 

წინასწარი დამუშავებისთვის კენკრისა და წვნიანი ნაყოფებისთვის.   
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ჰაერ-ჩრდილოვანი (ბუნებრივი) შრობა ჩვეულებრივი მეთოდია მრავალი სახეობის 

მცენარეული ნედლეულის. შრობას ატარებენ ფარდულის ქვეშ ან ღია სხვენზე კარგად 

განიავებად შენობებში. ამ მეთოდს ძირითადად რაც მოეთხოვება არის: 1. რკინის სახურავიდან 

არეკლილი მზის სხივების სითბოს მაქსიმალური მიზიდვა,  და 2. ჰაერის აქტიური ცვლა 

(ვენტილაცია). ჰაეროვანი მაშრობები მოწყობილია სტელაჟებით(თაროებით), რომელზედაც 

აწყობენ ჩარჩოებს, რომელზეც გადაჭიმულია ტილო ან ათავსებენ თაროებზე მეტალის ბადეს. 

გასაშრობ ნედლეულს ათავსებენ ჩარჩოებზე თხელ ფენად. დასაშვებია ნედლეულის გაშრობა 

ხის იატაკზე. 

სითბური (თბური) შრობა მცენარეული ნედლეულის სწრაფი და ხელოვნური მეთოდია, 

რომელიც შეიძლება წლის და ამინდის  ნებისმიერ დროს ჩატარდეს. არჩევენ საშრობებს 

სტაციონალურს და მოძრავს (გადასატანს).  

სტაციონალური მაშრობები, რომლითაც ძირითადად სარგებლობენ მეურნეობები ან მსხვილი 

მიმღებ - დამამზადებელი პუნქტები, წარმოადგენენ შენობას, შემდგარს ორი 

განყოფილებისაგან-მაშრობი კამერა და იზოლირებული საქვაბე მოწყობილობა. მაშრობი კამერა 

აღჭურვილია მაშრობი ჩარჩოებიანი თაროებით, გამათბობელი მილების სისტემით და 

გამტარი - გამწოვი ვენტილაციით. მილებში ცირკულირებს ცხელი წყალი, ორთქლი ან 

სათბობი გაზი.  ამის შესაბამისად საქვაბეში აყენებენ წყლის ან ორთქლის დაბალ წნევიან 

ქვაბებს ან ღუმელს. თბური შრობა შესაძლებელია გაზის, პერიოდული და უწყვეტი მოქმედების 

საშრობებში. 

გადასატანი (მოძრავი) მაშრობები სხვადასხვა კონსტრუქციისაა. მაგ. წვნიანი ნაყოფების 

გასაშრობად იხმარება ნაყოფის ან ბოსტნეულის საშრობები. სოფლის პირობებში გამოიყენება 

ე.წ.  „ რუსული“ პურის საცხობი ღუმელები. 

შრობის ტემპერატურა სხვადასხვა ნედლეულისთვის უნდა იყოს ოპტიმალური. შრობა 

მიმდინარეობს ისეთ ტემპერატურაზე, რომ გაშრობის შედეგად მიღებულ ნედლეულს ქონდეს 

„ჰაეროვანი მდგომარეობა“, მათში წყლის შემცველობა, სინესტე უნდა მერყეობდეს 10-14% - მდე. 

(„სასაქონლო სახე“).  კენკროვანი ნაყოფებისთვის უფრო მეტიც, დაახლოებით 16-20% - ს 

შეადგენს. 

ნედლეულის სტანდარტულ მდგომარეობაში მოყვანა; 

შრობის შემდეგ სამკურნალო ნედლეული მოყავთ ლიკვიდურ მდგომარეობაში, ეს ისეთი 

მდგომარეობაა, რომელშიც სისუფთავე სრულად შეესაბამება სტანდარტების მოთხოვნებს ე.ი. 

სრულყოფილად გაწმენდილი ნედლეული აკმაყოფილებს სახ. ფარმაკოპეის სტანდარტებს. 

ერთდროულად შეადგენენ ნედლეულის მოცემული სახეობის ერთგვაროვან პარტიას, დიდს 

ან პატარას თავის ზომასთან შედარებით (მასით). 

ნედლეულის დახარისხებისთვის (დეფექტების მოცილება), რომლებიც ნედლეულის 

შეგროვების და შრობის დროს ერევა, ტარდება სხვადასხვა სახის ოპერაციები: 

1.ნედლეულის გაწმენდა არა საჭირო, შემთხვევით შეგროვილი ნაწილებისგან. 

2.დეფექტების (დამპალი, უვარგისი, დაობებული ნაწილები) მოცილება და ისეთი ნედლეულის, 

რომელთაც დაკარგული აქვთ მცენარის ბუნებრივი შეფერილობა. (გამუქებეული, გაშავებული 

და ბუნებრივფერდაკარგული) 
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3.ზედმეტი დაწვრილმანებული ნაწილების მოცილება. 

4.ნედლეულის გაწმენდა უცხო ორგანული და მინერალური მინარევებისგან. 

ხშირ შემთხვევაში ამ ოპერაციებს ერთდროულად ატარებენ. ასეთი კომბინირებული 

დახარისხება შედარებით ეკონომიურია. იყენებენ მექანიზებულ დანადგარებს, ცვლადი 

საცერებით. საცერები წინ და უკან მოძრაობით ცრის ნედლეულს (ფოთლებს, ფესვებს, ნაყოფებს 

და სხვა) მიწისგან და დაწვრილმანებული ნაწილაკებისგან. ერთდროულად ქალები ხელით 

აცლიან მსხვილ და დეფექტურ ნაწილებს, რომლებიც კარგას ჩანს ნედლეულის თხელი ფენის 

მოძრაობის დროს. იყენებენ აგრეთვე სხვადასხვა კონსტრუქციის მანქანას,  რომელიც 

მოსახერხებელია თესლების და ნაყოფების დახარისხებისთვის. 

მსუბუქი ფანტელების და მტვრადქცეული ნამცეცების მოცილება ხდება დიდი წნევით, ჰაერის 

ჭავლით, რომელიც წარმოიქმნება ვენტილიატორის ფრთების ძლიერი მოძრაობით. 

ნედლეულის გაწმენდა განსაკუთრებით დიდი მასის და ზომის ნაწილებისგან ხდება 

სპეციალური დამხარისხებელი მანქანის დახმარებით. ასეთ მანქანებს „გორკებს“ (მთებს) 

უწოდებენ. ისინი აღჭურვილია სხვადასხვა კუთხით დახრილი სარტყელებით. მაგ. ამ 

სარტყელების მოძრაობით პატარა და მრგვალი ფორმის მინარევები დაბლა ცვივა უფრო 

სწრაფად, ვიდრე ნედლეულის ძირითადი მასა, რომელთაც დიდი ზომა და  სხვა ფორმები აქვთ. 

ასე მაგ. ანისულის თესლებს აცლიან ქინძის თესლებს და პირიქით.  

არსებობს ისეთი მანქანები, რომელთა მუშაობა მოგვაგონებს ქალებს, რომლებიც ხელებით 

ფქვილს ცრიან. ასეთი საცერები აბრეშუმის ან კაპრონის ძაფით იქსოვება. მაგ. №61 (0,1მმ. 

სისქის). ნედლეულის დახარისხება როგორც წესი მიმდინარეობს ისეთ შენობაში, სადაც 

გამწოვი ვენტილიაციაა დამონტაჟებული. 

მცენარეული ნედლეულის შეფუთვა,  მარკირება და ტრანსპორტირება; 

შეფუთვის დანიშნულებაა_ნედლეულის ხარისხის და რაოდენობის უზრუნველყოფა  შენახვის 

პროცესისას და მით უმეტეს მისი ტრანსპორტირებისას. ნედლეული თავსდება ტარაში, მისი 

თვისებების და ხასიათის შესაბამისად.  ტარის სახეობა ყოველი დასახელების 

ნედლეულისთვის განსაზღვრულია შესაბამისი სტანდარტებით. შეფუთვის საერთო წესები 

რეგლამენტირებულია საქ. სტანდარტების მიერ.  შესაფუთი ტარა ყველა ნედლეულისათვის 

უნდა იყოს შესაფერისი _ მშრალი, სუფთა, ერთგვაროვანი, არ ჰქონდეს უცხო სუნი. მასალა 

უნდა იყოს ინდიფერენტული, მდგრადი, იაფი, ხელმისაწვდომი, მოსახერხებელი.  

არსებობს ტარის შემდეგი ძირითადი სახეები: ქსოვილის ტომრები ერთმაგი ან ორმაგი ან 

ტომრები კრაფტ-ქაღალდისგან დამზადებული (ისინი ყოველთვის ერთმაგია). 

ტომრით შეფუთვა ძირითადად მიღებულია ნედლეულის 70%-ისთვის. ორმაგი ტომრები 

გამოიყენება მძიმეწონიანი ნედლეულისთვის, როდესაც ერთ გარსს არ შეუძლია დაიცვას 

სრული ტვირთი გადატანისას ან ისეთი სახეობები, რომელნიც დაცული უნდა იყვნენ მტვრის, 

მიწის და ნესტისგან. ტომრების ტევადობა 40,50,60 კგ-ია. მათ უკეთებენ ყურებს, 

მოსახერხებელი რომ იყოს მათი ხელით მოკიდება. 

კიპები (ბალიშები)-მიღებულია ჰიდრავლიკური, ელექტრული და ხელით  დაპრესვის გზით. 

ყველა კიპი, გაუსუფთავებელი ძირტკბილას ფესვების გამოკლებით, შემოკერილია დამცავი 

ქსოვილით. კიპები ძალიან ტრანსპორტაბელურია და იხმარება ფესვების, ფესურების, 
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ქერქების (გარდა წვრილი ნაწილებისა), ბალახების, ფოთლების (წვრილი ფოთლების გარდა, 

დათვისყურას მსაგავსი) და ზოგიერთი ყვავილების გადასატანად. ასე მაგ. შეფუთვის ამ 

სახეობით შეიძლება 50 კგ ცაცხვის ყვავილების და 100 კგ-მდე ხეჭრელას ქერქის გადატანა. 

სიმტკიცისათვის კიპებს (ბალიშებს) ახვევენ შესაფუთი მავთულის 3 ზოლში. ძირტკბილას 

ფესვებს პრესავენ 145 დან 185 კგ-მდე წონით და ახვევენ 4 შესაფუთი ფოლადის  ლენტებში, 

რომლებსაც ამაგრებენ სპეციალური მეტალის ბალთებით. 

ფანერის ყუთები: გამოიყენება მსხვრევადი ნედლეულისთვის. ასეთ ყუთებში აწყობენ ნაზ, 

სიფრიფანა ყვავილებს, რომელთა გადატანა მეშოკებით და მით უმეტეს დაპრესილ 

მდგომარეობაში არ შეიძლება. ყუთში ნედლეული თავსდება: ჩაყრილი (მაგ. აფთიაქის 

გვირილა), ან რიგებად და ფენებად ჩაწყობილი, წინასწარ დაფასოებული ქაღალდის 

(პერგამენტის) პაკეტებში განსაზღვრული მასით. მაგ. ლიკოპოდიუმის ნედლეული  თავსდება 

წინასწარ მირჩილულ რკინის ქილებში.  

განსაკუთრებული კონსტრუქციის ხის ყუთებში, რომლის დალუქვა შესაძლებელია ათავსებენ 

ოპიუმს, რომლის ბრიკეტებსაც წინასწარ ათავსებენ მოთუთიებულ  ყუთში, რომელიც ხის 

ყუთის ზომისაა. ხის ყუთებში ათავსებენ მოთუთიებულ რკინის ბიდონებში ჩასხმულ 

ეთერზეთებს. ყველა ყუთს სიმაგრისთვის ტორსზე შემოჭერილი აქვს მავთული ან ფოლადის 

სარტყელი. 

დაფასოების დროს სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის შეფუთვა. სამომხმარებლო 

შეფუთვაში მითითებულია ნედლეულის მასა, ნედლეულის კონკრეტულ სახეობაზე არსებულ 

ფარმაკოპეის სტატიაში. შეფუთვისას იყენებენ სამომხმარებლო ტარის შემდეგ სახეებს:  მუყაოს 

შეკვრებს, რომლებიც დამზადებულია საკოლოფე მუყაოსა ან პროდუქციის ავტომატებზე 

შესაფუთი ქაღალდისაგან; ქაღალდის პაკეტებს, რომლებიც დამზადებულია ჩაის შესაფუთი 

ქაღალდისაგან; სააფიშე, საბილეთე ან საეტიკეტე ქაღალდისაგან; პოლიეთილენის პაკეტებს, 

რომლებიც დამზადებულია ნატურალური პოლიეთილენის ფირისაგან; კონტურულ 

ბუდობრივ შეფუთვას, რომელიც დამზადებულია პოლივინილქლორიდის ფირისა და 

ალუმინის გალაქული სასტამბო ფოლგისაგან. პაკეტის ტიპი, ნომერი და შეკვრის ტიპი 

თითოეული სამკურნალო მცენარეული ნედლეულისათვის მოყვანილია შესაბამის ფარმაკოპეის 

სტატიაში. პაკეტების და შეკვრების დასაწებებლად გამოიყენება პოლივინილ-აცეტატური 

დისპერსია, რომელიც დამზადებულია მჟავა დექსტრინებისაგან, კარტოფილის სახამებლისა 

ან კარბოქსიმეთილცელულოზური წებოსაგან. პოლიეთილენის პაკეტები მზადდება 

თერმოშედუღების მეთოდით.  

ტრანსპორტირება. სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის ტრანსპორტირებას აწარმოებენ 

მშრალ, სუფთა, უსუნო, ამბარული მავნებლებით დაუზიანებელ სატრანსპორტო 

საშუალებებით. შხამიან, ძლიერმოქმედი და ეთერზეთოვანი ნედლეულის ტრანსპორტირება 

უნდა მოხდეს ნედლეულის სხვა სახეობებისაგან განცალკევებით.  

მარკირებით მსჯელობენ იმაზე, თუ როგორი, რომელი მცენარეული ნედლეულია მოცემულ 

შეფუთვაში, მის რაოდენობაზე, ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისობაზე, სავაჭრო 

მარკაზე და სხვა დადგენილ მნიშვნელობებზე. ტარაზე მარკირება გადააქვთ ჩამოურეცხავი 

საღებავით, გარკვეული ტრაფარეტით და მსხვილი შრიფტით. პაკეტებზე და რკინაზე, 

რომლებიც მოთავსებულია ყუთებში, აწებებენ ეტიკეტს იგივე აღნიშვნებით.  
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სამომხმარებლო შეფუთვის  მარკირებისას, შეფუთვაზე აღნიშნავენ შემდეგ აუცილებელ 

მონაცემებს:   ნედლეულის დასახელებას  ქართულ და ლათინურ ენებზე, ნედლეულის მასას, 

მაქსიმალურად დასაშვები ტენიანობით, ხმარების წესს, შენახვის პირობებს, რეგისტრაციის და 

სერიის ნომერს, ვარგისობის ვადას, ფასს.  

სატრანსპორტო ტარის მარკირებას აწარმოებენ სსტ - 14192-77-ით შემდეგი დამატებული 

მონაცემების მითითებით: გამგზავნი საწარმოს დასახელება, ნედლეულის დასახელება, ნეტო 

მაქსიმალურად დასაშვები ტენიანობით, ბრუტო, დამზადების წელი და თვე, პარტიის ნომერი, 

ნედლეულის კონკრეტულ სახეობაზე ნორმატიულ - ტექნიკური დოკუმენტაციის კატეგორია 

და ნომერი.  

დაფასოებული ნედლეულისთვის დამზადების წელის, თვის, ასევე პარტიის ნომრის 

აღნიშვნასთან ერთად უთითებენ სერიის ნომერს. თითოეულ სატრანსპორტო ფუთაში იდება 

საფუთავი ფურცელი შემდეგი მითითებით: - ანგროს (საბითუმო) ნედლეულისათვის: 

გამგზავნი საწარმოს დასახელება, ნედლეულის დასახელება, პარტიის ნომერი, შემფუთავის 

გვარი ან პირადი ნომერი, შეფუთვის თარიღი; დაფასოებული პროდუქციისათვის: 

დამამზადებელი საწარმოს დასახელება, პროდუქციის დასახელება, სერიის ნომერი, 

შეფუთული ერთეულების რაოდენობა ყუთში, შემფუთავის გვარი ან პირადი ნომერი, 

შეფუთვის თარიღი. რიგ შემთხვევაში, როდესაც საქმე აქვთ აფთიაქში ან სააფთიაქო 

პუნქტებში გასაყიდ ნედლეულის მარკირებასთან, იყენებენ შტრიხ-კოდირებას.  

მცენარეული ნედლეულის შენახვა; 

სამკურნალო მცენარეული ნედლეული მიეკუთვნება ისეთ პროდუქტს, რომელსაც შენახვის 

განსაკუთრებული პირობები ესაჭირეობა. მათი შესანახი შენობა უნდა იყოს მშრალი, 

ვენტილირებული, ჰქონდეს სწორი იატაკი, კედლები, კარი და ფანჯრები. შეიძლებოდეს 

აუცილებლობის შემთხვევაში გაზური დეზინფექციის ჩატარება. 

სინესტეში შეიძლება მოხდეს ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების დაშლა ან 

ნედლეულის ფერის და სუნის დაკარგვა. ბევრი მცენარეული ნედლეული შაქრიან 

კომპონენტებს შეიცავს, ამიტომ მთელი რიგი სოკოების და მიკროორგანიზმების გავრცელების 

ნიადაგს წარმოადგენენ. აუცილებელია აგრეთვე მღრნელებისგან დაცვა. 

ყვავილები, ბალახები, ფოთლები შესანახად საჭიროებენ დაჩრდილულ შენობას, მაშინ 

როდესაც ფესვებს, ქერქებს, თესლებს და ნაყოფებს პირიქით ნათელ ოთახებში ინახავენ. რაც 

უფრო ნათელია და მშრალია დაწესებულება მით უფრო დაცულია მავნე მღრნელებისგან. 

დაფასოებულ ნედლეულს საწყობში მშრალი ხისგან გაკეთებულ თაროებზე აწყობენ. 

ნედლეული საწყობში ინახება შეფუთულ მდგომარეობაში თაროებზე, განლაგებულია 

შტაბელებად. დაშორება იატაკიდან და თაროებს შორის უნდა იყოს არანაკლები 25სმ. 

კედლიდან არანაკლები 60სმ, სიმაღლლე შტაბელების ნაყოფებისათვის არა - უმეტეს 2,5მ, 

ფოთლების, ყვავილებისა და ბალახისათვის, არა - უმეტეს 4მ. სხვა დანარჩენი 

ნედლეულისათვის 4მ და მეტი. თაროებს (სტელაჟები) შორის მანძილი არის 2მ-მდე, 

იმისათვის რომ სატრანსპორტო საშუალებებმა გაიაროს. ყოველ შტაბელზე აკრავენ ეტიკეტს 

ნედლეულის დასახელებით, გამომგზავნი-მწარმოებლის, დამზადების წელის, თვის, პარტიის 

ნომრის, მიღების თარიღის მითითებით. ყოველწლიურად ნედლეული უნდა გადალაგდეს 

შენახვისას გაჩენილი მავნებლების აღმოჩენისა და ვარგისობის ვადის შემოწმების მიზნით.  



18 
 

 18 

თითოელი სამკურნალო მცენარეული ნედლეულისათვის ნორმატულ დოკუმენტაციაში 

მითითებულია ვარგისობის ვადა. 

         სურ. 4.7 შტაბელებად განლაგება     

შენახვის პირობების დაცვის შემთხვევაში მიწისქვედა ორგანოებისათვის ვარგისობის ვადა 

შეადგენს 3-6 წელს, ნაყოფებისათვის 2-4 წელს, ფოთლების, ბალახის, ყვავილებისათვის 2-3 

წელს, ქერქებისათვის 3-4 წელი, კვირტებისათვის - 3 წლამდე. სმნ, რომელიც შეიცავს ისეთ 

არამდგრად ბან-ს, როგორიცაა საგულე გლიკოზიდები (ფუტკარა, შროშანა, დევსურა) 

კონტროლდება ყოველწლიურად. ყველა ნედლეულს აქვს გარკვეული ვარგისობის ვადა, 

ამიტომ, პირველ რიგში, უნდა გაიხარჯოს უფრო ადრე შემოსული ნედლეული.  

აფთიაქში ნედლეულს ინახავენ მცირე რაოდენობით, იზოლირებულ გრილ, მშრალ ოთახში, 

კარგი ვენტილაციით, რომელიც აღჭურვილია თერმომეტრით და ფსიქრომეტრით, 

ტემპერატურის (საშუალოდ 20
0
) და ტენიანობის (30-40%) გასაკონტროლებლად. ნედლეულის 

შეფუთვები შეიძლება განთავსდეს სუფთა კარადებში, ცალკე ინახება ეთეროვანი ზეთების 

შემცველი ნაკრებები. დაკეტილ კარადებში ინახება შხამიანი და ძლიერმოქმედი 

ნივთიერებების შემცველი ნედლეული. 

       სურ.4.8  აფთიაქში  შენახვა                                      

მავნებლების გამრავლებისაგან თავის დასაცავად კარადაში დგამენ დახურულ ჭურჭელს 

ქლოროფორმით, საცობში ჩადგმული აქვს საინიექციო ნემსი, საიდანაც ქროლდება მცირე 

რაოდენობით ქლოროფორმი და აფრთხობს მავნებლებს. სამომხმარებლო დარბაზში 

დაფასოებულ ნედლეულს ათავსებენ მოქმედი ნივთიერებების შემცველობის მიხედვით.  

განსაკუთრებული სიფრთხილით ინახავენ შხამიან და ძლიერმოქმედი ნივთიერებების 

შემცველ ნედლეულს. შხამის შემცველ ყველა ნედლეულს ინახავენ სპეციალურად ბოქლომით 
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დაკეტილ და დალუქულ ოთახებში, რომელსაც კარებზე აქვს წარწერა: „ A“-სიის ნედლეული 

და რომლის გასაღები პასუხისმგებელ პირთან ინახება. (მაგ. აკონიტის ტუბერები, სკოპოლიას 

ფესვები). ძლიერმოქმედი ნივთიერებების შემცველი ნედლეულის შეფუთულ პაკეტებს (მაგ. 

სათითურას, შროშანას ფოთლებს) აწყოფენ ოთახში, რომლის კარებზე არის წარწერა „B“ - სიის 

(ჯგუფის) ნედლეული. 

არომატულ და საკვებ ნედლეულს ინახავენ ცალკე, იმიტომ რომ მათი სუნი არ გადაეცეს სხვა 

ნედლეულს. (მაგ.ანისულის თესლები). ნაყოფებიც (ჟოლო, მოცვი, მაყვალი) ინახება ცალკე 

სათავსოებში. 

ნედლეულის შენახვის დროს აუცილებელია მწერებისგან, მღრნელებისგან და ბეღლის 

მავნებლებისგან (ტკიპა, ცხვირგრძელა, რწყილი, ჩრჩილი) დაცვა. აგრეთვე დეზინფექციის და 

დერატიზაციის ჩატერება. დეზინფექციას ატარებენ გაზით (გოგირდოვანი ნახშირბადით). 

დაფასოებული ნედლეული შეაქვთ ჰერმეტულად დახურულ კამერაში  და უშვებენ გაზს. ამ 

დროს კარები სწრაფად იკეტება. გაზის არეში ნედლეულს აჩერებენ ზაფხულში 2 დღის და 

ზამთარში 7 დღის განმავლობაში. ამის შემდეგ კარებს აღებენ და გაზს აქროლებენ. გაზი 

აალებადია და უსაფრთხოვების ზომებია დასაცავი. 

სამკურნალო-მცენარეული ნედლეულის ხარისხის რეგლამენტირების  

 ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაცია (ნ.ტ.დ.) 

როგორც ყველა სამკურნალო პრეპარატი, ყველა მცენარეული ნედლეულის ხარისხი უნდა 

აკმაყოფილებდეს სტანდარტებს და ნორმებს, რომლებსაც ადგენს სახელმწიფო, 

რეგიონალური და ლაბორატორიული ორგანოები დოკუმენტების სახით და რომლებსაც 

სტანდარტებს უწოდებენ. 

სტანდარტიზაცია - ესაა ნორმების სისტემა ნედლეულის ხარისხის, პროდუქციის, კვლევის 

მეთოდების შესახებ, რომელიც სახელმწიფო წესითაა დადგენილი და აუცილებელია 

მწარმოებლებისა და მომხმარებლებისათვის. 

რადგან სამკურნალო მცენარეები გამოიყენება არამარტო სამედიცინო თვალსაზრისით, 

არამედ ტექნიკური თვალსაზრისითაც, მათზე შედგენილია ნორმატიულ-ტექნიკური 

დოკუმენტაცია (ნდტ). ნორმატიული დოკუმენტაციის მიხედვით ხორციელდება სამკურნალო 

მცენარეული ნედლეულის ხარისხის კონტროლი, აუცილებელია მათი სისტემატური 

სრულყოფა მეცნიერებისა და ტექნიკის მიღწევების გათვალისწინებით, დროული გადასინჯვა 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სხვა ისეთი დარგების მოთხოვნათა საფუძველზე, რომლებიც 

იყენებენ მათ. ნიმუშად შესაძლებელია ძირტკბილას ფესვების მოყვანა, რომელიც ფართოდ 

გამოიყენება, როგორც სამედიცინო თვალსაზრისით ასევე გამოიყენება  კვებით, თამბაქოს, 

მეტალურგიული და სხვა ობიექტების მრეწველობაში.    

ნტდ - ს შესაბამისად თითოეულ სამკურნალო ნედლეულზე შედგენილია სახელმწიფო 

ფარმაკოპეის სტატიები  და დროებითი ფარმაკოპეის სტატიები.  

ფს შემუშავდება სერიული წარმოების სამკურნალო მცენარეულ ნედლეულზე, რომელიც 

ნებადართულია მედიცინაში გამოყენებისათვის და შეტანილია სახ. რეესტრში. ფს ამტკიცებენ 5 

წლის ვადით. სახ.სტ. და ფს დამტკიცების შემდეგ რეგისტრირდება გარკვეული ნომრით. ფს 

შეიმუშავებენ მწარმოებლები. მას საფუძვლად უდევს ფს მონაცემები, თუმცა შეიძლება 
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განსხვავდებოდეს ზოგიერთი ნაკლებად მნიშვნელოვანი თავისებურებებით (დაფასოება, 

მარკირება და ა.შ.). 

დფს მტკიცდება ახალი სამკურნალო ნედლეულისთვის, რომელის გამოყენება 

რეკომენდირებულია სამედიცინო თვალსაზრისით. დფს მტკიცდება  განსაზღვრული ვადით, 

მაგრამ არაუმეტეს 3 წლისა.  

ქართულ ენაზე გამოცემულია სახელმწიფო ფარმაკოპეა ტ. II (თბ. 2003), რომელშიც არის 81 

ნედლეულის ფს. ამ დოკუმენტების მოთხოვნები ერთნაირად სავალდებულოა 

დამამზადებელი ორგანიზაციების, გადამამუშავებელი ბაზების, საწყობების და 

მომხმარებელი საწარმოებისათ. 

სამკურნალო მცენარეულ ნედლეულზე შედგენილი ფარმაკოპეის სტატია წარმოდგენილია 

შემდეგნაირად: 

 სტატია იწყება შესავლით: ნედლეულის დასახელება, ქართულ და ლათინურ ენაზე 

მხოლობით რიცხვში გარდა „ყვავილებისა“. 

 სტატიის ძირითადი ნაწილი:  ნედლეულის გარეგნული დახასიათება, (მორფოლოგიური 

ნიშნების მოკლე ჩამოთვლა), ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლები: (ფერი, სუნი, გემო, „A“-

ჯგუფის ნედლეულისთვის გემო არ აღინიშნება. 

 ნედლეულის ზომები: ჩამონათვალი 

 მიკროსკოპია: ნედლეულის დიაგნოსტიკური დასკვნა 

 თვისობრივი რეაქციები: მიკროქიმიური რეაქციები და ქრომატოგრაფიული სინჯები 

 რიცხობრივი მაჩვენებლები: მოქმედი, ექსტრაქტული, ორგანული და მინერალური 

ნივთიერებების პროცენტული შემცველობა. სინესტის და ნაცრის პროცენტული 

მაჩვენებლები. 

 კონტროლის მეთოდები: ჩამონათვალი 

 შეფუთვა: ჩამონათვალი 

 მარკირება,  ტრანსპორტირება,  შენახვა: ჩამონათვალი 

 შენახვის ვადა: მითითება. 

 სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის მთავარი ფარმაკოლოგიური მოქმედება, 

დანიშნულება და მედიცინაში გამოყენება. (უშუალოდ სამკურნალო ნედლეულისა, რომელიც 

მხოლოდ  მედიცინაში გამოიყენება).  

 

სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის ხარისხის კონტროლის  და ფიტოქიმიური 

(ფარმაკოგნოსტიური)  ანალიზის  ძირითადი მეთოდები; 

ფარმაკოგნოსტული ანალიზის მიზანია დაადგინოს მცენარეული ნედლეულის: იგივეობა, 

სისუფთავე და ვარგისიანობა.  ე.ი.  განისაზღვროს სამკურნალო ნედლეულის: 

1.იდენტურობა, უტყუარობა, იგივეობა ანუ თვისობრიობა; 

2.კეთილხარისხოვნება ანუ რაოდენობრივი ანალიზი; 

იდენტურობა ეწოდება გამოსაკვლევი ნედლეულის დასახელებულთან შესატყვისობას, 

როგორც ის შემოვიდა ანალიზისთვის. 
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ნედლეულის კეთილხარისხოვნება განისაზღვრება მისი სისუფთავით, ნორმალური 

ტენიანობით, ნაცრიანობით და მოქმედი ნივთიერებების სათანადო რაოდენობით. აგრეთვე 

ობის და ბეღლის მავნებლების არარსებობით. 

ფარმაკოგნოსტიურ ანალიზს ექვემდებარება სამკურნალო ტექნიკური ნედლეული, 

რომლებიც შეირჩევა ნედლეულის პარტიიდან შესაბამისად სახ. ფარმაკოპეის სტატიიდან-

„საშუალო სინჯის“ აღება. 

ნედლეულის პროდუქციის ერთეულთა 

რაოდენობა 

ამონაკრების მოცულობა 

1 - 5 

6 - 50 

50-ზედმეტი 

ყველა ერთეული 

5 ერთეული 

პარტიის შემადგენელი პროდუქციის 

ერთეულთა 10% 

მთელი პარტია უნდა გადახარისხდეს და ხელმეორედ წარდგეს ჩასაბარებლად თუ გარეგანი 

დათვალიერების შედეგად დადგინდა ნედლეულის არაერთგვაროვნება, ობისა და ლპობის, 

აგრეთვე დაშვებეულ ნორმებს აშკარად გადაჭარბებეული სხვა მცენარეთა არსებობა. 

ნედლეულის მიღება დაუშვებელია, თუ მასში აღმოაჩენენ შმორის მდგრად უცხო სუნს, 

შხამიან მცენარეებს და უცხო მინარევებს (მღრნელების, ფრინველების ექსკრემენტები, მინა და 

ა. შ.), ბეღლის მავნებლების მიერ ll და lll ხარისხის დაზიანებას. 

სინჯების შერჩევა. პროდუქციის ყოველი ერთეულიდან იღებენ სამ წერტილოვან სინჯს - 

ზევიდან, ქვევიდან და შუადან. ტომრებიდან, ფუთებიდან, შეკვრებიდან წერტილოვან სინჯებს 

ხელით იღებენ ზევიდან არანაკლებ 10 სმ-ის სიღრმეზე. ნაკერის გარღვევის შემდეგ - შუადან 

და ქვევიდან;  თესლებისა და მშრალი ნაყოფების სინჯებს მარცვლის საცეცით იღებენ. ყუთში 

მოთავსებული ნედლელის პირველ წერტილოვან სინჯს ზედა შრიდან იღებენ; მეორეს - 

ნედლეულის ნახევრის მოცილების შემდეგ ყუთის შუა ადგილიდან; მესამეს - ყუთის ძირიდან. 

წერტილოვანი სინჯები მასით უნდა იყოს თითქმის თანაბარი. ყველა წერტილოვან სინჯს 

ფრთხილად ურევენ ერთმანეთს, რომელიც გაერთიანებულ სინჯს წარმოადგენს. 

ბეღლის მავნებლების მიერ დაბინძურების დონის დასადგენად, გაერთიანებული სინჯიდან 

წვრილი სახის ნედლეულისთვის, კვარტებად დაყოფის მეთოდით გამოყოფენ 500 გრ სინჯს, 

ხოლო მსხვილი სახის ნედლეულისთვის - 1000 გრ. სინჯს ათავსებენ მჭიდროდ დახურულ 

ქილაში, რომელსაც თან ახლავს სათანადო ეტიკეტი. 

საანალიზო ნიმუშების აღება - სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის დამზადებამდე უნდა 

განხორციელდეს ნიმუშების აღება საანალიზოდ, მისი იგივეობის და  კეთილხარისხოვნების 

დადგენის მიზნით. გამოიყენება სინჯის აღების დიაგონალური მეთოდი  მინდვრის 

დიაგონალზე თანაბარი  ინტერვალით  დაშორებულ  7-10  წერტილში,  ხდება საწყისი  

ნიმუშისათვის  საჭირო   რაოდენობის  მცენარეების სინჯების აღება. 

გაერთიანებული სინჯიდან კვარტებად დაყოფის მეთოდით გამოყოფენ საშუალო სინჯს. 

ამისათვის ნედლეულს გლუვ, სუფთა, სწორ ზედაპირზე ასწორებენ კვადრატის ფორმით და 

შეძლებისგვარად გამოჰყავთ თხელი, თანაბარი სისქის ფენა, რომელსაც დიაგონალურად 

ყოფენ ოთხ სამკუთხედად.   
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ორ მოპირდაპირე სამკუთხედს მოაშორებენ, ხოლო დარჩენილებს ერთმანეთში შეურევენ. ეს 

ოპერაცია მეორდება მანამ, სანამ ორ მოპირდაპირე სამკუთხედში არ დარჩება ნედლეულის ის 

რაოდენობა, რომელიც შეესაბამება ცხრილი #1-ში მითითებული მასის რაოდენობას.  

საშუალო სინჯს ათავსებენ პოლიეთილენის ან მრავალშრიანი ქაღალდის ტომარაში. ტომარას 

ეტიკეტს აკრავენ. მსგავს ეტიკეტს ათავსებენ ტომარაში. ეტიკეტზე მიუთითებენ შემდეგ  

მონაცემებს: ნედლეულის დასახელება; მომწოდებლის დასახელება; პარტიის ნომერი; 

პარტიის მასა; სინჯის შერჩევის თარიღი; სინჯის ამღები პირის გვარი და თანამდებობა.   

                                         

სურ.30 - საშუალო სინჯი                                                   სურ.1.29 გაერთიანებული სინჯი 

  

                                                                         

                                                                                                                                          

                                                                                                                                             ცხრილი #1 

 
 
 
 

დაჭრილი, დაქუცმაცებული ბალახები 200 

ნედლეულის დასახელება საშუალო    სინჯის 

მასა, გ 

არყის ხის კვირტები 150 

ფიჭვის კვირტები 350 

მთლიანი ფოთლები, გარდა ქვემოთ ჩამონათვალისა: 

სინამაქის ფოთლები 

დათვისკენკრას და წითელი მოცვის ფოთლები 

400 

200 

150 

დაჭრილი, დაქუცმაცებული ფოთლები 200 

ყვავილები,      გარდა            ქვემოთ            ჩამონათვალისა: 

გულყვითელას ყვავილები, სიმინდის ,,ულვაშები~ 

დიდგულას ყვავილები 

სამკურნალო გვირილას ყვავილები 

300 

200 

75 

200 

მთლიანი ბალახები, ყლორტები, 

გარდა თავშავას ბალახისა 

600 

150 
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წვნიანი ნაყოფები, გარდა ქვემოთ ჩამონათვალისა: 

ასკილის ნაყოფები, 

წიწაკას ნაყოფები 

200 

300 

550 

მშრალი ნაყოფები და თესლები, 

გარდა ინდური ლემას, თერმოფსისის, სელის თესლები 

ამის ნაყოფები და ჯუთის თესლები 

300 

200 

150 

მთლიანი     ტუბერები,  ფესვები     და     ფესურები,  გარდა 

შემდეგისა: 

ენდროს ფესურები და ფესვები, მარწყვაბალახას ფესურები 

600 

400 

ჯადვარის ტუბერები 

მზიურას ფესურები და ფესვები 

ძირტკბილას გასუფთავებული ფესვები 

ძირტკბილას      გაუსუფთავებელი      ფესვები,   კოწახურის 

ფესვები 

200 

1000 

2500 

6000 

დაჭრილი და დანაწევრებული ფესვები და ფესურები 

ფესვები და ფესურები ფხვნილის სახით 

250 

150 

მთლიანი ქერქები 

დაჭრილი ქერქები 

600 

200 

 

საშუალო სინჯიდან კვარტებად დაყოფის მეთოდით გამოყოფენ საანალიზო სინჯებს, 

რომლითაც ისაზღვრება: მინარევები, ნამდვილობა, დაწვრილმანება და შედგენილობა; 

ტენიანობა (ტენიანობის დასადგენად საანალიზო სინჯს იღებენ საშუალო სინჯის აღებისთანავე 

და ფუთავენ ჰერმეტულად); ნაცრისა და მოქმედი ნივთიერებების შემცველობა.  

შენიშვნა. ნედლეულის ისეთი სახეობებისათვის, როგორიცაა მთლიანი ბალახი, ფესვები, 

ფესურები, გორგლები - ნამდვილობის, დაწვრილმანებისა და მინარევების შემცველობის 

განსაზღვრისათვის საანალიზო სინჯის აღების შემდეგ, საშუალო სინჯის ნაწილს, რომელიც 

განკუთვნილია ნაცრისა და მოქმედი ნივთიერებების განსაზღვრისათვის, მაკრატლით ან 

სეკატორით აწვრილმანებენ მსხვილ ნაჭრებად, შეურევენ და მისგან შესაბამის საანალიზო 

სინჯებს გამოყოფენ.  

შენიშვნა. საშუალო და საანალიზო სინჯების მასა ნედლი სამკურნალო მცენარეული 

ნედლეულისთვის მითითებულია შესაბამის ნორმატულ - ტექნიკურ დოკუმენტაციებში. 

თუ ორ მოპირდაპირე სამკუთხედში საანალიზო სინჯის გამოყოფისას ნედლეულის მასა 

ცხრილში # 1-ში მითითებულ მონაცემებზე მეტი ან ნაკლები აღმოჩნდა, მაშინ დარჩენილი ორი 

სამკუთხედიდან უნდა გამოიყოს ნედლეული მთელი ფენის სისქეზე და დაემატოს ნაკლული 

ნაწილი ან ასეთივე გზით ჩამოშორდეს იგი შერჩეულ სამკუთხედებს. 

საანალიზო სინჯები იწონება ცდომილებით ± : 

 სინჯის მასა 50 გ - ზე ნაკლები - 0,01; 

 სინჯის მასა 100-დან 500 გ-მდე - 0,1; 

 სინჯის მასა 500-დან 1000 გ-მდე - 1,0; 
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 სინჯის მასა 1000 გ-ზე მეტი - 5,0. 

მცენარეთა იგივეობის დასადგენად გამოიყენება მცენარის ჰერბარიუმების კოლექცია. 

ჰერბარიუმი არის სათანადო წესით გამშრალი მცენარეების კოლექცია, რომელშიც 

მინიშნებულია მცენარის სახელწოდება, მოპოვების ადგილი და თარიღი.  

დასამზადებელი მცენარის ნიმუშს ათავსებენ ქაღალდის ფურცლებს შორის, რომელიც თავის 

მხვრივ, თავსდება სიმძიმის ქვეშ. კარგად გამოშრობის მიზნით, ყოველდღიურად უცვლიან 

ფურცლებს. ამის შემდეგ გამხმარი და კარგად გამომშრალი მცენარეები მაგრდება მწებავი 

ზოლით ალბომში ან სპეციალურ ფურცელზე, უკეთდება ეტიკეტი ძირითადი წარწერებით. 

        სურ.1.31 ჰერბარიუმების  კოლექცია 

გამოსაკვლევი სამკურნალო ნედლეულის იდენტურობა, იგივეობა დგინდება:  

ა) მაკროსკოპული ანალიზით - ნედლეულის გარეგნული ნიშნების განსაზღვრა მთლიანი ან 

დაჭრილი ნედლეულის (მორფოლოგია), ნედლეულის ზომები და ორგანოლეპტიური სინჯები 

(ფერი, სუნი, გემო). მაკროსკოპულ ანალიზში სამკურნალო ნედლეულის სუნი განისაზღვრება: 

თითებს შორის მოსრესვით ან როდინში მოსრესვით; ხოლო ფერი განისაზღვრება 

შეუიარეღებელი თვალით ან ლუპით (X10) დღის განათებაზე.  

 ბ) მიკროსკოპიული ანალიზი-გამოიყენება იმ დროს, როდესაც ნედლეული მაკროსკოპულად 

განუსაზღვრელია, ძირითადად როცა ნედლეული დაჭრილია, ბრიკეტირებულია, 

დაქუცმაცებულია ან ფხვნილისაბურია.   

გ) ფიტოქიმიური ანალიზი;   

დ) საქონელმცოდნეობითი ანალიზი;  

სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის კეთილხარისხოვნებაში  იგულისხმება ნორმატიულ 

დოკუმენტში მითითებული ყველა მოთხოვნა; 

ნედლეულის კეთილხარისხოვნება დგინდება შემდეგი გზით: 

ა) საქონელმცოდნეობრივი ანალიზი; 

ბ) რაოდენობრივი ქიმიური ანალიზი; 

გ) ნედლეულის ბიოლოგიური სტანტარტიზაცია (კლინიკური კვლევა); 

საქონელმცოდნეობრივი ანალიზით დგინდება ნედლეულის სისუფთავე (დაუშვებელი 

მინარევების არარსებობა, დასაშვები მინარევების არსებობა დადგენილი ნორმების 

ფარგლებში). იგი მოიცავს ნედლეულში შემოწმებას ბეღლის მავნებლების არ არსებობაზე, 

აგრეთვე ტენიანობის და ნაცრიანობის განსაზღვრას.   
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საქონემცოდნეობითი ანალიზი შედგება სამი ეტაპისგან:  ნედლეულის მიღება,  სინჯების აღება  

და  ანალიზის მეთოდების შერჩევა;  ანალიზებს ატარებენ სახ. ფარმაკოპეის შესაბამისი 

სტატიით.  

სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის კეთილხარისხოვნებას ძირითადად ადგენენ 

ფიტოქიმიური ანალიზით. ფიტოქომიური ანალიზის მიზანი/ამოცანაა მთავარმოქმედი 

ნივთიერების  თვისობრივი  და რაოდენობრივი განსაზღვრა;  

ფიტოქიმიურ ანალიზში მთავარმოქმედი ნივთიერების რაოდენობის განსაზღვრა ხდება: 

ზოგადი რიცხვითი მაჩვენებლით, ექსტრაქტული ნივთიერებების შემცველობის 

განსაზღვრით და ნედლეულის ბიოლოგიური აქტივობით. სამკურნალო მცენარეულ 

ნედლეულში ექსტრაქტულ ნივთიერებებად ითვლება ნორმატიულ დოკუმენტში 

მითითებული გამხსნელით გამოწვლილული ნივთიერებები; 

ფიტოქიმიურ ანალიზში რაოდენობრივი განსაზღვრისათვის  გამოყენებულ  კვლევის 

მეთოდებს მიეკუთვნება: ქრომატოგრაფია; რეფარაქტომეტრია; ელექტროქიმიური;  

პოლარიმეტრია;  სპექტროფოტომეტრია; ფოტოკოლორიმეტრია;  პოტენციომეტრია. 

მცენარეულ ქსოვილებში ბიოლოგიურად აქტიური ნივთერებების ლოკალიზაციის 

დასადგენად გამოიყენება  ლუმინესცენცია. 

მოქმედი ნივთიერებების რაოდენობრივი ქიმიური ან ბიოლოგიური გზით განსაზღვრა ხდება 

სახ. ფარმაკოპეის შესაბამისი მეთოდიკით, რომლებიც სპეციფიკურია ყველა სახეობის 

ნედლეულისათვის. 

მცენარეული ნედლეული სამედიცინო პრაქტიკაში გამოსაყენებლად, ასევე ფარმაცევტულ 

მრეწველობაში პრეპარატების წარმოებისათვის არ დაიშვება საქონელმცოდნეობითი ანალიზის 

დასკვნის გარეშე. 

გარემოსა და მცენარეების დაბინძურების ცნობილმა პრობლემებმა დღის წესრიგში დააყენა 

სამკურნალო მცენარეების, მათი ნედლეულის და ზოგიერთი პრეპარატის გამოკვლევა 

რადიაციაზე, შხამ-ქიმიკატების, პესტიციდების, მძიმე მეტალების შემცველობაზე. 

აღნიშნულის შემოწმება ევალება და სათანადო მეთოდები აქვთ სანიტარული 

ზედამხედველობის ორგანოებს. 

თანამედროვე მედიცინის საშუალებათა კატალოგის მუდმივი ცვლილება-განახლების 

და შევსების მნიშვნელობა; 

სამკურნალოდ მცენარეს იყენებენ უძველესი დროიდან. ხალხური მედიცინის გამოცდილებამ 

და საგანძურის შესწავლამ  შემოგვინახა მცენარეები,  რომლებმაც  გაუძლეს დროის გამოცდას, 

დამკვიდრდნენ მედიცინაში და  ეფექტურები აღმოჩნდნენ. ხალხურ მედიცინაში 

სამკურნალწამლო მცენარეების გამოყენება ფიტოთერაპიის საფუძველია. 

ხალხურ და ტრადიციულ მედიცინაში მცენარე სამკურნალო საშუალებათა ძირითად წყაროს 

წარმოადგენს. მიჩნეულია, რომ მცენარეთა დაახლოებით 21 ათასი სახეობა (სოკოების 

ჩათვლით) მსოფლიოს სხვადასხვა ხალხის მიერ სამკურნალო მიზნით გამოიყენება. 

სამკურნალო მცენარეებისადმი ინტერესი არც ამჟამად განელებულა. ისინი ვერ შეცვალა 

სინთეზის გზით მიღებულმა ქიმიურმა პრეპარატებმა. ისმის კითხვა: რით არის გამოწვეული 

სამკურნალო მცენარეების ასეთი პოპულარობა? 
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ძირითადი უპირატესობა იმაში მდგომარეობს რომ მცენარეში არსებული ნივთიერებები 

წარმოიშობა ცოცხალ უჯრედში. მცენარის და ცხოველის ძირითადი სტრუქტურა უჯრედია. 

ორივეს უჯრედს აქვს არამარტო მსგავსი აგებულება, არამედ მათში მიმდინარეობს მსგავსი 

ბიოქიმიური პროცესებიც. გარდა ამისა, ცხოველებს არ შესწევთ უნარი ააგონ თავისი სხეული 

არაორგანული ნივთიერებებიდან, რისი უნარიც შესწევთ მცენარეებს. ამიტომ მათ სჭირდებათ 

ორგანული საკვები მცენარის სახით. სწორედ ეს მსგავსება და კავშირი განსაზღვრავს იმას, რომ 

სამკურნალო მცენარის ათვისება ადამიანის ორგანიზმისთვის უფრო ადვილი და ნაკლებად 

მავნებელია.  

ნიადაგში არსებული მიკრობების მონაწილეობით, მცირე ოდენობის მოლეკულური 

სუბსტანციები წარმოიქმნება, რომლებიც „ფულფატების“ სახელითაა ცნობილი. „ფულფატები“ 

მცენარის ფესვებით შეიწოვება და საბოლოოდ იგი მცენარის ღეროში ხვდება.  

მცენარეული საკვების ან წამლის სახით მიღების შემდეგ გასტროინტესტინალურ ტრაქტში 

შეწოვილი „ფულფატები“ სისხლის ნაკადით მთელს სხეულში ვრცელდება, იგი ორგანიზმის 

ინგრედიენტების ქიმიურ ენერგიას ელექტრულ იმპულსებად გარდაქმნის. ეს უკანასკნელი კი 

ზემოქმედებას ახდენს: ფერმენტებზე, კოფერმენტებზე, ჰორმონებზე და ახალ სასიცოცხლო 

მუხტს აძლევს მათ. ამავე გზით ხდება აგრეთვე დაზიანებული უჯრედების ბიოლოგიური 

მუხტის აღდგენაც. ყოველივე ეს კი საბოლოოდ ციტოლოგიურ (უჯრედულ) აქტივობას 

ამაღლებს და ორგანიზმში მეტაბოლური პროცესების გაძლიერებას უწყობს ხელს. 

სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის ბაზა; 

პერსპექტიული სამკურნალო მცენარეების ძიებისა და კვლევის მეთოდები; 

სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის ბაზის ფორმირება ხდება ველურად მოზარდი და 

კულტივირებული მცენარეების დამზადების საფუძველზე, ნაწილობრივ კი უცხო ფლორის 

სახეობების იმპორტით და მცენარეების ქსოვილების და უჯრედების კულტურით 

(ბიოტექნოლოგიური მეთოდი). ჩამოთვლილი გზებით შექმნილი ნედლეულის მოცულობა 

განსხვავებულია, რაც დამოკიდებულია ქვეყნის ბუნებრივი ფლორის სიმდიდრეზე, 

აგრომრეწველობის კომპლექსის განვითარებაზე, თვით ქვეყანაში არსებულ ტრადიციებზე. 

ნედლეულის ბაზის შექმნაში რომელიმე მეთოდით დამზადების უგულებელყოფამ და 

ჯეროვნად შეუფასებლობამ, შეიძლება დიდი ზიანი მიაყენოს სამკურნალო მცენარეების 

რაციონალურ ექსპლუატაციას და მცენარეული პრეპარატების წარმოებას. ამასთან ერთად 

გასათვალისწინებელია, რომ ბუნებრივად მოზარდი მცენარეებით სარგებლობას, ასევე 

კულტივირებას თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს. 

 

სურ.1.40 ველურად მოზარდი მცენარეები 
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ველურად მოზარდ მცენარეთა გამოყენებაში დადებითია ის, რომ დათესვისა და 

მოვლისგარეშე, ენერგიისა და ფინანსების დაუხარჯავად, მზამზარეულად შეიძლება აიღოთ 

მოსავალი _ დაამზადოთ თქვენთვის საჭირო ნედლეული. მაგრამ გარემოს არახელსაყრელი 

პირობების მოქმედებით შეიძლება მითითებულ ადგილსამყოფელზე აღარ დაგვხვდეს 

დასამზადებელი მცენარე, ყოველ წელს ამინდის ცვალებადობის მიხედვით შეიძლება 

შეიცვალოს თვით მცენარის ვეგეტაციის ფაზები და, აქედან გამომდინარე, შეგროვების 

ვადებიც ან დამზადებისას ხელი შეგიშალოთ ცუდმა ამინდმა. ხშირ შემთხვევაში 

დაბრკოლებებს ქმნის ტრანსპორტირების საკითხის მოუგვარებლობა, უგზოობა. დიდი 

სიძნელეებია ნედლეულის ადგილზევე გასუფთავება-პირველად გადამუშავებაში, შრობაში. 

სამკურნალო მცენარეთა ბუნებრივ რესურსებს დიდი ზიანი მიაყენა ზოგიერთი რეგიონის 

ეკოლოგიურმა დაბინძურებამ, მცენარეების ბარბაროსულმა დამზადებამ. ყოველივე ამის 

გათვალისწინებით, სამართლიანად თვლიან, რომ თანამედროვე ეტაპზე მცენარეთა 

კულტივირება არის ნედლეულის ბაზის გაფართოების, ბუნების, მისი ფლორის გადარჩენის 

უმთავრესი გზა. 

მცენარეთა მოშენებას ის უპირატესობა აქვს, რომ შედარებით მცირე ფართობზე კომპაქტურად 

განთავსებით, თანამედროვე აგრობიოლოგიური მეთოდების გამოყენებით, დროული და 

მიზანმიმართული მოვლით შეიძლება გაზარდოთ ნედლეულის ბიომასა, თანაც შერჩევით 

აამაღლოთ მცენარეში ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების რაოდენობა, სასურველი 

მიმართულებით წარმართოთ მედიცინისათვის მნიშვნელოვანი შენაერთის ბიოსინთეზი, 

ნედლეულის დამზადება-გადამუშავება აწარმოოთ მექანიზირებულად. ამასთან ერთად, 

მცენარეთა კულტივირებასაც აქვს გადაულახავი დაბრკოლებები: 

 სურ. 1.41 კულტივირებული მცენარეები  

შეუძლებელია ნებისმიერი მცენარის მოშენება მისი ზრდის გეოგრაფიულ-ეკოლოგიური 

პირობების და მცენარის ბიოლოგიის გაუთვალისწინებლად. დიდ როლს თამაშობს ნიადაგის, 

ტენიანობის, სითბოს, ზღვის დონიდან სიმაღლის, მოშენების ადგილის ექსპოზიცია და სხვ. 

მაჩვენებლები. მხედველობაშია მისაღები ამა თუ იმ სახეობის კულტივირების რენტაბელობა-

ხარჯები ნიადაგის ათვისება-კეთილმოწყობაზე, მცენარის მოშენება-გადამუშავებაზე, 

მუშახელზე და სხვ. უნდა მოხდეს კულტივირების ეკონომიკური დასაბუთება. საერთოდ კი, 

მცენარის კულტურაში გადატანას ის უპირატესობა აქვს, რომ შესაძლებელია უფრო 

კეთილხარისხოვანი ნედლეულის მიღება. აგროქიმიისა და აგროტექნიკის თანამედროვე 

მიღწევების გამოყენება, მცენარეული პრეპარატების წარმოების გაფართოების პარალელურად 

იზრდება მოთხოვნილება სამკურნალო მცენარეებსა და ნედლეულზე. აუცილებელია 

ველურად მოზარდ მცენარეთა დამზადების თანდათანობით შემცირება და პირიქით, 

სამრეწველო მასშტაბით კულტივირების გაფართოვება. 
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ნედლეულის დამზადებაში კულტივირებული მცენარეების წილის გაზრდით აქტუალური 

ხდება ბუნებრივი რესურსების დაზოგვა. 

 

სურ.1.42 სამრეწველო პლანტაცია  

ინტროდუქცია (ლათ. introductio- შემოტანა) ნიშნავს ველურად მოზარდი მცენარეების 

კულტურაში ათვისებას, როგორც თავის არეალის ფარგლებში, ისე არეალის გარეთ _ ახალ 

გარემოში, სადაც ეს სახეობა ველურად არ იზრდება. წარმატებით ინტროდუქციისათვის 

აუცილებელია რთული ბიოლოგიური პროცესების ცოდნა და პრაქტიკაში ათვისება: ესაა 

მცენარის ფილოგნეტიკური თავისებურებები, ახალ პირობებში ქიმიური შემცველობის 

ცვალებადობა, მცენარის ამტანიანობა და შეგუება, ეკოლოგიური პირობების ზეგავლენა და 

სხვ. უცხო მცენარეების კულტურაში ასათვისებლად საჭიროა ერთწლოვანი სახეობებისათვის 3-

4წ, მრავალწლოვნებისათვის 6-10 წელი და მეტიც. 

შავი ზღვის სანაპირო ზოლში (ქობულეთში) ვილარის ზონალური სადგური 1940 წელს 

ჩამოყალიბდა. აქ ზღვის დონიდან 6მ-ზე, ტენიან სუბტროპიკულ კლიმატში, 6 ჰა-ზე 

ათვისებული იყო რამდენიმე ათეული ძვირფასი სამკურნალო მცენარე. სხვადასხვა წლებში 

კულტურაში შემოიტანეს ჩაი, ევკალიპტის, ალოეს, წილადოვანი ძაღლყურძენას სახეობები, 

ნაცარქათამა, კათარანტუსი, პასიფლორა, ოლეანდრა, ქაფურის ხე, იაპონური დარიჩინი, 

კალანხოე, ლობელია, ალისფერი ფუტკარა, ფეხფოთოლა, ხავერდის ხე, სტეფანია, ხემაგარა, 

ნესვის ხე, პოლ-პალა. სასიცოცხლო ფორმა შეუცვალეს და ერთწლოვანი კულტურის სახით 

აითვისეს ქინაქინის ხე, თირკმლის ჩაი. 

ინტროდუქციის სინონიმად ხმარობენ აკლიმატიზაციას. ფაქტობრივად, აკლიმატიზაცია 

უფრო ხანგრძლივი პროცესია, როდესაც ხდება მცენარეების და ცხოველების სრული შეგუება 

ახალ საარსებო ან შეცვლილ პირობებთან. ისინი გაივლის განვითარების ყველა სტადიას და 

წარმოქმნის სიცოცხლისუნარიან შთამომავლობას. უფრო მეტიც, ორგანიზმის გარდაქმნის 

პროცესი იქამდეც მიდის, რომ ველურდება, იძენს დამოუკიდებლად გამრავლების უნარს და 

სხვ. ამის საუკეთესო მაგალითია საქართველოში ჩაის, ბროწეულის კულტურა. 

იმპორტი ნიშნავს სამკურნალო მცენარეების შემოტანას საზღვარგარეთიდან ჩვენს ბაზარზე 

რეალიზაციის მიზნით. საქართველოს დამოუკიდებლობის შემდეგ აუცილებელი შეიქმნა 

მედიცინისათვის მეტად საჭირო ისეთი ოფიცინალური სახეობების ნედლეულის კულტურაში 

ათვისება და იმპორტი, როგორიცაა ბეგქონდარა, სალბი, სინამაქი (ფოთლები); ჭვავის რქა; 

სელი (თესლი) და სხვ. 

ექსპორტი. სახელმწიფო ძლიერია, თუ ექსპორტი ჭარბობს იმპორტს. სამკურნალო 

მცენარეების და მათი ნედლეულის ექსპორტი შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ შიდა 
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ბაზრის მოთხოვნები კმაყოფილდება და საზღვარგარეთ მათი რეალიზაცია მომგებიანია. 

საქართველოში იზრდება ოფიცინალური 250 სახეობიდან _ 145. ეს დიდი სიმდიდრეა, მაგრამ 

მათი რესურსები საკმარისი არაა რეგულარული ექსპორტისათვის. აღნიშნული პრობლემა 

დიდ შესწავლას და ძალისხმევას საჭიროებს. აუცილებელია გაგრძელდეს ექსპორტისათვის 

პერსპექტიული სახეობების მარაგების ზუსტი აღრიცხვა, მცენარის რეპროდუქციის 

უნარიანობის პერიოდის შესწავლა, სამრეწველო პლანტაციების ან მეურნეობების სახით 

მოშენება და სხვა. 

სხვადასხვა წლებში საზღვარგარეთ იყიდებოდა ძირტკბილას ფესვები; ბალბას, ცაცხვის, 

ქერიფქლას, ღიღილოს ყვავილები; ასკილის, ანისულის, ქინძის, ცერეცოს, ჟოსტერის, ღვიას, 

მოცვის, კვლიავის ნაყოფები; ჭინჭრის, მწარე აბზინდას, სამყურას, ანწლის ფოთლები; მუხის 

ქერქი. 

ამჟამად, ლიცენზირების შემდეგ, ექსპორტის მიზნით შეიძლება დამზადდეს მოცვის, ასკილის, 

ქინძის, ფიჭვის ნაყოფები და თესლები; წყლის წიწაკას, ბოსტნის წალიკას, მატიტელას, 

ორკბილას, წიწმატურას, შვბალახას, თავშავას, შვიტას ბალახი; ენდროს, ღოლოს, შხამას 

ფესვები; ევკალიპტის, დაფნის, ჭინჭრის ფოთლები; ცაცხვის ყვავილები.  

       სურ.1.43  ბიოტექნოლოგიური მეთოდი 

მცენარეების უჯრედული და ქსოვილოვანი კულტურა, ბიოლოგიური მეცნიერების ახალი 

მიმართულებაა. იგი ემყარება უჯრედების უნარს, გამრავლდეს ხელოვნურ საკვებ ნიადაგზე. 

სამკურნალო მცენარეების სხვადასხვა ორგანოს იზოლირებული სეგმენტებიდან, სტერილურ 

პირობებში ინვიტრო, ზრდიან ქსოვილოვან კულტურას არადიფერენცირებული კალუსის მასის 

სახით. 

ბუნებაში კალუსის წარმოქმნა არის მცენარის რეაქცია გაღიზიანებაზე. ჭრილობის ადგილზე 

ჩნდება გამონაზარდი _ კალუსი. ხოლო ქსოვილოვანი კულტურის დროს მცენარეული ყველა 

უჯრედი გარდაიქმნება კალუსად. ამისათვის ფესვის, ღეროს, ნაყოფის, თესლის აღმონაცენის 

და სხვა ორგანოს ფრეგმენტებიდან იღებენ ექსპლანტანტებს და ათავსებენ საკვებ ნიადაგზე. 

პარენქიმული უჯრედები დიფერენცირდება, იწყებს დაყოფას და წარმოქმნის 

არაორგანიზებულ, გენეტიკურად თუ ფიზიოლოგიურად ერთგვაროვან ბიომასას, ე.წ. 

პირველად კალუსს. შემდგომი ზრდისათვის მას აცალკევებენ, ასეპტიკურ პირობებში 

გადააქვთ კვლავ აგარის, მაგრამ ახალ საკვებ ნიადაგზე და ამ პირობებში, პერიოდულად 

ცვლიან რა საკვებ ნიადაგს კალუსურ ქსოვილს, აჩერებენ ხანგრძლივად. აგარიზებული მყარი 

ნიადაგის ზედაპირზე, გაზრდის მეთოდის გარდა, არსებობს სუსპენზიურ-სითხოვანი 

მეთოდიც. საკვებ ნიადაგად შეიძლება გამოიყენონ სხვადასხვა გელის წარმომქმნელები 

(ბიოგელები, სილიკაგელი, პოლიაკრილამიდური გელები, პენოპოლიურეთანი და სხვ.). 

ბულიონში უმეტესად უმატებენ მაკრო - და მიკროელემენტებს, ვიტამინებს, ფიტოჰორმონებს. 



30 
 

 30 

ამრიგად, მცენარის ქსოვილებიდან მიღებული ბიომასა არის სამკურნალო მცენარეული 

ნედლეულის სრულიად ახალი სახეობა, რომელიც არჩევითად იგროვებს მეორეული 

ბიოსინთეზის პროდუქტებს: ალკალოიდებს, გლიკოზიდებს, სტეროიდულ შენაერთებს, 

ეთეროვან ზეთებს და, რაც მთავარია, მედიცინისათვის მეტად ძვირფას ფარმაკოლოგიურად 

აქტიურ ინდივიდებს. 

სურ.1.44 ხელოვნურ საკვებ ნიადაგზე   

აღნიშნული მეთოდის გამოყენებისას დადებითია ის, რომ შესაძლებელია ბიოტექნლოგიური 

პროცესის დაპროგრამება, მეტაბოლიტების და სუბსტანციების პროდუცირება და 

სტიმულირების მართვა. მიღებული პროდუქტი ეკოლოგიურად სუფთაა, არაა 

დაბინძურებული ჰერბიციდებით და პესტიციდებით.  

მეორე მხრივ აქვს სირთულეები, საჭიროებს ძვირადღირებულ აპარატურას, ფერმენტატორებს, 

ბიოტექნოლოგიურ დეფიციტურ რეაქტივებს, აუცილებელია  პირობების რეგულირება და 

სისტემატური კონტროლი. 

სურ.1.45 კულტურა მემბრანაზე   

 

ხალხური  მედიცინის   გამოცდილება   და   საგანძურის  შესწავლის  მეთოდები    და 

მნიშვნელობა; 

სამკურნალო მცენარეების გამოყენებას ისეთივე დიდი ხნის ისტორია აქვს, როგორც 

კაცობრიობას. ჯერ კიდევ პირველყოფილი ადამიანები საკვებად იყენებდნენ მცენარეთა 

ნაყოფებს, თესლებს, ფოთლებს. მრავალწლიანმა დაკვირვებებმა ადამიანებს საშუალება მისცა 

განესხვავებინათ მცენარეები ერთმანეთისგან მათი სამკურნალო თვისებების მიხედვით. 

მსოფლიოში არ არსებობს არც ერთი თემი, განვითარების რაც არ უნდა დაბალ საფეხურზე 

იდგეს, რომელმაც არ იცოდეს სამკურნალო მცენარეების გამოყენება. მცენარეთა სამკურნალო 

თვისებებს იცნობენ ცხოველებიც. მაგ. დაჭრილი ირემი საკვებად წითელ მიხაკს ხმარობს. 

ყავის აღმოჩენას კი, არაბული ლეგენდის მიხედვით, უკავშირებენ მწყემსს, რომელმაც 
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ყურადღება მიაქცია, რომ მწვანე ყავის მარცვლების ჭამის შემდეგ ცხვრები მშვენიერ ხასიათზე 

დგებოდნენ და მთელ ღამეს მხიარულობდნენ. 

პირველი   წერილობითი ცნობები სამკურნალო მცენარეების შესახებ ასირიაშია აღმოჩენილი. 

აქ ნაპოვნ თიხის ფილებზე მოცემულია არა მარტო მცენარეების აღწერა, არამედ ნაჩვენებია, 

თუ რომელი დაავადების   წინააღმდეგ გამოიყენება იგი. ასირიელებმა ცნობები სამკურნალო 

მცენარეების შესახებ მიიღეს შუმერებისა და ბაბილონებისაგან. ცნობილია, რომ ასირიის 

დედაქალაქ ნივეაში იყო სპეციალური ბაღი, სადაც აშენებდნენ სამკურნალო მცენარეებს.  

სამკურნალო მცენარეებს ფართოდ იყენებდნენ ძველი ეგვიპტელებიც. ჯერ კიდევ 4000 წლის 

წინათ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მათ შეადგინეს თანამედროვე ფარმაკოპეის მსგავსი 

ნაშრომები, სადაც აღწერილია ეგვიპტეში გამოყენებული სამკურნალო მცენარეები. ბევრი 

მათგანი ახლაც გვხვდება ჩვენს აფთიაქებში. ეგვიპტელები აწყობდნენ სპეციალურ 

ექსპედიციებს სხვა  ქვეყნებში სამკურნალო მცენარეების შემოსატანად. ცნობილია, რომ 1500 

წელს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე ამ მიზნით ექსპედიცია მოაწვეს პუტში (ახლანდელი სომალი) 

5 გემით. 

ცნობები სამკურნალო მცენარეების შესახებ გვხვდება ბერძნულ მითოლოგიაშიც. საინტერესოა 

ის ფაქტი, რომ ბერძნები თავის ცოდნას სამკურნალო მცენარეების დარგში უკავშირებენ 

კოლხიდას. ამ ლეგენდის მიხედვით კოლხიდაში არსებობდა სამკურნალო და შხამიანი 

მცენარეების ბაღი და მას მფარველობას უწევდა ქალღმერთი არტემიდა. ბერძნული 

მითოლოგიის მიხედვით სამკურნალო მცენარეებში კარგათ ერკვეოდა ღმერთი ასკლეპიუსი, 

რომლის ლათინური სახელი ესკულაპეა.  

ბერძნული მედიცინის მამამთავრად ითვლება ჰიპოკრატე. როგორც ირკვევა არსებობდა 

რამდენიმე ჰიპოკრატე, რომლებიც ერთ გვარს ეკუთვნოდნენ და თავის ცოდნას თაობებს 

გადასცემდნენ. ერთ-ერთი ჰიპოკრატე, რიგის მიხედვით მეორე, იყო ავტორი ცნობილი 

ნაშრომისა, რომელშიც თავმოყრილია ბერძნების მთელი ცოდნა მედიცინაში. ეს წიგნი ორი 

ათასი წლის განმავლობაში არაერთხელ დაბეჭდილა მსოფლიოს სხვა ქვეყანაში და ჯერაც არ 

დაუკარგავს თავისი მნიშვნელობა. წიგნში აღწერილია 230-ზე მეტი დასახელების მცენარე. 

ფარმაკოგნოზიის (მეცნიერება სამკურნალო მცენარეების და სამკურნალო ნედლეულის 

შესახებ) ფუძემდებლად მიჩნეულია ბერძენი სწავლული დიოსკორიდი (^ საუკუნე ჩვენი 

წელთაღრიცხვით) მან აღწერა ანტიკურ (ანტიკური-ლათინური სიტყვა tiquus ძველი) 

სამყაროში გამოყენებული ყველა სამკურნალო მცენარე და თავის ნაშრომს ამ მცენარეების 

სურათებიც დაურთო. 

ბერძნების მიღწევები შემდგომში გამოიყენეს რომაელებმა. პლინიუს უფროსმა შეადგინა 

მრავალტომიანი ენციკლოპედია საბუნებისმეტყველო მეცნიერების დარგში. მედიცინის 

საკითხებს, უპირველეს ყოვლისა კი სამკურნალო მცენარეებს დათმობილი აქცს 12 ტომი. 

რომაელ მედიკოსებს შორის ყველაზე დიდი სახელი მოიპოვა გალენმა, წარმოშობით ბერძენმა. 

მან პირველმა დაუდო სათავე ნაყენების,  გამონაწვლილის, გამონაცემის და ნახარშების 

გამოყენებას. გალენის ნაშრომები საუკუნოების განმავლობაში ითვლებოდა ევროპელი 

მედიკოსების სამაგიდო წიგნად. 

ბერძნების ცოდნას მედიცინის დარგში ეზიარა არამარტო ევროპა, არამედ აღმოსავლეთიც-

სირია და სპარსეთი. სპარსეთშიც არსებობდა უმაღლესი სამედიცინო სკოლა. ბერძნული 
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წიგნები ითარგმნებოდა არაბულ ენაზეც, მუშავდებოდა და ემატებოდა არებეთშიც არსებული 

ცოდნა ამ დარგში. არაბული სამედიცინო სკოლის წარმომადგენლებს შორის პირველ რიგში 

უნდა მოვიხსენიოთ აბუ-ალი  იბნ-სინა, წარმოშობით ტაჯიკი. ევროპაში მას იცნობდნენ 

როგორც ავიცენას. მისი ნაშრომი - „საექიმო მეცნიერების კანონი“ დიდი პოპულარობით 

სარგებლობდა არამარტო არაბეთში, არამედ ევროპაშიც. მან თავის ნაშრომში აღწერა 100-მდე 

სამკურნალო მცენარე და მიუთითა მათი გამოყენების საშუალებები. ესპანელმა არაბმა, იბნ-

ბაითარმა აღწერა 1400 სამკურნალო მცენარე და კიდევ უფრო შეავსო ცოდნა სამკურნალო 

მცენარეების შესახებ. არაბულ ქვეყნებში, აკადემიური თხზულებების გარდა, რომლებიც 

სპეციალისტებისთვის იწერებოდა, გამოდიოდა უფრო შემოკლებული თხზულებები 

სამკურნალო მცენარეების შესახებ, რომელთაც საერთო სახელი „კარაბადინი“ ეწოდებოდა. 

განვითარების საკუთარი საფეხური განვლო ინდურმა მედიცინამაც. პირველი ინდური 

ოფიციალური წყაროები, რომლებშიც აღწერილია სამკურნალო მცენარეები განეკუთვნება 

პირველ საუკუნეებს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე. ეს არის „აიურ  ვედა“ - მეცნიერება სიცოცხლის 

შესახებ. ცნობილმა ინდოელმა ექიმებმა ჩარკამ (ჩვენი წელთაღრიცხვის ̂  საუკუნე), სუჩრუტამ 

და ვაგბეტამ (ჩ.წ.ა. &ll-&lll ს) კიდევ უფრო გაამდიდრეს „აიურ-ვედა“. მათ ნაშრომებში 

მოცემულია ინდოეთის მდიდარი ფლორა-1000-მდე სამკურნალო მცენარე. ინდურ 

მედიცინასთან არის დაკავშირებული ტიბეტის მედიცინაც. ინდურმა მედიცინამ შეაღწია 

ტიბეტის მედიცინაში და ღრმა ცვლილებები განიცადა. 

ჩინური მედიცინა, ისევე როგორც ინდური, თვითმყოფადია. მისი ფესვები იწყება მესამე 

ათასწლეულში ჩ.წ.აღ-მდე. ჩინური მედიცინის წარმოშობას უკავშირებენ თავად შენ ნუნიას, 

რომელიც იყენებდა 230 სახეობის სამკურნალო და შხამიან მცენარეს და ერკვეოდა როგორც  

ცხოველური წარმოშობის სამკურნალო ნივთიერებებში,  ასევე სამკურნალო მინერალებშიც. 

პირველი ჩინური წიგნი მცენარეების შესახებ თარიღდება 2600 წლით ჩ.წ.ა. მასში აღწერილია 

900 სახეობის სამკურნალო მცენარე და დაწვრილებით არის მოცემული ცნობები მათი 

გამოყენების სფეროების შესახებ. 

ქართული ეროვნული მედიცინა იმდენივე ხნისაა, რამდენისაც ის უძველესი თითქოსდა 

ფესვებით უსასრულობაში წასული კულტურა, რომელსაც საერთო ქართული ჰქვია.  

ძველი შუმერული და ხეთურ-სუბარული სამუაროდან ჩვენამდე მითოლოგიით მოღწეული 

სამედიცინო ხასიათის ფრაგმენტები საოცარ ანალოგებს ქმნის დღევანდელ ქართულ 

სამედიცინო ფოლკლორთან, ხოლო აქადური (ბაბილონურ-ასირიული) სამედიცინო-

ბიოლოგიური ტერმინოლოგია დამაფიქრებელ ქართულ ჟღერადობას ამჟღავნებს. 

უძველესი ხანიდან მოყოლებული, კოლხთა მეფის, აიეტის ქალიშვილის, მედეას სახელი 

პირველობს, როგორც კი საუბარი ქართულ და თუნდაც მსოფლიო მედიცინას შეეხება. „Cura 

Mediana“ -ს სახელით ცნობილმა მისმა ხელოვნებამ მრავალი მითი და ლეგენდა შექმნა.  

კოლხეთის მეფის აიეტის ცოლის ჰეკატესა და მისი ქალიშვილის მედეას სახელთანაა 

დაკავშირებული მითითება „სისხლის გადასხმისა“ და „გაახალგაზრდავების“ შესახებ. 

მედიცინის ისტორიის მკვლევართათვის ცნობილია, რომ კოლხეთის დაბლობზე გაშენებული 

ყოფილა „ჰეკატეს ბაღი“ (ძვ.წ. 650წ),  რომელშიც 40-ზე მეტი სამკურნალო მცენარე მოჰყავდათ. 

ნიშანდობლივია, რომ მსოფლიო მედიცინის ისტორიის პირველსავე ტომში პირველი 

ქვესათაური „უძველესი კოლხური მედიცინით“ იწყება. 
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როგორც დიოდორ სიცილიელი აღნიშნავს, კოლხეთის მეფის მეუღლე, მედეას დედა ჰეკატე 

ცნობილი იყო თავისი საექიმო საქმიანობით. მან შეიძინა ღრმა ცოდნა შხამების შედგენაში. 

თვითონ აღმოაჩინა ბაია (aconitum), გამოსცადა შხამების მოქმედება. მედეას მამიდა ცირცეაც 

მეტად სახელგანთქმული იყო თავისი ექიმობით. 

ცხადია მედეამ დედისა და მამიდისგან ისწავლა შხამების მომზადების წესები. ყოველივე ამას 

იყენებდა, რათა გადაერჩინა სიკვდილისგან ადამიანები და თვით უცხოელიც კი. მას 

მსოფლიო მედიცინის ისტორიაში გამორჩეული ადგილი უჭირავს. მედიცინაში,  მე-18- 

საუკუნის დასაწყისში,  მაიერ შტაინეგისა და ზედჰოფის, გერმანელი ექიმის და ბოტანიკოსის  

კურტ შპრენგელის შრომებში „Cura Mediana“ მსოფლიო სამედიცინო აზროვნების ერთ-ერთ 

საფუძვლადაა მიჩნეული, რაც მედეასეულ მკურნალობას ნიშნავს. ძნელია ჰიპოთეზა დაარქვა 

იმ მოსაზრებას, რომ „მედიცინა“ მედეასგან წარმოიშვა. სამედიცინო ტერმინთა უმრავლესობა 

ხომ სწორედ ამ  მითოლოგიური გზითაა მიღებული. მედეა კი სიცოცხლეშივე ქალღმერთად 

იყო აღიარებული. 

ქართული ქრისტიანული მწერლობის ჩვენამდე მოღწეული პირველივე ძეგლი-იაკობ ხუცესის 

გენიალური „წამებაი წმინდისა შუშანიკისა“ (&ს) გვაოცებს საექიმო დარში განსწავლულობით. 

შუა საუკუნეების უმაღლეს სასწავლებლებში მედიცინა „ტრივიუმში“-აუცილებელ 

დისციპლინათა შორის ისწავლებოდა. მედიცინის ასე ფართოდ სწავლება ძალიან მაღლა 

სწევდა ერის ელიტარული ნაწილის საექიმო-ბიოლოგიურ ცოდნას, ხალხში ნერგავდა 

კლასიკური მედიცინის მიღწევებს. შესაბამისად კლასიკური მედიცინა ხარბად ისრუტავდა 

ხალხის მიერ უძველესი დროიდან სათუთად შემონახულ, მრავალ გამოცდაგამოტარებულ, 

ანდა სულაც გენეტიკურად ძვირფას და ახლობელ საექიმო სიბრძნეს. 

ხანძთის სავანეში, იშხანში, შატბერთში ითარგმანა გრიგოლ ნოსელის „კაცისა შესაქმე“-

ბიოლოგიური აზროვნების შესანიშნავი ძეგლი. 

&^ საუკუნეში საქართველოს მოევლინა ცამეტი ასირიელი მამაც. დავით გარეჯელის, შიო 

მღვიმელის, იოსებ ალავერდელის, ანტონ მარტყოფელის შესახებ ცნობებში აღწერილია მათი 

საექიმო მოღვაწეობაც. ეს არც არის გასაკვირი. წმინდა ცამეტ ასირიელ მამას წინ უდიდესი 

მაგალითი ედო: მაცხოვარი იესო ქრისტე თავის სასწაულმოქმედ ძალას ხომ უმეტესად 

მკვდრის აღდგინებით, დავრდომილის განკურნებით ავლენდა. თვით უფალიც სულის 

სიმრთელესთან ერთად  სხეულის სიმრთელესაც მსახურებდა. 

^X ს-ის ცივილეზებულ მსოფლიოში ლეგენდად დადიოდა ხმა სასულიერო მოღვაწის 

ილარიონ ქართველის,  ამ „უვერცხლო“ (უსასყიდლო) მკურნალის შესახებ. გარდაცვალების 

შემდეგ იმპერატორ ბასილი ^-ის ბრძანებით აღუწერიათ მისი ცხოვრება, ხოლო X^^ ს-ში 

აღმაშენებლის ბრძანებით უთარგმნიათ.  

სამონასტრო მედიცინის მძლავრი კერა იყო პეტრიწის ქართველთა მონასტერში, რომელიც 1083 

წელს ბიზანტიაში დაარსდა. აქ იოანე პეტრიწმა ბერძნულიდან თარგმნა ნემესითის ემესელის 

„ბუნებასათვის კაცისა“. ქართულ მონასტრებში გახსნილ ოთახებს, სადაც  წამლებს 

ამზადებდნენ  მწვანე  დუქნებს უწოდებდნენ. 

ვარძიის კომპლექსში, ციხე-ქალაქში ყურადრებას იქცევს  &^ სართულზე ნიშიანი ოთახი,   

კლდეში გამოკვეთილი 265 თახჩა, რომელიც სამკურნალო მცენარეების შესანახად 

გამოიყენებოდა. სპეციალისტთა მოსაზრებით ეს აფთიაქია, რომელიც   X^^-ე საუკუნითაა 
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დათარიღებული. ჯერ კიდევ ანტიკურ ხანაში ბერძენი და რომაელი კლასიკოსები: 

დიოსკორიდე, ჰორაციუსი, პლინიუსი, ქსენოფონტე, სტრაბონი მიუთითებდნენ 

საქართველოში გავრცელებულ სამკურნალო მცენარეებზე, მათ მოქმედებაზე, დამზადების 

ტექნოლოგიაზე. ჩვ.წ. აღ. - მდე (X^^-X^^^ ს-ში) კოლხეთი და იბერია ცნობილი იყო როგორც 

უნიკალური სამკურნალო საშუალებების მცოდნე მხარე. 

საქართველოში ხალხური მედიცინის განვითარების უდიდესი წარსულის მაჩვენებელია 

ძველი ქართული სამედიცინო წერილობითი წყაროები: ქანანელის  „უსწორო კარაბადინი“ (X^ 

ს), ხოჯა-ყოფილის „წიგნი სააქიმო“ (X^^ ს), ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის „სამკურნალო 

წიგნი-კარაბადინი“ (X& ს), დავით ბაგრატიონის „იადიგარ-დაუდი“ (X& ს). 

მრავალი ავტორის  (ე.თიმონი; ი.პილორინი; მ.სააკაშვილი; კ.ერისთავი; მ.შენგელია; 

რ.შენგელია) მიერ გამოთქმულ იქნა დასაბუთებული მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ ყვავილის 

აცრის მეთოდი ინგლისელ მეცნიერს ისააკ ჯენერს და სხვებს კონსტანტინოპოლში ქართველი 

სახალხო მკურნალებისგან აქვთ შესწავლილი. 

ბ-ნი ვასილ ჩაჩანიძე, ვატიკანში შეხვედრია ქართველ კათოლიკე მოძღვარს მიხეილ 

თარხნიშვილს, ცნობილ ფოლოლოგს და ისტორიკოსს, ქართველოლოგს, ბიბლიოგრაფს. 

თარხნიშვილს რომში შეუძენია სამონასტრო შენობა და იქ მოუთავსებია ქართული 

კათოლიკური მონასტრის ძვირფასი ნივთები, დოკუმენტები, მასალები, თვითონ კი ამ 

მონასტრის რექტორად დანიშნეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს იგი მონასტრიდან გამოაძევეს, 

შენობა კი ვინმე იტალიელმა ფარმაცევტმა იქირავა. მას ეს შემთხვევით არ გაუკეთებია, 

მოხერხებულ პროვიზორს შორს გამიზნული გეგმები ჰქონდა.  

აი რა უამბო მ. თარხნიშვილმა ვ. ჩაჩანიძეს: „როდესაც იტალიელი ხალხის საამაყო გმირი 

გარიბალდი მძიმედ დაიჭრა ფეხში, იტალიელმა დოსტაქრებმა ვერ შეძლეს მისი განკურნება, 

უკვე ფიქრობდნენ, რომ მისთვის ფეხი მოეკვეთათ, ამ დროს ერთ იტალიელს მოაგონდა 

უებარი მალამოებით  ცნობილი ქართველი მკურნალი თურმანიძე. მაშინვე გამოითხოვეს იგი 

საქართველოდან თავისი წამლებითურთ. მკურნალს ავადმყოფი მძიმე მდგომარეობაში 

დახვდა. ფეხი ლპობამდე იყო მისული. იგი შეუდგა მკურნალობას ქართული წამლებით. ცოტა 

ხანში გარიბალი მთლად განიკურნა. მოსაკვეთი ფეხი გაცოცხლდა. 

განკურნებულმა და ქართველი ექიმისაგან დიდად დავალებულმა გარიბალდიმ მკურნალი 

ხალხს წარუდგინა. ტრიალ მინდორზე გაუშვა უბელო ცხენი, გამოუდგა, დაეწია, მოახტა და 

კვლავ ამხედრებულმა ხალხს ჩამოუარა. ამით ყველას აჩვენა, რომ ფეხი სრულიად 

განკურნებულია. მკურნალი ხელში აიტაცეს და ისე ჩამოატარეს ხალხის წინ. ამ დროიდან 

იტალიელ ხალხში არის რწმენა, რომ ქართული წამალი სასწაულებრივია, ქართველი 

მკურნალი სასწაულმოქმედი. ამიტომ მათში დარჩა ტრადიცია, თუ ქართველ ექიმს 

შეხვდებოდნენ, სამოსლის კალთას აუკრეფდნენ და ზედ ეამბორებოდნენ. ღარიბმა 

იტალიელმა ფარმაცევტმა იცოდა ქართული მალამოს სასწაულებრიობის ამბავი, იქირავა 

ქართული მონასტერი და ხმა დაარხია, თითქოს იქ ქართული რეცეპტით მზადდებოდა წამალი. 

ამით მან დიდძალი მუშტარი მოიზიდა და მალეც გამდიდრდა.“  

იტალიის არქივებში დაცული &^-&^^ ს-თა ტრაქტატების მიხედვით, შორეულ წარსულში 

საქართველოდან უცხოეთში ბლომად გაჰქონდათ სამკურნალო საშუალებები, წამლის 

ნედლეული, სხვადასხვა ბალახი, ყვავილი, მცენარის ფესვები, თესლები და სხვა. 
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ცნობილი მამულიშვილის მიხეილ თარხნიშვილის ეს ნაამბობი ჩვენი ეროვნული მედიცინის, 

დიდი, სახელოვანი ტრადიციების, მისი უსაზღვრო პოტენციალის კიდევ ერთი 

დადასტურებაა. 

 

ახალი  სამკურნალო მცენარეების კვლევის (გამოვლენის) გზები და მეთოდები. 

ფლორა, როგორც სამკურნალო ნედლეულის მიღების წყარო. 

სპეციალისტების დათვლით ჩვენს პლანეტაზე დაახლოებით 300 ათასი სახეობის 

ყვავილოვანი მცენარეა. მხოლოდ ევრაზიაში არა ნაკლებ 75 ათასი, რუსეთის ტერიტორიაზე 17 

ათასზე მეტი. ძალიან მდიდარი ფლორა აქვს შუა აზიას, 7 ათასამდე, ხოლო კავკასია 6 

ათასამდე სამკურნალო მცენარეს ითვლის. 

გამოკვლევებში რომლებსაც მეცნიერი-ფარმაკოგნოზისტები ატარებენ ახალი, უცნობი 

სამკურნალო მცენარეების აღმოჩენისთვის, კვლევისთვის არსებობს სამი ძირითადი მეთოდი: 

პირველი  მეთოდი_სახალხო მედიცინის გამოცდილების შესწავლა და გამოყენება. 

ა) სპეციალური ექსპედიციების ჩატარება, მოსახლეობის გამოკითხვა, ადგილობრივი 

მცენარეების გაცნობა, ნიმუშების აღება. 

ბ) საკორესპოდენტო ქსელის ორგანიზაცია. როდესაც მცენარის პირველადი 

ფარმაკოლოგიური გამოკვლევა დაემთხვევა სახალხო მედიცინის წარმომადგენლის 

ინფორმაციას, მხოლოდ ამის შემდეგ ატარებენ საკვლევი მცენარის ფიტოქიმიურ, 

ტექნოლოგიურ და ბოლოს კლინიკურ გამოკვლევებს. 

მეორე  მეთოდი _მცენარეთა გაცრის მეთოდი.  ამ მეთოდში იგულისხმება კვლევა სკრინინგი 

საველე პირობებში;  მცენარეთა მასიური ქიმიური გამოკვლევა, ნივთიერებათა გარკვეული 

ჯგუფის შემცველობაზე. შერჩევის გარეშე ხდება საკვლევი რაიონის თუ ადგილის ყველა 

სახეობის მცენარეების შეგროვება. მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება „ანალიტიკური საცრის“ 

მეშვეობით „გაცრა“ სამკურნალო მცენარეების ბალასტისგან და ახალი, პერსპექტიული 

მცენარეების მიღება-აღმოჩენა; ალკალოიდების, საგულე გლიკოზიდების, საპონინების, 

ეთეროვანი ზეთების შემცველობით და მათი ფარმაკოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებებად 

დაჯგუფება.  

„საცრის“ მეთოდი ადრეულ წლებში გამოიყენებოდა და ერთ დროს იყო ძალიან პოპულარული 

სამკურნალო მცენარეების კვლევის საქმეში. მინდორში მიემგზავრებოდა მრავალრიცხოვანი 

ექსპედიცია. მინდვრის ანალიზის ჩასატარებლად შემუშავებული იყო ნივთიერების 

რაოდენობრივი განსაზღვრის გამარტივებული მეთოდი „ჯვრების“ რაოდენობის მიხედვით. 

„საცრის“ მეთოდმა სამკურნალო მცენარეების შესწავლის გარკვეულ ეტაპზე შეასრულა თავისი 

დადებითი როლი, თუმცა ეს მეთოდი აღმოჩენილ იქნა, როგორც შრომატევადი, 

ძვირადღირებული და ბოლოს აღარ გამოიყენებოდა, რადგან იშვიათად ხდებოდა მიზნის 

მიღწევა. 

მესამე მეთოდი _ მცენარეების მონათესავე სახეობების კვლევის მეთოდი;  გულისხმობს 

ახალი სამკურნალო ნედლეულის ძიებას ფილოგენეტიკური ნათესაობის პრინციპით. 

ცნობილია, რომ ბოტანიკურად მსგავს მცენარეებს აქვთ ქიმიურად მსგავსი ქიმიური 

შემადგენლობა და აქედან გამომდინარე შეუძლიათ გამოამჟღავნონ მსგავსი 
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ფარმაკოლოგიური თვისებები. მცენარეული უჯრედები როგორც წესი ისეთი ნივთიერებების 

დაგროვებას ახდენენ რომელთა ქიმიური სინთეზი არ არის განხორციელებული, თუმცა ამ 

ქიმიურ ნივთიერებებს სამედიცინო თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელობა ენიჭებათ 

სამკურნალო პრეპარეტების წარმოების საქმეში. ფილოგენეტიკური პრინციპით 

ხელმძღვანელობის დროს, თავდაპირველად საჭიროა იმ სახეობების შესწავლა, რომლებიც 

მსგავსია ამ სახეობების და რომლებსაც უკვე მინიჭებული აქვთ,  ოფიციალური სამკურნალო 

მცენარის ხარისხი_სტატუსი.  სწორედ ფილოგენეზიის მეთოდით ხდება ეკოლოგიურ-

ბიოქიმიური მაჩვენებლების გათვალისწინებით ახალი მცენარეების კვლევა, მათი „ბუნების“ 

გადაკეთება და კულტურაში თავმოყრა როგორც სამამულო ასავე უცხო ქვეყნების ფლორის. 

სამკურნალო მცენარეების ძიების და გამოვლენის საბოლოო მიზანია კატალოგის განახლება-

შევსება. 

 

სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის მავნებლები და მათთან ბრძოლა; 

სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის არასასურველ პირობებში და 

ტრანსპორტირებისას სხვადასხვა მავნებლებით ნედლეულის დაზიანების საშიშროება; 

სამკურნალო მცენარეული ნედლეული არასასურველ პირობებში შენახვისა და 

ტრანპორტირებისას შეიძლება დაზიანდეს სხვადასხვა მავნებლებით. ის უჩნდება წვნიან 

ნაყოფებს, თესლებს და სხვა ნედლეულს, რომლებიც მდიდარია პოლისაქარიდებით – 

სახამებლით, ინულინით ან ცხიმოვანი ზეთით. ბეღლის მავნებლები აუარესებენ ნედლეულის 

ხარისხს, აზიანებენ შესაფუთ მასალას, თვით საწყობს და სატრანსპორტო საშუალებებს. ასეთ 

მავნებლებს ეკუთვნის ტკიპა, ჩრჩილი, კილი, ჭუპრი, მღრნელები და სხვ.  

მავნებლების შემცველობაზე გამოკვლევებს ატარებენ ნედლეულის მიღებისთანავე, შემდეგ 

შენახვისას – ყოველწლიურად. ნედლეულს ამოწმებენ გარეგანი დათვალიერებით 

შეუიარაღებელი თვალით ან ლუპით (5-10X). მავნებლებთან ბრძოლის საშუალებებია: 

პროფილაქტიკური და გამანადგურებელი.  

სურ.4.9 მავნებლების შემცველობაზე კვლევა               

პირველს ეკუთვნის ნედლეულის შენახვა სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების დაცვით, 

შესაფუთი მასალის და აპარატურის სისუფთავეზე კონტროლი, გამანადგურებელს კი - 

ფიზიკო-მექანიკური და ქიმიური საშუალებებით დეზინსექცია.  

მავნებლების საწინააღმდეგო საშუალებად არ უნდა გამოიყენებოდეს შხამები და პესტიციდები. 

მავნებლების კონტროლი უნდა მოხდეს მექანიკურად – დახურული კარების დახმარებით, 

ბადეებით, კირის ზოლებით და ა.შ. ყოველგვარი მავნებლების საწინააღმდეგო საშუალებების 

გატარება უნდა იყოს დოკუმენტირებული. ერიდებიან რა ნედლეულის დასხივებას და 
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დეზინფექციას, ამჟამად ბევრ ქვეყანაში მიმართავენ მავნებლებთან ბრძოლის გაყინვის ხერხს. 

ამისათვის ჰაერმშრალ ნედლეულს აჩერებენ -30
0
С - ზე 3-4 დღის განმავლობაში, ნედლეული 

იყინება და იხოცება მასში არსებული მწერები. გასათვალისწინებელია, რომ სველი მცენარის 

გაყინვა დაუშვებელია, რადგან იგი შეიცავს 60-85% წყალს და გაყინვისას უჯრედების 

სტრუქტურა ირღვევა.  

დაბინძურებული ნედლეულის გადამუშავების შემდეგ იგი შეიძლება გამოყენებულ იქნას. I 

ხარისხის დაბინძურების შემთხვევაში მედიცინაში. II და III ხარისხის დროს კი შესაძლებელია 

მისგან მიიღონ ჯამური და ინდივიდუალური შენაერთები ან ნედლეულს ანადგურებენ.  

ნედლეულის ნამდვილობას, დაწვრილმანებისა და მინარევების შემცველობას საზღვრავენ 

საანალიზო სინჯში, ნედლეულის სინჯს ათავსებენ სათანადო ნორმატიულ-ტექნიკურ 

დოკუმენტაციაში მითითებულ საცერში და ცრიან ფრთხილად, განსაზღვრული, ბრუნვითი 

მოძრაობებით, რათა ნედლეული უფრო მეტად არ დაწვრილმანდეს. დაწვრილმანებული 

ნაწილების გაცრა დამთავრებულად ითვლება, თუ ერთწუთიანი დამატებითი გაცრის შემდეგ 

გაცრილი ნედლეული საცერში დარჩენილი ნედლეულის ერთ პროცენტზე ნაკლებს შეადგენს. 

მთლიანი ნედლეულის გაცრილ ნაწილაკებს წონიან და მათ პროცენტულ შემცველობას 

ანგარიშობენ საანალიზო სინჯის მასასთან მიმართებით.  

დაჭრილი, დაქუცმაცებული, ფხვნილადქცეული ნედლეულის გასაცრელად იღებენ ორ საცერს. 

ნედლეულის სინჯს ათავსებენ ზედა საცერზე და ცრიან. შემდეგ ცალკ-ცალკე წონიან ზედა 

საცერზე დარჩენილ და ქვედა საცერში გაცრილ ნედლეულს და ანგარიშობენ ზედა საცერში 

დარჩენილ და ქვედა საცერში გაცრილი ნაწილაკების პროცენტულ შემცველობას საანალიზო 

მასასთან მიმართებით. თუ საანალიზო სინჯის მასა 100 გ-ზე მეტია, აწონვას აწარმოებენ 

ცდომილებით 0,1 გ, ხოლო თუ საანალიზო სინჯის მასა 100 გ და ნაკლებია, ცდომილებით 0,05 

გ.  

დაქუცმაცებული ნაწილაკების შემცველობის დასაშვები ნორმა ნედლეულის ყოველი 

სახისათვის მითითებულია შესაბამის ნორმატიულ-ტექნიკურ დოკუმენტაციაში.  

ყველა სახის ნედლეული ინახება ცალკე მითითებით, რა ნედლეულია და როდის დამზადდა. 

ბეღლის მავნებლებით სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის დაბინძურების დონის 

განსაზღვრა; 

ბეღლის მავნებლების არსებობაზე გამოკვლევებს აუცილებლად აწარმოებენ სამკურნალო 

მცენარეული ნედლეულის მიღების დროს, აგრეთვე, შენახვის შემთხვევაში ყოველწლიურად.  

ცოცხალი და მკვდარი მავნებლების შემცველობაზე ნედლეულს იკვლევენ გარეგანი 

დათვალიერებით, ასევე დაწვრილმანებისა და მინარევების შემცველობის განსაზღვრის დროს, 

შეუიარაღებელი თვალით ან ლუპის (5-10 X) მეშვეობით. ამასთან, ყურადღებას აქცევენ 

ბეღლის მავნებლებით ნედლეულის დაზიანებული ნაწილების არსებობას. ნედლეულის 

გარდა, გულდასმით ათვალიერებენ საფუთავი მასალის ნაკერებს, ნაკეცებს, ყუთის ხვრელებს. 

ნედლეულში ბეღლის მავნებლების აღმოჩენის შემთხვევაში, დაბინძურების ხარისხს 

საზღვრავენ სპეციალურად გამოყოფილი საანალიზო სინჯის გამოყენებით.  

ნედლეულის საანალიზო სინჯს ცრიან 0,5 მმ ზომის ნასვრეტებიან საცერში. საცერში გაცრილ 

ნედლეულში ამოწმებენ ტკიპების არსებობას; საცერზე დარჩენილ ნედლეულში - ჩრჩილს, 
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მარცვლეულის  რწილებს, მათ ლარვებს და სხვა ცოცხალ ან მკვდარ მავნებლებს. ტკიპებს 

ითვლიან ლუპის მეშვეობით, ჩრჩილს, მის ლარვებს, ჭუპრებს და სხვა მავნებლებს - 

შეუიარაღებელი თვალით ან ლუპით. 

    სურ. 4.10 მავნებლები ნედლეულში 

აღმოჩენილი მავნებლების და მათი ლარვების რაოდენობას ანგარიშობენ 1 კგ ნედლეულზე და 

ამით ადგენენ მის დაბინძურების ხარისხს. ნედლეულის დაბინძურება მიეკუთვნება I 

ხარისხს, თუ 1 კგ ნედლეულში არაუმეტეს 20 ტკიპაა [ფქვილის ტკიპა (Tyroglyphus farinae L.), 

ბეწვიანი ტკიპა (Glyciphagus destructor Schrank.), მტაცებელი ტკიპა (Cheyletus eruditus Schrank.), 

ჩირის ტკიპა (Carpoglyphus lactis L.) და სხვ.]; II ხარისხს - თუ 20 ტკიპაზე მეტია, რომლებიც 

თავისუფლად მოძრაობენ ნედლეულის ზედაპირზე და არ ქმნიან ფართო მასას; III ხარისხს _ 

თუ ტკიპები ბევრია, რომლებიც ქმნიან ერთიან ქეჩისებრ მასას და მათი მოძრაობა 

გაძნელებულია.  

ნედლეულის დაბინძურება I ხარისხს მიეკუთვნება, თუ 1 კგ ნედლეულში ბეღლის ჩრჩილი 

(Tinea granella L.) და მისი ლარვები, აგრეთვე პურის რკილი (Sidotrepa panicea L.) და სხვა 

მავნებლები არაუმეტეს 5-ია; II ხარისხს _ 6 - 10 მავნებლის არსებობის შემთხვევაში; III 

ხარისხს, თუ 10 მავნებელზე მეტია.  

სამკურნალო მცენარეულ ნედლეულში ბეღლის მავნებლების აღმოჩენისას მას უტარდება 

დეზინსენქცია, რის შემდეგაც ნედლეულს გაცრიან 0,5 მმ ზომის ნასვრეტებიან საცერში 

(ტკიპებით დაბინძურებისას) ან 3 მმ დიამეტრის ნასვრეტებიან საცერში (სხვა მავნებლებით 

დაბინძურებისას).  

გადამუშავების შემდეგ ნედლეულს იყენებენ დაბინძურების ხარისხზე დამოკიდებულების 

მიხედვით. I ხარისხის დაბინძურების შემთხვევაში ნედლეული შეიძლება დაშვებულ იქნას 

მედიცინაში გამოყენებისათვის, II ხარისხის და განსაკუთრებულ შემთხვევებში, III ხარისხის 

დაბინძურების დროს ნედლეული შეიძლება გადამუშავდეს. 

სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის დაცვისა და  რაციონალური ექსპლუატაციის  

პრინციპები; 

დღეს გამოყენებული და მომავალში გამოსაყენებელი მცენარეები სწორი ექსპლუატაციის 

შემთხვევაში აღდგენადი კატეგორიის რესურსს წარმოადგენს. უფრო ხშირად მცენარეულ 

რესურსს ყოფენ ბუნებრივი ფლორისა და კულტურულ მცენარეთა კატეგორიებად. თავისი 

მოცულობითა და მნიშვნელობით ისინი არსებითად განსხვავდებიან. ბუნებრივი ფლორის 

რესურსი შეზღუდულია და  სპეციალისტების გამოთვლით  მხოლოდ 10 მილიონი ადამიანის 

გამოკვება შეუძლია. ველური მცენარეები განსაკუთრებით ფართოდ გამოიყენება როგორც 

სამკურნალო საშუალება, ტექნიკური მიზნით და სამეურნეო საქმიანობისთვის. 
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რესურსთმცოდნეობა ფარმაკოგნოზიის  დარგია, რომელიც შეისწავლის ველურად მოზარდი 

მცენარეების: მარაგებს, მარაგების განლაგებას და დამზადების რაიონებს. 

ინტროდუქცია, მცენარეთა კულტურაში შეყვანა და ამით დამატებითი მცენარეული 

რესურსების შექმნა ადამიანთა უძველესი ცივილიზაციებიდან დაიწყო. თანამედროვე 

ადამიანისა და ცივილიზაციის არსებობა შეუძლებელია კულტურულ მცენარეთა გამოყენების 

გარეშე. მათი დაახლოებით 1500 სახეობიდან უმრავლესობა ფარულთესლოვან მცენარეებს 

მიეკუთვნება. მათ შორის უპირატესად მარცვლეულია (ხორბალი, ბრინჯი, სიმინდი, ჭვავი, 

ქერი, სორგო, ღომი, შვრია). ბამბა, სელი, კანაფი, ჯუთი, რამი და სხვა ბოჭკოვანი მცენარეები 

ადამიანს უზრუნველყოფს ტანსაცმლითა და ტექნიკური ქსოვილებით. ტყე იძლევა ძვირფას 

საშენ მასალას, მცენრეული წარმოშობის ტორფი და ქვანახშირი — საწვავს. დღემდე არ 

დაუკარგავს ეკონომიკური მნიშვნელობა მცენარეულ ბუნებრივ  კაუჩუკს.  ფისები,  

ეთერზეთები, საღებავები და სხვა მცენარეული პროდუქტები მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს 

ადამიანის საქმიანობაში. ფასდაუდებელია მცენარეული ვიტამინები და სამკურნალო 

პრეპარატები. მცენარეული საფარი არა მარტო გვაწვდის ორგანულ ნაერთებს და ჟანგბადს, 

არამედ ქმნის ცხოველური ორგანიზმების არსებობისათვის აუცილებელ პირობებს 

დედამიწაზე. ამჟამად კულტურულ მცენარეებს დედამიწის ხმელეთის დაახლოებით 10% 

უკავია. დღეისათვის არსებული სამკურნალო პრეპარატების დაახლოებით 30% მცენარეული 

ნედლეულისგან მზადდება. ნედლეულის წყაროდ გამოიყენება როგორც ველურად მოზარდი, 

ასევე კულტივირებული მცენარეები. თავისი მრავალსაუკუნოვანი გამოცდილების შედეგად 

ადამიანმა ისწავლა დიდ ფართობებზე მცენარეული საფარის შექმნა. მაგრამ ადამიანისავე 

ინტენსიური და განსაკუთრებით კი არარაციონალურმა საქმიანობამ გაანადგურა კიდეც 

ბუნებრივი მცენარეული საფარი დიდ ფართობებზე და ბევრი სახეობის გაქრობის საშიშროება 

შექმნა. 

უკანასკნელ ათწლეულებში მრავალი სამკურნალო მცენარის რესურსი სხვადასხვა მიზეზის 

გამო მათი ტრადიციული დამზადების რაიონებში თითქმის ამოიწურა. სამკურნალო 

რესურსების შესწავლა შესაძლებელს გახდის  ობიექტურად შეფასდეს მცენარეთა  ბუნებრივი 

მარაგები, დადგინდეს საკვლევი მცენარის ზრდის კონკრეტული ადგილები და გავრცელების 

არეალი. სამკურნალო მცენარეების რესურსების კვლევა და მათი მარაგების განსაზღვრა 

შედგება:  სამუშაოს  ორგანიზაციისგან, მარაგების აღრიცხვისგან და მოსავლიანობის 

განსაზღვრისგან. 

რესურსთმცოდნეობის მიზანია ველურად მოზარდი მცენარეების შესწავლა, ნედლეულის 

მარაგების განსაზღვრა, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მათი განლაგების დადგენა,  

რესურთმცოდნეობითი კარტოგრაფირება.  

ამიტომაა ასე აქტუალური ახალი სამრეწველო მასივების გამოვლენა. ამისათვის აუცილებელია 

როგორც ადგილობრივი ფლორის ცოდნა, ასევე სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის 

პერიოდული ინვენტარიზაცია და მცენარეების კულტივირება. სამკურნალო მცენარეული 

ნედლეულის დამზადების დროს ყველა სპეციალისტი ვალდებულია შეასრულოს ბუნების 

დაცვის უმთავრესი ღონისძიებები, რაც ველურად მოზარდი სამკურნალო მცენარეული 

ნედლეულის ხანგრძლივი ექსპლუატაციის საწინდარია. ბევრ ქვეყანაში მიღებული კანონით 

უკვე დაიწყეს მცენარეული სამყაროს დაცვა. ბოტანიკური დაწესებულებების ინტენსიური 

მუშაობის შედეგად შედგენილია „წითელი წიგნი“_(ფლორის ველურად მოზარდი სახეობები, 
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რომლებიც დაცვას საჭიროებენ).  მასში შეტანილია იშვიათი მცენარეები, რომელთაც გადაშენება 

ემუქრებათ. ის სახეობები, რომლებიც ნელა იზრდება და ძნელად მრავლდებიან. 

სამკურნალო მცენარეები წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნის ფარმაცევტული მრეწველობისათვის 

საჭირო ნედლეულის თითქმის ნახევარს. წამლის დასამზადებლად გამოიყენება მხოლოდ 

კეთილხარისხოვანი _ კონდიციამდე მიყვანილი მცენარე და მისი ნაწილები. 

კეთილხარისხოვნება დამყარებულია რიგ ფაქტორებზე, რომლებშიც მნიშვნელოვანი ეტაპებია:  

დამზადების ვადებისა და წესების დაცვა, სწორი პირველადი გადამუშავება, შრობის რეჟიმის, 

დაფასოების, შენახვის პირობების და ვარგისობის ვადების კონტროლი. განსაკუთრებით 

გასათვალისწინებელია თვით მცენარის ბიოლოგიური თავისებურებები და ვეგეტაციის 

პერიოდები, რაზეც, ფაქტობრივად, დამოკიდებულია ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა 

ბიოსინთეზი და დაგროვების დინამიკა. პრობლემათა ამ კომპლექსში გარკვევისათვის 

დამამზადებელს უნდა შეეძლოს მცენარის ამოცნობა და მისი დახასიათება, რისთვისაც 

აუცილებელია მცენარეთა მორფოლოგიისა და სისტემატიკის საფუძვლების ცოდნა. 

დამამზადებელმა უნდა ისწავლოს სამკურნალო მცენარის და კონკრეტული ნედლეულის 

ცნობა, იმავე ოჯახის და გვარის არაოფიცინალური სახეობებისაგან გარჩევა. ერთ ოჯახში, 

გარდა _______სასარგებლოსი, არის შხამიანი და სარეველა მცენარეებიც. უნდა იცოდეს, რომ 

„წითელ წიგნში” შეტანილი ნომენკლატურის დამზადება აკრძალულია. ლიცენზიის გარეშე არ 

შეიძლება ენდემების შეგროვება, ასევე ნაკრძალებსა და აღკვეთილებებში დამზადება. 

ნებისმიერი მცენარის დამზადება დაუშვებელია ქალაქების, რაიონული ცენტრების, 

საკურორტო ზონების ტერიტორიაზე, მაგისტრალური და სარკინიგზო გზების მახლობლად, 

სადაც გარემოს დაბინძურების მაღალი პროცენტია. აღნიშნული ადგილებიდან 100-300მ 

დაშორებით მიზანშეწონილია დამზადება. 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ბუნებაში არსებული ყველა მცენარე 

როდია სამკურნალო და სასარგებლო. ბევრი მათგანი შხამიანია და მათი არასწორი გამოყენება 

ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიშია. ნედლეულის არასწორმა შეგროვებამ და შრობის 

ტექნოლოგიის დარღვევებმაც შესაძლოა არასასურველ შედეგებამდე მიგვიყვანოს. 

ამრიგად, სამკურნალო მცენარეების შემგროვებელმა წინასწარ უნდა დაათვალიეროს 

შემოგარენი, ნახოს მის ფარგლებში რა ნომენკლატურის დამზადებაა შესაძლებელი და შემდეგ 

თავის თავს დაუსვას კითხვები:  

_ ვიცნობ ბუნებაში ნანახ მცენარეს, გავარჩევ მას სხვა სახეობებისაგან?  

_ მცენარის რა ნაწილი უნდა დავამზადო, როდის, როგორ და რა რაოდენობით?  

_ მოცემული მცენარე ხომ არაა შეტანილი „წითელ წიგნში“?  

_ მცენარის ადგილსამყოფელის ეკოლოგია ხომ არაა დაბინძურებული სამრეწველო 

ნარჩენებით ან ანთროპოგენური ჩარევის შედეგად?  

უნდა გვახსოვდეს რომ სამკურნალო მცენარეების მარაგი არ არის ამოუწურავი. საჭიროა მათი 

გაფრთხილება, მოვლა, ახალი პერსპექტიული სამკურნალო მცენარეების კვლევა-ძიება, 

კატალოგების გაფართოვება. მცენარეების გაუმართლებელმა, უყაირათოდ შეგროვებამ 

შეიძლება გამოუსწორებელ შედეგებამდე მიგვიყვანოს. უნდა გავითვალისწინოთ ის 

გარემოებაც, რომ სამკურნალო მცენარეთა დიდი უმრავლესობა უკვე შეტანილია „წითელ 
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წიგნში”, ამიტომ  აუცილებელია სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის დაცვა და 

რაციონალური ექსპლოატაცია. 

 

სპეციალური  ნაწილი-პირველადი მეტაბოლიზმის პროდუქტები 

ნახშირწყლები  -    მონოსაქარიდები; 

ნახშირწყლები მიეკუთვნებიან  პირველადი ბიოსინთეზის პროდუქტებს. ისინი ორგანული 

ნივთიერებათა უდიდესი კლასია,  რომელიც იყოფა: მონოსაქრიდებად, ოლიგოსაქარიდებად 

და პოლისაქარიდებად. 

მონოსაქარიდები განიხილება, როგორც მრავალატომიანი სპირტების წარმოებულები. 

ყველაზე მარტივი სპირტის, გლიცერინის დაჟანგვით მიიღება ყველაზე მარტივი 

მონოსაქარიდი- ტრიოზი,(3-ნახშირბადოვანი ატომით), მონოსაქარიდებს- 4 ნახშირბადოვანი 

ატომით უწოდებენ ტეტროზებს, 5-ატომით პენტოზებს, 6-ატომით ჰექსოზებს, 7-ატომით 

ჰეპტოზებს.  

მარტივი მონოსაქარიდები - ტრიოზები დიდ როლს ასრულებენ ცოცხალი უჯრედის 

ნივთიერებათა ცვლაში. ტეტროზები-არიან ფოტოსინთეზის შუალედური პროდუქტები. 

პენტოზებიდან მცენარეში გვხვდება ქსილოზა და არაბინოზა, როგორც თავისუფალი სახით 

ასევე მაღალმოლეკულური პოლისაქარიდების პენტოზანების სახით. მცენარეში ფართოდ 

არის გავრცელებული შემდეგი სახის ჰექსოზები: გლუკოზა, ფრუქტოზა, რამნოზა, გალაქტოზა, 

როგორც თავისუფალი სახით ასევე პოლისაქარიდების სახით. 

მონოსაქარიდების მსგავსი ნაერთებია მათი შესაბამისი მრავალატომიანი სპირტები, 

რომლებისგანაც ეს მონოსაქარიდები მიიღება და აგრეთვე ორგანული მჟავები, რომლებიც 

წარმოიქმნებიან ამ მონოსაქარიდების დაჟანგვით. ამიტომ მცენარეებში მონოსაქარიდებთან 

ერთად გვხვდება, როგორც სპირტები ასევე მჟავები. 

ოლიგოსაქარიდები; 

ოლიგოსაქარიდები შედგენა მცირე რაოდენობა მონოზების ნარჩენებისგან: 2-დისაქარიდები, 

3-ტრისაქარიდები, 4-ტეტრასაქარიდები. ყველა ოლიგოსაქარიდი წარმოადგენს გლიკოზიდს. 

(Glucosa - ბერძნული სიტყვა - ტკბილი). სამკურნალო მცენარეებში დისაქარიდებიდან 

ფართოდ არის გავრცელებული საქაროზა, მალტოზა და ცელლობიოზა. საქაროზა  გვხვდება 

მცენარის თითქმის ყველა ნაწილში, მაგრამ განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით გროვდება 

შაქრის შემცველ მცენარეებში. მალტოზა-სახამებლის შემადგენელი ძირითადი ბირთვია. 

ტრისაქარიდებიდან  მცენარეში უფრო ხშირად გვხვდება რაფინოზა, ტეტრასაქარიდებიდან კი 

სტაქიოზა.    

შაქრის შემცველი მცენარეები; 

შაქრის შემცველ მცენარეებში მონოსაქარიდები და ოლიგოსაქარიდები (საქაროზები) იმ 

რაოდენობით არის დაგროვილი, რომლის მიხედვითაც სამრეწველო თვალსაზრისით 

წარმოადგენენ შაქრის მიღების წყაროს. 
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ადამიანის ორგანიზმისთვის შაქარს დიდი მნიშვნელობა აქვს. შაქარი საკვების შემადგენელი 

ძირითადი კომპონენტია, ამიტომ  ის წარმოადგენს ენერგიის  წყაროს, ხოლო გლუკოზა 

სამედიცინო თვალსაზრისით, ძვირფასი სამკურნალო საშუალებაა. სამედიცინო- 

ფარმაცევტულ მრეწველობაში ფართო გამოყენებას პოულობს, როგორც მცენარიდან სუფთა 

სახით მიღებული შაქარი (გლუკოზა, საქაროზა), ასევე მცენარეული და ცხოველური 

წარმოშობის შაქრის პროდუქტი - თაფლი, აგრეთვე მრავალი გამომშრალი ხილი და კენკრა 

(გარგარი, ყურძენი და სხვა). თანამედროვე კვებით მრეწველობაში სუფთა კრისტალური 

შაქრის წყაროს წარმოადგენს შაქრის ლერწამი და ჭარხლის შაქარი. 

შაქრის ლერწამი: ველური სახით ეს მცენარე არ გვხვდება. თანამედროვე შაქრის ლერწამი 

წარმოადგენს სელექციური და ნახევარჰიბრიდული ჯგუფის მცენარეებს. შაქრის ლერწმების 

დიდი პლანტაციები გვხვდება აზიაში, კუბაში, ბრაზილიაში და არგენტინაში. ის წარმოადგენს 

მრავალწლოვან, სწრაფადმზარდ, ღრმა და კარგად განვითარებული ფესვებით და 

მრავალღეროებიან მცენარეს. საქაროზა, გლუკოზასთან ერთად ამ მცენარეში გვხვდება 

ღეროების პარენქიმაში დაახლოებით 10-18% -მდე. 

ჭარხლის შაქარი-კულტურაში გვხვდება სელექციური ჰიბრიდების სახით. ჭარხალში შაქრის 

შემცველობა დაახლოებით 20%-ია. ეს მცენარე დიდი რაოდენობით მოყავთ რუსეთში, 

გერმანიაში, იტალიაში და საფრანგეთში. X&^^^ ს-ში გერმანელმა ფარმაცევტმა მარკ გრაფმა 

პირველმა მიიღო ჭარხლიდან შაქარი. 

შაქარი, რომელიც სამედიცინო თვალსაზრისით გამოიყენება, წარმოადგენს თეთრ, მყარ, 

წვრილკრისტალურ ფხვნილს, სუნის გარეშე, ტკბილი გემოთი. მათი წყალხსნარები უფერო და 

გამჭირვალე სითხეებია. შაქარი ფართოდ გამოიყენება ფარმაცევტულ მრეწველობაში. ის არის 

ტაბლეტების, ფხვნილების და სიროფების ძირითადი შემავსებელი ნაწილი. (შხამიანი და 

ძლიერმომქმედი სამკურნალო საშუალებებისათვის, რომლებიც დაბალი და ძალიან დაბალი 

დოზებით გვხვდება სამკურნალო პრეპარეტებში). 

პოლისაქარიდები; 

პოლისაქარიდები წარმოადგენენ მაღალმოლეკულურ ნახშირწყლებს, რომლის 

შემადგენლობაში მონო და ოლიგოსაქარიდები გვხვდება სხვადასხვა რაოდენობით და 

სხვადასხვა შეფარდებით. სამარაგო პოლისაქარიდები წარმოიქმნება მცენარეების: ბოლქვებში, 

ფესვებში, ფესურებში და თესლებში. 

მონოსაქარიდებისაგან განსხვავებით, ზოგიერთი პოლისაქარიდი წყალში არ იხსნება, 

ზოგიერთი მხოლოდ ჯირჯვდება (სახამებელი, ჟელატინი), ზოგიერთი მათგანი წარმოქმნის 

თავისებურ ხსნარებს, რომლებსაც უკავიათ შუალედური ადგილი ჭეშმარიტ და კოლოიდურ 

ხსნარებს შორის (ლორწოები, პექტინები). 

მაღალმოლეკულური ნახშირწყლები (პოლისაქარიდები), მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ 

მცენარეების, ცხოველების და ადამიანის  ორგანიზმში მიმდინარე ნივთიერებათა ცვლაში და 

კვებაში.  ფართოდ გამოიყენება სამედიცინო, ფარმაცევტულ და კვებით მრეწველობაში.  

 

სახამებელი და მისი შემცველი მცენარეები; 
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სახამებელი - მცენარის მნიშვნელოვანი სამარაგო ნახშირწყალია. სახამებელს, რომელიც 

მიიღება ფოტოსინთეზის პირველ სტადიაზე ეწოდება საასიმილაციო, ხოლო შემდეგ მცენარის 

ორგანოებში გადალაგებულ სახამებელს ეწოდება სამარაგო. ის ფოტოსინთეზის პირველი 

ხილული პროდუქტია, რომელიც მცენარეში სხვადასხვა ფორმის მარცვლების სახით გვხვდება. 

სახამებლიანი მარცვლები გენეტიკურად შეკავშირებულია ქლოროპლასტებთან (მცენარის 

მწვანე ნაწილები) და ლეიკოპლასტებთან (ქსოვილები, რომლებიც ქლოროფილს არ შეიცავს-

არა მწვანე ნაწილები). სახამებელზე ჰისტოქიმიური რეაქციისათვის გამოიყენება რეაქტივი: 

ლუგოლის ხსნარი. სახამებელი იოდთან (ლუგოლის ხსნარი) რეაქციაში წარმოქმნის ლურჯ 

ფერს. სახამებელი, ინდივიდუალურ ქიმიურ ნივთიერებას არ წარმოადგენს, 96-97%-ით ის 

შეიცავს პოლისაქარიდებს, მინერალურ ნივთიერებებს და  ცხიმოვან მჟავებს. მისი დაშლის 

პროდუქტებია: მალტოზა და დექსტრინი. 

სახამებელში პოლისაქარიდები წარმოდგენილია ორი ნივთიერებით: ამილოზით და 

ამილოპექტინით. ამილოპექტინი განლაგებულია სახამებლის მარცვლების გარეთა შრეებში, 

ის იხსნება მხოლოდ ცხელ წყალში, წარმოქმნის ძალიან მწებავ ხსნარს და იოდთან რეაქციაში 

იძლევა წითელ-იასამნისფერს, ხოლო ამილოზა მოთავსებულია მარცვლების შიგთავსში, 

იხსნება ცივ (თბილ) წყალში და იოდთან რეაქციაში იძლევა ლურჯ ფერს. 

სახამებლის შემცველი მცენარეები ძირითადად ორ ჯგუფად იყოფა: მარცვლოვანთა ოჯახის 

(Gramineae) ანუ თივაქასრასებრთა ოჯახის (Poaceae) წარმომადგენლები და 

ძაღლყურძენასებრთა ოჯახის (Solanaceae) მცენარეები. სახამებელი სამარაგო ნივთიერებების 

სახით ლაგდება ამ ოჯახების წარმომადგენელ მცენარეთა: ბოლქვებში, თესლებში, ფესვებში და 

ფესურებში. მარცვლოვან-სახამებლის შემცველ მცენარეებს მიეკუთვნება: ხორბალი, სიმინდი, 

ბრინჯი. სახამებელთან ერთად (70%), ამ მცენარეებში გვხვდება აგრეთვე ცილები. 

არამარცვლოვან მცენარეს, რომელიც სახამებელს შეიცავს მიეკუთვნება კარტოფილი, რომლის 

ტუბერებში (ბოლქვები) ის გვხვდება საშუალოდ 23%. სამედიცინო - ფარმაცევტულ 

პრაქტიკაში გამოიყენება:  

კარტოფილის სახამებელი-Amylum Solanum, მცენარე (Solanum tuberozum);  ოჯახი: 

ძაღლყურძენასებრთა (Solanaceae);  

ხორბლის სახამებელი-Amylum Tritici, მცენარე (Triticum vulgare) ოჯახი:  მარცვლოვანთა 

(Poaceae); ხორბლის ნედლეულს (თესლებს), ფარმაცევტულ წარმოებაში იყენებენ: 

კაფსულების მისაღებად, დამწვრობის საწინააღმდეგოდ; შემომგარსველად და შემწებავად. 

ბრინჯის სახამებელი-Amylum Oryzae; მცენარე (Oryza sativa), ოჯახი: მარცვლოვანთა 

(Poaceae); ბრინჯის ნედლეულს წარმოადგენს თესლები, რომელიც შეიცავს სახამებელს და 

უჯრედისს. ბრინჯის ნედლეული გამოიყენება, როგორც სახამებლის და ზეთის წყარო. 

სიმინდის სახამებელი-Amylum Maydis, მცენარე (Zea mays),  ოჯახი: მარცვლოვანთა 

(Poaceae). სიმინდის ნედლეულია სვეტი დინგით, რომლის ფარმაკოლოგიური თვისებებია: 

ნაღვლმდენი და შარდმდენი.  

დექსტრინი -Dextrinum  დექსტრინი გამოიყენება ემულგატორად ზეთოვანი ემულსიების 

მოსამზადებლად და სხვადასხვა საპილულე მასების შემწებავ საშუალებად. 
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სახამებლის მარცვლები მოგვაგონებს ოვალური, სფეროსებური, არასწორი ფორმის ლინზებს 

სხვადასხვა ზომით: 2-დან 170 მკ.მ-მდე. მიკროსკოპში, ამ მცენარეების ფარმაკოგნოსტული 

ანალიზის დროს სახამებლის მარცვლების ფორმა, სტრუქტურა და ზომები იმდენად 

განსხვავდება ერთმანეთისგან და დამახასიათებელია, რომ ამ მცენარეების 

დიაგნოსტიცირებისთვის გამოდგება.  

კარტოფილის სახამებლის  ტუბერი-ბოლქვი-მსხვილი, (80-100 მკ.მ)- ზომით, კვერცხისებური 

ფორმისაა. ხორბლის სახამებლის მარცვლები-ორი ტიპის გვხვდება: მსხვილი და წვრილი 

ზომის, მრგვალი ფორმის, საშუალო არ არის. სიმინდის სახამებლის მარცვლები - საშუალო 

ზომის არის, კუთხოვანი ან მრგვალი, დამახასიათებელია ყველა მარცვლის ცენტრში ჯვარის 

მსგავსი ბზარი. ბრინჯის სახამებლის მარცვლები-წვრილი, პატარა ზომისაა (4-5 მკ.მ)-ით. 

დექსტრანის მიკროსკოპულ პრეპარატთან ლუგოლის ხსნარის მოქმედებით მიიღება 

სხვადასხვა ხარისხის ფერები: ცისფერი, იასამნისფერი, ყავისფერი-წითელი. 

გამოყენება: სახამებელი  მცენარეული ნედლეულიდან  მიიღება ფერმენტაციული და 

მექანიკური მეთოდით. პურის, ბრინჯის, სიმინდის  მარცვლებით იკვებება მსოფლიოს მთელი 

მოსახლეობა. კარტოფილის სახამებელი ფართოდ გამოიყენება  პუდრის სახით, გარედან 

მისაფრქვევად პედიატრიაში, აგრეთვე პედიატრიულ საცხებში. მედიცინაში შინაგანი 

მიღებისთვის, როგორც შემომგარსველი და შემკვრელი საშუალება დიარიის დროს.  

სახამებელი ტაბლეტების, კაფსულების  წარმოებაში გამოიყენება, როგორც შემავსებელი, 

შემკვრელი და შემწებავი საშუალება.  

ინულინი და ინულინის შემცველი მცენარეები 

ინულინი, როგორც სახამებელი, მაღალმოლეკულური პოლისაქარიდია, იხსნება წყალში და 

მცენარეში სამარაგო ნივთიერების ფუნქციას ასრულებს. თუმცა ის ნაკლებად არის 

გავრცელებული  მცენარეებში, ისიც ზოგიეთ ოჯახში და ძირითადად მცენარის მიწისქვეშა 

ნაწილებში გვხვდება. კლასიკური წარმომადგენელია რთულყვავილოვანთა ოჯახი, კერძოდ 

ინულინით მდიდარია ბაბუაწვერას და ვარდკაჭაჭას ფესვები.  

ბაბუაწვერას   ფესვი -Radix Taraxaci;  მცენარე: სამკურნალო ბაბუაწვერა -Taraxacum 

Officinale. ოჯახი: რთულყვავილოვნები Asteraceae (Compozitae). 

მცენარე: მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა, დატოტვილი ფესვით, რომელიც შეიცავს 

ძალიან მწარე რძე-წვენს. ფოთლები მსხვილდაკბილული, ფართოუკუკვერცხისებური, 

ყვავილები შეკრებილია კალათად, ენისებური, მკვეთრი-ყვითელი. ნაყოფი თესლურა. 

ყვავილობს აპრილიდან. 

ქიმიური შემადგენლობა: ბაბუაწვერას  წვენი შეიცავს გლიკოზიდებს, რომლებიც შეიცავენ 

მწარე ნივთიერებებს: ტარაქსაცინს და ტარაქსაცერინს, ინულინს, ნიკოტინის მჟავას, 

ნიკოტინამიდს, ფისებს და სხვა. 

სამკურნალო ნედლეული:  სამკურნალო ნედლეულს წარმოადგენს ბაბუაწვერას ფესვები. 

ფესვები-გარედან მუქი ფერის, სუნის გარეშე. ფესვის განაკვეთზე მიკროსკოპის ქვეშ ჩანს 

მრავალრიცხოვანი, კონცენტრული, გადაჭრილი წვნიანი მილების ჯგუფები. 

გამოყენება: საჭმლის მომნელებელი ჯირკვლების სეკრეციის გასაუმჯობესებლად. აგრეთვე, 

როგორც ნაღვლმდენი საშუალება, ქოლეცისტიტების დროს, გასტრიტების და ქრონიკული 

შეკრულობების დროს. ბაბუაწვერას ფესვები შედიან ნაღვლმდენი და შარდმდენი, მადის 
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მომგვრელი ნაკრებების შემადგენლობაში ჩაის სახით. სამკურნალო ფორმები: გამოიყენება 

ბაბუაწვერას სქელი ექსტრაქტი ( Extractum Taraxaci spissum) და გამონაწვლილი-Infusum 

radicis Taraxaci). აფთიაქებში გვხვდება 100,0 გრ - იანი პაკეტების სახით. 

ვარდკაჭაჭას  ფესვი - Radix  Cichorium Intybus ოჯახი: რთულყვავილოვნები Asteraceae 

(Compozitae). 

მცენარე: ვარდკაჭაჭა მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა, გრძელი, ხორციანი, 

თითისტარისებური ფესვით. ღერო სწორმდგომია, სიმაღლით 30-120 სმ, ზედა ნაწილი 

დატოტვილი. ფესვთანური ფოთლები ქმნიან როზეტს, მოკლეყუნწიანებია, შებრუნებულ-

ლანცეტისებური. ღეროს ფოთლები კი-მჯდომარეა, მორიგეობითი. ყვავილები მარტოულია ან 

შეკრებილია კონებად, ისინი ისეთი მოკლე ყუნწიანებია, რომ იქმნება შთაბეჭდილება თითქოს 

სხედან ფოთლების უბეებში. ყვავილები ენისებურია, ცისფერი. ნაყოფი-თესლურა, სიფრიფანა 

საფენებით, ყვავილობს ივნის-ოქტომბერში. ნედლეულად იყენებენ ფესვებს, იშვიათად 

მიწისზედა ნაწილს. ფესვებს ამზადებენ სექტემბერ-ოქტომბერში, უმჯობესია წვიმის დროს, 

რადგან ნიადაგი სველია და მცენარე მიწიდან ადვილად ამოდის.    

ქიმიური შემადგენლობა:  ვარდკაჭაჭას ფესვის შემადგენლობაში შედის ინულინი და მწარე 

ნივთიერებების კვალი. 

გამოყენება: ვარდკაჭაჭა ერთ-ერთი ყველაზე კარგი სამკურნალო მცენარეა ღვიძლის და 

ნაღვლის ბუშტის დაავადებების სამკურნალოდ. იგი აძლიერებს ნაღვლის სეკრეციას, 

განსაკუთრებით კარგ შედეგს იძლევა პორტალური სისხლის მიმოქცევის არეში შეგუბებების 

დროს, რადგან მას არამარტო შარდმდენი და ნაღვლმდენი მოქმედება აქვს, არამედ 

აუმჯობესებს გულის მუშაობასაც. ვარდკაჭაჭა გამოიყენება, როგორც საჭმლის მონელების 

მარეგულირებელი და სისხლში შაქრის რაოდენობის შემამცირებელი საშუალება.  ვარდკაჭაჭას 

ფესვებიდან იღებენ ფრუქტოზას და სპირტს. მისგან შესაძლებელია ნატურალური ყავის 

შემცვლელის მიღება. ამისთვის ნაჭრებად დაჭრილ ფესვებს ხალავენ და შემდეგ ფქვავენ. 

ფესვებიდან მიღებულ ფხვნილს უმატებენ ნატურალურ ყავას, საუკეთესო თანაფარდობაა 3/1 

(3-წილი ყავა, 1-წილი ვარდკაჭაჭა).  შუა აზიაში უძველესი დროიდან კანის ჩირქოვან 

დაავადებებს და ძველ წყლულებს ვარდკაჭაჭას ნაცრით მკურნალობდნენ. ავიცენას მიხედვით 

მისი საფენები კარგი საშუალებაა ქვეწარმავლების, მორიელის, კრაზანებისა და ხვლიკების 

ნაკბენების დროს. 

გომიზები და მისი შემცველი სამკურნალო მცენარეები; 

ამ ჯგუფის პოლისაქარიდებს მიეკუთვნება წყალში ხსნადი ნახშირწყლები, რომლებიც 

წარმოქმნიან ბლანტ და მწებავ ხსნარებს. გომიზები მიეკუთვნებიან ჰეტეროსაქარიდებს. მათი 

ძირითადი შემადგენელია ჰექსოზები. 

გომიზები-ექსუდატიური პროდუქტებია, რომლებიც ინტენსიურად გამოიყოფიან მცენარის 

ქერქის ბუნებრივად ან სპეციალურად დაზიანების ადგილებში, ჰაერზე თანდათან მყარდებიან 

და წარმოქმნიან სხვადასხვა ფორმის, ფერის და ზომის ამორფულ მასებს.  გომიზები-

ზოგიერთი ტკბილი გემოსია, იშვიათად მწარე, ხშირად არც გემო აქვთ და არც სუნი. არ 

იხსნებიან მაგარ სპირტში, ეთერში და ქლოროფორმში. 

წარმოადგენენ რა ჰიდროფილურ ნაერთებს, იხსნებიან წყალში და წარმოქმნიან შუალედურ 

ხსნარებს ჭეშმარიტ და კოლოიდურ ხსნარებს შორის. ამ ხსნარებს ახასიათებთ სპეციფიკური-
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სიბლანტის, წებოვნების და გაჯირჯვების თვისება. ქიმიური შემადგენლობა გომიზების 

რთულია. ძირითადად ეს არის მაღალმოლეკულური მჟავების: D - გლუკურონის და ურონის 

ნეიტრალური მარილები.  

გომიზებს წარმოქმნის სხვადასხვა კლიმატური პირობების დაახლოებით 40 სახეობის, ოჯახის 

მცენარეები, განსაკუთრებით ტროპიკული მცენარეები. გომიზების ძირითადი პროდუცენტია 

ვარდისებრთა (Rosaceae)  ოჯახი. ესენი არიან მრავალწლოვანი ხეები და ბუჩქები. გომიზებს 

წარმოქმნის მცენარის სხვადასხვა ორგანოები: ქერქი, ტოტები, ნაყოფები და თესლები. 

ძირითადად გომიზების ინტენსიური გამოსავალია ქერქიდან. 

ზოგიერთი ავტორი თვლის, რომ გომიზების წარმოქმნა მცენარის შინაგანი სტიმულირების 

გავლენით ხდება. კერძოდ, მწერების და ფრინველების მოქმედებით, მექანიკური დაზიანებით, 

მცენარის ბაქტერიული ან სოკოვანი დაავადების ადგილებში. გომიზები ფართოდ გამოიყენება 

სამედიცინო-ფარმაცევტულ პრაქტიკაში ტაბლეტების, აბების და ემულსიების 

დასამზადებლად, როგორც შემწებავი საშუალება. 

გარგარის გომიზი- Gummi Armeniacae.   მცენარე: ჩვეულებრივი გარგარი-Armeniaca 

Vulgaris. ოჯახი: ვარდისებრთა-Rosacae. 

ხე-სიმაღლით 3-10 მეტრის, ფოთლები 6-9 სმ-ის, ფართოკვერცხისებური ან ელიფსური, 

ყვავილები თეთრი ან ვარდისფერი. ნაყოფი, სხვადასხვა ფერის, ყვითელიდან - ნარინჯისფერ-

მოწითალომდე. 

ველურად მოზარდი გარგარი იზრდება აზიაში, ჩინეთში და ცენტრალურ დაღესტანში. 

სიმაღლე 100 მ-მდე აღწევს. კავკასიაში ძირითადად  გვხვდება  სომხეთში. 

გომიზის  წარმოქმნა გარგარის ხისთვის პათოლოგიური პროცესია. ზოგიერთ შემთხვევაში 

წონა 80-100 გრ-მდე აღწევს. 

ქიმიური შემადგენლობა: გარგარის გომიზი შეიცავს საქაროზას, გალაქტოზას 44%-მდე, 

არაბინოზას-41%-ს, გლუკურონის მჟავას 16%-ს. გომიზებს, ცხიმოვან ზეთებს და ვიტამინებს. 

ნედლეული: გარგარის გომიზის ნაჭრები სხვადასხვა ზომის და წონისაა. ახლადშეგროვებული 

ღია-ყვითელი ფერის, ძველი-მუქი ყვითელი, მოყავისფრო. დიდი რაოდენობა გროვდენა 10-15 

წლის ხეებიდან, ნაყოფების შეგროვების შემდეგ. შუა აზიაში, სეზონზე ერთი ხიდან შეიძლება 

0,5-1 კგ-მდე გომიზის შეგროვება. 

გამოყენება: გარგარის გომიზი წყალში გახსნით, წარმოქმნის ბლანტ ხსნარს, რომელსაც კარგი 

ემულგირების, შემოგარსვის და შეწებების თვისება აქვს, ამიტომ  ამ თვისების გამო ისინი 

ზეთოვანი ემულსიების მოსამზადებლად გამოიყენება ფარმაცევტულ მრეწველობაში. 

გვხვდება თეთრი ან ყვითელი ფხვნილის სახით.   

ლორწოები და მათი შემცველი სამკურნალო მცენარეები 

პოლისაქარიდების ამ ჯგუფს მიეკუთვნება ნახშირწყლები, როლებიც წყალში კარგად 

იხსნებიან და  წარმოქმნიან სქელ-ლორწოვან  ხსნარებს. ლორწოს შემადგენლობაში შედის 

პენტოზანები და ჰექსოზანები. ლორწოს აღმოჩენა მიკროპრეპარატში შასაძლებელია 

რეაქტივით: ტუშის ხსნარი. ქიმიური შემადგენლობით პენტოზანები პოლისაქარიდების- 90%-ს 

შეადგენენ, ჰექსოზანებთან შედარებით. ლორწოების შემცველი ნედლეული შეგვიძლია 

დავყოთ  სამ ჯგუფად: 
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1. ნედლეული, რომელიც შეიცავს ინტერცელულარულ ლორწოს (სელის  თესლები). 

2. ნედლეული, რომელიც შეიცავს უჯრედშიდა ლორწოს (ტუხტის ფესვები და ფოთლები, 

მრავალძარღვას ფოთლები და დედა-დედინაცვალის-ვირისტერფას  ფოთლები) 

3. ნედლეული, რომელიც შეიცავს მემბრანულ ლორწოს (ლამინარია და სხვა წყალ-მცენარეები) 

სამკურნალო ნედლეულიდან მიღებული ლორწოსგან ამზადებენ წყლიან-ლორწოს ხსნარებს-

Mucilagines, რომლებსაც მედიცინაში იყენებენ კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის ლორწოვანი გარსის  

გაღიზიანების დროს, როგორც შემომგარსველი საშუალება, აგრეთვე  ზედა სასუნთქი გზების 

რეფლექტორული ხველის დროს, როგორც ამოსახველებელ საშუალებას. ფართოდ გამოიყენება 

ადგილობრივი გამღიზიანებლების შესანიღბვად. 

ტუხტის  ფესვები, ფესურები-Radix  Althaeae   მცენარე: სამკურნალო (სააფთიაქო) 

ტუხტი-Althaea officinalis ოჯახი: Malvaceae- ბალბისებრნი 

მცენარე: მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა, 60-150 სმ-ის სიგრძით, ფესურა სქელი, 

მოკლე, ძლიერი ფუნჯოვანი ფესვებით, ზედა მხარე გახევებული. მოთეთრო ფერის 

ყვავილები, ღია ვარდისფერი პიგმენტებით მოთავსებულია მცენარის ღეროს ზედა ნაწილში. 

ფოთლები მორიგეობით მჯდომარე, ბარხატისებრი. ნაყოფი მრავალთესლოვანი, 

თირკმლისებური დისკოს ფორმის, პრიალა, ყავისფერი. ყვავილობს ივნისიდან-

სექტემბრამდე, მდინარეების, ტბების სანაპირპზე. 

ქიმიური შემადგენლობა: ლორწო-10%, სახამებელი-37%, საქაროზა-10%-მდე, ზეთი-2%-მდე. 

სამკურნალო ნედლეულს აგროვებენ გაზაფხულზე, მარტიდან-ივნისამდე და შემოდგომაზეც. 

ამოღებულ ფესვებს გააცლიან მიწას და სწრაფად რეცხავენ წყლით, იმიტომ რომ, ლორწომ არ 

დაიწყოს გამოსვლა. ტუხტის ნედლეულის  მაკროსკოპულ ანალიზში ყველაზე უფრო 

მნიშვნელოვანი სადიაგნოზო ნიშანია: გადანატეხზე ბოჭკოვანი შენება. 

შემდეგ ჭრიან 10-25 სმ ზომის ნაჭრებად და სწრაფად აშრობენ. სასურველია თერმულ მაშრობში 

გაშრობა, 45-60°-te-ზე. ფესვები ითვლება გამშრალად, როცა ისინი კი არ იღუნებიან, არამედ 

იმტვრევიან. 

მიკროსკოპული დიაგნოსტიკური ანალიზის დროს, კარგად ჩანს მთელი ფესვის გასწვრივ, 

ლაფნის ბოჭკოები და ლორწოს შემცველი უჯრედები - მეშოკები, რომლებიც 

დამახასიათებელია ტუხტის ფესვებისთვის. წყალში ისინი უფერულია და ცარიელი 

გვეჩვენება, მაშინ როცა მეთილენის ლურჯთან იძლევა ცისფერს, რაც ლორწოებისთვის 

დამახასიათებელი და  აღმომჩენი რეაქციაა.  

გამოყენება:  ტუხტის ფესვებიდან ამზადებენ წამლის სხვადასხვა ფორმებს:  ფხვნილი (მშრალი 

ექსტრაქტის სახით), ნაყენი, სიროფი და ტაბლეტები, რომლებიც კლასიკური ამოსახველებელი, 

დამარბილებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალებაა, ზედა სასუნთქი გზების კატარული 

დაავადების, დაზიანების დროს. გამოიყენება აგრეთვე, კუჭ-ნაწლავის გასტრიტის, 

ენტეროკოლიტების დროს. თერაპიული ეფექტი განპირობებულია ლორწოთი, რომელიც 

იცავს კუჭ-ნაწლავის გარსის ნერვულ დაბოლოებებს სხვადასხვა გამღიზიანებლებისაგან. 

პრეპარატი „მუკალტინი“ მზადდება ტუხტის ბალახიდან.  

ვირისტერფას ფოთოლი  (დედა-დედინაცვალი)  -Folium Farfarae  მცენარე-Tussilago 

Farfarae (tussi-ხველა) ოჯახი: რთულყვავილოვნები - Asteraceae (Compositae) 
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მცენარე: მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა, გრძელი მცოცავი ფესურებით, ფესვებთან 

ახლოს დიდი ფოთლები ფართოკვერცხისებურია, დაკბილული კიდეებით. ზედაპირი მუქი-

მწვანე, პრიალა, ქვედა მხარე ღია სალათისფერი-მოთეთრო, ბუსუსებიანი, სწორედ ამიტომ 

უწოდებენ ამ მცენარეს უძველესი დროიდან დედა-დედინაცვალს. ყვავილედი კალათა, 

ოქროსფერი-ყვითელი ყვავილებით. ყვავილობს ადრე აპრილში. 

ქიმიური შემადგენლობა: ფოთლები შეიცავს 7-8% -ს  ლორწოს, მწარე გლიკოზიდებს 2,6%-ს 

სამკურნალო ნედლეული: ფოთლებს აგროვებენ გვიან გაზაფხულზე, ამზადებენ ზაფხულში. 

აშრობენ ჰაერზე ჩრდილში, ან სპეციალურ საშრობებში. შეგროვებულ ფოთლებს თაროებზე 

თხელ ფენებად აწყობენ.  

გამოყანება: ვირისტერფას ფოთლებს იყენებენ დამარბილებელ, ამოსახველებელ, 

სადეზიფექციო და ანთების საწინააღმდეგო საშუალებად, ბრონქიტების, ლარინგიტების, 

ბრონქოექსტაზების და ფილტვების აბსცესის დროს. ეს ფოთლები უძველესი დროიდან  

წარმოადგენს სახალხო მედიცინის მნიშვნელოვან სამკურნალო საშუალებას, რომელსაც 

მედიცინის და ფარმაციის მთელი  ისტორიის განვითარების  მანძილზე იყენებდნენ. ჯერ 

კიდევ ჰიპოკრატე იყენებდა მას ცხელი საფენების სახით ჩირქოვან ჭრილობებზე და 

წყლულებზე დასაფენად. 

მრავალძარღვას ფოთოლი - Folium Plantaginis mayoris  მცენარე: დიდი მრავალძარღვა - 

Plantago mayor ოჯახი: მრავალძარღვასებრთა - Plantaginaceae 

მცენარე: მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. ყვავილობს მაისიდან-შემოდგომამდე. 

იზრდება გზის პირას, ბაღებში, მდელოებზე. ფოთლები ფართო  ან ლანცეტისებური ფორმის 

(ფსილიუმისებური მრავალძარღვა), დაძარღვული. თესლები მბრწყინავი, პრიალა, მუქი, 

თითქმის შავი ფერის. სუნის და გემოს გარეშე, მაგრამ წყალში დასველებით ძლიერ 

ლორწოვანი ხდება. 

ქიმიური შემადგენლობა: დიდი მრავალძარღვას ნედლეულის სტანდარტიზაციას ახდენენ 

პოლისაქარიდების შემცველობით. მთლიანი მცენარე შეიცავს ლორწოს, რომელიც 

განსაკუთრებით ბევრია თესლებში-40%-მდე. შეიცავს აგრეთვე: კაროტინს, ვიტამინ K, C - ს 

მწარე ნივთიერებებს. ფოთლები შეიცავს გლიკოზიდს აუკუბინს.  

სამკურნალო ნედლეული: გამშრალი ფოთლები, ფართოკვერცხისაბური ან ფართოელიფსური, 

სხვადასხვა სიგრძის, დაძარღვული, ჯირკვლებით. ფერი მწვანე-დაბურული, სუნი: სუსტი, 

გემო: სუსტი-მწარე. შეგროვებული მცენარის გადამუშავება 24 საათში უნდა მოხდეს. დიდი 

მრავალძარღვას ნედლეულს ამზადებენ ყვავილობისას. 

გამოყენება: ფოთლები შედიან ხველის საწინააღმდეგო ჩაის შემადგენლობაში. ახლად 

შეგროვებულ ბალახის წვენს, რომელიც კონსერვირებულია სპირტით, იყენებენ გასტრიტების 

და ქრონიკული კოლიტების დროს. ფოთლების წყლიანი ექსტრაქტისგან ღებულობენ 

პრეპარეტ პლანტაგლუციდს, რომელსაც ხსნიან წყალში და მიიღება ლორწოვანი ხსნარი, 

რომელსაც იყენებენ თორმეტგოჯა ნაწლავის და კუჭის ქრონიკული წყლულის სამკურნალოდ. 

წყალმცენარეების პოლისაქარიდები 

წყალმცენარეების მნიშვნელობას დიდი ხნიდან სწავლობს მედიცინა. ისინი დიდ როლს 

ასრულებენ თევზების და ე.ი. ადამიანების კვებაში. წარმოადგენენ იოდის და ბრომის წყაროს. 



49 
 

 49 

ზღვის კომბოსტო:  Laminaria.   მცენარე: ა) შაქროვანი ლამინარია-Laminaria saccharina, ბ) 

იაპონური ლამინარია-Laminaria yaponica ოჯახი: Laminariaceae 

ეს წყალმცენარე წარმოადგენს ლენტების მსგავს პლასტინებს, სხვადასხვა სიგრძის-1მ-დან 10მ-

მდე და სიგანით 1სმ-დან 1მ-მდე. იზრდება 2-20 მეტრით ზღვის სიღრმეში. 

ქიმიური შემადგენლობა: ლამინარიას ძირითადი შემადგენელი პოლისაქარიდია - ალგინის 

მჟავა.  გვხვდება  A, B, B2, C, D-ვიტამინები. მინერალური ნივთიერებებიდან მნიშვნელოვანია 

იოდის  შემცველობა (2,7-3%), გვხვდება იოდიდები (40-90%-მდე). შეიცავს მაკროელემენტებს:  

Br ( 0.02-0.09%-ს), K, Na, Ca, მიკროელემენტებს: Mn, Cu, Co, B, As და სხვა. 

სამკურნალო ნედლეული: ლამინარიას, რომლის ნედლეულია თალუსი, აგროვებენ ივნისიდან 

- სექტემბრამდე, იმიტომ რომ ზამთარში იოდის შემცველობა ეცემა. ახლადშეგროვებულ 

წყალმცენარეში იოდის შემცველობა უფრო ბევრია, ვიდრე შტორმის შედეგად ზღვის ნაპირზე, 

გამორიყულ და დიდხანს გაჩერებულ წყალმცენარეში. ნედლეულის ფერი: ღია მწვანე - 

ზეთისხილის ფერი, ხშირად  მუქი-მომწვანო-მოშავო. ფერი განპირობებულია მუქი ფერის 

პიგმენტებით, რაც ქლოროფილის და იოდის დამადასტურებელია. სუნი თავისებური, გემო 

მლაშე. 

გამოყენება: ლამინარიას (ზღვის კომბოსტოს) ფხვნილს იყენებენ ათეროსკლეროზის და ჩიყვის 

(თირეოტოქსიკოზის) სამკურნალოდ. ლამინარია გამოიყენება ყაბზობის და კოლიტის დროს. 

პრეპარატ ლამინარიდს აქვს საფაღარათო ფარმაკოლოგიური თვისებები.  

უჯრედისი (ცელულოზა) - სამედიცინო შესახვევი მასალა 

ცელულოზა (უჯრედისი) - წარმოადგენს, ბუნებაში ფართოდ გავრცელებულ პოლისაქარიდს. 

უჯრედისის (ცელულოზას) დამახასიათებელი თვისებაა: ჯაჭვებს შორის ორიენტირებული 

ურთიერთქმედება, რის შედეგადაც წარმოიქმნება ფიბრილარული მიცელები და ძაფები, 

რომლებიც წყალში მცირედ იხსნებიან, თუმცა კარგი შთანთქმის და გაჯირჯვების უნარი აქვთ. 

ყოველი მიცელა შეიცავს დაახლოებით 60 მოლეკულა უჯრედისს, რომელიც 

კონცენტრირებულ გოგირდმჟავასთან დუღილისას გარდაიქმნება გლუკოზად, ხოლო სუსტი 

ჰიდროლიზის დროს-ცელულოზად (უჯრედისად). 

სამედიცინო-ფარმაცევტულ პრაქტიკაში ფართოდ გამოიყენება ბამბა, როგორც სამედიცინო 

შესახვევი მასალა. 

ბამბა-Gossypium  ოჯახი: Malvaceae-ბალბისებრნი 

მცენარე: ერთწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა, 80-120 სმ-მდე. ფოთლები და ღეროები 

დაფარულია ბუსუსებით, კარგად გამოხატული მუქი ფერის ზეთოვანი წერტილებით- 

გოსსიპოლის სათავსოები, ფოთლები გულისებური ფორმის, ყვავილები 6-7სმ-ის სიგანით,  

ფართოდ გაშლილი. ყვავილობს ივლისში, ნაყოფი მწიფდება სექტემბერ-ოქტომბერში. ბამბის 

სამშობლოდ ითვლება ცენტრალური ამერიკა. 

ნედლეულის შეგროვება და გადამუშავება: მცენარის  მომწიფებულ კოლოფებს, ბამბას აცლიან 

ხელით ან მანქანით. აშრობენ მზეზე, შემდეგ იგზავნება ბამბის გადამამუშავებელ ქარხანაში, 

სადაც სპეციალური მანქანებით, სამედიცინო თვალსაზრისით გამოსაყენებლად, ხდება:  

ბამბის გაწმენდა, გაუცხიმოვნება, გათეთრება, გარეცხვა და გაჩეჩვა. 
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ქიმიური შემადგენლობა:  ბამბა შეიცავს 95%-მდე ცელულოზას. მცენარის თესლები შეიცავს 

ცხიმოვან ზეთს-გოსსიპოლს, ფოთლები-5-7% ლიმონის მჟავას და 3-4%- ვაშლის მჟავას. 

ნედლეული: ჰიგროსკოპულობის (წყლის შთანთქმის უნარი), გაუცხიმოვნების და გაწმენდის 

ხარისხის მიხედვით არსებობს: თვალის ჰიგროსკოპული ბამბა, სადაც ცხიმოვანი 

ნივთიერებების ნაშთი არის, არა უმეტეს 0,15%-სა, ქირურგიული ჰიგროსკოპული ბამბა-არა 

უმეტეს 0,5%-სა, გაწმენდილი და გათეთრებული საკომპრესო ბამბა, რომელიც შესახვევად და 

დასათბობად გამოიყენება.  ბამბის ჰიგროსკოპულობას ამოწმებენ შემდეგნაირად: ბამბის 

ბურთულას აგდებენ წყლიან ცილინდრში, ბამბის ტამპონი სწრაფად იწოვს წყალს და ეშვება 

ცილინდრის ფსკერზე. 

გამოყენება: ბამბა კლასიკური ქირურგიული, შესახვევი მასალაა. მცენარის ფესვების 

ქერქებიდან გამოიყოფა თხევადი ექსტრაქტი, რომელსაც სისხლის შემაჩერებელი მოქმედება 

ახასიათებს. ფოთლებს იყენებენ ლიმონ მჟავის მისაღებად. 

        

K, C, P ვიტამინების, კაროტინოიდების   შემცველი სამკურნალო მცენარეები და 

ნედლეული; 

ვიტამინები - ფართო ჯგუფია პირველადი წარმოშობის   ბუნებრივი ნაერთების, რომელთაც 

სხვადასხვა ქიმიური სტრუქტურა ახასიათებთ და ბიოლოგიური დანიშნულებით,  მკაცრად 

აუცილებელია ადამიანის და ცხოველის ორგანიზმის საკვებად. ვიტამინები ასრულებენ 

სპეციფიკურ კატალიზურ ფუნქციას და სხვა საკვები ნივთიერებების (ცილები, ცხიმები, 

ნახშირწყლები, ფერმენტები)-სგან განსხვავებით ორგანიზმისთვის მცირე რაოდენობით არის 

საჭირო. თუმცა მათი არარსებობა ან უკმარისობა საკვებში იწვევს ნივთიერებათა ცვლის 

დარღვევას და ჰიპოვიტამინოზსს (პათოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც გამოწვეულია 

ორგანიზმში ამა თუ იმ ვიტამინის ნაკლებობით) და უფრო მძიმე დაავადებას-ავიტამინოზსს 

(პათოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც გამოწვეულია ორგანიზმში ამა თუ იმ ვიტამინის 

არარსებობით). ისეთი დაავადებები როგორიც არის რაქიტი, ქათმის სიბრმავე, პოლინევრიტი 

წარმოიშვება ავიტამინოზის დროს. პათოლოგიურ  მდგომარეობას, რომელიც გამოწვეულია 

ორგანიზმში ამა თუ იმ ვიტამინის სიჭარბით ეწოდება ჰიპერვიტამინოზი. 

ვიტამინის აღმოჩენა ეკუთვნის რუსს მეცნიერს - ნ.ი. ლუნინს (1880წ), თუმცა მისი 

სახელწოდება სიტყვა-სიტყვით (ვიტ-ამინი-სიცოცხლე)-პოლონელმა მეცნიერმა კ. ფუნკმა 

აღმოაჩინა. ვიტამინებს ადამიანი და ცხოველი  ღებულობს მცენარეული წარმოშობის 

საკვებიდან, რომლებიც  სინთეზირდება მცენარის  სხვადასხვა ნაწილებში. 

ვიტამინებს აქვს მჭიდრო კავშირი ფერმენტებთან, რომლებიც ასრულებენ კატალიზატორის 

როლს ორგანიზმში მიმდენარე პროცესებში, ისევე როგორც ვიტამინები. აღმოჩნდა, რომ ბევრი 

ვიტამინი შედის ფერმენტების შემადგენლობაში და წარმოადგენენ მათ პროთეზირებულ 

ჯგუფებს (კოფერმენტები, კოენზიმები).  

ხსნადობის მიხედვით  ვიტამინები იყოფა ორ ჯგუფად: ცხიმში ხსნადი და წყალში ხსნადი. 

ცხიმში ხსნად  ვიტამინებს მიეკუთვნება:   

1.A (რეტინოლის აცეტატი)-ჯგუფის ვიტამინები და კაროტინები. ამ ვიტამინების ნაკლებობა 

იწვევს ადამიანის ზრდა-განვითარების დარღვევას, დაავადებების მიმართ  ბრძოლის უნარის  
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დაქვეითებას და ქათმის სიბრმავეს, მხედველობის დაქვეითებას.  A-ჯგუფის ვიტამინები 

გვხვდება და წარმოიშვება მხოლოდ ცხოველის ქსოვილებში და ცხოველური წარმოშვების 

პროდუქტებში. ისინი წარმოიქმნებიან მას შემდეგ, რაც ცხოველურ ორგანიზმში ხვდება 

კაროტინი, რომელიც  მხოლოდ მცენარეებში არსებობს. კაროტინი,  ვიტამინი  A (რეტინოლის 

აცეტატი)-ის პროვიტამინია.   

2. D-ჯგუფის ვიტამინები (კალციფეროლები, ანტირაქიტული), გვხვდება მხოლოდ ცხოველურ 

ორგანიზმში, რომლებიც სტეროლებისგან წარმოიქმნება და რომლებიც მცენარეების 

შემადგენლობაშია.  

3. ვიტამინი E (ტოკოფეროლი)-უზრუნველყოფს ცხოველების და ადამიანების  ნორმალური  

სქესობრივი განვითარების ფუნქციას და ორგანიზმში მცენარეული საკვებიდან ხვდება. 

დამტკიცებულია, რომ ეს ვიტამინი წარმოადგენს ოთხი მაღალმოლეკულური სპირტის: 

α,β,γ,δ-ტოკოფეროლის შემადგენლობას. განსაკუთრებით აქტიურია α - ტოკოფეროლი, 

რომელიც ბევრი მცენარეული წამლის შემადგენლობაში შედის სხვა ვიტამინებთან ერთად.  

4.K-ჯგუფის ვიტამინები  (ფილოქინონები) (ანტიჰემორაგიული), რომლებიც ფართოდ არის 

გავრცელებული სამკურნალო მცენარეებში (ჭინჭრის ფოთლები, წიწმატურას ბალახი, 

ძახველის ქერქი, სიმინდის სვეტი დინგით). K - ეს არის 2-მეთილ-1,4-ნაფტოქინონის 

წარმოებულები. ბუნებაში ისინი წარმოდგენილია რამდენიმე ნაერთის სახით, მაგრამ 

სამკურნალო მცენარეებში ისინი მხოლოდ  Kı  ვიტამინის სახით გვხვდება  

5. ვიტამინი F და პროსტაგლანდინები. ამ ვიტამინს მიეკუთვნება ლინოლევის და 

ლინოლენოვის სახის ცხიმოვანი მჟავები. პროსტაგლანდინები თავის ჩონჩხში შეიცავენ 20 

ნახშირბადოვან ატომს და წარმოადგენენ პროსტანოვის მჟავის ჰიპოთეტიურ წარმოებულებს. 

ამ ჯგუფის ვიტამინები გამოირჩევა მაღალეფექტური ფაქტორებით, სხვადასხვა დაავადებების 

სამკურნალოდ.  

კაროტინოიდები: კაროტინოიდებს ეძახიან ყვითელი ან ნარინჯისფერი ფერის მცენარეული 

პიგმენტების ფართო ჯგუფს. ისინი გვხვდება ბევრ მცენარეში (რამდენიმე სახეობის სოკოს 

გარდა) და აქედან გამომდინარე ბევრ ცხოველურ ორგანიზმში. მცენარის ფოთლებში ძალიან 

მცირე რაოდენობითაა, განსაკუთრებით ბევრია ნაყოფებში და ყვავილებში. ადამიანის და 

ცხოველის ორგანიზმში დიდ როლს ასრულებენ, ვინაიდან არიან პროვიტამინები, ე.ი. A-

ჯგუფის ვიტამინების წინაპრები. ე.ი. კაროტინი,  A  ვიტამინის პროვიტამინია. კაროტინები 

ბევრ მცენარეში გვხვდება, მაგრამ სამედიცინო და ფარმაცევტული თვალსაზრისით დიდი 

ფასი აქვს იმ ნედლეულს, რომელშიც ის დიდი რაოდენობითაა და კაროტინის სამრეწველო 

მიღების წყაროს წარმოადგენს (სტაფილო, გოგრა). 

სტაფილოს  ახალი,  ნედლი   ნაყოფი, ფესვი - Radix Dauci recens (Daucus carota)  მცენარე: 

სტაფილო დათესილი-Daucus sativus  ოჯახი: ქოლგოსნები-Apiaceae (Umbelliferae) 

სამკურნალო ნედლეული: მიწიდან ახლად ამოღებული მწიფე ნაყოფი - ნედლი ფესვი. 

ქიმიური შემაგენლობა: მწიფე ნაყოფი შეიცავს კაროტინებს, რომლის შემადგელობა ხარისხის 

და სახეობის მიხედვით მერყეობს 8-12%-მდე. კაროტინოიდების გარდა გვხვდება ვიტამინები: 

B1, B2, და ასკორბინის მჟავა. შაქრის შემცველობა 3-15%-ია. 

კაროტინის მიღება: გარეცხილ ნაყოფებს აქუცმაცებენ ქარხანაში სპეციალურ ბარაბნებში, 

მიღებული მასიდან (ფაფიდან) ახდენენ წვენის გამოწურვას. ახლადგამოწურულ წვენში 
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კაროტინის შემცველობა ≈ 14%-ია. წვენს შემდეგ აცხელებენ 70°-მდე, რის შედეგად ხდება 

ცილების კოაგულაცია. ცილების კოაგულანტი სრულად ახდენს წვენში არსებული კაროტინის 

ადსორბციას. კაროტინის სველ კონცენტრანტს ფილტრავენ და იწყებენ სწრაფად შრობას 

ბორბლებიან ვაკუუმ მაშრობში. მიღებულ კონცენტრანტში, სინესტის შემცველობა 20-25%-ია, 

ხოლო კაროტინის 1%-მდე. კონცენტრანტს გადამუშავებამდე ინახავენ ჰერმეტულად 

დახურულ ქილებში ანტიოქსიდანტებთან ერთად. გადამუშავების შედეგად ხდება 

ლიპიდების (ცხიმები) და სხვა ორგანული მინარევების მოცილება სპირტით. ამ მასიდან 

ადვილად ხდება სპირტის გადადენა და მიიღება კაროტინის კონცენტრირებული ხსნარი და 

რომელსაც შემდეგ  კრისტალიზაციას უკეთებენ. 

გამოყენება:  ამზადებენ ზეთიან ხსნარს Carotinum, რომელიც შეიცავს 1მლ-ში 2მგ -კაროტინს. 

გამოიყენება ემულსიების, კომპრესების სახით კანის ქრონიკული დაავადებების (ეგზემა, 

ჩირქოვანი და ძნელად შესახორცებელი ჭრილობები, დამწვრობები, მოყინვები) დროს. 

გამოიყენება ცხვირის და ყელის ლორწოვანი გარსის ქრონიკული დაავადებების დროს. 

სტაფილოს ნედლეულის ფარმაკოლოგიური თვისებებია: ქვების დამშლელი და 

ათეროსკლეროზის საწინაარმდეგო. მედიცინაში სტაფილოს ნედლეული გამოიყენება 

ავიტამინოზის დროს და როგორც სპაზმოლიზური საშუალება. პრეპარატია: დაუკარინი. 

გოგრის  ახალი-ნაყოფი -  Fructus  Cucurbitae  recens მცენარე: ჩვეულებრივი გოგრა 

Cucurbita pepo  ოჯახი: გოგრისებრთა Cucurbitaceae 

სამკურნალო ნედლეული: ერთწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. მისი სამშობლოა ტროპიკული 

ამერიკა, სადაც ახლაც გვხვდება ველურად მოზარდი ფორმები. კულტივირებულია 

მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში. მედიცინაში გამოიყენება გოგრის რბილობი და 

თესლები. 

ქიმიური შემადგენლობა: მწიფე ნაყოფი-რბილობი კაროტინოიდებს შეიცავს 16%-მდე. 

გვხვდება აგრეთვე მცირე რაოდენობით B1, B2, C-ვიტამინები და ნიკოტინის მჟავა. შაქარს 

შეიცავს 4-11%-ს. 

ფარმაკოლოგიური მოქმედება: გოგრის თესლებს ახასიათებს ჭიების საწინააღმდეგო მოქმედება, 

ხოლო რბილობს შარდმდენი, ნაღვლმდენი და სასაქმებელი მოქმედება. 

მედიცინაში გამოყენება: ისევე, როგორც სტაფილო კაროტინის მიღების წყაროა. გოგრის 

თესლები გამოიყენება ბრტყელი და მრგვალი ჭიების საწინააღმდეგოდ, როგორც 

ანტიჰელმინთური საშუალება. ამ მიზნით გვიმრის პრეპარატები უფრო აქტიურები არიან, 

მაგრამ უფრო ტოქსიურები. გოგრის თესლებს არ ახასიათებს გვიმრისთვის დამახასიათებელი 

უარყოფითი, ტოქსიკური მოქმედება, ამიტომ უნიშნავენ ბავშვებს, ფეხმძიმე ქალებს და 

მოხუცებულებს. რბილობი და წვენი გამოიყენება ნაწლავების შეკრულობის დროს, 

ორგანიზმიდან აძლიერებს მარილების, შარდის გამოყოფას (დიურეზს), ისე რომ არ ზიანდება 

თირკმელების ქსოვილები. გოგრის ნაყოფს ნიშნავენ ღვიძლის, თირკმელების, პოდაგრის 

სამკურნალოდ. 

სამკურნალო ფორმა ჭიების საწინააღმდეგოდ: 300გრ დანაყილ თესლებს ერევა 50-100გრ 

თაფლი და ინიშნება ჭამამდე 1 საათით ადრე. 3 საათის შემდეგ ავადმყოფს აძლევენ 

სასაქმებელ საშუალებას და ნახევარი საათის შემდეგ კეთდება ოყნა. ასე ხდება ორგანიზმის 

სრულად დაცლა მრგვალი და ბრტყელი ჭიებისგან. 
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ქაცვის  ნაყოფი,  ქაცვის ზეთი Fructus Hippophaës,  Oleum Hippophaës  მცენარე: ქაცვი 

ხეჭრელისებური  Hippophae rhamnoides  ოჯახი:Elaeagnaceae-ფშატისებრნი 

Hippophae-ბერძნული სიტყვაა  hippos-ცხენი, phalos - ბრწყინავი (ძველ საბერძნეთში ქაცვით 

ცხენებს მკურნალობდნენ) 

მცენარე: ბუჩქი ან დაბალი ხე, სიმაღლით 1,5-2მ-ის. იზრდება ევროპის და აზიის ზომიერ 

კლიმატურ ზონებში. ფართოდ არის გავრცელებული ყაზახეთში, კავკასიაში, დასავლეთ და 

ჩრდილოთ ციმბირში. მედიცინაში გამოიყენება ნაყოფები და ზეთი. 

ქიმიური შემადგენლობა: ქაცვის ნაყოფები შეიცავს მნიშვნელოვან რაოდენობა პიგმენტებს და 

კაროტინს, რომლებიც განაპირობებს ნაყოფის ნარინჯის ფერს. გვხვდება აგრეთვე ვიტამინები: 

E (ტოკოფეროლი), B1, B2, B6, P. მთრიმლავი ნივთიერებები, კუმარინები, ეთერზეთები, 

ფლავონოიდები და სხვა მიკროელემენტები. ნაყოფებს აგროვებენ გვიან შემოდგომაზე, 

გაყინვამდე, როცა მათში განსაკუთრებით მეტია კაროტინოიდები და  ვიტამინები და როცა 

აღინიშნება ნაყოფების მაღალი ცხიმიანობა. 

ქაცვის ზეთი შეიცავს: ტოკოფეროლებს, კაროტინოიდებს, სტერინებს,  ცხიმოვან (ოლეინის, 

ლინოლევის, ლინოლენოვის) და ორგანულ მჟავებს. შაქარს, ფიტონციდებს და იგივე 

ვიტამინებს, რასაც ნაყოფები. 

ფარმაკოლოგიური თვისებები: ქაცვის ზეთის და მისი ინგრენდიეტების ბიოლოგიური 

აქტიურობა შესწავლილ იქნა დამწვრობის მაგალითზე, რომელიც ქიმიური აგენტით იყო 

გამოწვეული. დამტკიცებულია რომ ამ ზეთს ახასიათებს ჭრილობის შეხორცების პროცესის 

დაჩქარება, რაც გამოწვეულია ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებებით-სტერინებით. ქაცვის 

ზეთის პრეპარატების ანტიბაქტერიული მოქმედებით, ფერხდება ოქროსფერი 

სტაფილოკოკების ზრდა-განვითარება.  

ექსპერიმენტებმა აჩვენა, რომ ქაცვის ზეთის გამოყენება ეფექტურია ღვიძლის პათოლოგიების 

დროს, რომელიც გამოწვეულია ალკოჰოლური ინტოქსიკაციით. ის დადებითად მოქმედებს 

ღვიძლში ლიპიდურ ცვლაზე და იცავს სხვადასხვა ქიმიური აგენტების ზემოქმედებისაგან. 

ქაცვის ზეთი აფერხებს ათეროსკლეროზულ პროცესებს და ამცირებს ქოლესტერინის დონეს 

სისხლში, ლიპიდების და ლიპოპროტეიდების შემცირების ხარჯზე. ათეროსკლეროზული 

მოქმედება განპირობებულია ბიოლოგიურად აქტიური კომპონენტების - ლინოლევის და 

ლინოლენოვის მჟავის, ცხიმშიხსნადი ვიტამინებით-A,E, ფოსფოლიპიდებით და სტერინებით. 

მედიცინაში გამოყენება: ქაცვის ზეთს იყენებენ დამწვრობის (მათ შორის თვალის), ტროპიკული 

წყლულების, კანის და ლორწოვანი გარსის სხვადასხვა დაავადებების დროს, ე.ი. როცა საჭიროა 

ეპითელიზაცია და გრანულაცია. გამოიყანება აგრეთვე გინეკოლოგიურ პრაქტიკაში 

საშვილოსნოს ყელის ეროზიების და სხვადასხვა ანთებითი პროცესების და ტკივილის დროს. ამ 

ზეთით მკურნალობენ კუჭის და თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლულებს, ისე რომ ამ დროს არ 

ირღვევა კუჭის წვენის მჟავიანობა. ქაცვის ზეთის სანთლები გამოიყენება  პროფტოლოგიაში, 

ჰემაროის სამკურნალოდ. გამოიყენება ოტორინოლარინგოლოგიაში და სტომატოლოგიაში: 

ჰაიმორიტების, ქრონიკული ტონზილიტების, (მათ შორის ტონზილექტომიის შემდეგ 

პერიოდში) და პულპიტების, პერიოდონტიტების სამკურნალოდ. 

ათეროსკლეროზიანი ავადმყოფების, ქაცვის ზეთით მკურნალობისას აღმოჩნდა, მათი 

მდგომარეობის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება. რის შედეგადაც მოხდა ობიექტური 
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პარამეტრების ნორმალიზება: სისხლში ლიპიდების და ქოლესტეინის შემცირება. ამავე დროს 

გამოირიცხა სტენოკარდიული შეტევები და აღინიშნა ელექტროკარდიოგრამის მაჩვენებლების 

დადებითი დინამიკა.  უნდა აღინიშნოს რომ ქაცვის ზეთს და ნაყოფებს უარყოფითი მოქმედება 

არ ახასიათებთ. სამკურნალო ფორმა: Oleum Hippophae. უშვებენ 50,100 ან 200მლ-იან 

ფლაკონებით. 

ორკბილას   ბალახი:  Herba Bidentis მცენარე: სამნაწილიანი ორკბილა Bidens tripartita 

ოჯახი: Asteraceae (Compozitae)-რთულყვავილოვანნი 

მცენარე: ერთწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლით 50-80სმ-ის. ფოთლები 

ღრმადსამნაწილიანი. ყვავილები მილისებური, ყვითელი ფერის კალათად შეკრული. ნაყოფი 

თესლურა. ყვავილობს ივნისის ბოლოს, ნესტიან ადგილებში. 

ქიმიური შემადგენლობა: ბალახი შეიცავს კაროტინოიდებს, ეთერზეთებს, მთრიმლავ და მწარე  

ნივთიერებებს, C ვიტამინს, ფლავანოიდებს, პიგმენტებს, მიკროელემენტებიდან- ნაწილობრივ 

მარგანეცს. 

ფარმაკოლოგიური თვისებები: ორკბილას ბალახს ახასიათებს შარდმდენი და ოფლმდენი 

მოქმედება. აუმჯობესებს ნივთიერებათა ცვლას და საჭმლის მონელებას. მცენარეში შემავალი 

მთრიმლავი ნივთიერებების თვისობრივი (იგივეობითი) ანალიზით გაირკვა, რომ მთრიმლავი 

ნივთიერებების  66% - პოლიფენოლური წარმოშობისაა და რომელთაც ახასიათებთ მკვეთრად 

გამოხატული ბაქტერიოციდული და ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება, ტანინის ჯგუფის 

მთრიმლავ ნივთიერებებთან შედარებით. სამკურნალო თვისებები ორკბილას პრეპარატების 

განპირობებულია, მასში მარგანეცის და ასკორბინის მჟავის შემცველობით.  

მედიცინაში  გამოყენება: ორკბილა მიეკუთვნება სახალხო მედიცინის უძველეს სამკურნალო 

საშუალებას. მას დღესაც ფართოდ იყენებენ კანის დაავადებების: პოდაგრის, 

ფურუნკულოზის, დიათეზის და აგრეთვე როგორც შარდმდენ და ოფლმდენ საშუალებას. 

ფართოდ გამოიყენება ბავშვთა პრაქტიკაში, ვანების სახით, სხვადასხვა გამონაყარების, 

ნეიროდერმატიტების და  თავის კანის სებორიის დროს. გარეგანი გამოყენებით, აშრობს 

ჭრილობის ზედაპირს და ხელს უწყობს სწრაფად შეხორცებას. ფსორიაზით დაავადებული 

ავადმყოფებისათვის გამოიყენება ორკბილას სპირტიანი ექსტრაქტი და 2,5%-ნი მალამო. 

ორკბილას უკუჩვენება დამტკიცებული არ არის. სამკურნალო ფორმები: აფთიაქებში 

გვხვდება: ორკბილას ბალახის ბრიკეტები (Bricetum Herbae Bidentis), 75გრ-ანი, დაყოფილი 

10 ნაწილად, აგრეთვე პერგამენტის ქაღალდით შეფუთული 100-ნი პაკეტები. მათ იყენებენ 

ვანების მოსამზადებლად, ალერგიის და ანთების საწინააღმდეგოდ. 

K - ჯგუფის ვიტამინები (ფილოქინონები): ამ დასახელებით გაერთიანებულია ჯგუფი 

ანტიჰემორაგიული ფაქტორებით, რომლებიც აუცილებელია სისხლის ნორმალური 

შედედებისთვის. K - ჯგუფის ვიტამინები თავიანთი ქიმიური ბუნებით წარმოადგენენ 2 - 

მეთილ - 1,4 - ნაფტოქინონს. ბუნებაში ისინი რამდენიმე  შენაერთის სახით არის 

წარმოდგენილი, რომელთა შორის სამკურნალო მცენარეებში მხოლოდ Kı ვიტამინი გვხვდება.     

სისხლდენა კანიდან, კუჭიდან, ნაწლავებიდან და სხვა ფორმები ხდება Kı - ავიტამინოზის 

შედეგად და განპირობებულია სისხლის შედედების დარღვევით და კაპილარული 

სისხლძარღვების მაღალი გამტარებლობით. K - ვიტამინის ნაკლებობით წყდება პლაზმის 

ცილოვანი კომპონენეტების და განსაკუთრებით პროთრომბინის და სისხლის ტრომბოგებური 

კომპონენტების ბიოსინთეზი. K - ვიტამინს შეუძლია სისხლს დაუბრუნოს ნორმალური 
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შედედების უნარი. სამედიცინო პრაქტიკაში ფართოდ გამოიყენება K ვიტამინის სინთეზური 

ანალოგი, მაგ. ვიკასოლის საინექციო ხსნარი ამპულების ფორმით, მაგარამ მათთან ერთად 

დიდი ფასი აქვთ იმ მცენარეებს, რომლებშიც მნიშვნელოვანი რაოდენობით გროვდება 

ვიტამინი Kı.  

ჭინჭრის  ფოთოლი:   Folium Urticae  მცენარე: ორსახლიანი ჭინჭარი Urtica dioica ოჯახი: 

ჭინჭრისებრთა Urticaceae. 

მცენარე, სამკურნალო ნედლეული: მრავალწლოვანი, ყველგან ველურად მოზარდი 

ბალახოვანი მცენარეა, 100-120სმ-ის სიმაღლის. ფოთლები მსუსხავი, ბუსუსებით დაფარული. 

ყვავილები წვრილი, მწვანე ფერის. ყვავილობს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. სამედიცინო 

მიზნებისთვის ამზადებენ მცენარის ფოთლებს. ჭინჭრის ნედლეულის  სადიაგნოსტიკო 

ნიშნებია: “რეტორტისებრი” - მარტივი ერთუჯრედიანი ბუსუსები, “მსუსხავი”- მარტივი 

მრავალუჯრედიანი ბუსუსები და ცისტოლითები. 

ქიმიური შემადგენლობა: ჭინჭრის ფოთლები შეიცავს მთრიმლავ და ცილოვან ნივთიერებებს, 

ჭიანჭველა და პანტოტენის მჟავას, გლიკოზიდ - ურტიცინს, ვიტამინ K-ს და ასკორბინის მჟავას, 

კაროტინოიდებს, ქლოროფილს, ჰისტამინს, რკინის მარილებს და ცვილს. 

ფარმაკოლოგიური მოქმედება: მოქმედი ნივთიერებების ჯამის შემცველობის გამო 

(ძირითადად ვიტამინები და რკინის მარილები), ჭინჭარი ორგანიზმში არეგულირებს ცხიმოვან 

ცვლას და ახასიათებს მასტიმულირებელი მოქმედება. ჭინჭრის პრეპარატებს ახასიათებთ 

გამოხატული ჰემოსტატიკური თვისებები, რასაც განაპირობებს ფოთლებში K ვიტამინის 

არსებეობა; რომელიც ხელს უწყობს ღვიძლში, სისხლის შემადედებელი ყველაზე 

მნიშვნელოვანი ფაქტორის-პროთრომბინის სტიმულირებას. გარდა ამისა ჭინჭრის 

სამკურნალო ფორმებს ახასიათებთ ნაღვლმდენი და ანთების საწინააღმდეგო თვისებები. 

ჰემოსტატიკურ თვისებებთან ერთად ჭინჭარს ახასიათებს სისხლძარღვების შემავიწროვებელი 

მოქმედება. 

ექსპერიმენტულად დამტკიცებულია, რომ ჭინჭარში ქლოროფილის მნიშვნელოვანი 

რაოდენობა ახორციელებს მასტიმულირებელ და მატონიზირებელ მოქმედებას, აძლიერებს 

ნივთიერებათა ძირითად ცვლას, საშვილოსნოს და ნაწლავების კუნთების ტონუსს, აძლიერებს 

გულ-სისხლძარღვთა სისტემის და სასუნთქი ცენტრის მოქმედებას, აგრეთვე დაზიანებული 

ქსოვილების ეპითელიზაციას და გრანულაციას უწყობს ხელს. 

მედიცინაში გამოყენება: ამ მცენარეს ხალხური მედიცინა ადრეული წლებიდანვე იცნობს. 

ნაყენს და სითხოვან ექსტრაქტს იყენებენ ფილტვებიდან, თირკმელებიდან, საშვილოსნოდან, 

კუჭ-ნაწლავიდან სისხლდენების დროს. ჭინჭრის გალენურ პრეპარატებს ახასიათებთ 

საშვილოსნოს სეკრეტორულ ფუნქციაზე შერჩევითი მოქმედება. წყლიანი ხსნარი მცირე 

დოზებით გამოიყენება მშობიარობის შემდგომ პერიოდში. ჭინჭარს იყენებენ აგრეთვე 

ათეროსკლეროზის, რკინა-დეფიციტური ანემიის, ქოლეცისტიტების, გასტრიტების, კუჭის და 

თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლულების დროს. იმის გამო, რომ ჭინჭარი ხელს უწყობს 

ეპითელიზაციის პროცესს,  მის გალენურ პრეპარატებს იყენებენ გარეგანი ფორმების სახით 

ტროპიკული წყლულების, სებორიული დერმატიტების, ეგზემის, დამწვრობების და 

სხვადასხვა ჭრილობების სამკურნალოდ. თერაპიულ დოზებში ჭინჭრის გალენური 

პრეპარატების უკუჩვენება არ აღინიშნება. სამკურნალო ფორმები: მედიცინაში გამოიყენება 

ნაყენების სახით, ექსტრაქტების, ვიტამინების შემცველი ჩაის ნაკრებებში. პრეპარატი 
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ალოხოლი გამოიყენება ქოლეცისტიტის და ქოლანგიტის სამკურნალოდ. ფოთლების ნახარშის 

გამოყენება ეფექტურია თმის ცვენის დროს. 

წიწმატურას  ბალახი:  Herba  Bursae  pastoris  მცენარე:  მწყემსის  ჩანთა Capsella bursa 

pastoris Medis  ოჯახი: ჯვაროსანთა-კომბოსტოსებრნი Brassicaceae (Crufiterae) 

მცენარე: ერთწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა, ჯვაროსანთა ოჯახიდან, სიმაღლით 20-30სმ-ის, 

წვრილი ფესვით, ღერო სუსტად დატოტვილი, ძირში შებუსული, ღეროს ქვედა ნაწილში 

ფოთლები წაწვეტებული, სამკუთხა ან დაკბილულია. ზედა ფოთლები თითქმის ხაზურია, 

ისრისებური ძირით. ყვავილები წვრილი, თეთრი ფერის, შეკრებილია მტევნისებურ 

ყვავილედში, ნაყოფი-სამკუთხოვანი ჭოტაკია. წიწმატურა ყვავის ზაფხულის განმავლობაში, 

ნაყოფი მწიფდება მთელი ვეგეტაციის პერიოდში. წიწმატურა სარეველა ბალახია და 

გავრცელებულია მთელ საქართველოში. მისი ასეთი ფართო გავრცელება განპირობებულია 

იმით, რომ ერთ ინდივიდს ზაფხულის განმავლობაში 3-5 თაობის მოცემა შეუძლია. 

სამკურნალო ნედლეული: აგროვებენ მცენარის მიწისზედა ნაწილებს, ყვავილობის დროს, 

მშრალ ამინდში. დაუშვებელია თესლიანი ნედლეულის შეგროვება. აშრობენ ჩრდილში, კარგი 

ვენტილაციის პირობებში. 

ქიმიური შემადგენლობა: წიწმატურა შეიცავს მთრიმლავ ნივთიერებებს, ვაშლის, ღვინის 

მჟავებს, ქოლინს, აცეტილქოლინს, ვიტამინ K-ს, ასკორბინის მჟავას და საპონინებს.  

მედიცინაში გამოყენება: ხალხურ მედიცინაში წიწმატურას იყენებენ სისხლჩაქცევებისა და 

ფარული სისხლისდენის შემაჩერებლად, სისხლისაღმდგენ საშუალებად. რეკომენდირებულია 

მისი გამოყენება საშვილოსნოს მუსკულატურის ტონუსის ასამაღლებლად, კუჭის წყლულის, 

შარდის ბუშტის ანთების, ნაღვლის ბუშტის, თირკმელების კენჭოვანი დაავადების, 

ტუბერკულოზის, ბუასილის, შარდშეუკავლობისა და ნივთიერებათა ცვლის მოშლის დროს. 

განსაკუთრებით ეფექტურია ნედლი წიწმატურას ცივი ნაყენი (ბულგარელი მედიკოსების 

ცნობით). მათივე მონაცემებით, ბულგარულ ხალხურ მედიცინაში  მენორაგიის (ჭარბი 

მენსტრუაცია)  დროს გამოიყენება. 

სიმინდის  დინგი,  ულვაშით  Stigmata Maydis (Styli et stigmata Maidis) მცენარე -

ჩვეულებრივი სიმინდი Zea mays  ოჯახი: Gramineae (მარცვლოსანთა) 

მცენარე: მსხვილი, ერთწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა 1-3 მ-ის სიმაღლით. ღერო მარტოული, 

იშვიათად ორეული, კარგად განვითარებული კვანძებით. ფოთლები ღეროში მჭიდროდ 

ჩამჯდარი. ფუნჯოვანი ყვავილი ვითარდება ერთი ცალი-ზევით. ნაყოფი მსხვილი, შიშველი, 

თირკმლისებური თესლებით, სხვადასხვა კონსინსტენციის ენდოსპერმით. სიმინდი 

მსოფლიოში ერთ-ერთ მთავარ საკვებ მცენარედ ითვლება. მისი სამშობლოა მექსიკა.  

ქიმიური შემადგენლობა: სიმინდის დინგში გვხვდება: ვიტამინი K1, ასკორბინის და 

პანტოტენის მჟავა, კაროტინოიდები, საპონინები, ფისისებური ნაერთები, მწარე 

გლიკოზიდები, ცხიმოვანი ზეთი 2-3%, ეთერზეთი 0,1%, ინოზიტი და სხვა. ნაყოფები შეიცავს 

სახამებელს და ვიტამინებს: B1, B2, B6, პანტოტენის მჟავას, ცხიმს-5%-ს, ბიოტინს და 

ფლავანოიდებს. 
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სამკურნალო ნედლეული: ნედლეულად ითვლება სიმინდის გრძელი სვეტები დინგით და 

ულვაშით. მათ აგროვებენ ნაყოფის დამწიფების დროს, აშრობენ ჩრდილში და ტოვებენ მცირე 

დროით თვითგამოშრობამდე  ან აშრობენ მაშრობებში 40°C-ზე. 

გამოყენება: სიმინდის დინგის პრეპარატებს იყენებენ სითხოვანი ექსტრაქტის ან ნაყენების 

სახით, როგორც ნაღვლმდენ საშუალებას, ქოლეცისტიტების და ჰეპატიტების დროს, როცა 

ნაღვლის დენა შეჩერებულია. სიმინდის ულვაში გამოიყენება სისხლისშემაჩერებელ და 

შარდმდენ საშუალებად, შარდის ბუშტის და თირკმელების კენჭოვანი დაავადების დროს. 

ძახველის  ქერქი  Cortex Viburni;  მცენარე: ჩვეულებრივი ძახველი -Viburnum opulus; 

ოჯახი: ცხრატყავისებრთა-Caprifoliaceae; 

მცენარე: ძახველი 1,5-3 მეტრამდე ბუჩქია, მონაცისფრო - რუხი დახეთქილი ქერქით და გლუვი 

ყლორტებით. ფოთლები ერთმანეთის მოპირისპირედაა განლაგებული, ფართო 

კვერცხისებრია, სიგრძით 5-10სმ, ხუთნაკვთიანი, ყუნწიანი, ზედა მხრიდან მუქი მწვანე, 

ქვემოდან უფრო ღია ფერის, სუსტად შებუსული ფოთლის ძარღვების გასწვრივ. ყვავილები 

თეთრია და ორი სახისაა: კიდურა - უნაყოფო, მსხვილი ქოლგისებრი გვირგვინით, 

დიამეტრით 2,5სმ-მდე, შიდა - ნაყოფის მომცემია, პატარა გვირგვინით 0,5სმ-მდე. ნაყოფი - ღია 

წითელი ფერისაა. ოვალური ან სფეროსებრი ფორმის, წვნიანი, 1სმ-მდე დიამეტრის მსხვილი 

კურკით.  

ძახველი ყვავილობს მაის-ივლისში, ნაყოფი შემოდის აგვისტო-სექტემბერში. საქართველოში 

გავრცელებულია ტყიან ადგილებში, თითქმის სუბალპურ ზონამდე, გვხვდება აგრეთვე 

მდინარის პირებზე, ზოგჯერ ბაღებშიც. ფართოდ არის კულტივირებული, როგორც 

დეკორატიული მცენარე. იმის გამო, რომ ძახველი ნელა იზრდება, ხოლო ქერქის დამზადების 

დროს მთელ ბუჩქებს ანადგურებენ, კარგი იქნება თუ თითოეული თქვენგანი დარგავს ამ 

სამკურნალო მცენარეს საკუთარ ბაღში ან აგარაკზე. 

ქიმიური შემადგენლობა: ძახველის ქერქი შეიცავს ვიტამინებს:  K1 (28-31 მკგ/გ), კაროტინებს-

კაროტინოიდებს (21 მგ%) და ასკორბინის მჟავას (70-80 მგ%)-ს. ძახველის ქერქი შეიცავს 

აგრეთვე მთრიმლავ ნივთიერებებს 2%-მდე,  მოყვითალო - მოწითალო ფერის ფისებს 6,5%-

მდე, ორგანულ მჟავებს, ფლობაფენს და ამორფულ, ნაკლებად შესწავლილ გლიკოზიდ 

ვიბურნინს, ფლავონოიდებს. აღმოჩენილია ფიტოსტეროლინი და ფიტოსტერინი, აგრეთვე 

ქოლინისმსგავსი ნივთიერება 20მგ%-მდე. ნაყოფში ბევრია ასკორბინის მჟავა,  ინვერტული 

შაქარი 32%-მდე, ორგანული მჟავები, კაროტინი, ვიტმინი P, მთრიმლავი ნივთიერებები. 

თესლები შეიცავს ცხიმოვან ზეთს 20%-მდე. 

სამკურნალო ნედლეული: ნედლეულად ამზადებენ ძახველის ქერქს, გაზაფხულზე, წვენის 

მოძრაობის დროს, აპრილ-მაისში. ამ პერიოდში ქერქი ადვილად სცილდება ხეს. ტოტებს 

ჭრიან მიწიდან 10სმ-ის სიმაღლეზე ირიბად. მოჭრილ ტოტებზე აკეთებენ წრიულ ნაჭდევებს 

ერთმანეთისგან 10-15სმ დაშორებით, შემდეგ გრძივ ნაჭდევებს უკეთებენ და აცლიან ქერქს 

ღარებად და მილისებურად. უმჯობესია გვერდითი ტოტების მოჭრა, რათა ძირითადი ტანი არ 

დაზიანდეს და ახალი ყლორტები ამოიყაროს. ნაყოფს კრეფენ სექტემბერ-ოქტომბერში, 

სრული სიმწიფის პერიოდში, მშრალ ამინდში. კრეფის დროს სასურველია ნაყოფი არ 

დაიჭყლიტოს. 
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ქერქს აშრობენ სხვენზე, თუნუქის სახურავის ქვეშ, ან ფარდულში, კარგი ვენტილაციის 

პირობებში. მშრალი ქერქი მოღუნვის დროს ტყდება. გარედან მომწვანო-ნაცრისფერია, 

ხორკლიანი. შიდა ზედაპირი გლუვი, დაბურული-ყვითელი, მოწითალო ლაქებით და 

ზოლებით. ქერქის გადანაჭრი შიგნიდან მსუბუქად ნამსხვროვანი, გარედან თანაბარი. სუნი 

სუსტი,  არასასიამოვნო,  გემო მომწარო - მშუშხავი.  მისი შენახვა შეიძლება 4 წლამდე. ძახველის 

ნაყოფს  ჯერ ჰაერზე აშრობენ, შემდეგ ღუმელში, 60-80°C ტემპერატურის დროს. გამშრალ 

მარცვლებს ინახავენ ქაღალდის  ან ნაჭრის პარკებში, მშრალ ადგილას.  

გამოყენება:  ძახველის ქერქის სითხოვან ექსტრაქტს იყენებენ გინეკოლოგიურ პრაქტიკაში, 

როგორც სისხლდენის შემაჩერებელ საშუალებას. ძახველის ნედლეულის ფარმაკოლოგიური 

მოქმედებაა: კარდიოტონული, ტკივილგამაყუჩებელი და სისხლდენის შემაჩერებელი. 

მედიცინაში გამოიყენება, როგორც დიურეზული და სისხლძარღვთა შემავიწროვებელი 

საშუალება, სისხლდენის დროს. ნაყოფები გამოიყენება ვიტამინურ ნაკრებებში.  

ხალხურ მედიცინაში ძახველის ქერქის ნახარში გამოიყენება კრუნჩხვების, უძილობის, 

ისტერიის დროს, რადაგან გააჩნია დამამშვიდებელი მოქმედება. გამოიყენება აგრეთვე კუჭისა 

და თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლულოვანი დაავადების, ენტეროკოლიტების, გულის ან 

თირკმელების დაავადებით გამოწვეული შეშუპების, კანის წყლულოვანი და ჩირქოვანი 

დაავადებების დროს. ახალგაზრდა ტოტების ქერქის ნახარში კარგი საშუალებაა ფეხების 

ოფლიანობის დროს. 

წყალში ხსნადი ვიტამინები 

ვიტამინ B1- თიამინი, ანევრინი, რომლის ნაკლებობა ან დეფიციტი ორგანიზმში იწვევს 

პილინევრიტებს და წარმოადგენს კოკარბოქსილაზას ძირითად შემადგენელ ნაწილს. ამ 

ვიტამინით მდიდარია მარცვლეული: ხორბალი, წიწიბურა, შვრია, ჰერკულესი. B1-ჰიპო და 

ავიტამინოზით გამოწვეული დაავადებების დროს თიამინი ინიშნება მარილის სახით 

(ქლორიდი, ბრომიდი). ეს ვიტამინი გვხვდება ბევრი სამკურნალო პრეპარატის 

შემადგენლობაში. 

ვიტამინი B2 - რიბოფლავინი, ლაქტოფლავინი, რომლის ნაკლებობა ორგანიზმში იწვევს 

სიგამხდრეს, სისუსტეს, პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის დაავადებებს, მხედველობის 

ფუნქციის დარღვევას. მონაწილეობს ბევრ ბიოლოგიურ პროცესებში, მათ შორის ცილოვან, 

ცხიმოვან და ნახშირწყლოვან ცვლაში. რიბოფლავინი ასრულებს ძირითად როლს 

ჰემოგლობინის სინთეზში.  

ვიტამინი B6 - პირიდოქსინი, რომლის ნაკლებობა იწვევს ცილოვანი ცვლის და ცხიმების 

სინთეზის დარღვევას. ის შედის ფერმენტების შემადგენლობაში და ასრულებს 

კატალიზატორის ფუნქციას ორგანიზმში და მცენარეში მიმდინარე პროცესებში. ფართოდ 

გავრცელებული ვიტამინია, რომელიც ძირითადად საკვებ და საცხობ საფუარში გვხვდება. 

სამკურნალო პრეპარატია-პირიდოქსინის ჰიდროქლორიდი. 

ვიტამინი Bc (B9) - ფოლიუმის მჟავა, რომლის ნაკლებობა იწვევს ანემიას, გაზრდის შეფერხებას. 

გვხვდება სამკურნალო მცენარეების მწვანე ნაწილებში. ფოლიუმის მჟავის მონაწილეობა 

ნივთიერებათა ცვლაში გამოიხატება  იმით, რომ ის არის ფერმენტების-კოფერმენტების 

შემადგენელი ნაწილი. სამკურნალო პრეპარატია: ფოლიუმის მჟავა. 
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ვიტამინი  B15 - პანგამის მჟავა, გვხვდება ბევრ მცენარეში. დღემდე ჯერ კიდევ არ არის 

ცნობილი, მისი სინთეზი შეუძლია ცხოველის ორგანიზმს, თუ მიღება ხდება საკვებიდან. 

წარმოადგენს გლუკონოვის მჟავას და დიმეთილგლიცინის ეთერს. ამ ვიტამინს ახასიათებს 

ლიპოტროპული მოქმედება (ლიპიდური ცვლის გაუმჯობესება და ღვილის ცხიმოვანი  

ინფილტრაციის პრევენცია). სამკურნალო პრეპარატია-კალციუმის პანგამატი (Calcium 

pangamicum).    

ვიტამინი PP- ნიკოტინის მჟავა რომლის ნაკლებობა იწვევს პელაგრას-კანის დაავადებას, 

ღებინებას, ფსიქიკურ მოშლილობას. სამკურნალო პრეპარატია: ნიკოტინის მჟავა და 

ნიკოტინამიდი. 

ვიტამინი P - რუტინი. ციტრინის სახით არის ცნობილი ბევრი ბუნებრივი ნაერთი, რომლებიც 

კაპილარული სისხლძარღვების კედლებს ამყარებენ და ამცირებენ მათ გამტარებლობას. P - 

ვიტამინური აქტივობა ახასიათებს ფლავონოიდებს. 

ქოლინი - მიეკუთვნება ვიტამინის მსგავს ნივთიერებას. წარმოადგენს დონორს მეთილური 

ჯგუფების, რომლებიც აუცილებელია ცხიმოვანი მჟავებიდან ფოსფოლიპიდების 

სინთეზისათვის. ქოლინი არის აცეტილქოლინის წინამორბედი, რომელიც მნიშვნელივან როლს 

ასრულებს ნერვიული სისტემის საქმიანობაში. ქოლინის არსებობით ღვიძლში ცხიმოვანი 

მჟავებიდან ხდება ფოსფოლიპიდების წარმოქმნა, რომლებიც გამოიყოფა ღვიძლიდან და 

გაედინება ნაღველთან ერთად. ქოლინის უკმარისობით, ღვიძლში გროვდება 

ტრიგლიცერიდები, რომლებიც იწვევს ცხიმოვან დისტროფიას.  

ტროპიკულ, ღარიბ ქვეყნებში ცნობილია დაავადება კვაშიორკორი-ცილოვანქოლინური 

უკმარისობა. განსაკუთრებით ავადდებიან ბავშვები. მთავარი გამოვლინება ავადმყოფობის 

არის ღვიძლის ციროზი, ჰიდროკახექსია, კვების ავთვისებიანი მოშლილობა, ბავშვთა 

პელაგრა.  

ქილინი წარმოადგენს ფუძეს, ამიტომ გვხვდება მარილების სახით. სამკურნალო პრეპარატია 

(Cholini chloridum). ქოლინი ფართოდ არის გავრცელებული სამკურნალო მცენარეებში.         

ვიტამინი C - ცინგის საწინააღმდეგო ვიტამინი, ანუ ასკორბინის მჟავა, რომელიც ფართოდ არის 

გავრცელებული, როგორც მცენარეულ ასევე ცხოველურ ორგანიზმში. ადამიანის ორგანიზმს 

არ შეუძლია ასკორბინის მჟავის სინთეზი, ამიტომ ის უნდა მიიღოს საკვებიდან. ეს ვიტამინი 

ასრულებს ძირითად როლს ორგანიზმში მიმდინარე ჟანგვა-აღდგენით პროცესებში. ვიტამინი C  

არის  არამდგრადი ნივთიერება. მისი წყალხსნარი სწრაფად იშლება სინათლის სხივების 

ზემოქმედებით. მცენარეულ  ნედლეულში  ნელი შრობით, სწრაფად ხდება ამ ვიტამინის 

დაჟანგვა, ამიტომ საჭიროა ამ ვიტამინით მდიდარი ნედლეულის სწრაფი შრობა. С ვიტამინს   

შეიცავს ვარდისებრთა  ოჯახი. 

ასკილის ნაყოფი  Fructus Rosae, Fructus cynosbati  მცენარე: ყავისფერი ასკილი Rosa 

cinnamomea, Rosa canina;  ოჯახი:  ვარდისებრთა  Rosaceae. 

მცენარე: ბუჩქი, რომლის სიმაღლე არწევს 2,5-3მ-ს. დატოტვილი ეკლიანი ღეროებით, ეკლები 

მაგარია, ნამგლისაბირი, ღეროები რუხი-მოწითალო ქერქით. ყვავილები მარტოულია, თეთრი, 

მქრალი-ვარდისფერი. ნაყოფი  კენკრისებურია, ცრუ, წვნიანი, სხვადასხვა ფორმისაა, ხშირად 

მოგრძო-ოვალური, გლუვი, მუქი წითელი ფერის. ნაყოფის შიდა კედლები მოფენილია 

მრავალრიცხოვანი ჯაგრისებური ბუსუსებით. საქართველოში ასკილის მრავალი სახეობაა 
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გავრცელებული. იზრდება ციმბირში, კავკასიაში. სამედიცინო თვალსაზრისით გამოიყენება 

მცენარის  ნაყოფები, როგორც  ნატურალური ასევე ფიტო პრეპარატების სახით. ასკილის 

ნაყოფს აგროვებენ ყინვების დადგომამდე. ამ დროს ნაყოფი ყველაზე მეტი რაოდენობით 

შეიცავს ვიტამინ C-ს. შეგროვილი ნაყოფი უნდა გაშრეს სწრაფად 60-90°C-ზე. 

ქიმიური შემაგენლობა: მცენარის ნაყოფები შეიცავს: შაქარს, პექტინებს, მთრიმლავ 

ნივთიერებებს, ორგანულ მჟავებს (ვაშლის, ლომონის, ოლეინის, ლინოლევის და სხვა), 

ფლავანოიდებს (ქვერცეტინს, იზოქვერცეტინს, კემფეროლს, „რუბინქსანტინს“), ცხიმოვან 

ზეთს, ვიტამინებს B1, B2, P, PP, K, კაროტინს (პროვიტამინ-A), E ვიტამინს (ტოკოფეროლს), 

რკინის მარილებს, ფოსფორს, მაგნიუმს, კალციუმს. ასკილის ნედლეულის  სტანდარტიზაცია  

სახელმწიფო  ფარმაკოპეის მიხედვით ხდება ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების, 

ასკორბინის მჟავის შემცველობის გამო.  ნტდ-ს  მიხედვით ასკილის ნედლეულში ასკორბინის 

მჟავას  ტიტრომეტრული მეთოდით საზღვრავენ.  

ფარმაკოლოგიური თვისებები: ასკილის ნაყოფებისგან დამზადებულ პრეპარატებს 

ახასიათებთ სხვადასხვა ფარმაკოლოგიური აქტიურობა, რაც განპირობებულია მცენარეში 

კომპლექსური ვიტამინების შემცველობით. ასკორბინის მჟავა ძირითადად განსაზღვრავს 

ბიოლოგიურ აქტიურობას.  

ასკილის ნაყოფების პრეპარატებს იყენებენ ცინგის (ავიტამინოზი), სამკურნალოდ. ისინი 

მნიშვნელოვნად აძლიერებენ ორგანიზმში ჟანგვა-აღდგენით პროცესებს, იწვევენ ფერმენტული 

სისიტემების აქტიურობას, აძლიერებენ ორგანიზმის ბრძოლისუნარიანობას გარეშე, მავნე 

ფაქტორებისადმი, ინფექციებისადმი და სხვადასხვა არასასურველი პირობებისადმი. ასკილის 

ნაყოფებისგან დამზადებული პრეპარატების მაღალი ფარმაკოლოგიური თვისებები, 

განპირობებულია მცენარის ნაყოფებში მნიშვნელოვანი რაოდენობა ასკორბინის მჟავის და 

რუტინის (ვიტამინი P) შემცველობის გამო, ხოლო ვიტამინების  B, E, A (კაროტინის) 

შემცველობა ამ კომპლექსს ანიჭებს სრულყოფილებას. ასკილის ფიტო-პრეპარატები 

აძლიერებენ ქსოვილის რეგენერაციას, ჰორმონების სინთეზსს, დადებითად მოქმედებენ 

ნახშირწყლოვან ცვლაზე. მათ ახასიათებთ აგრეთვე ანთების საწინააღმდეგო, ნაღვლმდენი და 

შარდმდენი მოქმედება.  

მედიცინაში გამოყენება: ასკილის ნაყოფების პრეპარატები ძირითადად გამოიყენება 

სამკურნალო და პროფილაქტიკური თვალსაზრისით ჰიპო და ავიტამინოზის დროს, რის 

შედეგადაც ხდება სისხლძარღვების გამტარებლობის დარღვევა და ორგანიზმის 

ბრძოლისუნარიანობის შემცირება გარეშე, მავნე ეგზოგენური და ენდოგენური 

ფაქტორებისადმი. 

ასკორბინის მჟავას დეფიციტი აღენიშნებათ იმ ადამიანებს, ვინც განიცდის ხანგრძლივ 

ფიზიკურ და ნერვულ-ფსიქიურ დატვირთვას. იმ ავადმყოფებს, რომლებსაც გადატანილი აქვთ 

მიმე ქირურგიული ოპერაცია, ტრამვები, ფეხმძიმე და ლაქტაციის პერიოდში მყოფ ქალებს. 

ასკილის პრეპარატები ინიშნება მწვავე და ქრონიკული ინფექციების, ათეროსკლეროზის, 

ნეფრიტების, ღვიძლის მწვავე და ქრონიკული დაავადებების, ნაწლავების წყლულოვანი 

დაავადებების, დიათეზების, სისხლდენების, ჰიპერთირეოზის და ტრავმული შოკის დროს.  

ასკილს იყენებნ პნევმონიის, ბრონქოპნევმონიის, ბრონქოექსტაზების და ბრონქიალური ასთმის 

დროს. ეს პრეპარატები ეფექტურია თვალის დაავადებების დროს. სამკურნალო ეფექტი 

დაფუძნებულია სისხლის პლაზმაში, ფიბრინოგენის და გლობულინების შემცირებით, 
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რომელთა რაოდენობა იზრდება ორგანიზმში უცხო წარმოშობის ცილების მოხვედრით. 

ნაღვლმდენი მოქმედების გამო ასკილი გამოიყენება ქოლეცისტიტების და ჰეპატიტების 

სამკურნალოდ. ასკილის თესლებიდან ღებულობენ ზეთს, რომელიც შეიცავს უჯერ და ნაჯერ 

ცხიმოვან მჟავებს, კაროტინოიდებს და ტოკოფეროლებს. ასკილის ზეთს იყენებენ გარეგანი 

მოხმარებისთვის ჭრილობის შესახორცებლად, დერმატიტების და ტროპოკული წყლულების 

დროს.  

სამკურნალო ფორმები: ასკილის ნაყოფების გამონაწვლილი-Infusum fruqtus  Rosae. 

ხოლოსასი-რომელიც წარმოადგენს ასკილის ნაყოფების წყლიანი ექსტრაქტის და შაქრის 

სიროფის, შედედებულ პრეპარატს. სქელი, სიროფის მსგავსი სითხეა, მუქი ყავისფერი, 

მომჟავო-მოტკბო გემოთი, თავისებური სუნით. გამოიყენება ქოლეცისტიტების და 

ჰეპატიტების სამკურნალოდ, როგორც ნაღვლმდენი საშუალება. მედიცინაში გამოიყენება 

საინექციო ფორმის სახით-5%-ნი ამპულები. გვხვდება სხვადასხვა შემადგენლობის ჩაის 

სახით: ასკილის ნაყოფი - შავ მოცხართან ერთად, ასკილის ნაყოფი - ქიშმიშთან ერთად.  

აფთიაქებში გვხვდება C ვიტამინის შუშხუნა ტაბლეტები და ასკორუტინი: ვიტამინი C და P 

ერთად, ასკილის ზეთი (Oleum Rosae)-100 და 250მლ-ანი ფლაკონებით.  

შავი მოცხარის ნაყოფები  Fructus  Ribis nigri  მცენარე:  Ribes nigrum  ოჯახი: ფხიჯასებრთა  

Saxifragaceae 

მცენარე: შავი მოცხარი ტოტებიანი ბუჩქია. ფართოდ არის კულტივირებული. 

გავრცელებულია ციმბირში, კავკასიაში. ველურად იზრდება ნესტიან ადგილებში, ტყეებში, 

მდინარეების და ტბების ნაპირას. ნაყოფი მწიფდება ივლის-აგვისტოში. 

ქიმიური შემადგენლობა: ნაყოფები შეიცავს ასკორბინის მჟავას (მწიფე ნაყოფში ის აღწევს 400მგ 

%),  ვიტამინები: P (1000მგ%), B1, B2, კაროტინები,  რაც იმის მანიშნებელია, რომ შავი მოცხარი 

პილივიტამინების ნამდვილი წყაროა. ნაყოფები მდიდარია შაქრით, ორგანული მჟავებით 

(ვაშლის და ლიმონის), ნაპოვნია სხვადასხვა ფლავონოიდები და გლიკოზიდები. ფოთლებში 

და ყვავილებშიც აღმოჩენილია ვიტამინი C. 

სამკურნალო ნედლეული: აგროვებენ და გამოიყენება მწიფე ნაყოფები. გამშრალ ნაყოფებს აქვთ 

სუსტი არომატული სუნი, მომჟავო-მოტკბო გემო, მსუბუქად მშუშხავი. 

გამოყენება: ნაყოფებს და ფოთლებს ახასიათებთ ანთების საწინააღმდეგო, ოფლმდენი, 

შარდმდენი,  ღებინების  საწინააღმდეგო თვისებები.  ნაყოფები   გამოიყენება აგრეთვე 

ექსუდატური დიათეზის და  დერმატოზების დროს. სამედიცინო თვალსაზრისით ფართოდ 

გამიყენება, როგორც პოლივიტამინური საშუალება. ნაყოფებიდან ამზადებენ სიროფებს და 

კონსერვანტებს. ფოთლები და კვირტები შედის ვიტამინების ნაკრებებში. შავი მოცხარის 

ნაყოფებს ფართოდ იყენებენ კვებით, საკონდიტრო და ლიქიორების წარმოებაში. ხშირად 

ფოთლებს იყენებენ ჩაის სახით, ბოსტნეულის დამარილების და დამჟავებისთვის. 

ტყის მარწყვი: მცენარე  Fragaria vesca ოჯახი: Rosaceae (Fragariinae);  

მცენარე: ტყის მარწყვი მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა, მოკლე, სქელი ფესურით, 

რომლიდანაც ვითარდება წვრილი ფესვები და გრძელი მიწიზედა მხოხავი ყლორტები. 

მიწისზედა ნაწილი შედგება ფესვთანური ფოთლებისგან. ყვავილები თეთრია, მსხვილი, 

ქმნიან ნახევარქოლგას. მარწყვის ნაყოფი ცრუა, იგი წარმოიქმნება ყვავილსაჯდომის 

გამსხვილებით. ნაყოფი წვნიანი, წითელი რბილობია, რომელშიც მოთავსებულია წვრილი, 
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მშრალი, მოგრძო თესლები. ეს მცენარე ყვავილობს მაის-ივნისში, ნაყოფი მწიფდება ივლისის 

დასაწყისში.  

მცენარეული ნედლეული: ნედლეულად იყენებენ ნაყოფს, ფოთლებს და ფესვებს. ფოთლებს 

კრეფენ ყუნწების გარეშე, ნაყოფებს სიმწიფის დროს, ფესვებს აგროვებენ შემოდგომოთ, 

აცლიან წვრილ ფესვებს და აშრობენ. 

ქიმიური შემადგენლობა: ნაყოფებში დიდი რაოდენობით შედის შაქარი (9,5%), ორგანული 

მჟავები, პექტინები, მთრიმლავი ნივთიერებები, ვიტამინები: B-ჯგუფის, C და P, კაროტინი,  

ეთერზეთი, მიკროელემენტები: რკინა, მაგნიუმი, სპილენძი, ქრომი. 

გამოყენება: ტყის მარწყვი შესანიშნავი დიეტური პროდუქტია. იგი, როგორც სამკურნალო 

საშუალება გამოიყენება ჰიპერტონული დაავადების, ათეროსკლეროზის, კუჭის წყლულის, 

გასტრიტების, ატონური გაუვალობის, ანემიის, ნიკრისის ქარის და ორგანიზმში 

ნივთიერებათა  ცვლის დარღვევის დროს. ფოთლების ნაყენს იყენებენ, როგორც დიურეზულ 

და ოფლმდენ საშუალებას. აუმჯობესებს ჭამის მადას. ნაყოფის წვენს იყენებენ გარეგან 

საშუალებად, კანზე ლაქების,  ჭორფლის და ფერისმჭამელების მოსაცილებლად. გამოიყენება 

აგრეთვე ავიტამინოზის,  საშვილოსნოდან სისხლის დენის, ტკივილის და გაციების დროს. 

მწვანე, უმწიფარი, ბერძნული კაკალი, ფოთლები, ნაყოფები - Folium, Fructus Iuglans 

Rehia  ოჯახი: კაკლისებრთა-Iuglanseae; 

ხე, რომელიც 25-30მ-მდე იზრდება, კაკლისებრთა ოჯახიდან, ძლიერი გუმბათისებური 

ვარჯით, ფოთლები, ტოტებზე მორიგეობით განლაგებული, ელიფსური ან 

უკუკვერცხისებური, გრძელყუნწიანი, კიდემთლიანი. ნედლეულის სახით უნდა შეგროვდეს 

მაისის  შუა რიცხვებიდან ივნისის შუა რიცხვებამდე.  

ბერძნულ კაკლებს ყელაზე დიდი სამკურნალო ძალა აქვთ რძიანი სიმწიფის დროს, რადგან ამ 

პერიოდში, მათში მაქსიმალურადაა სასარგებლო სამკურნალო ელემენტები, ესენია:  1) იოდი-

ავსებს ორგანიზმში მის დეფიციტს, ნედლეულის მომზადებისას, დაჭრილი ახალი კაკლები ამ 

ელემენტის სუნითაა გაჟღენთილი. მკურნალობენ ჰიპოთირეოზით დაავადებულებს. 2) 

უგლონი - ამ ბუნებრივი ანტიბიოტიკის არსებობა განაპირობებს სოკოსსაწინააღმდეგო, 

ანტიპარაზიტულ, ბაქტერიოციდულ მოქმედებას. ხელოვნური (სინთეზური) 

ანტიბიოტიკებისაგან განსხვავებით, იგი არ ანადგურებს ნაწლავის მიკროფლორას, პირიქით 

აუმჯობესებს მის ფუნქციონირებას. 3) ასკორბინის მჟავა, ამ ვიტამინის  ძლიერი 

ანტიოქსიდანტური თვისება, აძლიერებს იმუნიტეტს, ზრდის რეზისტენტულობას და საერთო 

ტონუსს, აახალგაზრდავებს ორგანიზმს. 4) B-ჯგუფის ვიტამინები, პოლიუჯერი ცხიმები-ეს 

ნივთიერებები ზრდის შრომისუნარიანობას, აჩქარებს ორგანიზმის აღდგენას დიდი 

ფიზიკური და გონებრივი დატვირთვების შემდეგ, ხელს უშლის ათეროსკლეროზის 

განვითარებას, ებრძვის შარდსასქესო ორგანოების დისფუნქციას, აჩქარებს ჭრილობის 

შეხორცებას, ახშობს ანთებით პროცესებს. 

კაკლის ფოთლებს ხალხური მედიცინა  უძველესი დროიდან იყენებს. მისი ნახარშები ფართოდ 

გამოიყენება კანისა და ვენერიული სნეულებების სამკურნალოდ, მრგვალი ჭიების და კუჭ-

ნაწლავის კატარის დროს, დიაბეტის დროს,  მისი ნახარში სისიხლში მკვეთრად წევს დაბლა 

შაქრის შემცველობას. 
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ლიპიდები (ცხიმები), ცხიმოვანი ზეთები, ცხიმების შემცველი სამკურნალო 

მცენარეები და ნედლეული; 

მცენარეების ცხიმოვანი ზეთები, ისევე როგორც ცხოვილების ქსოვილების ცხიმები, 

ნახშირწყლებთან ერთად წარმოადგენენ კონცენტრირებულ, ენერგეტიკულ, სამშენებლო და 

სამარაგო ნივთიერებებს ორგანიზმის ცხოველმყოფელობისათვის. პირველადი ბიოსინთეზის 

პროდუქტები ცხიმები ასრულებენ სტრუქტურულ ფუნქციას და შედიან  უჯრედების 

მემბრანის შემადგენლობაში. ცხიმები ენერგიით მდიდარი ნივთიერებებია, რომელთა 

საბოლოო დაშლისას გამოიყოფა დიდი რაოდენობით წყალი. 

დაახლოებით მცენარეების 90% შეიცავს თესლებში სამარაგო ცხიმებს, რომლებიც ასრულებენ 

მნიშვნელოვან როლს იმაში, რომ ცოცხალმა ორგანიზმა გადაიტანოს გარეშე, გარემოს 

არასასურველი პირობები, ძირითადად დაბალი ტემპერატურა. ცხოველური ცხიმები, 

წარმოადგენენ საბოლოო ან სამარაგო (დროებითი) ნივთიერებებს. საბოლოო მარაგები, მაგ. 

რძის ცხიმი, თვითონ ორგანიზმისთვის არ გამოიყანება. მხოლოდ დროებითი, სამარაგო 

ცხიმები გამოიყენება ადამიანების მიერ სამკურნალო და ტექნიკური თვალსაზრისით. 

ცხიმების აგებულება: ცხიმები  წარმოადგენენ ორგანულ ნივთიერებებს, რომლებიც მიიღებიან   

უმაღლესი მჟავისა და სამატომიანი  გლიცერინის სპირტის ეთერიფიკაციით. 

ცხიმები შედგება ცხიმოვანი მჟავების ტრიგლიცერიდებისაგან. ისინი ქიმიურად  

წარმოადგენენ სამატომიანი გლიცერინის სპირტის და მაღალმოლეკულური, უმაღლესი 

ცხიმოვანი მჟავების, რთულ ეთერებს.  ტრიგლიცერიდებს აქვთ საერთო ფორმულა:                                                                                      

                                                                                    

                                                                                                        

სადაც, R1, R2, R3 - ცხიმოვანი მჟავების რადიკალებია. ცხიმები შედგება გლიცერინის  

სპირტისაგან,  რომელიც შეიცავს ჰიდროქსილის სამ ჯგუფს.  შენაერთებს, რომელიც მიიღება 

გლიცერინის ყველა ჰიდროქსილის კარბონმჟავეებით ჩანაცვლებით ტრიგლიცერიდები 

ეწოდება. ცხიმოვანი მჟავა ნაჯერია, როცა ნახშირწყალბადურ  ჯაჭვში არის ერთმაგი ბმა.  

ნაჯერ ცხიმოვან მჟავებს მიეკუთვნება: კაპრილოვის, კაპრინოვის, ლაურინის, მირისტინის, 

პალმიტინის, სტეარინის, არაქისის (არაქიდინის), ლიგნოცერინის მჟავები, რომელთა ლღობის 

ტემპერატურა მერყეობს +16,2 - დან +84,4 - მდე 

უჯერ ცხიმოვან მჟავებს მიეკუთვნება: ოლეინის, პეტროზელინოვის,  ერუკოვის  მჟავები, 

რომელთა ლღობის ტემპერატურა მერყეობს +14,0 - დან +34,0 - მდე და  ლინოლევის და 

ლინოლენოვის მჟავები, რომელთა ლღობის ტემპერატურა მერყეობს -6,5 დან -12,8  მდე. 
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კლიმატური ფაქტორები: სინათლე, სითბო (სიცხე), სიცივე (ყინვა) და სინესტე ზეთის 

წარმოქმნის ეფექტურობაზე მცენარეებში მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს. 

ცხიმების თვისებები: ფერი-მყარი მცენარეული ცხიმების ფერი ძირითადად  თეთრი ან 

მოყვითალო-თეთრია. მცენარეული ზეთები ძირითადად ყვითელი ფერისაა, მასში კაროტინის 

შემცველობის გამო, ზოგიერთი მათგანი მომწვანო ფერის, ქლოროფილის შემცველობის გამო, 

იშვიათად მოწითალო-ნარინჯისფერი - ლიპოქრომების შემცველობის გამო. 

სუნი და გემო: ახალი ცხიმების და ზეთების სუსტი, სპეციფიკური სუნი განპირობებულია 

მცენარეებში ეთერზეთების არსებობის გამო. თევზის ცხიმის სპეციფიკური სუნი 

განპირობებულია ცხიმოვანი მჟავების, უფრო სწორად მათი დაჟანგვის პროდუქტებით. 

სიმკვრივე: ცხიმების და ზეთების მერყეობს 0,910-0,945-ის ფარგლებში, აბუსალათინის ზეთის 

0,970-ია. 

ხსნადობა: წყალში ცხიმები და ზეთები არ იხსნებიან, მაგრამ შეიძლება მათი ემულგირება, 

ზედაპირულად-აქტიური ნივთიერებების-ემულგატორების გამოყენებით. აბუსალათინის 

ზეთის გარდა, ეთილის სპირტში ძნელად იხსნებიან. ადვილად იხსნებიან ქლოროფორმში, 

ბენზინში, ეთერში, ვაზელინის ზეთში. თვითონ ზეთები წარმოადგენენ კარგ გამხსნელებს. 

ლღობის ტემპერატურა: კარგად გამოხატული არა  აქვთ. მყარ ცხიმებში ის იზრდება 

ნახშირბადის ატომების რიცხვის შესაბამისად, რომლებსაც შეიცავს უმაღლესი ცხიმოვანი 

მჟავები. 

დუღილის ტემპერატურა: ცხიმებისთვის შეიძლება არ განისაზღვროს, იმიტომ რომ, 250°C-ზე 

გაცხელებით გლიცერინიდან წარმოიქმნება, თვალის ლორწოვანი გარსის ძლიერ 

გამღიზიანებელი ნივთიერება - აკროლეინი. 

პოლარული სიბრტყის ბრუნვა: ცხიმოვანი ზეთები ოპტიკურად არა აქტიურებია, თუ ისინი არ 

შეიცავენ ოპტიკურად აქტიურ ნივთიერებებს, გამონაკლისს წარმოადგენს აბუსალათინის 

ზეთი.  

რეფრაქცია: გარდატეხის მაჩვენებელი ცხიმოვან ზეთებში, იმდენჯერ არის მეტი, 

რამდენჯერაც მეტია ცხიმში ტრიგლიცერიდების შემცველობა. 

ქიმიური თვისებები - ცხიმოვანი ზეთების არის: გასაპვნა, გამწარება, შრობა, ჰიდროგენიზაცია. 

გასაპვნა: ცხიმოვანი მჟავების ტრიგლიცერიდებს, როგორც რთულ ეთერებს, ახასიათებთ 

მწვავე ტუტის მოქმედებით, დაიშალოს ეთერული კავშირი, მოხდეს ე.წ. - გასაპვნა, რომელსაც 

თან ახლავს თავისუფალი გლიცერინის და ცხიმოვანი მჟავების ფუძე მარილების (საპონის) 

წარმოქმნა. გასაპვნის რეაქცია ფართოდ გამოიყენება სამედიცინო და სამრეწველო საპნების 

წარმოებაში. ეს რეაქცია შეიძლება გამოყენებული იქნას ცხიმების შემადგენლობის და 

კეთილხარისხოვნების დასადგენად. ამ მიზნით საზღვრავენ გასაპვნის რიცხვს. ამ რიცხვით 

ისაზღვრება მწვავე ტუტის მილილიტრების ის რაოდენობა, რომელიც საჭიროა 1გრ-ცხიმში 

არსებული-შემცველი ცხიმოვანი მჟავების ტრიგლიცერიდების (თავისუფალი ან 

შეკავშირებული სახით) ნეიტრალიზაციისათვის. 

გამწარება: ეს რთული ქიმიური პროცესია, რაც იმაში მდგომარეოს, რომ ცხიმები 

არასასურველი პირობების გავლენით (სინესტე, სიცხე, სინათლე), შენახვისას ფუჭდებიან, 

მჟავდებიან და მძაღდებიან.  მათ ეძლევათ მწარე გემო და არასასურველი სუნი. ასეთ 
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პირობებში თუ ცხიმები განიცდიან ლიპაზის (ფერმენტის) ზემოქმედებას, მიმდინარეობს 

მათი დაშლა, გასაპვნის რეაქციის მსგავსად. გაფუჭების ასეთი სახე ადვილად 

კონტროლირდება მჟავურობის რიცხვით. ამ რიცხვით განისაზღვრება, მწვავე კალიუმის 

მილილიტრების ის რაოდენობა, რომელიც აუცილებელია 1გრ-ცხიმში შემცველი თავისუფალი 

ცხიმოვანი მჟავების ნეიტრალიზაციისათვის. ყველა ცხიმი ხშირ შემთხვევაში შეიცავს 

ცხიმოვან მჟავებს 1-2%-ით. მჟავურობის რიცხვი შეიძლება იყოს ნორმაზე მეტი, თუ ცხიმოვანი 

ზეთი არამწიფე თესლებიდან არის მიღებული. მაგრამ მჟავურობის რიცხვის მომატება 

ძირითადად  განპირობებულია  ზეთის გლიცერიდბის გასაპვნით, რის შედეგადაც ხდება  

გამწარების და გაფუჭების პროცესი. 

შრობა: თხელ ფენად წასმული თხევადი ცხიმები(ზეთები), ჰაერზე სხვადასხვანაირად 

იქცევიან. ზოგიერთი  არ  იცვლება და ინარჩუნებს თხევად კონსინსტენციას, ზოგი იჟანგება 

და თანდათან გადაიქცევა გამჭირვალე, ფისის მსგავს, ელასტიურ ფირფიტად-ლინოქსინად, 

რომელიც არ იხსნება ორგანულ გამხსნელებში. ზეთებს, რომლებიც არ წარმოქმნიან 

ფირფიტას, უწოდებენ არაშრობად ზეთებს. ზეთებს, რომლებიც წარმოქმნიან მკვრივ 

ფირფიტას, უწოდებენ შრობად ზეთებს, ხოლო ზეთებს, რომლებიც წარმოქმნიან რბილ 

ფირფიტებს, უწოდებენ ნახევრადშრობად ზეთებს.  

ზეთების შრობადობის განსაზღვრისათვის საიმედო მეთოდს წარმოადგენს იოდის რიცხვის 

განსაზღვრა. ცნობილია, რომ ცხიმოვან მჟავებს ახასიათებთ ორმაგ ბმასთან ჰალოიდების 

მიერთება. აშკარაა, რომ რაც უფრო ბევრია ცხიმოვან მჟავაში ორმაგი ბმები, მით უფრო მეტი 

ჰალოიდების მიერთება მოხდება. ანალიზური მიზნისთვის მოსახერხებელი გახდა იოდის 

გამოყენება, ამასთან ერთად, იოდის რიცხვით განისაზღვრება იოდის გრამების ის რაოდენობა, 

რასაც უნარი აქვს 100გრ ცხიმთან მიერთების. აქედან გამომდინარე იოდის რიცხვის სიდიდით 

ადვილად შეგვიძლია დავადგინოთ, შრობადობის რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება ესა თუ ის 

ზეთი. 

ჰიდროგენიზაცია:  ოთახის ტემპერატურაზე ცხიმოვანი მჟავების ტრიგლიცერიდები  უჯერი 

სითხეებია. ჰალოიდების მსგავსად, ორმაგ ბმასთან შეიძლება მოხდეს წყალბადის მიერთებაც.  

ამ მიერთების საფუძველზე, არაგაჯერებული (უჯერი) ცხიმოვანი მჟავები გადადიან 

გაჯერებულ (ნაჯერი) მდგომარეობაში, ღებულობენ რა ამ შემთხვევაში მკვრივ, მყარ 

კონსისტენციას,  ე.ი. უჯერი მჟავათა გლიცერიდების ნაჯერ მჟავათა გლიცერიდებად გარდაქმნა 

ხდება   ჰიდროგენიზაციის პროცესით.   

ჰიდროგენიზაციის რეაქცია ფართოდ გამოიყენება მცენარეული ზეთებიდან მყარი ცხიმების 

მისაღებად. ზეთების ჰიდროგენიზაცია მიმდინარეობს მაღალ ტემპერატურაზე, 

კატალიზატორის თანხლებით. წყალბადის ნაკადის რეგულირებით შეიძლება სხვადასხვა 

ლღობის ტემპერატურის და თვისებების მქონე ცხიმების მიღება, ორმაგ ბმებთან ჩანაცვლების 

დამოკიდებულების მიხედვით. ამ პროცესის ეს მხარე ძალიან მნიშვნელოვანია, საჭირო 

თვისებების მქონე ფარმაცევტული ფუძეების მისაღებად, მალამოების, კრემების და 

ლინიმენტების წარმოების საქმეში.              

ცხიმების მიღება 

ცხიმების (ზეთების) მიღება დამოკიდებულია ნედლეულის თვისებებზე და ბუნებაზე. 

თითქმის ერთნაირად ღებულობენ მცენარეულ ზეთებს და ცხოველურ ცხიმებს, რომლებიც 

მოთავსებულია დაკლული მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის შინაგან ორგანოებზე. რაც შეეხება 
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მყარ, მცენარეულ ცხიმებს (კაკაოს, პალმის და ქოქოსის ცხიმი) და ცხოველის, თევზის თხევად 

ცხიმებს  (მაგ. თევზის ქონი), მათ ღებულობენ სპეციფიკური მეთოდებით.  

ცხიმები ძირითადად  ლოკალიზაციას განიცდიან ყვავილოვანი მცენარეების ნაყოფებში და 

თესლებში, ამიტომ მცენარეულ ზეთებს ხშირად ღებულობენ თესლების დაწნეხვის მეთოდით. 

ზეთის მისაღებად  ქარხნებში მცენარის თესლებს პირველად ახარისხებენ (აცილებენ სხვა, არა 

საჭირო თესლებს, ორგანულ და მინერალურ მინარევებს), შემდეგ აშრობენ, თუ საჭიროა. ამის 

შემდეგ თესლებს აცლიან კანს, სპეციალური დანადგარებით. კანგაცლილ თესლებს 

აქუცმაცებენ და ხალავენ მსუბუქად და ასველებენ წყლით, რის შემდეგაც გაცხელებული 

ჰიდრავლიკური პრესის საშუალებით წნეხავენ. ასეთი დაპრესვის, „ცხელი“ მეთოდით მიიღება 

მაქსიმალური რაოდენობა ზეთი. 

თესლების დაწნეხვა „ცივი“ პრესებით, ცივ მდგომარეობაში, თავისთვად ცხადია იძლევა 

შედარებით მცირე რაოდენობა ზეთს, მაგრამ ამავე დროს თანმხლები ნივთიერებების მცირე 

რაოდენობით და მნიშვნელოვნად ნაკლებად შეფერილს. სამედიცინო თვალსაზრისით 

თესლების დაწნეხვით ცივ მდგომარეობაში მიღებული ზეთები უფრო სუფთა,  მაღალი 

ხარისხისაა და გამოსაყენებელია, იმიტომ რომ შეიძლება მათი რაფინირების გარეშე 

გამოყენება. 

ცხიმოვანი ზეთები შეიძლება მიღებული იქნას დაქუცმაცებული თესლების ექსტრაგირებით, 

ორგანული გამხსნელებით. ექსტრაქცია მიმდინარეობს ქარხნებში სპეციალურ დანადგარებში, 

რომლებიც „სოქსლეტის“ ტიპის აპარატის პრინციპით მუშაობს, სადაც პროცესის ბოლოს 

ხდება ექსტრაგენტის გადადენა. ექსტრაქციით მიიღება დიდი რაოდენობა ზეთი, მაგრამ 

არასასურველი თანმხლები ნივთიერებებით. ექსტრაგირებულ ზეთებს, რომლებსაც კვებით და 

სამედიცინო თვალსაზრისით იყენებენ, ესაჭიროება საფუძვლიანი რაფირინება. 

ცხოველურ ცხიმებს ღებულობენ დაკლული ცხოველის შინაგანი ორგანოების ცხიმების 

გალღობით,  რის შემდეგაც მაშინვე ხდება მათი გაფილტვრა. ფილტრო პრესის სალფეთქებზე 

მიღებულ, დარჩენილ ნალექებს ფილტრაციულ ფუზებს უწოდებენ. მყარი ცხოველური 

ცხიმების შემადგენლობაში შედის სტეარინის ცხიმოვანი მჟავა. თანმხლებ ნივთიერებებთან 

ერთად  მიღებულ ცხიმებში შეიძლება შეგვხვდეს: სტერინები, სპირტები, ცვილები, ფერადი 

ნივთიერებები, ცილები, ვიტამინები, ფერმენტები, რომლებიც ზეთს ან ცხიმს, სპეციფიკურ 

ფერს,  გემოს და სუნს ანიჭებს. ზეთების შენახვისას, სიმღვრივის და ნალექის წარმოქმნა, 

განსაკუთრებით მათი გაციების დროს, პროდუქტის არამდგრადობის მიზეზს წარმოადგენს. 

არასასურველი, თანმხლები ნივთიერებების მოსაცილებლად აუცილებელია ცხიმების და 

ზეთების რაფინირება, ე.ი. გაწმენდის პროცესი. თანამედროვე რაფინირების მეთოდები იყოფა 

სამ ჯგუფად: ფიზიკური, ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური. ფიზიკურ მეთოდში იგულისხმება 

დაყოვნება, ფილტრაცია და ცენტრიფუგირება. ქიმიური რაფინირების მეთოდში 

იგულისხმება გოგირდმჟავით რაფინირება, ჰიდრატაცია, ფუძით რაფინაცია, ფერადი 

ნივთიერებების დაჟანგვა. ფიზიკურ-ქიმიურ მეთოდში იგულისხმება ადსორბციული 

რაფინირება და ცხიმების დეზოდირება. 

ცხიმების კლასიფიკაცია; 

 მცენარეული ცხიმები (ზეთები), რომლებიც შეიცავს ფიტოსტეროლს: 
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1. თხევადი მცენარეული ცხიმები (ზეთები): ა) არაშრობადი, ბ) შრობადი, გ) 

ნახევრადშრობადი. 2. მყარი მცენარეული ცხიმები (ტროპიკული მცენარეების 

ცხიმები).  

 ცხოველური ცხიმები, რომლებიც შეიცავს ქოლესტეროლს: 

1. თხევადი ცხიმები: ა) ცხოველური ცხიმები (ზეთები), ბ) თევზეულის ცხიმი 

(ზეთები) 2. მყარი ცხიმები. 

მცენარეული ცხიმები:  ფარმაცევტულ პრაქტიკაში ფართოდ გამოიყენება:  

1) თხევადი მცენარეული ზეთები:  არაშრობადი (ზეითუნის, ნუშის, მიწის თხილის და 

აბუსალათინის ზეთები),  შრობადი  (სელის, კანაფის),  ნახევრადშრობადი  (მზესუმზირის, 

სიმინდის, სოიოს). ნახევრადშრობადი ზეთების შემადგენლობაში ძირითადად  შედის 

ოლეინის და ლინოლის   ცხიმოვანი მჟავების გლიცერიდები. 

2) მყარი მცენარეული ზეთები: კაკაოს, ქოქოსის და პალმის  (ტროპიკული მცენარეების 

ცხიმები).  

ცხიმოვანი ზეთის აღმოსაჩენად სამკურნალო მცენარეულ ნედლეულში გამოიყენება რეაქტივი: 

სუდან  lll. 

 

ზეთისხილის  ზეთი -ზეითუნის ზეთი  Oleum  Olivarum; ხე-მცენარე: ზეთისხილი  Olea 

europaea;  ოჯახი: Oleaceae ზეთისხილისებრთა; 

ხე-მცენარე: მარადმწვანე ხე, სიმაღლით 3-7მ-ით. ფოთლები ტყავისებური, ლანცეტისებური, 

ქვედა მხარე ვერცხლისფერი. ყვავილები წვრილი, მოთეთრო. ნაყოფი-წაგრძელებული ან 

ბურთისებური, შიგთავსი-ხორცისებური, ზეთისებური, მწიფე ნაყოფები ხარისხის მიხედვით 

შეიძლება იყოს: შავი, მოწითალო, მელნისფერი, მწვანე ფერის. ნაყოფი მწიფდება 

სექტემბრიდან-დეკემბრამდე. ზეთისხილის სამშობლო-სირიაა, სადაც კულტივირებულია. 

ფართოდ გვხვდება საბერძნეთში, შავი ზღვის სანაპიროზე, მათ შორის დასავლეთ 

საქართველოშიც, მხოლოდ  კულტივირებული სახით. 

ქიმიური შემადგენლობა: ზეთს შეიცავს როგორც ნაყოფი (50-70%-ს), ასევე თესლები-20%-მდე. 

ზეთისხილის ხის ნედლეული შეიცავს აგრეთვე ეთერზეთებს. 

სამკურნალო ნედლეული: ახლად შეგროვებული მწიფე ნაყოფი გამოიყენება კვებით 

მრეწველობაში დამარილებული, კონსერვირებული სახით. ზეითუნის ზეთს, რომელსაც ცივი 

წესით, ნაყოფების არასრული გამოწნეხვით ღებულობენ, გამოიყენება როგორც კვებითი ასავე 

სამედიცინო თვალსაზრისით. ზეითუნის ზეთი: სამედიცინო ზეთი ძირითადად  შეიცავს 

სუფთა სახით-ტრიოლეინს. ზეთი მომწვანო, თითქმის უფერო, გამჭირვალე სითხეა. 

ზოგიერთი, ხარისხის მიხედვით შეიცავს მნიშვნელოვანი რაოდენობით, მყარი სახით-

ტრიგლიცერიდებს. საკვები სახით ზეითუნის ზეთს ფართოდ იყენებს ევროპის და აფრიკის 

ქვეყნები. 

გამოყენება: ზეთისხილის ხის ნედლეულს ახასიათებს ნაღვლისდამდენი, შემომგარსველი, და 

დამარბილებელი  ფარმაკოლოგიური მოქმედება. მისი სამკურნალო თვისებებია კენჭების 

დამშლელი და ნაზი საფაღარათო.  
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ფარმაციაში ფართოდ გამოიყენება ემულსიების, მალამოების, ლინიმენტების 

მოსამზადებლად. კარგ გამხსნელს წარმოადგენს ქაფურის, სასქესო ჰორმონების, საინექციო 

პრეპარატების წარმოების საქმეში, ე.ი. იმ ნივთიერებებისათვის, რომლებიც წყალში არ 

იხანებიან. 

ნუშის ზეთი, ნუშის თესლები:  Oleum Amigdalarum, Semen  Amigdalarum. მცენარე: 

Amygdalus communis;  ოჯახი: ვარდისებრთა - Rosaceae. 

ხე-მცენარე: 2-6 მ-ის სიმაღლით. ფოთლები წვრილ-ლანცეტისებური, ყვავილები ფოთლებზე 

ადრე იშლებიან, მუქი-წითელი. ნაყოფი კურკებია 3-3,5სმ-ის სიგრძის, წაგრძელებული, 

მომწვანო, მუქი ფერის, ხავერდისებური ზედაპირით. ნაყოფი მწიფდება ივლისში. ნუშის 

ნაყოფი  გემოს მიხედვით, არსებობს ორი ფორმით: მწარე ნუში - Amygdalarum communis-forma 

amara  და ტკბილი ნუში -Amygdalarum communis  forma  dulcis 

ქიმიური შემადგენლობა: ტკბილი ნუშის თესლები შეიცავს: ზეთს-20-60%-ს, შაქარს, ვიტამინ 

B2-ს, ფერმენტებს. მწარე ნუში-მწარე გლიკოზიდს (ციანოგლიკოზიდს)-3% ამიგდალინს, 

რომელსაც ნუშის ზეთიც შეიცავს. 

ნუშის ზეთი: ზეთს ღებულობენ ცივი და ცხელი მეთოდით, ნაყოფების დაწნეხვით. ცივი წესით 

მიღებული, გამოიყენება სამედიცინო თვალსაზრისით, ხოლო ცხელი წესით-კვებით 

მრეწველობაში და პარფიუმერიაში, მხოლოდ რაფინირების შემდეგ. სამედიცინი ნუშის ზეთი-

მოყვითალო, თითქმის უფერო, უსუნო, ზეთისებური, სასიამოვნო ნუშის გემოთი. შეიცავს 

85%-ს ტრიგლიცერიდს-ოლეინის მჟავას. 

გამოყენება: ზეთს იყენებენ სხვადასხვა საინექციო პრეპარატების წარმოებაში, გამხსნელის 

სახით, აგრეთვე ზეთოვანი ემულსიების, რბილი წამლის ფორმების და მალამოების 

დასამზადებლად. ტკბილი ნუშის ნაყოფებიდან მედიცინაში ფართოდ გამოიყენება ნუშის რძე-

შარდის ბუშტის ანთების და ხშირი შარდვის (ცისტიტის) დროს. მწარე ნუშის თესლებიდან 

ამზადებენ ნუშის წყალს, რომელიც გამოიყენება როგორც  კუჭ-ნაწლავის დამამშვიდებელი და 

ტკივილგამაყუჩებელი საშუალება. Amygdalus dulcis გამოიყენება კოსმეტიკურ საშუალებად. 

ნუშის ზეთის ფარმაკოლოგიური თვისებებია: საფაღარათო და შემომგარსველი. 

ატამი, ატმის ზეთი; მცენარე: Persicaria  (Persica) vulgaris; ოჯახი:  ვარდისებრთა - 

Rosaceae; Oleum Persicorum; 

ატმის ნედლეულია თესლი, რომელიც შეიცავს ამიგდალინს, ხოლო ატმის ზეთის ნედლეული 

შეიცავს: ქლიავის, ჭერმის და ალუჩის ზეთს. ატმის ზეთი არის უშრობი ზეთი. ატმის 

ნედლეულს ახასიათებს მასტიმულირებელი და ხველის საწინააღმდეგო ფარმაკოლოგიური 

მოქმედება. გამოიყენება ბუასილის, პარაპროქტიტის და ბრონქოექსტაზიის სამკურნალოდ.  

აბუსალათინის ზეთი  Oleum   Ricini   მცენარე:  Ricinus communis-ჩვეულებრივი 

აბუსალათინი  ოჯახი: რძიანასებრნი  Euphorbiaceae 

მცენარე: ზომიერ კლიმატურ პირობებში მოზარდი მსხვილღეროვანი, ერთწლოვანი, 

ბალახოვანი მცენარეა, 2მ-მდე სიმაღლის. დატოტვილი, ტოტების ფერი: ვარდისფერი-

წითელი, იასამნისფერი, ხშირად შავიც. ფოთლები დაკბილული, ლანცეტისებური, 

წაგრძელებული. ყვავილები ჯგუფებად შეკრული, ხავერდისებური,  სხვადასხვა ფერის: 

მოწითლო, ჟოლოსფერი ან ღია-ყვითელი. ნაყოფი ბურთისებური კოლოფი. სამშობლო ამ 
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მცენარის ტროპიკული აფრიკაა, სადაც მრავალწლოვანი მცენარეა და 10მ-მდე სიმაღლის 

იზრდება. 

ქიმიური შემადგენლობა: თესლები შეიცავს: ცხიმოვან ზეთს 40-60%-მდე, ფერმენტ ლიპაზას, 

გვხვდება ცილოვანი ნივთიერებები 17%-მდე-ალბუმინი და გლობულინი. გვხვდება ნაკლებად 

შესწავლილი შხამიანი ნაერთი-რიცინი 2-3%-მდე. 3  ცალი თესლის მიღება იწვევს ძლიერ 

ღებინებას, ნაწლავის ენტერიტს, კოლიკას, 6 ცალი თესლი ბავშვებისთვის სასიკვდილოა, 

ხოლო 20 ცალი დიდებისთვის. შეიცავს ალკალოიდს რიცინინს. 

აბუსალათინის ზეთი: სამედიცინო თვალსაზრისით მიიღება ცხელი წესით, თესლების 

დაწნეხვით. მოყვითალო ფერის, თავისებური სუნის მქონე, სქელი და მწებავი ზეთია. 

გამოყენება:  კლასიკური საფაღარათო, სასაქმებელი  საშუალებაა. მისი არასასიამოვნო სუნის  

შესანიღბვად, შინაგანი მიღების დროს,  გამოიყენება ჟელატინის კაფსულების სახით. 

აბუსალათინის ზეთი სამკურნალო საცხების შემადგენლობაში გამოიყენება: დამწვრობის, 

წყლულების და ჭრილობების დროს. კოსმეტოლოგიაში თავზე წასასმელად თმების ამოყვანის 

მიზნით. ტექნიკურ აბუსალათინის ზეთს, რომელსაც ცხელი წესით ღებულობენ ფართოდ 

იყენებენ სახალხო მრეწველობაში, იმის გამო რომ, ეს ზეთი მაღალ ტემპერატურაზე არ 

იჟანგება და ინარჩუნებს წებოვნებას, იყენებენ მოტორების დასაზეთად, ოლიფას 

მოსამზადებლად, ტყავის და წებოს წარმოებაში. 

სელის თესლები, სელის ზეთი Semen Lini, Oleum Lini  მცენარე: ჩვეულებრივი სელი: 

Linum usitatissimum  ოჯახი: სელისებრთა Linaceae 

მცენარე: ერთწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა, ფოთლები მრავალნაწილიანი, ნაყოფი-

ნედლეული, ბურთისებური კოლოფი, 10 ცალი თესლებით. სელის თესლი 3-5მმ-ის, 

კვერცხისებური ფორმის, ერთი მხარე წამახვილებული, მეორე მხარე მომრგვალებული, მუქი, 

ყვითელი-დაბურული ფერის, ზედაპირი პრიალა, ბრწყინავი;  გემო: ლორწოვან-ზეთოვანი 

(ლორწოს შემცველობის გამო), უსუნო.  

სელის ზეთი: ღებულობენ ცხელი წესით, თესლების დაწნეხვით. სუნი თავისებური, ფერი: 

ღია-ყვითელი, გემო სასიამოვნო. ქიმიური შემადგენლობა: ზეთი შეიცავს ოლეინის, 

ლინოლევის და ლინოლევონის მჟავების ტრიგლიცერიდებს.  

გამოყენება: ჩვეულებრივი სელის ნედლეული მედიცინაში შემომგარსველად გამოიყენება, 

ლორწოს შემცველობის გამო. სახალხო მედიცინა დიდი ხნის მანძილზე იყენებდა დამწვრობის 

საწინააღმდეგო მალამოების და ლინიმენტების მოსამზადებლად. შემდეგ გამოიყენებოდა, 

როგორც F-ვიტამინის მიღების წყარო. ორმაგი ბმების აგებულების, რიცხვის და მდებარეობის 

მიხედვით, ჰიდროქსი და კეტოჯგუფების პროსტაგლანდინები ავლენენ სხვადასხვა 

ფიზიოლოგიურ მოქმედებას: მათ შეიძლება გამოიწვიონ საშვილოსნოს აგზნება ან პირიქით 

მოდუნება, შეკუმშვა. ისინი იწვევენ ბრონქების გაფართოვებას ან პირიქით შეკუმშვას. სელის 

თესლებიდან მიიღება პრეპარატი-ლინეთოლი, რომელიც წარმოადგენს ლინელოვის მჟავის 

ეთილის ეთერებს-57%-ს, ლინოლევის- 15%-ს და ოლეინის მჟავის- 15%-ს. ამ პრეპარატს 

იყენებდნენ ათეროსკლეროზის პროფილაქტიკისა და მკურნალობისათვის. ზეთისგან 

ამზადებენ მალამოს, რომელიც გამოიყენება  გარეგანი ფორმით დამწვრობის და კანის სხივური 

დაზიანების დროს. ამზადებენ აგრეთვე პროსტაგლანდინების პრეპარატებს. სელის ზეთი 

შეიცავს ომეგა-3-ს. სელის ზეთი  ჰომეოპათიაში საფაღარათო საშუალებად გამოიყენება.  
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მზესუმზირის ზეთი: Oleum Helianthi  მცენარე: ერთწლოვანი მზესუმზირა Helianthus 

annuus ოჯახი: რთულყვავილოვნები - (Asteraceae) Compositae 

მცენარე: მზესუმზირა, ერთწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა, 2მ-მდე სიმაღლის, მსხვილი 

ღეროთი, მორიგეობითი ფოთლებით და ღეროს წვერში მოთავსებული, მსხვილი, ოქროსფერ-

ყვითელი კალათა ყვავილებით, დიამეტრით-25სმ-მდე, გვერდითი კალათები შედარებით 

წვრილია. ნაყოფი თესლები. ყვავილობს აგვისტოში. მზესუმზირას სამშობლო სამხრეთ 

ამერიკაა. კულტივირებულია კავკასიაში, უკრაინასა და ყაზახეთში. 

ქიმიური შემადგენლობა: მზესუმზირის თესლები შეიცავს 35%-მდე ცხიმოვან ზეთს, ცილებს, 

ნახშირწყლებს, ფიტინს, მიკრო-მაკროელემენტებს და ვიტამინებს. სამკურნალო ნედლეულს 

წარმოადგენს მწიფე თესლურა,  სხვადასხვა ფერის: თეთრი, ნაცრისფერი, შავი ან შავი-თეთრი 

ზოლებით. ზეთს ღებულობენ გასუფთავებული თესლების დაწნეხვით. ფერი ოქროსფერ-

ყვითელი, სასიამოვნო სუნით და გემოთი. მზესუმზირის ზეთი არის ნახევრადშრობადი ზეთი.  

გამოყენება: წარმოადგენს ძირითად გამხსნელს, გარეგანი წამლის ფორმების: ზეთოვანი 

ხსნარების, ლინიმენტების და მალამოების მოსამზადებლად. მზესუმზირის ნედლეული 

გამოიყენება, როგორც ანტიმალარიული საშუალება. აგრეთვე ასთმის და ბრონქიტის 

სამკურნალოდ. 

 სიმინდის ზეთი: Oleum Zeae Maydis; სიმინდის ზეთი შეიცავს ვიტამინ E-ს და 

ფიტოსტერინებს. სიმინდის ზეთი არის ნახევრადშრობადი ზეთი. ნედლეული შეიცავს 

სახამებელს, კაროტინოიდებს და ვიტამინებს.  გამოყენება: სიმინდის ზეთი  გამოიყენება 

ათეროსკლეროზის პროფილაქტიკის და მკურნალობისათვის. ამცირებს ქოლესტერინის 

რაოდენობას. 

მყარი  მცენარეული ცხიმი(ზეთი) -კაკაოს ცხიმი(ზეთი): Oleum Cacao, Butyrum Cacao 

„შოკოლადის“ ხე: Theobroma cacao; ოჯახი: Sterculiaceae  

ხე-მცენარე: „შოკოლადის“ ხე, სიმაღლით 10-15მ-მდე, იზრდება ნესტიან ტროპიკულ ტყეებში. 

ფოთლები კიდემთლიანი, მსხვილი, მარადმწვანე. ყვავილები წვრილი, ვარდისფერი. ყველა 

ყვავილი არ იმტვერება პეპლების მიერ, ამიტომ ერთი ხე დაახლოებით 20-50 ცალ ნაყოფს 

იძლევა. ნაყოფი კვერცხისებური, გლუვი ზედაპირით, ყვითელი, ნარინჯისფერი ან 

მოწითალო, ზოლებით. შიგთავსი მჭიდროდ ჩაწყობილი თესლები, რაოდენობით 25-50-მდე. 

შოკოლადის ხის სამშობლო ტროპიკული ამერიკაა. შოკოლადის ხე წარმოადგენს მყარი, 

მცენარეული ცხიმების წყაროს. 

ქიმიური შემადგენლობა: თესლები შეიცავს ალკალოიდ-თეობრომონს 2%-მდე, კოფეინის 

ნარჩენებს და ცხიმოვან ზეთს-50%-მდე. შოკოლადის ხე ყვავილობს და ნაყოფს იძლევა მთელი 

წლის მანძილზე. ნაყოფებს ჭრიან ყუნწისგან მოშორებით, ახალი ყვავილების აღმოცენებას, 

რომ შეეწყოს ხელი. ნაყოფებს ჭრიან, თესლებს აცლიან, ლორწოვან-წვნიან შიგთავსს, 

რომელსაც მომჟავო-მოტკბო გემო აქვს იქვე სვამენ ადამიანები. მისი ბოტანიკური 

სახელწოდება ბერძნულად (Theos-ღმერთი, broma-საკვები),  Theobroma-ღმერთების საკვებს 

ნიშნავს. ერთი ხე წლის განმავლობაში 1-4კგ თესლს იძლევა. ცხიმის (ზეთის) მისაღებად, 

თესლებს ათავსებენ ფერმენტაციისათვის, დიდი ზომის ჭურჭელში, რის შედეგაც ისინი 

ღებულობენ ყავისფერს, მოტკბო-ზეთისებური გემოთი და არომატით. შემდეგ აშრობენ და 

მსუბუქად ხალავენ, რის გამოც კანი ადვილად ცილდება თესლებს. ცხიმს ღებულობენ ცხელი 
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წნეხით, სწრაფად ცხელ მდგომარეობაშივე ფილტრავენ და ასხამენ ფორმებში, რომლებშიც 

ზეთი ოთახის ტემპერატურაზე სწრაფად მყარდება. 

კაკაოს ცხიმი, წარმოადგენს ღია-მოყვითლო ფერის ნაჭრებს, სასიამოვნო (შოკოლადის) სუნით. 

დაძველების, გამწარების შემთხვევაში თეთრ ფერს ღებულობს. ოთახის ტემპერატურაზე 

კაკაოს მცენარეული ცხიმი მყარ მდგომარეობაშია. ლღვება 30-40°C-ზე, ადამიანის სხეულის 

ნორმალურ ტემპერატურაზე უფრო დაბლა, სწორედ ამ თვისების გამო, კაკაოს ცხიმი 

ერთადერთი ფუძეა, რომელიც სამედიცინო სანთლების (სუპოზიტორიების) წარმოებისთვის, 

მყარი და რბილი წამლის ფორმების დასამზადებლად გამოიყენება. არასრულად 

ცხიმგამოცლილ თესლების მასას კარგად დააქუცმაცებენ და იყენებენ კაკაოს ფხვნილის 

სახით. შოკოლადის მოსამზადებლად სხვადასხვა ხარისხის კაკაოს ფხვნილს უმატებენ მცირე 

ან ბევრი რაოდენობით კაკაოს ცხიმს, შაქარს, რძეს, ვანილს და სხვადასხვა ინგრედიენტებს, 

ასხამენ ფორმებში და ღებულობენ შოკოლადს. 

გამოყენება: სამედიცინო თვალსაზრისით კაკაოს ცხიმის გამოყენება 1710 წლიდან იწყება. 

გალღობილ მდგომარეობაში კარგად ერევა სხვადასხვა სამკურნალო ნივთიერებებს და 

ადვილად ფორმირდება სანთლების, გლობულების და ჯოხების სახით, რომლებიც სხეულის 

ორგანიზმში შეყვანისას ადვილად ლღვებიან. კაკაოს ზეთი შედის თედიბავერუნის, 

თემინალის და თეოვერინის შემადგენლობაში. 

ქაცვის ზეთი:  Oleum Hippophaës  იხ.( K, C, P ვიტამინების, კაროტინოიდების   შემცველი 

სამკურნალო მცენარეები და ნედლეული)-ში,  გვ.53-54. 

მეორადი სინთეზის ნივთიერებები 

ტერპენოიდების შემცველი სამკურნალო მცენარეები და ნედლეული 

საერთო წარმოდგენა ტერპენოიდებზე 

ტერპენოიდებს მიეკუთვნება ნაერთები, რომლებიც შეიცავენ (იზოპრენის-C5H8-ბირთვს). 

ბუნებრივ შენაერთთა დიდ კლასს საერთო ფორმულით (C5H8)n, სადაც n≥2  უწოდებენ 

ტერპენოიდებს (იზოპრენოიდებს).  ამ დიდ ჯგუფში გვხვდება შემდეგი სახის ტერპენოიდები: 

მონოტერპენები-C10H16  ანუ  ტერპენი 

სესქვიტერპენები-C15H24  ანუ  პოლუტორატერპენები 

დიტერპენები-(C10H16)2-C20H32 

ტრიტერპენები-(C10H16)3-C30H48 

ტეტრატერპენები-(C10H16)-C40H46 

პოლიტერპენები-(C10H16)n 

მონოტერპენები და სესქვიტერპენები შედიან ეთერზეთების შემადგენლობაში, დიტერპენები 

ფისების, აგრეთვე ქლოროფილის და K-ჯგუფის ვიტამინების შემადგენლობაში, 

ტეტრატერპენები შედიან კაროტინოიდების და A-ჯგუფის ვიტამინების შემადგენლობაში. 

პოლიტერპენები - კაუჩუკის შემადგენლობაში. სიტყვა „ტერპინი“-ფრანგული სიტყვისგან 

Terpentin-წარმოიშვა და სკიპიდარს ნიშნავს, რომელიც თითქმის მთლიანად ტერპენებს 

შეიცავს. ბევრ ეთერზეთებში, ტერპენოიდებთან ერთად გვხვდება არომატული რიგის 
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ნაერთები და ნაერთები, რომლებიც შეიცავენ ციკლის გარეშე, აზოტს და გოგირდს. 

ეთერზეთების  შემადგენელი ტერპენოიდები (არომატული, სურნელოვანი რიგის ნაერთები) 

წარმოადგენენ ნახშირწყალბადებს ან მათ მრავალრიცხოვან ჟანგბადოვან წარმოებულებს: 

სპირტებს, ალდეჰიდებს, კეტონებს, ფენოლებს, მჟავებს, ლაქტონებს, ეთერებს და ა.შ. ამ 

ჯგუფიდან განვიხილავთ ეთერზეთებს. 

ეთეროვანი ზეთები და მათი შემცველი სამკურნალო მცენარეები 

ბევრ მცენარეს აქვს სპეციფიკური (სურნელოვანი) სურნელი, რომელიც განპირობებულია 

ისეთი ნივთიერებების შემცველობით, რომლებსაც ძლიერი აქროლების-აორთქლების უნარი 

ახასიათებთ და ამ თვისების გამო მათ ეთერზეთებს უწოდებენ - Olea aetherea. ე.ი. 

მცენარეებში არსებული აქროლადი და სურნელოვანი ნივთიერებები ეთეროვანი ზეთებია. 

ცხიმოვან ზეთებთან მათ საერთო არაფერი არა აქვთ, გარდა „ზეთის“ თვისებისა, ქაღალდზე 

წასმისას ტოვებენ „ცხიმოვან“ ლაქას, რომელიც სწრაფად ქრება! მცენარეები, რომლებიც 

შეიცავენ სურნელოვან ნივთიერებებს - ეთერზეთებს, ადრიდანვე გამოიყენებოდა სამკურნალო 

და კოსმეტიკური თვალსაზრისით. ეთერზეთების მსოფლიო წარმოებაში პირველ ადგილზე 

დგას ციტრონელოვის ეთერზეთი, მეორე ადგილზე-პიტნის ზეთი, შემდეგ ქაფურის, 

ციტრუსის, ევკალიპტის და მიხაკის, ლავანდის და  ვარდის ეთერზეთები. ეთერზეთებს 

ძირითადად ახასიათებს ანთების საწინააღმდეგო, სპაზმოლიზური ანტიმიკრობული, 

იმუნოლოგიური და სედატიური მოქმედება. 

ეთერზეთების ქიმიური შემადგენლობა და კლასიფიკაცია: ეთერზეთები სხვადასხვა 

რთულ ორგანულ ნაერთებს წარმოადგენენ, მაგრამ ძირითადად „ეთერზეთების“ 

შემადგენლობაში ტერპენოიდების ორი კლასის ნაერთები გვხვდება: მონოტერპენები 

(ტერპენები) და სესქვიტერპენები. 

ეთერზეთების განლაგება მცენარეებში: ეთეროვანი ზეთები სინთეზირდება 

ფარულთესლოვნებში; ეთერზეთები მცენარის თითქმის ყველა ნაწილშია მოთავსებული, 

მაგრამ მათი რაოდენობა მცენარის სხვადასხვა ნაწილში სხვადასხვანაირად არის 

განაწილებული. ძირითადად გვხვდება ფოთლებში, ყვავილებში, ნაყოფებში და ფესვებში. 

მიკროსკოპული ანალიზის თვალსაზრისით განასხვავებენ ეთერზეთების ეგზოგენურ და 

ენდოგენურ წარმონაქმნებს. ეგზოგენური წარმონაქმნები ვითარდებიან ეპიდერმისის 

ქსოვილებში და წარმოქმნიან ჯირკვლოვან „ლაქებს“, ჯირკვლოვან ბუსუსებს (ბეწვებს)  და 

სპეციალურ  ჯირკვლებს. ჯირკვლოვანი ლაქები წარმოადგენენ ყველაზე მარტივ უჯრედებს. 

ჯირკვლოვანი ბეწვები (ბუსუსები) წარმოადგენენ ერთუჯრედიან ან მრავალუჯრედიან ფეხს, 

ბურთისებური ან ოვალური ფორმის თავით, რომელიც შეიძლება იყოს ერთი ან რამდენიმე 

გამოყოფილი უჯრედებით. გამოყოფილი უჯრედები შევსებულია სქელი პროტოპლაზმით, 

მაშინ როცა ფეხის უჯრედები მდიდარია ქლოროპლასტით. ჯირკვლები შეიძლება იყოს 

სხვადასხვა აგებულების. ყველა მათგანს აქვს ძლიან მოკლე ფეხი და მრავალუჯრედიანი თავი, 

სხვადასხვა რაოდენობით და განლაგებით ჯირკვლოვანი (გამოყოფილი) უჯრედებით. მაგ. 

ტუჩოსნებისთვის დამახასიათებელია 8 უჯრედიანი თავი, ეთერზეთების შემადგენლობით, 

კანაფისათვის 16 გამოყოფილი ჯირკვლოვანი უჯრედები. 

ენდოგენურ წარმონაქმნებს, რომლებიც ვითრდება ქსოვილის პარენქიმაში, მიეკუთვნება: 

სეკრეტორული უჯრედები, სათავსოები და არხები (სავალები) („კანალები“). სეკრეტორული 

უჯრედები გვხვდება, როგორც ცალკეული სახით, ასევე ასეთი უჯრედების ფენა წარმოქმნის 
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ქსოვილს. უჯრედოვანი კედლები შედგება ორი ფენისგან, გარეგანი და შინაგანი, რომელიც 

ეთერზეთს გამოყოფს ერთმანეთისგან. სათავსოები წარმოადგენს მრგვალ ან ოვალურ 

გამოყოფილ წარმონაქმნებს, რომელიც გვხვდება ფოთლის მეზოფილში, ციტრუსების ნაყოფის 

ქერქში ან სხვადასხვა მცენარეების ქერქებში. იმ შემთხვევაში, როცა სათავსოები წაგრძელებულ 

ფორმას ღებულობს, მათ არხებს  ანუ ეთერზეთების სავალებს უწოდებენ. ეთეროვანი ზეთის 

სავალები (არხები) დამახასითებელია ქოლგოსანთა ოჯახისთვის. ხშირ შემთხვევაში მცენარე, 

რომელიც ეგზოგენურ წარმონაქმნს შეიცავს, უფრო მდიდარია ეთერზეთით, ვიდრე მცენარე, 

რომელიც შეიცავს ენდოგენურ წარმონაქმნებს, განსაკუთრებით ჯირკვლები და ბეწვები. 

ეთერზეთების მნიშვნელობა მცენარისათვის და მათი დაგროვების დინამიკა. იმის 

მიუხედავად, რომ ეთერზეთები მცენარეულ სამყაროში ფართოდ არის გავრცელებული, 

სოკოებიდან დაწყებული, ყვავილოვანი მცენარეებით დამთავრებული, მათი როლი და 

მნიშვნელობა მცენარეული ორგანიზმისთვის სრულყოფილად დღემდე არ არის შესწავლილი. 

1) ზოგიერთი მეცნიერი თვლის, რომ ეთერზეთები იცავს მცენარეს, როგორც ანტისეპტიკური 

საშუალება, დაავადებებისაგან და მავნებლებისაგან. 2) ეთერზეთების შემცველი მცენარეების 

ყვავილები, მათი სპეციფიკური სუნის გამო ადვილად იმტვერებიან მწერების მიერ და იწვევენ  

თესლების შეწებებას. 3) არსებობს აზრი, რომ ეთერზეთები აქროლების გამო მფარველობენ 

მცენარეს გარემო, არასასურველი პირობებისგან, ამცირებენ ჰაერის სითბოს შეღწევადობას და 

აქედან გამომდინარე იცავენ მცენარეს დღისით გადახურებისაგან და ღამით პირიქით, 

გაციებისაგან და ამით ხდება ტრანსპირაციის რეგულირება. 4) ზოგიერთი მეცნიერი თვლის, 

რომ მცენარის მწვანე ნაწილების შემცველი ეთერზეთები წარმოადგენენ სამარაგო 

ნივთიერებებს, რომლებიც იხარჯება ყვავილობის დროს. 5) ეთერზეთები აქტიურად 

მონაწილეობენ ნივთიერებათა ცვლის პროცესებში. 

ერთი და იგივე მცენარის სხვადასხვა ნაწილებში ეთერზეთების წარმოქმნის პროცესები 

სხვადასხვაგვარად მიმდინარეობს და აქედან გამომდინარე, მათ სხვადასხვა ქიმიური 

შემადგენლობა აქვთ და მცენარის სხვადასხვა ნაწილში სხვადასხვა რაოდენობით გროვდება. 

გარეგანი ფაქტორები გავლენას ახდენენ ეთერზეთების დაგროვების ხარისხზე. ამ ფაქტორების 

ცოდნის შემდეგ შესაძლებელია სასურველი ნედლეულის შეგროვება, მაქსიმალური 

რაოდენობა ეთერზეთით.  

როგორც ცნობილია, მცენარის არომატი განპირობებულია,  ჰაერში ეთერზეთის აქროლებით, 

რაც სხვადასხვა ინტენსივობით მიმდინარეობს, აგრეთვე აქროლების პროცესი 

დამოკიდებულია მეტეოროლოგიურ პირობებზე: წვიმაზე, ჰაერის ტემპერატურაზე, გვალვაზე 

და ა. შ. ეთერზეთების რაოდენობა იცვლება დღის განმავლობაშიც, არსებობს მინიმალური და 

მაქსიმალური რაოდენობა. ასე მაგ. ლავანდას ყვავილებში ეთერზეთები დღის მეორე ნახევარში 

უფრო მეტი გროვდება, მაშინ როცა ვარდის ყვავილებში მაქსიმალური რაოდენობა დილით 

ადრე (4-6 სთ-ზე) გვხვდება. იქიდან გამომდინარე, რომ ეთერზეთები მცენარის სხვადასხვა 

ორგანოში სხვადასხვა რაოდენობითაა, (მაგ. პიტნის ფოთლებში უფრო ბევრია, ვიდრე 

ღეროებში), მათი გამოყოფა მცენარიდან, სხვადასხვა ფაქტორებზეა დამიკიდებული. 

განვიხილოთ მაგალითი, როგორ მოქმედებს მეტეოროლოგიური ფაქტორები  ეთერზეთების 

დაგროვებაზე, კერძოდ: სინესტე, სიცხე. ერთი და იგივე ხარისხის ქინძის თესლებში მწიფობის 

დროს, ყირიმის და ომსკის ბოტანიკურ ბაღებში ეთერზეთების რაოდენობა სხვადასხვაა. 

ომსკში-0,98%-ია, ყირიმის-0,60%, ამ ოლქში ჰაერის მაღალი ტემპერატურა განაპირობებს 

ეთერზეთის ინტენსიურ აქროლებას და მის შედარებით დაბალ პროცენტულ მაჩვენებელს. 
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ეთერზეთების  მიღების მეთოდები: ეთერზეთებს ღებულობენ შემდეგი გზებით: 1. წყლის 

ორთქლით გადადენით 2. ექსტრაქციით,  სხვადასხვა ექსტრაგენტებით 3. ანფლერაჟით 4. 

მექანიკური მეთოდით. ამა თუ იმ მეთოდის გამოყენება დამოკიდებულია ნედლეულის 

მორფოლოგიურ-ანატომიურ თავისებურებებზე, ეთერზეთის რაოდენობაზე და 

შემადგენლობაზე. ეთერზეთის შემცველობა სხვადასხვა მცენარეში სხვადასხვა 

რაოდენობითაა: მიხაკის თესლებში-23%-ია, მაშინ როცა იის ყვავილებში - 0,004%. 

წყლის ორთქლით გადადენა: ყველაზე ძველი და გავრცელებული მეთოდია. ეს მეთოდი 

გამოიყენება, იმ შემთხვევაში, როცა ნედლეული შიცავს შედარებით დიდ რაოდენობა 

ეთერზეთს და გადადენის მაღლი ტემპერატურა - (100°C) გავლენას არ ახდენს ეთერზეთის 

ხარისხზე. 

ექსტრაქცია: ეთერზეთები ადვილად იხსნება აქროლად, ორგანულ გამხსნელებში. ეს მეთოდი 

გამოიყენება, მაშინ როცა ეთერზეთების კომპონენტები თერმოლაბილურები არიან და წყლის 

ორთქლით გადადენით განიცდიან დესტრუქციას. ექსტრუქციის პროცესი მდგომარეობს 

იმაში, რომ სპეციალურ ექსტრაქტორებში, ხდება ეთერზეთის ექსტრაქცია (გამოწვლილვა), 

პეტროლეინის ეთერით (უფრო ხშირად), ეთილის ეთერით, აცეტონოთ ან სხვა ექსტრაგენტით. 

ექსტრაქტორები მუშაობენ სოქსლეტის აპარატის პრინციპით. 

ანფლერაჟი: ეს მეთოდი დაფუძნებულია იმაზე, რომ შეგროვებული ნედლეულიდან, 

(ძირითადად ყვავილებიდან), გამოყოფილ ეთერზეთს კარგად შთანთქავს სორბენტები (მყარი 

ცხიმები, აქტივირებული ნახშირი). ეს პროცესი ტარდება სპეციალური ბატარეიების  

ჩარჩოებში, რომელიც ჰერმეტულად შეკრულია 30-40 ცალობით. 

მექანიკური მეთოდი: ეს მეთოდი გამოიყენება ციტრუსების ნაყოფების ქერქიდან 

ეთერზეთების მისაღებად. ვინაიდან ციტრუსებში, ეთერზეთები  ქერქის მსხვილ საცავებშია 

მოთვსებული, უნდა მოხდეს მათი მექანიკური დაპრესვა ან გახეხვა. 

ეთერზეთების სტანდარტიზაცია და გამოკვლევა. ეთერზეთოვანი ნედლეულის ხარისხს 

აფასებენ მათში ეთერზეთის შემცველობის, რაოდენობის მიხედვით. სახელმწიფო 

ფარმაკოპეის მიხედვით სამკურნალო მცენარეულ ნედლეულში ეთეროვანი ზეთის 

რაოდენობრივ განსაზღვრას ატარებენ დაწვრილმანებული ნედლეულის ზუსტი წონის წყლის 

ორთქლთან გადედენის შემდეგ მიღებული ეთერზეთის მასის განსაზღვრით (გაზომვით) და 

მისი გამოხატვით (გამოსახვით), წონა-მოცულობით პროცენტებში. ამ მიზნით სახ. 

ფარმაკოპეაში, აღწერილია გინსბერგის ხელსაწყო ან კლევენჯერის სახეშეცვლილი ხელსაწყო. 

მცენარეულ ნედლეულში ეთეროვანი ზეთის არსებობას აღმოაჩენენ რექტივით: სუდან III-ით, 

რეაქციის შედეგად წარმოიქმნება ნარინჯისფერი შეფერილობა; 

 ეთერზეთებისთვის სახელმწიფო ფარმაკოპეა ადგენს იგივეობას და კეთილხარისხოვნებას. ამ 

მიზნით პირველ რიგში ამოწმებენ ორგანოლეპტიურ მაჩვენებლებს: (ფერი, სუნი, გემო,) 

შემდეგ კი ფიზიკურ და ქიმიურ კონსტანტებს. ფიზიკურ კონსტანტებს მიეკუთვნება: 

სიმკვრივე, პოლარიზაციის ბრუნვის კუთხე (ოპტიკური აქტივობა), გარდატეხის 

(რეფრაქციის) მაჩვენებელი და სპირტში ხსნადობა. ქიმიურ კონსტანტებს მიეკუთვნება: 

მჟავურობის რიცხვი, ეთერის რიცხვი და ეთერის რიცხვი აცეტილირების შემდეგ. 

სიმკვრივე: ბევრი ეთერზეთი წყალზე მსუბუქია, მაგრამ არსებობს წყალზე მძიმე ეთერზეთიც. 

ერთი და იგივე ეთერზეთის სიმკვრივე იცვლება, მცენარის გაზრდის სტადიების მიხედვით, 
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დამოკიდებულია ეთერზეთის მიღების მეთოდზე, შენახვის პირობებზე და  ხანგრძლივობაზე. 

აქედან გამომდინარე სიმკვრივის მაჩვენებელიდან გადახრა მიუთითებს ზეთის ხარისხზე. ასე 

მაგ. სიმკვრივის დაწევა, მიუთითებს ჟანგბადოვანი ნაერთების დაბალ რაოდენობაზე, რაც 

ძირითადად ხდება ისეთ ეთერზეთებში, რომლის შემცველ ნედლეულს ნაადრევად 

აგროვებენ. პირიქით, როცა მაღლია სიმკვრივე, ნორმასთან შედარებით(ამ დროს ხდება 

ეთერზეთის დაბურვა-ფერის შეცვლა), მეტყველებს ზეთის დაჟანგვაზე ჰაერის ჟანგბადით, 

ზეთი ფისისებური-წებოვანი ხდება, ე.ი. უხარისხოა. 

პოლარიზაციის (ხვედრითი) ბრუნვის კუთხის განსაზღვრა: ვინაიდან ეთერზეთები 

წარმოადგენს ოპტიკურად აქტიური ნაერთების ნარევს და ამასთნ ერთად ამ ნაერთებს 

სხვადასხვა და ურთიერთსაპირისპირო ბრუნვის მაჩვენებელი ახასიათებთ (ზოგი 

მარჯვნივმბრუნავი, ზოგი მარცხნივმბრუნავი), ამიტომ ეთერზეთის განსასაზღვრავი 

კონსტანტა წარმოადგენს აღნიშნული ნარევის ხვედრითი ბრუნვის ალგებრულ ჯამს. 

გარდატეხის (რეფრაქციის) მაჩვენებელი: გამოსაკვლევი ეთერზეთის მაღალი რეფრაქცია, ისევე 

როგორც მაღალი სიმკვრივე, განპირობებულია ჟანგბადოვანი შენაერთების მაღალ 

შემადგენლობაზე და ამასთან ერთად ამ შენაერთების შემადგენლობის მიხედვით შეგვიძლია 

ვიმსჯელოთ, თავის დროზე არის თუ არა შეგროვებული ნედლეული. ამავე დროს, რაც უფრო 

ხანგრძლივია შეგროვებული ნედლეულის შენახვის ვადა, მით უფრო მეტი დაჟანგვის 

პროცესები მიმდინარეობს ზეთში და ამასთან ერთად გარდატეხის მაჩვენებელიც იზრდება. 

სპირტში ხსნადობა: ეთერზეთების ეთილის სპირტში (70°-ან 96°)-ში ხსნადობით 

განისაზღვრება არა მარტო ზეთის იგივეობა, არამედ მისი ხარისხიც. უმრავლესობა 

ნახშირწყალბადებისა ცუდად იხსნება სპირტში, განსაკუთრებით განზავებულში, ამიტომ 

ეთერზეთის სპირტში ხსნადობის მიხედვით, შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ნახშირწყალბადების 

რაოდენობაზე ზეთში. მაგ. ხსნადობის მაჩვენებლიდან გადახრა მიუთითებს ზეთის დაბალ 

ხარისხზე და ნახშირწყალბადების (მაგ. სკიპიდარი) მაღალ შემცველობაზე. მაგალითდ: თუ 

პიტნის ეთერზეთი შეიცავს რომელიმე სხვა ზეთს, მდიდარს ნახშირწყალბადებით ან ცხიმოვან 

ზეთს, ამ პიტნის ეთერზეთის 70°- სპირტში გახსნით, ნახშირწყალბადები სპირტის ზედაპირზე 

იტივტივებს, მაშინ როცა ცხიმოვანი ზეთის წვეთები ფსკერზე დაეშვება. სუფთა პიტნის 

ეთერზეთი 70°-ან ეთილის სპირტში წარმოქმნის აბსოლუტურად გამჭირვალე ხსნარს. 

ეთეროვანი ზეთი კარგად იხსნება სპირტში ორგანულ გამხსნელში და ცხიმოვან ზეთში. 

მჟავურობის რიცხვი: ამ რიცხვით განისაზღვრება KOH (მწვავე კალიუმის ტუტე)-ის 

მილილიტრების ის რაოდენობა, რომელიც იხარჯება 1გრ ეთერზეთში თავისუფალი მჟავების 

ნეიტრალიზაციაზე. მჟავურობის რიცხვი მნიშვნელოვანი კონსტანტაა, იმიტომ რომ, 

თითოეული ეთერზეთისთვის თავისუფალი მჟავების შემადგენლობა მერყეობს 

განსაზღვრულ ზღვარში. მჟავურობის რიცხვი, როგორც წესი არ არის მაღალი (0,5-5), მაგრამ 

ეთერზეთის  დიდხანს შენახვის დროს, ეს მაჩვენებელი იზრდება, ეთერზეთებში რთული 

ეთერების დაშლის შედეგად, ე.ი. ეთერზეთი ფუჭდება. 

ეთერის რიცხვი: გვიჩვენებს KOH-ის მილილიტრების იმ რაოდენობას, რომელიც იხარჯება 

1გრ-ეთერზეთის რთული ეთერების გასაპვნაზე. ეს რიცხვიც მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია, 

იმიტომ რომ ეთერზეთების სასიამოვნო სუნი განპირობებულია ამ მაჩვენებელით. ზოგიერთი 

ეთერზეთის მაღალი ხარისხი განისაზღვრება მათში მნიშვნელოვანი, ძვირფასი სპირტების 

(გერანიოლის, ციტრონელლონის, ლანალოლის) შემადგენლობის რაოდენობით. ამ 
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შემთხვევაში ახდენენ ეთერზეთის აცეტილირებას. აცეტილირებულ ზეთს შემდეგ საპნავენ 

ე.ი. საზღვრავენ ეთერის რიცხვს აცეტილირების შემდეგ. ამ მაჩვენებელს აკლებენ ეთერის 

რიცხვს აცეტილირებამდე. ე.ი. ასე განისაზღვრება, გამოსაკვლევ ეთერზეთში შემცველი 

თავისუფალი სპირტების რაოდენობა. 

გარდა ზემოთ აღნიშნული ქიმიური კონსტატებისა, ზოგიერთ ეთერზეთში საზღვრავენ 

ძირითადი შემადგენელი კომპონენტების რაოდენობას, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრება 

პროდუქტის რაოდენობრივი შემცველობა, ე.ი. მისი ხარისხი (მენთოლი-პიტნის ზეთში, 

ანეტოლი-ანისულის ზეთში, ცინეოლი-ევკალიპტის ზეთში). ე.ი. ტარდება მცენარეულ 

ნედლეულში ეთერზეთის შემცველობის რაოდენობრივი ანალიზი. 

აციკლური და მონოციკლური მონოტერპენების შემცველი სამკურნალო მცენარეები და 

ნედლეული: 

აციკლური (ანუ ალიფატური) მონოტერპენები შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც ცხიმოვანი 

ჯგუფის უჯერი ნაერთები, სამი ორმაგი ბმებით. ფართოდ გავრცელებული ალიფატური 

ტერპენები ცნობილია, შემდეგი სპირტების წარმოებულებით: გერანიოლო, ლინალოლი, 

ციტრონელოლი. 

ვარდის ეთერზეთი  : Oleum  Rosae  მცენარე: ეთერზეთოვანი ვარდები: დამასკური 

ვარდი: Rosa damascena,  ფრანგული ვარდი: Rosa gallica, ასფურცელა ვარდი: Rosa 

centifolia ოჯახი: ვარდისებრთა Rosaceae (Rosoideae) 

მცენარე: განსაკუთრებით ძვირფასია ეთერზეთების შემცველობით დამასკური ვარდი, 

რომელიც ველურად არ გვხვდება, ძირითდი მისი სახეობაა:  „კაზანლიკური ვარდისფერი 

ვარდი“, ფართო მაშტაბებით არის კულტივირებული ბულგარეთში, აგრეთვე საქართველოში, 

აზერბაიჯანში და ტაჯიკეთში. ფრანგული და დამასკური სახეობების შეჯვარებით 

ღებულობენ კიდევ სხვა ვარდის ჯიშებს. ვარდი ბუჩქია, სიმაღლით: 110-125სმ, დიამეტრით: 

75-80სმ, ვარდის ფურცლები ვარდისფერი, ბარხატისებური, 25-85 ცალამდე, ეთერზეთების 

შემცველობა მერყეობს: 0,18%-დან  0,24%-მდე 

ქიმიური შემადგენლობა: ალიფატური სპირტებიდან შეიცავს: გერანიოლი 50-60%, 

ციტრონელოლი 25-30%, ნეროლი 10%-მდე. ვარდის ეთერზეთი წარმოდგენილია 

სტეაროპტენით, რომელშიც შედის ნაჯერი და უჯერი ნახშირწყალბადები. ეთერზეთი 

მოთავსებულია ვარდის ფურცლების ეპიდერმისში, ჯირკვლოვანი ლაქების სახით. ვარდის 

ზეთს ღებულობენ წყლის ორთქლით გადადებით, დილით ადრე შეგროვებული ვარდის 

ფურცლებიდან რომლებსაც ათავსებენ ნატრიუმის ქლორიდში და ღებულობენ მაქსიმალურ 

რაოდენობა ეთერზეთს. 

გამოყენება: ვარდის ნედლეულს, ყვავილებს ახასიათებს შემდეგი ფარმაკოლოგიური 

მოქმედება: სპაზმოლიტური, ანთების საწინააღმდეგო და ანტისეპტიკური.  ვარდის 

ნედლეული გამოიყენება ფილტვის აბსცესის, ბრონქული ასთმის და ნაღვლკენჭოვანი 

დაავადების სამკურნალოდ. ვარდის ზეთს ფარმაციაში იყენებენ  წამლების სუნის და გემოს 

გასაუმჯობესებლად, (ზეთი-შაქარი, არომატული წყალი). ბულგარელი მედიკოსები 

გვირჩვევენ, ვარდის ზეთის გამოყენებას ნაღვლის ბუშტში და თირკმელში კენჭოვანი 

დაავადებების დროს. ვარდის ეთერზეთი ფართოდ გამოიყენება პარფიუმერიაში. 
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ლავანდას   ეთერზეთი:  Oleum Lavandulae მცენარე:  ნამდვილი  ლავანდა: Lavandula 

spica(L. Vera) ოჯახი: ტუჩოსნები Lamiaceae (Labiatae)  

მცენარე:  მარადმწვანე, ნახევრად ბუჩქია, ბურთისებური ფორმის, სიმაღლით 30-60სმ. ქვედა 

ღეროები მკვეთრად აწეული, შემდგომი ღეროები სწორმდგომი, რომელიც კოლოსალურად 

ლამაზი, ყვავილედით მთავრდება, ყვავილები ცისფერი-იასამნისფერი, დაფარული 

ვარსკვლავისებური ბუსუსებით და ჯირკვლებით. მცენარეს აქვს ძლიერი, სასიამოვნო 

სურნელი. სამშობლო ხმელთაშუაზღვის ქვეყნებია, კულტივირებულია ყირიმში, 

მოლდავეთში და საქართველოში. 

ქიმიური შემადგენლობა: ყველაზე დიდი რაოდენობით ეთერზეთს შეიცავს ყვავილები, შემდეგ 

ფოთლები და ყველაზე ცოტას ღეროები. ლავანდას ეთერზეთი ლინალოოლია. თანმხლებ 

კომპონენტებთან ერთად ეთერზეთში აღმოჩენილია მისი ჟანგბადოვანი წარმოებულები: 

გერანიოლი, ციტრალი, ბორნეოლი. 

მცენარეული ნედლეული: ახლად შეგროვებული ყვავილედი, ფოთლებით და ღეროს 

ნარჩენებით 10სმ-ის სიგრძის. მოსავალს აგროვებენ სრულად ყვავილობის დროს და სწრაფად 

აგზავნიან გადასამუშავებლად, ეთერზეთის აორთქლება რომ აიცილონ თავიდან. ზეთის 

მიღება და ხარისხი: ღებულობენ წყლის ორთქლით გადადენით(გამოსავალი 1%-მდე)  ან 

ექსტრაქციით პეტროლეინის ეთერით (გამოსავალი 2-2,5%-მდე). სამედიცინო 

თვალსაზრისით გამოიყენება წყლის ორთქლით გადადენით მიღებული ეთერზეთი.  

გამოყენება: ამზადებენ ლავანდას სპირტს (1%-იანი ეთერზეთი),  რომელიც შედის სხვადასხვა 

ლინიმენტების და მალამოების შემადგენლობაში, როგორც ანტისეპტიკური, ანტიბაქტერიული 

და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. ლავანდას ეთერზეთი წარმოადგენს  აეროზოლი 

„ლავიანი“- ის შემადგენელ კომპონენტს, რომელიც დამწვრობის და წყლულების  

სამკურნალოდ გამოიყენება. ეს პრეპარატი გამოიყენება აგრეთვე პნევმონიის და ბრონქიტის 

დროს. ლავანდას ნედლეულის ფარმაკოლოგიური მოქმედებაა: სპაზმოლიზური და 

დამამშვიდებელი.  ლავანდას ეთერზეთს იყენებენ მწერების ნაკბენის, დერმატიტების და 

ფსორიაზის სამკურნალოდ. ფართოდ გამოიყენება პარფიუმერიაში. 

მონოციკლური ტერპენები: ნახშირწყალბადებიდან ამ ეთერზეთებში ფართოდ არის 

გავრცელებული ლიმონენი, ფელანდრენი, ტერპინენი, ჟანგბადოვანი წარმოებულებიდან, 

სპირტები: ტერპინეოლი, მენთოლი, ცინეოლი კეტონებიდან: მენტონი, კარვონი. 

პიტნის  ფოთოლი და ეთერზეთი: Folium Menthae piperitae et Oleum Menthae piperitae  

მცენარე: ბაღის პიტნა: Mentha piperita ოჯახი: ტუჩოსნები: Lamiaceae  (Labiatae) 

მცენარე: მრავალწლოვანი, ბალახოვანი მცენარეა.  ფესურა, ჰორიზონტალური, დატოტვილი, 

წვრილი ფესვებით. ღეროები დატოტვილი, სიმაღლით 100სმ-მდე. ყვავილები წვრილი, 

მოწითალო-იასამნისფერი. მთელ მცენარეს აქვს დამახასიათებელი ძლიერი, პიტნის 

სურნელი. ყვავილობს ივნისის ბოლოდან სექტემბრამდე. ველურად მოზარდი პიტნა არ 

არსებობს. ეს მცენარე კულტივირებულია, რომელიც შესწავლილია ინგლისში X&^^ 

საუკუნეში. (აქედან არის მისი მეორე სახელწოდება - („ინგლისური პიტნა“). ვარაუდობენ, რომ 

ბაღის პიტნა წარმოადგენს, წყლის პიტნის და მწვანე პიტნის ჰიბრიდს.  

არჩევენ პიტნის ორ ფორმას: შავი და თეთრი. შავი პიტნის ღეროები და ფოთლები მუქი 

ფერისაა, მოწითალო-იასამნისფერი (ანტოციანიდური), შეფერილობით. თეთრი პიტნის 
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ეთერზეთს სუსტი სუნი ახასიათებს, ვიდრე ანტოციანურ ფორმას, მაგრამ უფრო 

პროდუქტიულია (მენთოლის გამოსავლიანობით). შავი პიტნის ეთერზეთი შეიცავს 

დაახლოებით 65-70%-მენთოლს. თეთრი პიტნის ეთერზეთს იყენებენ მხოლოდ 

პარფიუმერიაში და კვებით მრეწველობაში. 

ქიმიური  შემადგენლობა: განსაკუთრებით მდიდარია ეთერზეთით ყვავილები (4-6%), 

ფოთლები შეიცავს 2,5%-ს. ღეროები თითქმის არ შეიცავს ეთერზეთს. ძირითადი კომპონენტი 

ზეთის არის ჟანგბადოვანი მონოციკლური ტერპენი-მენთოლი (40-70%), ეთერზეთი შეიცავს 

აგრეთვე კაროტინს, ჰესპერიდინს, ბეტაინს. 

სამკურნალო ნედლეული: აგროვებენ მცენარის მიწისზედა ნაწილს, ფოთლებს, ყვავილებით, 

თითქმის ნახევარს, დღის პირველ ნახევარში, როცა ეთერზეთი მაქსიმალური რაოდენობითაა. 

ოფიციალურ ნედლეულს წარმოადგენს ფოთლები, რომლებიც თითქმის შიშველია, მხოლოდ 

მიკროსკოპის ქვეშ ჩანს ბუსუსები და ყვითელი ჯირკვლები, ეთერზეთით სავსე. სუნი ძლიერი, 

სასიამოვნო, გემო სასიამოვნო, მწველი, ენაზე იწვევს სიცივის შეგრძნებას. ნედლეულის 

იგივეობის დასადგენად, ატარებენ დამატებით მიკროდიაგნოსტიკულ გამოკვლევას. პიტნის 

ფოთლების ანატომიური აგებულებისათვის დამახასიათებელია: 1) მსხვილი ჯირკვლები 

რადიალური უჯრედებით, დამახასიათებელი ტუჩოსნებისთვის, რომლებიც მოთავსებულია 

ფოთლის ორივე მხარეს, სიღრმეში, ეპიდერმისთან მიმაგრებული მოკლე ფეხით. 2) ბუსუსები-

ჯირკვლებთან ერთად-ოთხუჯრედიანი, მსხვილკედლიანი, წვერებიანი. 3) ბუსუსები-

რომლებიც ჯირკვლებთან არ არის დაკავშირებული და რომლებიც ფოთლის მთელ 

ზედაპირზეა გაბნეული. ეს ბუსუსები არის წვრილი, გაბერილი ჯირკვლოვანი თავით და 

ერთუჯრედიანი მოკლე ფეხით. 

პიტნის ეთერზეთი: თითქმის უფერო, გამაგრილებელი გემოთი, მშუშხავი. სახ. ფარმაკოპეის 

თანახმად მენთოლი უნდა იყოს არა ნაკლებ 46%-ისა თავისუფალი სახით. ეთერზეთის 10°C-

მდე გაციებისას იწყება მენთოლის გამოკრისტალება.  

გამოყენება:  პიტნის ფოთლები შედიან ნაკრების შემადგენლობაში და გამოიყენება ნაყენების 

სახით, საჭმლის მონელების გასაუმჯობესებლად, ნაწლავის სპაზმის, ნაღვლისდამდენად და 

გულისრევის დროს. ფართოდ გამოიყენება პიტნის ზეთიც, მას ურევენ არომატულ წყლებში, 

პიტნის ნაყენებში, კბილის პასტებში და ფხვნილებში. მენთოლი შედის გულ-სისხლძარღვთა 

სისტემის სამკურნალო პრეპარატების შემადგენლობაში: ვალიდოლი, ზელენინას წვეთები, 

სარაჯიშვილის მიქსტურა, მენოვაზინი, პექტუსინი და სხვა. მენთოლი მედიცინაში 

გამოიყენება: ტკივილ გამაყუჩებელ და ანტისეპტიკურ საშუალებად. 

 პიტნის ეთეროვანი  ზეთი შედის შემდეგი პრეპარატების შემადგენლობაში: ოლიმენტინი, 

კორვალოლი, კორვალდინი, ინგალიპტი, პინოსოლი, უროლესანი  და ევკამონი. გამოიყენება: 

კოლიკის, ენტერიტის, ნაღვლის ბუშტის, გასტრიტის, მეტეორიზმის და დისპეპსიის დროს. 

 სალბის ფოთოლი: Folium Salviae მცენარე: სამკურნალო სალბი: Salvia officinalis ოჯახი: 

ტუჩოსნები Lamiaceae (Labiatae) 

მცენარე: ნახევრად ბუჩქი, სიმაღლით 50სმ-ის. ნაცრისფერი-მწვანე ღეროებით, ყვავილების 

ჯამი ორტუჩიანი, დახრილი, ყვავილები ცისფერი-იასამნისფერი, ნაყოფი მშრალი, შედგება 4 

კაკლისგან. მცენარეს ძლიერი არომატული სუნი აქვს. ყვავილობს ივნისი-ივლისში. 
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ქიმიური შემადგენლობა: მთლიანი მცენარის ნაწილები შეიცავს ეთერზეთებს, ფოთლებში 

შეიძლება იყოს 2,5%-მდე. ძირითადი კომპონენტი ზეთის არის ცინეოლი (15%-მდე). 

სამკურნალო ნედლეული: ზაფხულის განმავლობაში აგროვებენ 2-3 ჯერ. ყვავილობის 

დასაწყისში და შემოდგომის დასაწყისშიც. ფოთლებს ხელით აცლიან. ფოთლები 

წაგრძელებული, ფართოლანცეტისებური, ძლიერ დახრილი, განსაკუთრებით ახალგაზრდა. 

სუნი ძლიერი, გემო მშუშხავი, მომწარო-სასიამოვნო. სალბის ნედლეულს აშრობენ 35-40°C 

ეთეროვანი ზეთების შემცველობის გამო. აუცილებლობის შემთხვევაში ახდენენ 

მიკროდიაგნოსტირებას: ყურადღებას აქცევენ ტუჩოსნებისთვის დამახასიათებელ 

ეთერზეთების ჯირკვლებს, სათავსოებს.  

გამოყენება: სალბის ფოთლებს იყენებენ ნაყენების სახით, როგორც ბაქტერიოციიდული, 

შემკვრელი და ანათების საწინააღმდეგო, ზედა სასუნთქი გზების კატარის და ანთების დროს, 

ყელში გამოსავლებლად, აგრეთვე სტომატიტების სამკურნალოდ. სალბის ეთერზეთი 

ფართოდ გამოიყენება ყელის საწუწნი აბების დასამზადებლად. სალბის ნედლეული შედის 

შემდეგი პრეპარატების შემადგენლობაში: სალვარომი, სალვინი და სხვა. სალბის  ზეთის 

გამოყენება გაუმართელებელია: ფეხმძიმე და მეძუძური ქალებისთვის, 6 წლამდე 

ბავშვებისთვის,  ჰიპერტონიკებისთვის; 

ევკალიპტის  ფოთოლი, ევკალიპტის ზეთი: Folium Eucalypti, Oleum Eucalypti მცენარე: 

ბურთისებური ევკალიპტი: Eucalyptus globus, ფერფლისებური ევკალიპტი: E. cinerea, 

მაიდენის ევკალიპტი: E. maideni; Eucalyptus melliodora; E. viminalis; წნელისებური 

ევკალიპტი; ოჯახი: მირტისებრნი- Myrtaceae 

მცენარე: მაღალი, მარადმწვანე ხე 50მ-მდე, პრიალა, მოცისფერო ქერქით, ევკალიპტისთვის 

დამახასიათებელია ჰეტეროფილია (მცენარის სხვადასხვა ტოტზე განსხვავებული ფოთლების 

არსებობა)  და ჰიდროფილია (წყლის სიყვარული), ფოთლები ნამგლისებური, კვერცხისებური, 

გულისებური ფორმის (ბურთისებური ევკალიპტის), ევკალიპტის სხვადასხვა სახეობები 

განსხვავდებიან ფოთლების ფორმის მიხედვით. ფოთლები  ტყავისებრი, შიშველი, 

მთელკიდიანი. ფერი მწვანე, ზოგჯერ მონაცრისფრო, სუნი არომატული, გემო-ცხარე-მწარე. 

ყვავილები მჯდომიარე, ჯამი მუქი ფერის, დოქისებური, ნაყოფი ოთხ-კოლოფიანი. 

ევკალიპტის სამშაობლოა ავსტრალია. სწრაფად იზრდებიან, ბევრ წყალს შთანთქავენ, ამიტომ 

ჭაობების ამოსაშრობად ახარებენ, მალარიასთან საბრძოლველად. 

ქიმიური შემადგენლობა: ევკალიპტის ფოთლები შეიცავს 3%-მდე ეთერზეთს, ძირითადი 

კომპონენტია ცინეოლი 80%-მდე. გარდა ეთერზეთისა ევკალიპტში გვხვდება მთრიმლავი 

ნივთიერებები. ევკალიპტის ზეთს ახასიათებს მძაფრი, ძალიან სასიამოვნო სუნი, ამიტომ მას 

იყენებენ პარფიუმერიაში. ზოგიერთი სახეობის ევკალიპტის ზეთს ახასიათებს არასასიამოვნო 

სუნი, რისთვისაც მას ტექნიკური თვალსაზრისით იყენებენ. 

სამკურნალო ნედლეული: ფოთლებს აგროვებენ ნოემბრის შემდეგ. ფოთლები სხვადასხვა 

ფორმისა და ზომისაა, სხვადასხვა სახეობებისთვის, თუმცა ყველა სახეობისთვის ეს ფოთლები 

კიდემთლიანია, შიშველი, დაფარული მუქი ფერის, გამჭირვალე ლაქებით (მუწუკები). 

ევკალიპტის ფოთლების კეთილხარისხოვნება პირველ რიგში განისაზღვრება ეთერზეთის 

შემცველობით, რომელიც უნდა იყოს არა ნაკლებ 2,5%. ეთერზეთი მოთავსებულია მსხვილ,  

სქიზოლიზიგენური ტიპის სათავსოებში, ფოთლების რბილობში. ევკალიპტის ზეთი: 
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განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით ცინეოლს შეიცავს აფხაზეთის და აჭარის ტერიტორიაზე 

მოზარდი სხვადასხვა სახეობის ევკალიპტები. ეთერზეთს ღებულობენ წყლის ორთქლის 

გადადენით, რის შემდეგაც ახდენენ მის რექტიფიკაციას, რომლის დროსაც ხდება 

ალდეჰიდების და სხვა არასასურველი  კომპონენტების მოცილება, რომელთაც არასასიამოვნო 

სუნი აქვთ. 

გამოყენება: ევკალიპტის ეთერზეთს აქვს ბაქტერიოციდული, ანტისეპტიკური, 

ანტივირუსული  და ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება. წყლიან ნაყენებს - ტრადიციულად 

იყენებენ ყელის, ჭრილობების, წყლულების და ჩირქოვანი დაავადებების მოსაბანად 

გინეკოლოგიაში. იყენებენ აგრეთვე ინჰალაციების სახით ზედა სასუნთქი გზების, 

ბრონქიტების, ფილტვების აბსცესების დროს.  ევკალიპტის ეთერზეთი შედის პრეპარატ 

ევკამონის შემადგენლობაში, რომელიც ტონზილიტის სამკურნალოდ გამოიყენება.    

ბიციკლური მონოტერპენების და სესქვიტერპენების შემცველი სამკურნალო 

მცენარეები და ნედლეული: 

ბიციკლური ტერპენები:  ნახშირწყალბადების ამ ჯგუფის ტერპენებიდან გამოყოფილია ოთხი 

სახის ნაერთი: 1) კარენის, 2) პინენის, 3) საბინენის, 4) კამფენის. ამ ოთხივე ნახშირწყალბადს 

აქვს საერთო ფორმულა: C10H16, მხოლოდ ერთმანეთისგან განსხვავდებიან პატარა ციკლის, 

როგორც სხვანაირად ეძახიან „ხიდის“, ადგილმდებარეობით. ნახშირწყალბადების 

წარმოებულები ამ ბიციკლურ ტერპენებში დიდად განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. 

სპირტებიდან ტიპიურია: საბინოლი, ტუიოლი, ბორნეოლი, მირტენოლი და კეტონებიდან: 

ქაფური, ფენხონი, ტუიონი. 

კატაბალახას ფესვი, ფესურებით: Rhizoma cum radicibus Valerianae მცენარე: სამკურნალო 

კატაბალახა: Valeriana officinalis ოჯახი: კატაბალახასებრთა Valerianaceae 

მცენარე: მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა, მსხვილი ღეროთი, ზემოთ დატოტვილი. 

სიმაღლით 1,5მ-ის. ფესურა ვერტიკალური, მრავალრიცხოვანი ძაფისებური ფესვებით. 

ყვავილები წვრილი, ღია-ვარდისფერი. ნაყოფი-წვრილი, წაგრძელებული-კვერცხისებური. 

ყვავილობს ივნისიდან -აგვისტომდე. კატაბალახა ფართოდ არის გავრცელებული ევრაზიაში-

ატლანტიის ოკეანედან - წყნარ ოკეანემდე. დიდი რაოდენობით გვხვდება კავკასიის მთებში, 

ციმბირში, დასავლეთ უკრაინაში. კატაბალახას (კულტივირებულ სამკურნალო ფორმას), 

ბოტანიკურ ბაღებში დიდი ფართობი აქვს დათმობილი. ველური ფორმა ნედლეულად არ 

გამოიყენება.  

ქიმიური შემადგენლობა: კატაბალახას ფესვები ეთერზეთს შეიცავს 0,5%-დან 2%-მდე. რომლის 

ძირითადი შემადგენელი კომპონენტია: ბორნიზოვალერიანტი, აგრეთვე თავისუფალი სახით: 

იზოვალერიანის მჟავა და ბორნეოლი. ზეთში გვხვდება აგრეთვე სხვა ბიციკლური 

მონოტერპენები: ალკოჰოლი-მერტინოლი თავისუფალი სახით, ან იზოვალერიანის მჟავის 

ეთერით. ბიციკლური მონოტერპენებიდან შეიცავს აგრეთვე: კამფენს და α-პინენს, 

მონოციკლური ტერპენებიდან-L-ლიმონენს. ეთერზეთების გარდა ცოცხალ კატაბალახას 

ახლადამოღებულ მიწისქვეშა ნაწილებში, გვხვდება ნაერთები სახელწოდებით: 

ვალეპოტრიატები, რომლებიც კატაბალახას პრეპარატების სედატიურ მოქმედებას 

განაპირობებენ. ეს სახელწოდება გერმანული „Val-eriana-Epo-xy-tri-ester”-შემცირებით 

წარმოიშვა. სახელი მიენიჭა ავსტრიელი მეცნიერის თიესოს მიერ 1966 წ-ს. მარცვლებით 

გამოყოფილია შემადგენელი ნაერთები. 
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ნედლეული: ნედლეულს წარმოადგენს ფესვი ფესურებით, რომელსაც აგროვებენ სექტემბრის 

მეორე ნახევრიდან. მცენარეს მიწიდან იღებენ სპეციალური მანქანებით. მიწისზედა ნაწილს 

გადაჭრიან, ფერთხავენ მიწისგან, გარეცხავენ, ჩამოკიდებენ ორი დღის განმავლობაში და 

შემდეგ აშრობენ არა უმეტეს  35-40°C-ისა, მაშრობ კარადებში. გამშრალი ნედლეულის ფერი 

ღია-ყავისფერიდან მუქ ყავისფერამდეა. სუნი მძაფრი, არომატული, თავისებური.  სახელმწიფო 

ფარმაკოპეა კატაბალახას ფესვისა და ფესურისათვის  მოითხოვს ექსტრაქტული ნივთიერებების  

რაოდენობით განსაზღვრას, (ის არ უნდა იყოს 15%-ზე ნაკლები 70%-ნი სპირტით ექსტრაქციით),  

ვინაიდან კატაბალახას  ეთერზეთის მიღება ხდება ექსტრაქციით.  

გამოყენება: ფართოდ გამოიყენება კატაბალახას წყლიანი მონახარშები, ნაყენები, ექსტრაქტები 

და ტაბლეტები. კლასიკური დამამშვიდებელი საშუალებაა, ნერვული აგზნების და უძილობის 

დროს, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ნევროზების დროს. გამოიყენება სხვადასხვა 

პრეპარატებთან კომბინაციაში, როგორც სედატიური და დამამშვიდებელი საშუალება. 

კატაბალახას ნედლეულიდან ამზადებენ პრეპარატებს: ვალოკორდინს და ზელენინას 

წვეთებს. 

 

ქაფურის ნედლეულის წყაროები: ხანგრძლივი დროის მანძილზე, ქაფურის მიღების წყაროს 

წარმოადგენდა ეთერზეთები, რომლებიც შეიცავდნენ მნიშვნელოვან რაოდენობა ქაფურს. 

ახლანდელ დროში, ბუნებრივი გზით მიღებულ ქაფურთან ერთად, ფართოდ გამოიყენება 

სინთეზური გზით მიღებული ქაფური, თუმცა ამ გზით ქაფურის მისაღებათაც საჭიროა 

ციმბირული სოჭის და ჩვეულებრივი ფიჭვის, ე.ი.  წიწვოვნების ეთეროვანი ზეთები. 

ბუნებრივი გზით მიღებული ქაფური, ოპტიკურად მარჯვნივმბრუნავია, ხოლო სინთეზური-

მარცხნივმბრუნავი (სოჭის ზეთი) ან ინაქტიური (ოპტიკურად არააქტიური ფორმა)  

(სკიპიდარიდან). 

ქაფურის ხე, ანუ  დაფნის  ქაფური  Cinnamomum camphora; ოჯახი: დაფნისებრთა 

Lauraceae 

მცენარე: მარადმწვანე ხე, ლანცეტისებური, ტყავისებური, კიდემთლიანი, შიშველი, ბრწყინავი 

ფოთლებით, რომლებიც დაფარულია გამჭირვალე წერტილებით (ეთერზეთებით სავსე 

უჯრედები). ყვავილები წვრილი, ყვითელი-მომწვანო. ქაფურის ხისთვის დამახასიათებელია 

სწრაფად ზრდა, ახალგაზრდა ხის სიმაღლე 15მ-მდე აღწევს, ხოლო მის სამშობლოში არსებობს 

რამდენიმე ასწლოვანი ხეები, სიმაღლით 50მ-მდე. ქაფურის სამშობლო ჩინეთი და იაპონიაა. 

ტყეების სახით, სავსეა ტაივანის კუნძულები. კარგად იზრდება ინდოეთის, აფრიკის, ამერიკის 

და განსაკუთრებით იტალიის ბაღებში და სკვერებში. 

ეთერზეთი, ქაფურით მდიდარი, განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით გროვდება ტოტებში, 

ღეროებში, ფესვებში და ფოთლებში უჯრედოვან-სათავსოებში, ე.ი. ეთერზეთების ენდოგენურ 

წარმონაქმნებში. ჩინეთში და იაპონიაში ქაფურს ღებულობენ წყლის ორთქლით გადადენით, 

რომლის შემცველობა ზეთში 2-3%-ია. 

რეჰანის ქაფური Ocimum menthaegolium Hochst  

მცენარე: შეიცავს 1,5-2%-მდე ეთერზეთს, რომლის 50% - მარჯვნივმბრუნავი ქაფურია. 

სამშობლო სუბტროპიკული და ტროპიკული აფრიკა და აზიაა. კულტივირებულია უკრაინაში. 

აბზინდას  ქაფური, ასტრახანული აბზინდა Artemisia maritima var, astrachanica Kz 



82 
 

 82 

მცენარე: შეიცავს 1%-მდე ეთერზეთს, რომლის 50-95% მარცხნივმბრუნავი ქაფურია. 

ციმბირული სოჭი Abies sibirica Ledeb; ოჯახი: Pinaceae ფიჭვისებრთა  

მცენარე: მარადმწვანე ხე, სიმაღლით 30მ-მდე, ქერქი მუქი - ნაცრისფერი, გლუვი. ტოტები 

დახრილი, ძლიერ დატოტვილი, მჭიდროდწიწვოვანი. წიწვები-რბილი, არაეკლოვანი, წვერში 

მომრგვალებული, უკანა მხრიდან მოთეთრო ზოლებით. თესლოვანი გირჩები ცილინდრული, 

ზემოთ მჯდომარე, მომწიფების დროს თესლები ცვივა ძირს, მაშინ როცა გირჩები ხეზე რჩება 

დიდხანს. სოჭის ხის წიწვებისთვის, მიკროდიაგნოსტიკურად დამახასიათებელია, წიწვის 

უკანა მხარეს ეთერზეთოვანი სათავსოები, რომლებიც წიწვის გვერდებში წარმოქმნიან 

ეთერზეთით სავსე ერთ, მსხვილ, შიდა არხს. ციმბირის ტყეები სავსეა სოჭის ხეებით. 

ქიმიური შემადგენლობა: ციმბირული სოჭის ფისი, წიწვები და ახალგაზრდა ტოტები შეიცავს 

ეთერზეთს 2,5-3%-მდე, რომლის ძირითადი კომპონენტებია: ბორნილაცეტატი და 

თავისუფალი სახით-ბორნეოლი. ბიციკლური ტერპენებიდან გვხვდება: კამფენი, პინენი, 

სანტენი. მონოციკლური სესქვიტერპენებიდან ბისაბოლენი, წიწვები მდიდარია ასკორბინის 

მჟავით 0,3%-მდე.  

სამკურნალო ნედლეული: ჭრიან ტოტების წიწვოვან ბოლოებს, 30-40სმ-სიგრძით, ამ წიწვოვან 

კალმებს ამზადებენ ზამთრში, გადამუშავებამდე ტოვებენ და ინახავენ თოვლის საფარის ქვეშ. 

ეთეროვან ზეთებს და ფისებს ღებულობენ წყლის ორთქლის გადადენით, რის შედეგადაც 

მიღებულ ბორნილაცეტატს და ბორნეოლს იყენებენ ქაფურის სინთეზისათვის (ქაფურის 

წყაროდ).  

გამოყენება: ქაფური(როგორც მარცხნივმბრუნავი, ასევე მარჯვნივმბრუნავი, ერთდროულად), 

ფართოდ გამოიყენება სამედიცინო პრაქტიკაში, როგორც ცენტრალური ნერვული სისტემის 

ამგზნები, გულის მუშაობის გამახანგრძლივებელი საშუალება, ინფექციური და სხვადასხვა 

დაავადებების დროს, რომლებიც თანმხლებია გულ-სისხლძარღვთა სისტემის მწვავე 

უკმარისობის   და შოკური მდგომარეობის დროს, როგორც სუნთქვის ცენტრის აღმგზნები 

საშუალება. იყენებენ სტერილური 10%-იან ან 20%-იან ზეთოვანი ხსნარის სახით. გარეგანი 

ფორმის სახით გამოიყენება ქაფურის (ოპტიკურად არააქტიური ფორმა), 20%-იანი 

მზესუმზირის ზეთიანი ხსნარი. მისი ნახევრადსინთეზი დაფუძნებულია პინენზე, რომელიც 

დიდი რაოდენობითაა სკიპიდარში, რომელსაც ფიჭვის ხიდან (Pinus silvestris)-დან ღებულობენ. 

მედიცინაში რადიკულიტების, ართრიტების, ნევრალგიების და მიოზიტების დროს 

გამოიყენება, როგორც ანალეპტიკური და ანტისეპტიკური საშუალება. ასევე ფართოდ 

გამოიყენება ტექნიკური თვალსაზრისით. 

სესქვიტერპენები: აციკლური (ალიფატური) და ციკლური სესქვიტერპენები 

სესქვიტერპენები ისევე როგორც მონოტერპენები, რომლებიც ეთერზეთებშია აღმოჩენილი, 

შეიძლება იყოს როგორც აციკლური, ასევე ციკლური ფორმით. აციკლური სესქვიტერპენები 

შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც ცხიმოვანი ჯგუფის უჯერი ნაერთები 4 ორმაგი ბმებით. 

ციკლური ტერპენებიდან ანსხვავებენ: 1) მონოციკლური, 2) ბიციკლური, 3) ტრიციკლური. 

მონოციკლური სესქვიტერპენების წარმომადგენელია: ბისაბოლენი, ბიციკლურის-აზულენის 

წარმოებულები: ხამაზულენი (ცისფერი ფერის ზეთი), გვაიაზულენი (ცისფერი-იასამნისფერი 

ფერის ზეთი), ტრიციკლური ტერპენები: ევკალიპტის ზეთში (არომადენდრენი), ფიჭვის 

ზოგიერთ სახეობაში (გეერაბოლენი). 
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მწარე აბზინდას ფოთოლი და ბალახი: Folia et Herba Absinthii მცენარე: მწარე აბზინდა 

Artemisia  absinthium ოჯახი: რთულყვავილოვნები Asteraceae (Compositae)  

მცენარე: მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა, მთლიანად ვერცხლისფერი-ნაცრისფერია, 

დაფარული აბრეშუმივით ბუსუსებით. ყვავილები, მილისებური. ყვავილობს ივლისში-

აგვისტოში. 

ქიმიური შემადგენლობა:  მცენარის მიწისზედა ნაწილი შეიცავს 0,5%-მდე ეთერზეთს. ზეთის 

ძირითადი კომპონენეტებია: ბიციკლური ტერპენები, ბიციკლური სესქვიტერპენებიდან-არის 

კადინენი. მონოციკლური ტერპენებიდან მწარე აბზინდაში გვხვდება ფელანდრენი. აბზინდას 

ეთერზეთი მოცისფრო (მოლურჯო)-მომწვანო ფერისაა, რაც მიუთითებს მასში აზულენების 

არსებობას. მწარე აბზინდა შეიცავს მწარე ნივთიერებას აბზინთინს და ანაბზინთინს-რომელიც 

თავის სტრუქტურაში შეცავს აზულენის ციკლს - ხამაზულენის, გვაიაზულენის და 

არტემაზულენის ნარევს. გვხვდება ვიტამინები. 

სამკურნალო ნედლეული: აგროვებენ შემდეგი სახის ნედლეულს: 1) ფოთლებს-ფესვებთან 

ახლოს მდებარეს, 2) ბალახი- მცენარის ზედა ნაწილი, ყვავილებით და არა უმეტეს 25სმ-ისა. 

სუნი-არომატული, აბზინდასათვის დამახასიათებელი, განსაკუთრებით მცენარის 

გასრესვისას. გემო სასიმოვნო, მწარე, სიმწარის მაჩვენებელი: 1:1000. მცენარის დიაგნოსტირება 

ხდება ადვილად, მისი გარეგნული-ორგანოლეპტიური მაჩვენებლების მიხედვით. აბზინდას 

ნედლეულის ანატომიური შენების დამახასიათებელი ნიშნებია:  მრავალუჯრედიანი ბუსუსები 

(T-ს მაგვარი), ეთერზეთოვანი ჯირკვლები ორ რიგად და ოთხ იარუსად განლაგებული 

უჯრედებით; 

უნდა აღინიშნოს, რომ სამედიცინო თვალსაზრისით გამოიყენება არა მარტო მწარე აბზინდა, 

არამედ ჩვეულებრივი აბზინდაც (Artemisia vulgaris). ფოთლების ზედაპირი მუქი-მწვანე-

შიშველი, ქვედა მხარე-თეთრი ფერის და არა ვერცხლისფერი. კალათა ყვავილები, 

მილესებური,  არა ყვითელი, არამედ წითელი ფერის. 

გამოყენება: აბზინდას ნედლეული გამოიყენება საჭმლის მომნელებელი სისტემის 

დაავადებების სამკურნალოდ. მადის აღმძვრელი (მომგვრელი), კუჭის კლასიკური  მწარე-

სასიმოვნო საშუალებაა. გამოიყენება აგრეთვე: ღვიძლის, ნაღვლის ბუშტის და მეტეორიზმის 

სამკურნალოდ. ამზადებენ სქელ ექსტრაქტებს და ნაყენებს. შედის კუჭის წვეთების და 

ტაბლეტების შემადგენლობაში, როგორც ნაღვლმდენი და ჭიისდამდენი საშუალება. 

სააფთიაქო გვირილას ყვავილები: Flores Chamomillae; მცენარე: სააფთიაქო გვირილა -

Matricaria recutita; ოჯახი: რთულყვავილოვანთა -Asteraceae (Compositae); 

მცენარე: ერთწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა, 40სმ-მდე სიმაღლის. დატოტვილი, შიშველი, 

წვრილი ღეროებით და მორიგეობითი წვრილი ფოთლებით. კალათა ყვავილედის, კიდეების 

ენისებური ფურცლები თეთრი ფერისაა, ხოლო შიგნითა მილისებური-ყვითელი ფერის. 

ყვავილობს ივნისში. 

ქიმიური შემადგენლობა:  გვირილას კალათა ყვავილები შეიცავს ცისფერი ფერის ეთერზეთს 

ხამაზულენს 0,2-0,8%-მდე. ეთერზეთების ძირითადი მასა, 50%-მდე არის სესქვიტერპენები, 

მათ შორის ალიფატური-ფარნეზენი, ხოლო მონოციკლური-ბისაბოლონი, გვხვდება 

ალიფატური ტერპენი-მირცენი. 
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სამკურნალო ნედლეული: სააფთიაქო გვირილას ყვავილებს, (ყვავილედს)  აგროვებენ, როგორც 

ველურად მოზარდს, ასევე კულტივირებულს. ყვავილებს აგროვებენ აყვავების პერიოდში, 

როცა ენისებური ყვავილები ჰორიზონტალურ მდგომარეობაშია. ყვავილებს ჭრიან 3სმ-ის 

სიგრძის ღეროთი. ზაფხულის პერიოდში 4-5-ჯერ ღებულობენ ნედლეულს. აშრობენ 

ფრთხილად 40-45°C-ზე სითბური მეთოდით, მაშრობ კარადებში, ყვავილის ფურცლების 

ჩამოცვენა რომ აიცილონ თავიდან. გამშრალ ნედლეულს მხოლოდ ფანერის ყუთებში 

ათავსებენ. ნედლეულში ხდება გვირილას მსგავსი ყვავილების შერევა. განსხვავება და 

გადარჩევა ხდება, როგორც მთლიანად მცენარის გარეგნული სახით, ასევე ყვავილების 

გარეგნული სახით. 

გამოყენება: სააფთიაქო გვირილა ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და პოპულარული 

სამკურნალო საშუალებაა. სამკურნალო მოქმედება განპირობებულია ეთერზეთით, რომელსაც 

ანთების საწინააღმდეგო,  სადეზიფექციო (ანტისეპტიკური)  და სპაზმოლიზური მოქმედება 

ახასიათებს. იწვევს კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის დარღვეული ფუნქციის ნორმალიზებას და 

ასუსტებს ტკივილს.  

ხამაზულენი და მატრიცინი ამასთან ერთად ასუსტებს ალერგიულ რეაქციებს. სააფთიაქო 

გვირილა გამოიყენება ნაყენების სახით: ნაწლავების სპაზმის, მეტეორიზმის, კუჭ-ნაწლავის 

აშლილობის და სპაზმის, მენსტრუალური ციკლის დროს. აგრეთვე ყელში გამოსავლებად, 

როგორც ბაქტერიოციდული და ანტისეპტიკური საშუალება, არის ოფლის დამდენი 

ეფექტური საშუალება. გვირილას ნედლეულიდან ამზადებენ პრეპარატებს: კამისტად გელს და 

რომაზულენს, რომელიც პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის ანთებების დროს გამოიყენება. 

არყის ხის კვირტები და ფოთლები Gemmae Betulae, Folium Betulae მცენარე: წვეროსანი 

არყი Betula verrucosa; Betula pendula; ოჯახი: არყისებრთა Betulaceae 

მცენარე: მსხვილი ხე, თეთრი ქერქით. ფოთლები და ტოტები თეთრი, ფისისებური  ან 

წვეროსანი ჯირკვლებით დაფარული. ყვავილობს აპრილი-მაისში. გვხვდება არყის ხის მეორე 

სახეობაც: Betula rubesccens. 

ქიმიური შემადგენლობა: არყის ხის კვირტების წყლის ორთქლის გადადენით, მიიღება 5-8% 

სქელი, ყვითელი ფერის ეთერზეთი, სასიამოვნო, ბალზამის სუნით. ზეთი შეიცავს ბიციკლურ 

სესქვიტერპენებს: ბეტულენს და სპირტს: ბეტულენოლს. ეს უკანასკნელი გვხვდება, როგორც 

თვისუფალი სახით ასევე ძმარმჟავას ეთერთან ერთად. თეთრი არყის ეთერზეთის 

შემადგენლობაში გარდა ბეტულენისა, გვხვდება აგრეთვე ბიციკლური სესქვიტერპენი-

კარიოფილენი. გარდა ეთერზეთებისა შეიცავს ფისისებურ ნივთიერებებს. 

სამკურნალო ნედლეული: ფოთლების კვირტები-ფორმით წაგრძელებული, წამახვილებული 

თავით, სიგრძით 3-7მმ. ფერი-მუქი, ყავისფერი, სუნი-ბალზამისებური. გემო-მშუშხავი, 

ფისისებური. არყის ხის კვირტებს ამზადებენ იანვარ-მარტში, გაშლამდე. ფოთლები: 

რომბისებური ან გულისებური, წვერთან ორმაგად-დაკბილული, ფუძესთან მთლიანი. ქვედა 

მხრიდან ჯირკვლებით დაფარული. სუნი სურნელოვანი, ფოთლებმა გაშრობის შემდეგ უნდა 

შეინარჩუნონ მწვანე ფერი. 

გამოყენება: არყის ხის კვირტები და ფოთლები, წყლიანი ნაყენების სახით, შარდმდენი და 

ნაღვლმდენი საშუალებაა, ქოლეცისტიტების და შარდსასქესო დაავადებების დროს. 

ნედლეულს ახასიათებს სპაზმოლიზური და ბაქტერიოციდული მოქმედება. 



85 
 

 85 

 არომატული შენაერთრების შემცველი სამკურნალო მცენარეები და ნედლეული; 

არომატული ნახშირწყალბადები ეთერზეთებში გვხვდება შედარებით იშვიათად, სამაგიეროთ 

სხვადასხვა ფორმით არის წარმოდგენილი ჟანგბადოვანი წარმოებულები. არომატული 

ალკოჰოლებიდან (სპირტები) ფართოდ გვხვდება ბენზილალკოჰოლი, ანისულის ალკოჰოლი. 

ფენოლებიდან და ფენოლური ეთერებიდან წარმოდგენილია: თიმოლი, კარვაკროლი, 

ანეტოლი, ევგენოლი, აზარონი. თავისუფალი სახით ეთერზეთებში იდენდიფიცირებულია 

ბენზოის მჟავა, ფენილძმარმჟავა, დარიჩინის მჟავა. ხშირად ზემოთ ჩამოთვლილი მჟავები 

გვხვდება რთული ეთერების სახით. მაგ. ანეტოლი-ანისულის ზეთის ძირითადი 

შემადგენელი ნაწილია, რომელიც გვხვდება კამის ეთერზეთში. 

დიდი კამის  ნაყოფი, კამის ზეთი: Fructus Foeniculi, Oleum Foeniculi მცენარე: 

ჩვეულებრივი კამა ანუ სააფთიაქო კამა Foeniculum vulgare. ოჯახი: ქოლგოსნები Apiaceae 

(Umbelliferae)      

მცენარე: მრავალწლოვანი, კულტივირებული-ორწლიანი, ბალახოვანი მცენარეა. დატოტვილი 

1-2მ-მდე სიმაღლის. ფოთლები მორიგეობითი, ქვედა-ლანცეტისებური-ძაფისებური. 

მცენარის ღეროები და ფოთლები დაფარულია მოცისფრო ნაფიფქით. ყვავილედი - რთული, 

ქოლგოსნებისთვის დამახასიათებელი. ყვავილები წვრილი, ყვითელი. ნაყოფი-

ორგანყოფილებიანი თესლურა. ყვავილობს ივლის-აგვისტოში. 

ქიმიური შემადგენლობა: ნაყოფები შეიცავენ 4-6%-მდე ეთერზეთს, ძირითადი კომპონენტია-

ანეთოლი (60%-მდე), გვხვდება ბიციკლურ კეტონთან ერთად-ფენხონთან. 

სამკურნალო ნედლეული: ნაყოფები-მსხვილი თესლები. სხვა ქოლგოსნებისგან განსხვავებით 

წაგრძელებული, ცილინდრული ფორმის. ორი თესლისგან შედგება, სიგრძით 4-10მმ, სიგანით 

2-4მმ, ადვილად იყოფიან. განაკვეთზე კარგად ჩანს 6 არხი (სავალი), ეთერზეთებით სავსე. სუნი 

და გემო, როგორც ანისულის (არომატული, სპეციფიკური, მოტკბო-სასიამოვნო), ფერი 

მომწვანო-ნაცრისფერი. კამის ზეთი: წყლის ორთქლით გადადენის შემდეგ, ხდება 

რექტიფიკაცია. ზეთი უფერო, 3-10°C მყარდება და გადაიქცევა მოთეთრო-კრისტალურ მასად, 

ე.ი. გამოიყოფა ანეტოლი. სინათლეზე, მზის სხივების გავლენით ზეთი ფუჭდება, ანეტოლის 

დაჟანგვის გამო, ამიტომ ინახავენ მშრალ, გრილ და სინათლისაგან დაცულ ადგილას. 

გამოყენება: ზეთს იყენებენ, როგორც ამოსახველებელ საშუალებას, სასუნთქი სისტემის 

დაავადებების სამკურნალოდ და ნაწლავების მოქმედების სტიმულირებისათვის. ზეთი შედის 

ნიშადურ-ანისულის წვეთების და საგულე ელექსირის შემადგენლობაში. კამის ზეთისგან 

ამზადებენ  კამის წყალს, ახალშობილი ბავშვებისთვის,  მეტეორიზმის დროს. 

ჩვეულებრივი ანისულის ნაყოფი და ანისულის ეთერზეთი; Fructus Anisi vulgaris, Oleum 

Anisi vulgaris; მცენარე: ჩვეულებრივი ანისული-Anisum vulgare (Pimpinella anisum.) 

ოჯახი: ქოლგოსნები-Apiaceae (Umbeliferae); 

მცენარე: ერთწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა, დატოტვილი ღეროთი, სიმაღლით 40-60სმ-მდე. 

ფოთლები მორიგეობითი. ქვედა ფოთლები კიდემთლიანი, მომრგვალო-თირკმლისებური ან 

გულისებური, შუა ფოთლები მსხვილად დაკბილული, ზედა ფოთლები 3-5 განყოფილებიანი, 

ლანცეტისებური. ყვავილედი ქოლგა, ყვავილები წვრილი, თეთრი, დამახასიათებელი 

ქოლგოსნებისთვის. ნაყოფი ორ თესლიანი თესლურა. ყვავილობს ივნის-ივლისში. მწიფდება 
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აგვისტოში. ამ მცენარის სამშობლო არის მცირე აზია, კულტივირებულია სხვადასხვა 

ქვეყნებში. 

ქიმიური შემადგენლობა: ანისულის ნაყოფები შეიცავს 1,2,-3%-მდე ეთეროვან ზეთებს. 

ძირითადი კომპონენტია-ანეტოლი (80-90%-მდე), გვხვდება 10%-მდე მეთილხავიკოლი, 

აგრეთვე ანისულის ალდეჰიდი, ანისკეტონი და ანისულის მჟავა. 

სამკურნალო ნედლეული: ნაყოფებს ღებულობენ და ახარისხებენ ისევე, როგორც ცერეცოს და 

ქინძის თესლებს. ნაყოფის ფორმა: კვერცხისებური, მსხლისებური, ფერი: ნაცრისფერი-

მოყვითალო, სუნი: არომატული, სპეციფიკური, გემო: მოტკბო-სასიამოვნო. ეთერზეთს 

ღებულობენ წყლის ორთქლით გადადენით. 15°C-ზე ქვემოთ შენახვისას მყარდება, მოთეთრო 

კრისტალურ მასად, ე.ი. გამოიყოფა ანეტოლი. სინათლეზე ეთერზეთი ფუჭდება, ანეტოლის 

დაჟანგვის გამო. 

გამოყენება: ეთერზეთს იყენებენ ამოსახველებელ საშუალებად ბრონქიტების დროს, 

ნაწლავების მოქმედების სტიმულირებისათვის მეტეორიზმის სამკურნალოდ. ზეთი შედის 

ნიშადურ-ანისულის (საგულე ელექსირის) წვეთების შემადგენლობაში.  

ჩვეულებრივი ბეგქონდარას ბალახი და ზეთი:   Herba  Thymi  vulgaris,  Oleum Thymi 

მცენარე: ჩვეულებრივი ბეგქონდარა: Thymus vulgaris  ოჯახი: ტუჩოსნები: Lamiaceae 

(Labiatae)   

მცენარე: ნახევრად ბუჩქი, ძლიერ დატოტვილი, 50სმ-ის სიმაღლის, ფოთლები წვრილი, 

ნაცრისფერი, დახრილი. ყვავილედის ჯამი-ორტუჩიანი, მწვანე, ყვავილები: ღია-ვარდისფერი, 

ლილისფერი, იშვიათად თეთრი. ნაყოფი შედგება 4 კაკლისგან. სამშობლო-ესპანეთი.  

ქიმიური შემადგენლობა: ყვავილოვანი მცენარე შეიცავს 0,8-1,2% ეთერზეთს. ძირითადი 

კომპონენტი არის: თიმოლი (40%-მდე), კარვაკროლი, ციმოლი (არომატული ჯგუფის). 

სამკურნალო ნედლეული: მცენარის მიწისზედა ნაწილი, რომელიც წარმოადგენს ნაკრებს: 

წვრილი, წაგრძელებული-ლანცეტისებური ფოთლების და ყვავილების, სურნელოვანი 

სუნით. მიკროსკოპული ანალიზის დროს ჩანს, ტუჩოსნებისთვის დამახასიათებელი, 

ორუჯრედიანი ბეწვები ფოთლის ზედაპირზე, ქვედა მხარეს ეთერზეთის ჯირკვლები. 

ბეგქონდარას ზეთს ღებულობენ წყლის ორთქლით, გადადენით. ყვითელი ფერისაა, 

შენახვისას მუქდება. ფენოლური ფრაქცია  შეადგენს ≈40%-ს. 

გვხვდება ბეგქონდარას სხვა სახეობა, კერძოდ მცოცავი ბეგქონდარა-Thymus serpyllum; 

რომელიც ეთერზეთს შეიცავს 0.1-დან 1%-მდე. ფენოლური ფრაქცია, ბეგქონდარას ამ 

სახეობაში შეადგენს ≈35%-ს, რომელშიც თიმოლის და კარვაკროლის შემცველობა მერყეობს 

სხვადასხავა შეფარდებით. ზოგადად რაც უფრო დიდია ფენოლური ფრაქცია ეთერზეთში და 

მასში თიმოლის შემცველობა, მით უფრო ახლოს არის ხარისხით, ჩვეულებრივ 

ბეგქონდარასთან.  

გამოყენება: ბეგქონდარას თხევადი ექსტრაქტი შედის პრეპარატ-პერტუსინის 

შემადგენლობაში და გამოიყენება, როგორც ამოსახველებელი, დამარბილებელი და 

სპაზმოლიზური საშუალება, ბრონქიტების და ყივანა-ხველის დროს. ბეგქონდარას ეთერზეთი 

გამოიყენება გარეგანი სახით, შედის სხვადასხავა შესაზელების (ლინიმენტების) 

შემადგენლობაში. პრეპარატი ანიტოსი მიიღება ბეგქონდარას ნედლეულიდან. 
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თავშავას  ბალახი:  Herba Origani vulgaris  მცენარე:  ჩვეულებრივი  თავშავა:  Origanum 

vulgare ოჯახი: ტუჩოსნები Lamiaceae ( Labiatae) 

მცენარე: მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. დატოტვილი ფესვით, რომელიც ზაფხულის 

განმავლობაში იძლევა რამდენიმე ღეროს, სიმაღლით-60სმ-მდე. ყვავილები მუქი წითელი. 

ნაყოფი შედგება 4 კაკლისგან. ყვავილობს ივლისიდან-სექტემბრამდე. ირჩევს მშრალ 

ადგილებს, მდელოებს, ტყის მიდამოებს. 

ქიმიური შემადგენლობა: შეიცავს ეთეროვან ზეთებს (0,3-1,2%)-ს, რომელიც 40%-მდე შეიცავს 

ფენოლებს: კარვაკროლს და თიმოლს, (კარვაკროლს უფრო დიდი რაოდენობით). ფოთლები 

მდიდარია ასკორბინის მჟავით და მთრიმლავი ნივთიერებებით. 

სამკურნალო ნედლეული: ყვავილები და ფოთლების ნაკრები, ფოთლები წაგრძელებული-

ლანცეტისებური, კიდემთლიანი. სუნი  ძალიან არომატული, გემო: მომწარო-სასიამოვნო, 

მშუშხავი. ყვავილები: ოვალური, მუქი იასამნისფერი. ყვავილედის საჯდომი-სწორი, 

ზარისებური. 

გამოყენება: შედის ჩაის ნაკრების შემადგენლობაში (საგულე და ოფლისდამდენი). ბალახის 

ნაყენს ნიშნავენ ნაწლავების ატონიის დროს. პრეპარატი უროლესანი მიიღება თავშავას 

ნედლეულიდან და მას ახასიათებს სპაზმოლიზური და კენჭის დამშლელი ფარმაკოლოგიური 

მოქმედება. 

ფისების და ბალზამების შემცველი სამკურნალო მცენარეები და ნედლეული; 

ფისები-მცენარეული წარმოშვების ბუნებრივი ნაერთებია, რომლებსაც ეთერზეთების 

მსგავსად ახასიათებთ სპეციფიკური სუნი. ეთერზეთებთან ერთად, სურნელოვანი  ფისები და 

ბალზამები ფართოდ გამოიყენება როგორც მედიცინაში ასევე ტექნიკური სახით. ბუნებრივი 

ფისები, როგორც წესი მცენარეებიდან გამოიყოფა, სხვა თანმხლებ ნაერთებთან ერთად: 

ეთერზეთებთან, გომიზებთან, სტერინებათ და მთრიმლავ ნივთიერებებთან ერთად.  

ბუნებრივი ფისები იყოფა სამ ძირითდ ჯგუფად: 1) თვითონ ფისები (რეზინა), 2) ზეთი-ფისები 

ანუ ბალზამები-Olea rezina Balzama. ესენი არიან თხევადი ფისები. 3) გომიზი-ფისები (Gummi-

rezina), ესენიც არიან თხევადი სახით ცოცხალ მცენარეში, ეთერზეთში გახსნილი. რეზინა: ეს 

ნივთიერებები არიან ნახშირწყალბადოვანი ნაერთები, რომლებიც ძალიან მდგრადები არიან 

და ძლიერი მჟავების და ტუტის ზემოქმედებითაც არ იშლებიან. ფისების და ეთერზეთების 

ურთიერთკავშირზე ვიზუალურადაც შეგვიძლია ვიმსჯელოთ: ბევრი ეთერზეთი ჰაერზე, 

ჟანგბადის და სხვა ფაქტორების გავლენით თანდათან „ფისისდება“ და ემსგავსება თხევად 

ფისებს. 

ფისები ფართოდ არის გავრცელებული ტროპიკულ მცენარეებში. ფისები (ბალზამების და 

ფისი-გომიზების) სახით გროვდება მცენარის სხვადასხვა ნაწილებში: ქერქში, ღეროში, 

თესლებში, ფოთლებში და მერქანში, არხების და სათავსოების სახით. 

ფისების უმრავლესობა წყალში არ იხსნება, გარდა ფისი-გომიზებისა, რომლებიც წყალში 

ნაწილობრივ იხსნებიან, მაგრამ შედარებით კარგად იხსნებიან ორგანულ გამხსნელებში: 

ეთერში, აცეტონში, ქლოროფორმში. ზოგიერთი ფისები ადვილად იხსნება-ტუტეში. 

გაცხელების შედეგად იძლევიან მდუღარე ცეცხლს.  
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მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებებიდან გამომდინარე ისინი ფართოდ გამოიყენებიან 

მედიცინაში მდგრადი პლასტირების (საფენები) სახით, ასევე როგორც საფაღარათო და 

დამამშვიდებელი საშუალება. ტექნიკური თვალსაზრისით: საღებავების, ლაქების, ქაღალდის, 

საპონის, პლასმასის წარმოებაში. ქვემოთ ჩვენ განვიხილავთ მცენარეებს, რომლებიც 

მედიცინაში გამოიყენება ფისების და ბალზამების შემადგენლობის გამო. 

სოჭის ბალზამი: Balsamum Pichtae მცენარე: ციმბირული სოჭი, თეთრქერქიანი სოჭი: 

Abies sibirica, A. Nepholeris ოჯახი: ფიჭვისებრთა: Pinaceae 

მცენარე: მსხვილი ხეებია, სიმაღლით 30-35მ-ის, წარმოქმნიან სოჭის ტყეებს ციმბირში, 

თეთრქერქიანი ფართოდ არის გავრცელებული შორეულ აღმოსავლეთში. სოჭის ქერქში 

გვხვდება ფისის სათავსოები, ჯირკვლების სახით. ისინი ძალიან კარგად ჩანან, იმიტომ რომ 

მათი დიამეტრი 1-2სმ-ია, უფრო დიდი, ქათმის კვერცხის ზომისაც შეიძლება იყოს. მათი 

წარმოქმნის მექანიზმი სრულად არ არის შესწავლილი, თუმცა ცნობილია, რომ მექანიკური 

ზემოქმედებით წარმოიქმნება. ფისების მიღება: ჯირკვლებზე ზეწოლის შედეგად ხდება 

გადმოდენა. მათი შეგროვებისთვის იყენებენ სპეციალურ ლითონის მილებს, წვეტიანი 

ცხვირით, რომლითაც ჩხვლეტენ ჯირკვლებს, აწვებიან თითებით ჯირკვალს და აგროვებენ 

წვენს სრულად. ერთჯერადად  შეიძლება რამდენიმე მილილიტრი წვენის მიღება. 

ქიმიური შემადგენლობა და თვისებები: სოჭის ბალზამი (წვენი) წარმოადგენს ყვითელ, ძალიან 

გამჭირვალე სითხეს, რომლის სიმკვრივეა: 0,96-0,998; 30%-ეთერზეთია, 70%-მდე ფისები და 

რეზინა 25-18%. 

გამოყენება: სამედიცინო-ფარმაცევტულ პრაქტიკაში მიკროპრეპარატების დასალუქად, 

ოპტიკაში ლინზების შესაწებებლად, თანაბარფასიანია ცნობილი „კანადური ბალზამის“. 

კომბინირებული  პრეპარატის,  უროლესანის  მისაღებად,  ნედლეულად  იყენებენ  სოჭის ზეთს,  

თავშავას ბალახის თხევად ექსტრაქტთან ერთად და ინიშნება ნეფროლითიაზის და 

ქოლელითიაზის დროს, (მწვავე და ქვემწვავე კალკულოზური პიელონეფრიტი და 

ქოლეცისტიტი, სანაღვლე გზების დისკინეზია). 

ფიჭვის  და  ნაძვის  პროდუქტები: ჩვეულებრივი ფიჭვი: Pinus silvestris; ჩვეულებრივი 

ნაძვი: Picea abies; ოჯახი: ფიჭვისებრთა: Pinaceae 

ხე-მცენარე: წიწვოვანი, მარადმწვანე ხე, 40მ-მდე სიმაღლის. ფართოდ არის გავრცელებული 

ციმბირის ტყეებში. სამკურნალო, სამედიცინო თვალსაზრისით გამოიყენება: კვირტები 

(გირჩები),  წიწვები,  ეთეროვანი ზეთი (სკიპიდარი), ფისი (კანიფოლი), მერქნის ნახშირი.  

ფიჭვის და ნაძვის პროდუქტების ქიმიური შემადგენლობა,  ფარმაკოლოგიური მოქმედება და 

მედიცინაში გამოყენება:  

გირჩები: (Turiones Pini) აგროვებენ ადრე გაზაფხულზე, ჭრიან დანით. ფერი: გარედან 

დაბურული, ვარდისფერი, სუნი: არომატული, ფისისებური. კვირტები შეიცავს: ასკორბინის 

მჟავას, ეთერზეთს, ფისებს, მწარე და მთრიმლავ ნივთიერებებს, პინიციკრინს. ფიჭვის 

კვირტების გალენური პრეპარატები იწვევენ ზედა სასუნთქი გზების ლორწოვანი გარსის 

სეკრეტორული აქტიურობის აღზნებას. აღსანიშნავია აგრეთვე პრეპარატების 

ამოსახველებელი მოქმედება, რაც გამოიხატება ლორწოვანი გარსის მოციმციმე ეპითელების 

სტიმულაციაში. ფიჭვის კვირტების ექსტრაქტები ბაქტერიოციდულად მოქმედებენ ცხვირ-

ხახის და პირის ღრუს პათოლოგიურ მიკროფლორაზე. უფრო ხშირად მათ ნიშნავენ 
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ინჰალაციების სახით, კომპლექსურად სხვა პრეპარატებთან ერთად შედის ნაკრებების 

შემადგენლობაში.  შედის ოფლისმდენ და ხველის საწინააღმდეგო ნაკრებებში. ახასიათებთ 

სუსტი შარდმდენი და ნაღვლმდენი მოქმედება.  

წიწვები: ამზადებენ კალმებს, რომლისგანაც ღებულობენ ექსტრაქტს - („წიწვოვანი“) და 

გამოიყენება ორგანიზმის გასამხნევებლად, ვანების სახით. წყლის ორთქლით გადადენით 

მიიღება ეთერზეთი წიწვებისგან,  რომელიც შეიცავს ბორნილაცეტატს, ლიმონენს და პინენს. 

წიწვებში გვხვდება ასკორბინის მჟავა, სხვადასხვა ფისისებური და მთრიმლავი ნივთიერებები, 

ანტოციანიდური შენაერთები, ალკალოიდები. წიწვები წარმოადგენს ძვირფას ვიტამინურ 

პრეპარატს. მას ნიშნავენ C-ვიტამინის ჰიპოვიტამინოზის დროს.  ჩვეულებრივი ნაძვის  ზეთის 

სპირტიანი ხსნარი და  ნედლეულის ნახარში გამოიყენება ინჰალაციის სახით და ნიშნავენ ზედა 

სასუნთქი გზების დაავადებების, ბრონქიალური ასთმის და ფილტვების ანთების დროს, 

აგრეთვე საავადმყოფოების ჰაერის გასაწმენდად. 

ტერპენტინი: (Terebinthina)-თხევადი ფისი, რომელიც ფისის სავალებშია, ხის მერქანში, 

შიგთავსში მჭიდროდ მოთავსებული. თავისი ბუნებით ტერპენტინი, ტიპიური ბალზამია, 

რომელიც წარმოადგენს, ფისის ხსნარს (კანიფოლი) გახსნილს, ეთერზეთში (სკიპიდარი), 

რომელსაც სხვანაირად წვენს უწოდებენ. წვენის გადმოდენა ხდება ქერქის მექანიკური 

დაზიანებით. თავიდან ის თხევადი სახითაა, მაგრამ შემდეგ ჰაერის ჟანგბადის ზემოქმედებით 

და ეთერზეთის აორთქლებით ის რბილდება და გადაიქვევა მარცვლოვან მასად. ხეზე 

დატოვების შემდეგ, წვენი გადაიქცევა  გამჭირვალე ფერის მყარ ნაჭრებად. სწორედ ეს არის 

ფისის ნედლეული. ჩვეულებრივად ფისებს ღებულობენ  მექანიკურად, წვენს აგროვებენ 

ვედროში და შემდეგ ინახავენ ბალონში. ერთი ზაფხულის განმავლობაში დაახლოებით 0,5-

1კგ ფისს აგროვებენ ერთი ხიდან. 

გამოყენება: ტერპენტინი გამოიყენება ფარმაციაში პლასტირების მოსამზადებლად. ამისთვის 

გამყარებულ ფისს ალღობენ, ფილტრავენ, ათავისუფლებენ წყლისგან და სხვა 

მინარევებისაგან. მიიღება ე.წ. ჩვეულებრივი ტერპენტინი, რომლისთვისაც სახ. ფარმაკოპეა 

ითხოვს ეთერზეთის შემცველობას არა ნაკლებ 15-30%-ისა. 

სკიპიდარი: Oleum Terebinthinae-ჩვენს ქვეყანაში სკიპიდარს ღებულობენ ფიჭვიდან, მაგრამ 

სხვა ქვეყნებში შასაძლებელია მიღება სხვა წიწვოვანი ხეებიდან: კედარი, ნაძვი, სოჭი, მაკაგონი. 

მიღებული წვენის ძირითად მასას ყოფენ ეთერზეთად და ფისად. გაყოფა ხდება წყლის 

ორთქლით გადადენით, მიიღება ე.წ. წვენიანი სკიპიდარი, რომელსაც მეორედ უტარებენ 

გადადენას 170°C-ზე და მიიღება გაწმენდილი სკიპიდარი (Oleum Terebinthinae rectificatum), 

რომელიც შეიცავს 75%-მდე პინენს, თანმხლებს კარენთან და სხვა ტერპენებთან ერთად. უფრო 

დეტალურად არის შესწავლილი გაწმენდილი სკიპიდარის ანუ ტერპენტინის ზეთის 

ფარმაკოლოგიური მოქმედება, რომელიც ადგილობრივ ზემოქმედებას იწვევს. სკიპიდარის 

კანზე შეზელვით სწრაფად ვლინდება ადგილობრივი გამღიზიანებლური მოქმედება, რაც 

პატარა დოზებში დაზიანებული კანის ჰიპერემიაში ვლინდება, ხოლო პრეპარატის დოზის 

გაზრდით და გახანგრძლივებული მოქმედებით, კანზე წარმოიქმნება ბუშტები, ეროზიები, 

რომლებიც შემდეგ ჩირქდება და ნეკროზდება.  სკიპიდარს იყენებენ მალამოებში, 

ლინიმენტებში და პლასტირებში (საფენები), როგორც ადგილობრივ გამღიზიანებელ და 

ტკივილგამაუჩებელ საშუალებას რევმატიული და სხვა ანთებითი პროცესების დროს. 

უარყოფითი მოქმედება: სკიპიდარი კარგად იხსნება ლიპიდებში და კანქვეშ ღრმად, კარგად 

აღწევს. აღიზიანებს რა კანქვეშ მოთავსებულ რეცეპტორებს, იწვევს ორგანიზმში 
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რეფლექტორულ ცვლილებებს. საერთო რეზორბციული მოქმედება ვლინდება იმაში, რომ 

სკიპიდარი გადადის სისხლში, იწვევს ცნს-ის და სუნთქვის აღზნებას, აფორიაქებას. დიდ 

დოზებში სკიპიდარმა შეიძლება გამოიწვიოს მოწამვლა, რაც ცხოველებში სიკვდილით 

მთავრდება.   სკიპიდარის ტექნიკური თვალსაზრისით გამოყენება უსაზღვროა. 

სკიპიდარი და ფიჭვიდან მიღებული ნაკლებად ტოქსიკური პრეპარატი-ტერპინჰიდრატი 

გამოიყოფა კვირტებიდან, რომელსაც ახასიათებს ანტისეპტიკური მოქმედება შარდსავალ 

სისტემაზე. ტერპენული პრეპარატების ანტისეპტიკური მოქმედება ვლინდება აგრეთვე 

სასუნთქი ორგანოების ლორწოვან გარსზე. ტერპინჰიდრატი მნიშვნელოვნად აძლიერებს 

ბრონქების სეკრეციას, ათხიერებს ცხვირიდან გამონადენს  და ხელს უწყობს მის გამოდენას. 

ტერპინჰიდრატი, რომელიც დიდი პოპულარობით სარგებლობს, სკიპიდარის პიპენური 

ფრაქციით მიიღება. ნიშნავენ ქრონიკული ბრონქიტების, ბრონქოპნევმონიების და სასუნთქი 

ორგანოების სხვადასხვა ანთებითი პროცესების დროს, როგორც ამოსახველებელი საშუალება.  

კანიფოლი(Colophonium): სკიპიდარის გადადენის შემდეგ, კუბში რჩება 65-70% ფისები-

კანიფოლის ნედლეული. გაწმენდის, გაფილტვრის  შემდეგ მიიღება კანიფოლი-ბრწყინავი, 

მინესებური, მოყვითალო ფერის ნაჭრები, რომლებიც ადვილად იმსხვრევიან (იფშვნებიან). 

კანიფოლი შედის წებოვანი და თხევადი საფენების შემადგენლობაში. 

ფიჭვის მერქნის ნახშირი: (Pix liquida Pini)-ღებულობენ მერქნის მშრალი გადადენით, მიიღება 

მუქი, თხევადი ფისისებური მასა, რომელსაც მაღალ ტემპერატურაზე ალღობენ და  კუბის 

ქვედა ფენაზე რჩება ნახშირი, ხოლო ზედა ფენაზე-მერქნის მჟავა. ფისის შემადგენლობაში 

შედის: ფისისებური ნივთიერებები, ზეთი, ფენოლი, ქსილოლი და ტოუოლი. მიღბულ 

ნახშირს ნიშნავენ მალამოების სახით ეგზემის, ფსორიაზის და მუნის სამკურნალოდ. ის შედის 

მედიცინაში ფართოდ გამოყენებული მალამოს-ვიშნევსკის შემადგენლობაში. 

სამკურნალო ფორმები: გაწმენდილი ტერპენტინის ზეთი-Oleum Terebinthinae rectificatum 

გამოიყენება ვაზელინთან ერთად 1:2 განზავებით, იშიაზების, ნევრალგიების, მიოზიტების, 

რევმატიზმის დროს. 

სკიპიდარის რთული ლინიმენტი-სახსრების ართრიტების დროს.  

ტერპინჰიდრატი-ტაბლეტების სახით ბრონქიტების დროს. 

ფიჭვის კვირტების მონახარში, ინჰალაციების სახით და დასალევად, როგორც 

ამოსახველებელი და სადეზიფექციო საშუალება. 

გლიკოზიდების შემცველი სამკურნალო მცენარეები და ნედლეული 

საერთო წარმოდგენა გლიკოზიდებზე და მათი კლასიფიკაცია 

გლიკოზიდები-ფართოდ გავრცელებული ბუნებრივი ნივთიერებებია, რომელთა 

მოლეკულაშიც შაქრების ციკლური ფორმები (გლიკოზიდური ნარჩენები), დაკავშირებულია 

ფარმაკოლოგიურად აქტიურ ფუძესთან აგლიკონთან, ჟანგბადის, ნახშირბადის, გოგირდის ან 

აზოტის მეშვეობით. ამ კავშირის მიხედვით ე.ი. რომელი ატომური კავშირია, ანსხვავებენ O-

გლიკოზიდებს, C-გლიკოზიდებს, N-გლიკოზიდებს და S-გლიკოზიდებს. გლიკოზიდი 

წარმოიშვა ბერძნული სიტყვიდან Glico-რაც ტკბილს ნიშნავს. ფართოდ გავრცელებულია 

ბუნებაში O-გლიკოზიდები. გლიკოზიდები ჰიდროლიზისას იშლებიან შაქროვან და 
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არაშაქროვან კომპონენტებად. მათი სხვადასხვაობა დამოკიდებულია, როგორც შაქროვან 

კომპონენტზე-გლიკონზე, ასავე არაშაქროვან-აგლიკონზე. შაქროვანი კომპონენტებიდან უფრო 

ხშირად გვხვდება შემდეგი სახის გლიკოზიდები: მონოსაქარიდები და ოლიგოსაქარიდები 

(დისაქარიდები, ტრისაქარიდები). გლიკოზიდებში შაქროვანი ნაწილის აღმოჩენა  შეიძლება 

რეაქციით:  α-ნაფტოლით;  ფელინგის რეაქტივით;  თიმოლის 20% ხსნარით; 

გლიკოზიდები, მონოსაქარიდების ტაუტომეტრული ფორმების მიხედვით იყოფიან შემდეგ 

ჯგუფებად: 1) პირანოზიდები-ექვსწევრიანი რგოლი და ფურანოზიდები-ხუთწევრიანი 

რგოლი. 2) α და β კონფიგურაცია-გლიკოზიდები, რომლებიც აგლიკონთან α და β ბმებით არის 

დაკავშირებული. 3) გლიკოზიდები, სადაც შაქროვანი კომპონენტებია: პენტაზიდები და 

ჰექსოზიდები. კიდევ უფრო ფართო სახესხვაობაა განპირობებული აგლიკონის ბუნებით, 

რომელიც შეიძლება იყოს, როგორც  მარტივი ალკილი (მაგ. მეთილგლიკოზიდი) და აგრეთვე 

რთული ბუნებრივი აგლიკონით წარმოდგენილი (მაგ. სტეროიდული გლიკოზიდები და 

სხვა). იმის მიხედვით, თუ როგორია აგლიკონის ქიმიური აგებულება, არსებობს შემდეგი O-

გლიკოზიდები:  

1.ციანოგლიკოზიდები (O-გლიკოზიდები), რომელთა აგლიკონს წარმოადგენს ციან-

მარილმჟავა (ციანწყალბადმჟავა), რომლებიც დამახასიათბელია ვარდისებრთა კურკოვანი 

ოჯახისთვის, ძირითადად ისინი ლოკალიზდებიან მცენარის თესლებში (ამიგდალინი-მწარე 

ნუშის თესლები), გარდა ამიგდალინისა მცენარეულ სამყაროში გვხვდება აგრეთვე სხვა 

ციანოგლიკოზიდები: პრუნაზინი, პრულაურაზინი (სამკურნალო წყავის ფოთლები), 

სამბუნიგრინი (დიდგულას-ანწლის ყვავილები) და სხვა.  თიოგლიკოზიდები  (S-

გლიკოზიდები), რომლებიც წარმოადგენს თიოსაქარიდების ციკლურ ფორმებს. 

თიოგლიკოზიდები ძალიან მდგრადები არიან მჟავების ჰიდროლიზით, თუმცა ტუტეები მათ 

შლიან: თიოშაქრებად და აგლიკონად. დამახასიათებელია Cruciferae-(ჯვაროსანთა) 

ოჯახისთვის (მდოგვი, ბოლოკი) და შროშანასებრთა ოჯახისთვის Liliaceae (Allium)-ხახვი, 

ნიორი. თიოგლიკოზიდებს აქვთ ერთი საერთო თვისება-ჰიდროლიზის შედეგად მიიღება 

გოგირდშემცველი ეთერზეთი, რომელიც იწვევს თვალის, ცხვირის და კანის ლორწოვანი 

გარსის გაღიზიანებას, ამიტომ თიოგლიკოზიდები ფართოდ გამოიყენება, როგორც ნედლეული 

იმ წამლებისთვის, რომლებიც  ადგილობრივ გამღიზიანებელ მოქმედებას იწვევენ. 

2.საგულე გლიკოზიდები-რომელთა აგლიკონს წარმოადგენს 1,2-ციკლოპენტანოპერჰიდრო 

ფენანტრენის ბირთვი.  

3.საპონინები-რომელთა აგლიკონს წარმოადგენს ტრიტერპენოვანი და სტეროიდული 

შენაერთები. 

4.ანტრაგლიკოზიდები-რომელთა აგლიკონს წარმოადგენს ანტრაცენის წარმოებულები. 

5.მწარე გლიკოზიდები-რომელთა სიმწარე განპირობებულია აგლიკონის მწარე გემოთი. 

 

გლიკოზიდები და ფერმენტები 
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გლიკოზიდები გვხვდება მცენარის სხვადასხვა ნაწილებში. ისინი გახსნილია უჯრედის 

წვენში და მათი აღმოჩენა მხოლოდ მიკროქიმიური რეაქციებით არის შესაძლებელი. 

გლიკოზიდები, რომლებიც სუფთა სახით არის გამოყოფილი მცენარიდან, წარმოადგენენ 

კრისტალურ ნივთიერებებს. ისინი იხსნებიან წყალში, ცუდად სპირტში და თითქმის არ 

იხსნებიან ცნობილ ორგანულ გამხსნელებში. თუმცა აგლიკონი იხსნება ეთერში 

ქლოროფორმში და ბენზოლში. ოპტიკურად აქტიური ნივთიერებები არიან. გლიკოზიდები 

ხასიათდებიან დიდი მოძრაობის და ქიმიურ რეაქციებში მონაწილეობის მიღების უნარით.  ამ 

თვისებების გამოვლენაში მათ ეხმარებათ ფერმენტები, რომლებიც მცენარის უჯრედებში 

გლიკოზიდებთან არიან შეკავშირებული. გლიკოზიდების საფეხურებრივი ჰიდროლიზი და 

სინთეზი ფერმენტებით კატალიზატორდება, ხოლო მჟავებით რეაქცია ბოლომდე სწრაფად 

მიდის და აგლიკონს სცილდება შაქრები. ამ უკანასკნელში გვხვდება როგორც აღვნიშნეთ მონო-

, დი-, და ოლიგოსაქარიდები, შესაბამისად გლიკოზიდებს უწოდებენ მონოზიდებს, 

ბიოზიდებს და ოლიგოზიდებს.  

ვინაიდან ფერმენტები ცილოვანი ნივთიერებებია, მათი მოქმედების გამოვლენა 

დამოკიდებულია სუბსტრატის ოპტიმალური ტემპერატურის რეჟიმზე: 60-70°C-ზე, მაღლა ეს 

ცილოვანი ნითიერებები შედედდებიან, მაშინ როცა 25°C-ის დაბლა მათი აქტივობა მცირდება, 

მაგრამ არ იკარგება.   

გლიკოზიდების ლაბილურობა გვავალდებულებს ძალიან ყურადღებით მოვებყრათ იმ 

მცენარეებს და ნედლეულს, რომლებიც ამ გლიკოზიდებს შეიცავენ, განსაკუთრებით მათი 

შეგროვების და დამზადების პროცესში. გლიკოზიდების დაშლა იწყება იმ მომენტიდან, როცა 

მცენარე მიწიდან ამოგვაქვს, ამიტომ შეგროვებული მცენარე რაც შეიძლება სწრაფად უნდა 

გაშრეს. შრობა უნდა მოხდეს 60-70°C-ზე. გახანგრძლივაბული შრობა გამოიწვევეს 

გლიკოზიდების დაშლას, განსაკუთრებით საგულე გლიკოზიდების. ნედლეული შეკრულ 

მდგომარეობაში უნდა გაშრეს, იმიტომ რომ ფერმენტებს ოპტიმალური პირობები შევუქმათ 

მოქმედებისთვის. ეს პირობები უნდა გავითვალისწინოთ გლიკოზიდების შემცველი  

ნედლეულის შენახვის დროსაც. 

საგულე გლიკოზიდების აგებულება და კლასიფიკაცია 

საგულე გლიკოზიდების აგლიკონს წარმოადგენს-ციკლოპენტანოპერჰიდროფენენტრენის 

ბირთვი. კარდიოტონული გლიკოზიდები ჰეტეროზიდებია, მათ აგლიკონებს C3 და C14 

მდგომარეობაში აქვთ ჰიდროქსილური ჯგუფები, C13-თან კი _ მეთილის. ხოლო 

გლიკოზიდებში _ C3-თან მიერთებულია მონოსაქარიდის რამოდენიმე მოლეკულა. 
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არიგად, საგულე გლიკოზიდების აგლიკონები მიეკუთვნება ბუნებრივ სტეროიდებს, სადაც A-

B და C-D ბმები არის ცის-მდგომარეობაში, ხოლო B-C ტრანს მდგომარეობაში. ამით 

განსხვავდებიან ისინი სხვა ბუნებრივი სტეროიდებისაგან, სადაც C-D ბმას უკავია ტრანს- 

მდგომარეობა. კარდიოსტეროიდები გამოიყენება გულ-სისხლძრღვთა სისტემის 

დაავადებების დროს, როგორც კარდიოტონული საშუალებები. გვერდითი ჯაჭვის C17-ის ბმის 

მიხედვით საგულე გლიკოზიდები ორ ჯგუფად იყოფა: 

1. სათითურას (ფუტკარას) ჯგუფი- სტროფანტა, რომელთა აგლიკონშიც- C17 მდებარეობაში 

მიერთებულია, დაკავშირებულია ფუნქციონალური ჯგუფი, უჯერი ხუთწევრიანი 

ლაქტონური რგოლი, ორი ორმაგი ბმით, ამ ჯგუფის გლიკოზიდებს კარდენოლიდებს 

უწოდებენ.   

2. ხარისძირას ჯგუფი-ზღვის ხახვის, რომელთა აგლიკონში C17-თან დაკავშირებულია უჯერი 

ექვსწევრიანი ლაქტონური რგოლი, ორი ორმაგი ბმით. ამ ჯგუფის გლიკოზიდებს 

ბუფადიენოლიდებს უწოდებენ. 

 

საგულე გლიკოზიდების შემცველი სამკურნალო მცენარეების სტანდარტიზაციის 

ბიოლოგიური მეთოდები 
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როგორც წესი საგულე გლიკოზიდების მოქმედებას საზღვრავენ ბიოლოგიური მეთოდებით, 

რომელიც იძლევა საგულე გლიკოზიდის მოქმედების, სიძლიერის განსაზღვრას. ამ 

შემთხვევაში არ განისაზღვრება სამკურნალო ნედლეულში საგულე გლიკოზიდების 

აბსოლიტური (რაოდენობრივი) შემცველობა. 

საგულე გლიკოზიდების სტანდარტიზაციის ბიოლოგიური მეთოდის პრინციპი 

დაფუძნებულია  მათ თვისებაზე, ცხოველებში გამოიწვიონ გულის გაჩერება სისტოლურ 

მდგომარეობაში. საგულე გლიკოზიდების შემცველი სამკურნალო ნედლეულის და მათგან 

მიღებული პრეპარატების აქტიურობა, განისაზღვრება ბაყაყებზე და გამოხატულია- (ბ.მ.ე)-ით 

(ბაყაყის მოქმედების ერთეული). ე.ი. ამ მეთოდით დგინდება გამოსაკვლევი ნიმუშის და მისი 

შესაბამისი სტანდარტული პრეპარატის უმცირესი დოზა, რომელიც იწვევს გულის სისტოლურ 

გაჩერებას, საკვლევ ცხოველში. შემდეგ ანგარიშობენ 1გრ ნივთიერებისთვის, თუ იკვლევენ 

სამკურნალო ნედლეულს ან მშრალ კონცენტრატს, 1 ტაბლეტში-1ტაბლეტისთვის ან 1მლ 

ხსნარისთის თუ გამოსაკვლევია თხევადი გალენური ან ახალ გალენური პრეპრატები. 

კარდიოსტეროიდები მედიცინაში გამოიყენება გულ-სისხლძარღვთა სისტემის  ორგანოთა 

დაავადებების დროს. მათ ახასიათებთ კარდიოტონული ფარმაკოლოგიური მოქმედება.  

საგულე გლიკოზიდები აძლიერებენ სისტოლურ შეკუმშვას, ანელებენ რითმს და 

ახანგრძლივებენ დიასტოლას. კარდენოლიდები არჩევით მოქმედებენ გულის კუნთზე და 

თერაპიულ დოზებში იწვევენ მიოკარდის შეკუმშვის სტიმულაციას, ზედმეტი დოზით კი 

ლეტალურია. ჰიდროფილური საგულე გლიკოზიდები ორგანიზმში შეყავთ პარენტერალური 

გზით. 

კარდენოლიდების კეთილხარისხოვნებას სამკურნალო ნედლეულში ადგენენ რამდენიმე 

თვისობრივი-იგივეობითი რეაქციებით: 1) კელერ-კილიანის რეაქცია- ძირითად ბირთვზე, 2) 

ბალიეს რეაქცია- ხუთწევრიან ლაქტონურ რგოლზე ორმაგი ბმით, 3) ლეგალის რეაქცია- ასევე 

ლაქტონურ რგოლზე. 

სათითურას-ფუტკარას სახეობები: (ფოთოლი) Folium Digitslis მცენარე: 1. ძოწი 

სათითურა(ფუტკარა)-Digitalis purpurea, 2. მსხვილყვავილა სათითურა-Digitalis 

grandiflora, 3. ბეწვოვანი-ხაოიანი (ბანჯგვლოვანი) სათითურა-Digitalis lanata, 4. ჟანგარა 

სათითურა-Digitalis ferruginae, 5. წამწამოვანი სათითურა-Digitalis ciliate  ოჯახი: 

შავწამალასებრნი-Scrophulariace 

მცენარე: მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. ძოწი სათითურა ორწლოვანი მცენარეა, 

ფოთლები წაგრძელებული-კვერცხისებური, ფოთლის ზედა მხარე მუქი მწვანე ფერის, 

დანაოჭებული, ქვედა მხარეზე უხვად შებუსვილი, სქელი ბადისებური დაძარღვა. ყვავილები  

ცალმხრივ მტევან ყვავილედად შეკრებილი, გვირგვინი ზარისებრი, წითელი ფერის,  გარედან 

ძოწის ფერი, შიგნიდან თეთრი, ძოწისფერი ლაქებით, ფორმით: დახრილი, მოგვაგონებს 

სათითეს (სახელწოდებაც აქედან წარმოიშვა). ნაყოფი-კვერცხისებური კოლოფი, 

მრავალთესლოვანი. მსხვილყვავილოვანი სათითურა-1მ-მდე სიმაღლის მცენარეა. ფოთლები-

წაგრძელებული, ლანცეტისებური, არათანაბრად, ხერხისებურ დაკბილული. ყვავილები 

სათითეს ფორმის, მსხვილი, დახრილი, ერთფუნჯად შეკრული, ყვითელი ფერის. ბეწვოვანი 

სათითურას ფოთლები წაგრძელებული-წაწვეტებული, კიდემთლიანი, ზედა ფოთლები 

ლანცეტისებური-მჯდომარე. ყვავილედი დახრილი, გაბერილი-ბურთისებური, ყვავილების 
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ფურცლები სქლად ბანჯგვლოვანი, მუქი ყვითელი ფერის, ლილისფერი ჯირკვლებით. 

ჟანგარა სათითურას ფოთლები ხაზურა-ლანცეტა, ნაწილობრივ ღერომხვევი, ჟანგისფერი 

ლაქებით,  ყვავილები ღეროს წვერზე შეკრული ხშირყვავილიანი ორგვერდა კენწრულ 

ყვავილედად, გვირგვინის მილი ოდნავ გაბერილი, თითქმის სფეროსებრი, ფერი გარედან 

ჟანგოვანი, მღვრიე-ყვითელი, შიგნიდან-ყავისფერი. წამწამოვანი სათითურას ფოთლები 

წამწამებით და ჯირკვლებით დაფარული. ყვავილების ფერი-მოყვითალო-თეთრი. ფუტკარას 

სახეობებიდან საქართველოში გავრცელებულია ჟანგარა ფუტკარა. 

ქიმიური შემადგენლობა: სათითურას კარდენოლიდები შეიცავენ ხუთ სხვადასხვა გენინს: 

დიგიტოქსიგენინი, გიტოქსიგენინი, გიტალოქსიგენინი, დიგოქსიგენინი, დიგინატიგენინი. 

ბეწვოვანი და წამწამოვანი  სათითურა შეიცავს გლიკოზიდებს, რომლებსაც ლანატოზიდებს 

უწოდებენ. მცენარე ფუტკარას საგულე გლიკოზიდების შაქროვან ნაწილში გვხვდება 

დეზოქსიშაქრები. 

სამკურნალო ნედლეულს წარმოადგენს ფოთლები, გარდა წამწამოვანი სათითურასი, 

რომლისგანაც ბალახს აგროვებენ. შეგროვების შემდეგ ფოთლებს სწრაფად აშრობენ 60-70°C-ზე, 

იმიტომ რომ გლიკოზიდების დაშლა აიცილონ თავიდან. ფოთლების გემო სათითურას 

(ფუტკარას) ყველა სახეობებისთვის დამახასიათებელია მწარე, სუნი-თავისებური, 

არასასიამოვნო. 

გამოყენება: ფუტკარას პრეპარატები ფართოდ გამოიყენება მედიცინაში, საგულე 

გლიკოზიდების სახით:  გულ-სისხლძარღვთა სისტემის მოქმედების რეგულირებისათვის, 

მოციმციმე არითმიის და ჰიპერტონიის სამკურნალოდ. სხვა საგულე გლიკოზიდებისაგან 

განსხვავებით, სათითურას პრეპარატებს განსაკუთრებით დიგიტოქსინს (ძოწი სათითურა), 

ახასიათებს კუმულაცია-ეს მოქმედება აიხსნება იმით, რომ ეს პრეპარატები ხანგრძლივი 

გამოყენების დროს, ორგანიზმში გროვდება და ნელა გამოიყოფა, რის გამოც ჩვეულებრივი 

სამკურნალო დოზებით მკურნალობამ  შეიძლება ორგანიზმის მოწამვლა გამოიწვიოს, აქედან 

გამომდინარე, მკურნალობის გაგრძელება სხვა საგულე გლიკოზიდების შეცვლით ხდება. 

წამწამოვანი სათითურას პრეპარატებს ახასიათებთ მაღალი ბიოლოგიური აქტიურობა, რის 

გამოც ისინი გულის მწვავე უკმარისობის სამკურნალოდ და რთული სისხლისმიმოქცევის 

დარღვევის დროს  გამოიყენება. ძოწი ფუტკარას პრეპარატებისგან განსხვავებით, ბეწვოვანი 

სათითურას პრეპარატები სწრაფად მოქმედებენ გულზე, უკეთესად გადაიტანება და ნაკლებად 

ახასიათებთ კუმულციური მოქმედება. განსაკუთრებით საინტერესოა გლიკოზიდი 

დიგილანიდ C; ის მოქმედებს და სწრაფად გამოიყოფა ორგანიზმიდან, განსხვავებით სხვა 

ბეწვოვანი სათითურას გლიკოზიდებისგან, ნაკლებად ტოქსიკურია და თავისი მოქმედებით 

შუალედური ადგილი უკავია დიგიტოქსინსა და სტროფანტინს შორის. ბეწვოვანი-ხაოიანი 

(ბანჯგვლოვანი) ფუტკარას პრეპარატებია: დოგოქსინი, ცელანიდი, ლანტოზიდი; 

სტოფანტუსის თესლები; Semen Strophanthi; მცენარე: სტროფანტუს კომბე: Strophanthus 

Kombe; ოჯახი: ქენდირისებრთა-Apocynaceae; 

მცენარე: სტროფანტუსის ყველა სახეობა იზრდება ველურად, აფრიკაში. ისინი წარმოადგენენ 

ტროპიკული ტყის ბალახოვან ლიანებს, სიგრძით 15-20მ-მდე ან მცოცავი ბუჩქებია ლამაზი, 

ნახევრადქოლგისებური მოთეთრო-მოყვითალო ფერის ყვავილებით. ყვავილები 

სწორმდგომი, მილისებური, ხუთნიჩბიანი, ფურცლები წაგრძელებული, ზონარისებური და 

ბოლოში გადახლართული. ნაყოფი რთული, ფოთლოვანი, ორნაწილიანი, ჰორიზონტალურად 
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მოთავსებული, სიგრძით მთლიანად აღწევს 1მ-მდე. შიგთავსი მრავალრიცხოვანი თესლებით,  

აბრეშუმივით-ბეწვებით დაფარული. 

ქიმიური შემადგენლობა: სტროფანტუსის თესლების ბიოლოგიურად აქტიური 

ნივთიერებებიდან,  ძირითადი საგულე გლიკოზიდია K-სტროფანტოზიდი, რომელიც 

ტრიოზიდს წარმოადგენს, სადაც აგლიკონი K-სტროფანტიდინია, ხოლო შაქროვანი 

კომპონენეტი ანუ გლიკონი წარმოდგენილია ციმაროზით და ორი მოლეკულა გლუკოზით (α 

და β). სტროფანთუსის  საგულე გლიკოზიდების აგლიკონში, C 10 მდგომარეობაში ძირითადად 

დაკავშირებულია ალდეჰიდური ფუნქციონალური ჯგუფი.   

სამკურნალო ნედლეული: თესლები, წაგრძელებული ფორმის, ერთ მხარეს მომრგვალებული, 

მეორე მხარეს წვეტიანი. ფერით ვერცხლისფერ-მომწვანო, მიკრული აბრეშუმივით 

ბუსუსებით. სტროფანტუსის თესლების ანატომიური აგებულებისთვის დამახასითებელია 

ეპიდერმისის ყოველი უჯრედის წაგრძელება და ერთუჯრედიანი თხელკედლოვანი ბეწვი, 

გაბერილი ფუძით და მასში რგოლური გასქელებით. ბეწვები მოხრილია, ამიტომ კარგად ჩანს 

თესლის განაკვეთზე. ეპიდერმისი და თესლებს შორის სივრცე შეიცავს თხელკედლოვან 

პარენქიმულ ქსოვილს, რომელიც შევსებულია ცხიმოვანი ზეთით და ალეირონით.    

გამოყენება: სტროფანტუსის ნედლეულს ახასითებს კარდიოტონული ფარმაკოლოგიური 

მოქმედება. მისგან ღებულობენ კრისტალურ პრეპარეტებს: სტროფანტინი K, K-სტროფანტინ- 

β, სტრაფანტიდინის აცეტატი, ამპულირებადი 0,05 და 0,025%-ნი ხსნარი. მათ ახასიათებთ 

მოქმედების სიძლიერე და სისწრაფე. არ ახასიათებთ კუმულაცია ე.ი. სწრაფად გამოიყოფა 

ორგანიზმიდან. გლიკოზიდ სტროფანტოზიდის ტოქსიკურობა ისევე, როგორც სხვა 

გლიკოზიდების, დამოკიდებულია შაქროვან ჯაჭვში მონოსაქარიდების მოლეკულების 

რაოდენობაზე. ამ პრეპარეტს იყენებენ მწვავე გულ-სისხლძარღვთა უკმარისობის დროს, 

რომელიც ინფარქტის ფონზე ყალიბდება. მიეკუთვნება „A“ სიის პრეპარტებს. 

შროშანას- ბალახი, ფოთოლი და ყვავილი: Herba, folium et flores Convallariae მცენარე: 

მაისის შროშანა-Convallaria mayalis, კავკასიური შროაშნა-Convallaria transcaucasica 

ოჯახი: შროშანასებრთა-Liliacea 

მცენარე: შროშანა - მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარე, 15-20სმ-ის სიმაღლის. ფესურა 

ჰორიზონტალური, მცოცავი, დატოტვილი, მრავალრიცხოვანი ფესვებით. ფოთლები 

წაგრძელებული, ელიფსური,  კიდემთლიანი, წამახვილებური, მკვეთრი-მწვანე ფერის, 

დაძარღვა რკალური, ფოთლები თხელი, შიშველი, მტვრევადი, პრიალა ზედაპირით. 

ყვავილედი ფუნჯი, ყვავილები: ბურთისებური, სფეროსებრი-ზარისებური ფორმის, თეთრი 

ფერის. ნაყოფი: წითელი, ნარინჯისფერი, ბურთისებური კენკრა. ყვავილობს აპრილ-ივნისში. 

ქიმიური შემადგენლობა: შროშანაში გვხვდება ოცამდე, დიგიტალის-სტროფანტო მოქმედების 

გლიკოზიდი. აგლიკონს წარმოადგენს-K-სტროფანტიდნი. ძირითადი, ამ ოცი გლიკოზიდიდან 

არის: კონვალოტოქსინი, კონვალოზიდი. 

სამკურნალო ნედლეული: ნედლეულს წარმოადგენს მცენარის მიწისზედა ნაწილი. 

მიკროსკოპულად აღსანიშნავია ეპიდერმისის უჯრედები სიგრძივად გაწელილი, მის ქვეშ 

მწოლიარე მესრისებული ქსოვილი, ფოთლის ეპიდერმისში კალციუმის ოქსალატის 

კრისტალები, მხოლოდ რაფიდების სახით. კრისტალები ორი ტიპისაა: 1. წვრილი და პატარა 



97 
 

 97 

რაფიდების სხივები და 2. შედარებით წაგრძელებული  და მსხვილი ნემსები, მარტოული ან 

ორ-ორად შეკრული.  

გამოყენება: შროშანას საგულე პრეპარატები გამოიყენება გულის მწვავე და ქრონიკული 

უკმარისობის დროს, კარდიოსკლეროზის და გულის ნევროზის დროს. პრეპარატები: 

კონვალოტოქსინი (გლიკოზიდის სუფთა ხსნარი ამპულებში), ახალგალენური პრეპარატი, 

კორგლოკონი ამპულების სახით, ბალახიდან ამზადებენ ნაყენს, ხოლო ფოთლებიდან-მშრალ 

ექსტრაქტ-კონცენტრატს. 

დევსურას-ყვითელი ცხვირისსატეხელას ბალახი: Herba Adonidis vernalis მცენარე: 

გაზაფხულის დევსურა -Adonis vernalis ოჯახი: Ranunculaceae ბაიასებრნი 

მცენარე: გაზაფხულის დევსურა, მშობლიური სახელწოდება მას მიენიჭა ბერძნული 

მითოლოგიური ღმერთის Adinisis საპატივცემულოდ, რომელიც განსაკუთრებული 

სილამაზით გამოირჩეოდა, Vernalis-ლათინურად გაზაფხულს ნიშნავს. მრავალწლოვანი 

ბალახოვანი მცენარეა, მოკლე ფესურათი. სწორმდგომი ღერო დატოტვილი, ფოთლები 

ფართოკვერცხისებური, კიდემთლიანი. ყვავილები წვერში მოთავსებული, მარტოული, 

მკვეთრი ყვითელი ფერის. ნაყოფი მრავალკაკლიანი. დევსურა-გაზაფხულის ერთ-ერთი 

პირველი მცენარეა. ყვავილობს აპრილი-მაისში, იზრდება ქვიან, კლდოვან ადგილებში.  

ქიმიური შემადგენლობა: სპეციფიკურ კარდენოლიდს წარმოადგენს ადონიტოქსინი, რომელიც 

ჰიდროლიზდება ადონიტოქსიგეგინად და L-რამნოზად. დევსურაში აღმოჩენილია აგრეთვე 

ციმარინი. 

სამკურნალო ნედლეული: მიწისზედა ნაწილს აგროვებენ მცენარის ყვავილობიდან ნაყოფის 

დაცვენამდე. ნაყოფს ოვალური ფორმა აქვს. ნედლეულის სუნი სუსტი, გემო მწარე. მცენარის 

კეთილხარისხოვნება დგინდება მისი ბიოლოგიური აქტიურობით. სახ ფარმაკოპეის 

მიხედვით  1გრ-ბალახში უნდა იყოს 50-60 ბმე. ნედლეულის აქტიურობას ყოველწლიურად 

ადგენენ. 

გამოყენება: ამ მცენარეს ადრეული წლებიდან იყენებდა სახალხო მედიცინა რუსეთში. 

დევსურას გლიკოზიდებს არ ახასიათებთ კუმულაციური მოქმედება, ამიტომ ფართოდ 

გამოიყენება გულის ქრონიკული უკმარისობის და ნევროზის დროს. ბრომთან ერთად 

საუკეთესო საშუალებაა უძილობის და ეპილეფსიის სამკურნალოდ, პრეპარატი 

ტაბლეტირებული სახით - „ადონისბრომი“, დამამშვიდებლი და კარდიოტონული 

საშუალებაა. დევსურას ახალგალენურ პრეპარატებს (ადონიზიდი) ინახავენ „ბ“-სიით. მათი 

დანიშვნა არ არის რეკომენდირებული კუჭის და თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლულის დროს, 

აგრეთვე გასტრიტების და ენტეროკოლიტების დროს, ვინაიდან იწვევს გაღიზიანებას  და 

აუცილებელია კუჭ-ნაწლავის დამცავ საშუალებებთან ერთად დანიშვნა. 

ბუფადიენოლიდები, წარმოადგენენ საგულე გლიკოზიდების მცირე ჯგუფს. შესწავლილია 

მხოლოდ ორი მცენარე: ხარისძირა და ზღვის ხახვი. სპეციფიკური რეაქცია 

ბუფადიენოლიდების არის ლიბერმან-ბურხარდის რეაქცია, ექვსწევრიან ლაქტონურ რგოლზე. 
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ხარისძირას ფესვი-ფესურათი: Rhizoma  cum  radicibus  Hellebori  მცენარე: კავკასიური 

ხარისძირა: Helleborus caucasicum ოჯახი: Ranunculaceae ხარისძირასებრნი (ბაიასებრნი)  

მცენარე: მრავალწლოვანი, მარადმწვანე, ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლით 25-50სმ-ის. 

მიწისზედა ნაწილი შედგება ფესვთან ახლოს მდებარე 2-4 ცალი მსხვილი ფოთლებით და 

მოკლე ყვავილოვანი ღეროთი, 1-4 ცალი ყვავილით. ფოთლები მსხვილი და ტყავისებური, 

მუქი-მწვანე, ხერხისებურად დაკბილული. ყვავილედი შეიცავს 5-12 ცალ ფურცელს. გარედან 

წითელი, შიგნიდან თეთრი-წითელი, მწვანე ლაქებით, გვხვდება ჭუჭყისფერი-იასამნისფერი 

ლაქებითაც. 

ქიმიური შემადგენლობა: ფესვი-ფესურათი, რომელიც შეიცავს ბუფადიენოლიდებს, რომლის 

გენინს წარმოადგენს - ჰელლებრიგენინი. 

სამკურნალო ნედლეული: ფესვები თავისი ფესურათი. აგროვებენ  შემოდგომაზე, ასუფთავებენ 

მიწისგან და სწრაფად აშრობენ. გამშრალი ნედლეული: ფესურა-მრავალთავიანი, 

ცილინდრული, მრავალრიცხოვანი ფესვებით, გარედან მუქი ფერის, შიგნიდან ღია, 

ნაღებისფერი-ყვითელი. სუნი არასასიამოვნო, გემო მწარე, მშუშხავი. 1გრ- ნედლეული უნდა 

შეიცავდეს არა ნაკლებ 580 ბმე-ს, ინახება „ ბ“-სიით. 

გამოყენება: ნედლეულიდან, განსაკუთრებით წითელი ხარისძირასგან ღებულობენ პრეპარატ-

კოლერბორინს. ის მოქმედებით სტროფანტინის მსგავსია, ხოლო კუმულაციის თვისებით 

ფუტკარას (სათითურას) პრეპარატებს გავს. კოლერბორინი-P, ნაკლებად ტოქსიურია, ვიდრე 

კოლერბორინი-K. ინახება „A”-სიით. ხარისძირას ნედლეულის ფარმაკოლოგიური 

მოქმედებაა: კარდიოტონული, ტკივილგამაყუჩებელი, ანტიჰემორაგიული.  გამოიყენება 

ინსულტის სამკურნალოდ. 

საპონინები 

საპონინებს უწოდებენ ბუნებრივი ნაერთების დიდ ჯგუფს, რომლებიც ქიმიური აგებულებით 

წარმოადგენენ გლიკოზიდებს და ახასიათებთ ზედაპირული და ჰემოლიტიკური აქტიურობა. 

ესენი უფერო ნივთიერებებია (ამორფული ფხვნილები), რომლებიც ცუდად თუ კარგად 

იხსნებიან წყალში და წარმოქმნიან შენჯღრევით ქაფს, რომელიც დიდხანს არ ქრება, სწორედ 

ამ თვისების გამო უწოდებენ ამ ნივთიერებებს საპონინებს. საპონინები იხსნებიან განზავებულ 

ეთილის და მეთლის სპირტებში-60-70%-ში ცივ მდგომარეობაში, ხოლო 80-90%-ში, მხოლოდ 

ადუღებით და გაციების შემდეგ გამოიყოფა ნალექის სახით. მჟავების და ფერმენტების 

მოქმედებით განიცდიან  ჰიდროლიზსს. 

საპონინები ქიმიური აგებულებით გლიკოზიდებს წარმოადგენენ, რომლებიც შედგება 

აგლიკონით-საპოგენინით და ნახშირბადოვანი ნაწილით. გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება 

საპოგენინის აგებულებას, რომლის მიხედვითაც არსებობს ორი ჯგუფი საპონინების: 1) 

სტეროიდული და 2) ტრიტერპენოვანი. 

ტრიტერპენოვანი საპონინები 
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ტრიტერპენოვანი საპონინები წარმოადგენენ პენტაციკლურ ტერპენოიდებს, რომლებშიც 

იზოპრენული სტრუქტურული ერთეული C5H8 მეორდება ექვსჯერ, ან მონოტერპენი C10H16 

მეორდება სამჯერ და წარმოიქმნება ნაერთი, ჯამური ფორმულით-C30H48 (ტრიტერპენი). 

ეს საპონინები გვხვდება ოთხი სხვადასხვა ქიმიური სტრუქტურით: 1) ტრიტერპენი-β 

ამირინის, 2) ტრიტერპენი-α ამირინის, 3) ტრიტერპენ-ლუპეოლოვის ტიპის,4) ტრიტერპენ-

ფრიდელინოვის ტიპის. ტრიტერპენოვანი საპონინები ნეიტრალური ან მჟავე თვისებების მქონე 

ნივთიერებებია. ძირითადი ბიოქიმიური თვისება, ტრიტერპენოვანი საპონინების 

მდგომარეობს შემდეგში: ისინი წარმოქმნიან კომპლექსურ ნაერთს ერითროციტების (სისხლის 

წითელი ბურთულაკები) მემბრანის ქოლესტერინთან, რის შედეგადაც, ერითროციტები 

იშლებიან, ე.ი. ხდება ჰემოლიზი და გამოთავისუფლდება თავისუფალი სახით ჰემოგლობინი. 

ცხადია, ბუნებრივი კომპლექსური ნაერთების წარმოქმნით სტეროლებთან უნდა აღინიშნოს 

ის ფაქტი, რომ ტრიტერპენული საპონინების შემცველი ზოგიერთი მცენარე არ ამჟღავნებს 

ჰემოლიტიკურ აქტიურობას. საპონინების შემცველი ნედლეული იწვევს გამღიზიანებელ 

მოქმედებას: თვალების, ცხვირის და პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის. გარკვეული დოზებით 

მიღების შემთხვევაში შეიძლება გამოიწვიოს ტოქსიკური მოქმედება: თავბრუსხვევა და 

ღებინება.  

ტრიტერპენული საპონინების სპეციფიკური მაღალი ტოქსიკური მოქმედება ცივსისხლიანი 

ცხოველების (თევზების) მიმართ, აიხსნება ლაყუჩების ფუნქციონალური დარღვევით, 

რომლებიც წარმოადგენენ არა მარტო სუნთქვის ორგანოებს, არამედ ორგანიზმის მარილოვანი 

ცვლის და ოსმოსური წნევის რეგულატორებს.    

ტრიტერპენოვანი საპონინების ფარმაკოლოგიური მოქმედების ფართო სპექტრი 

განაპირობებს მათ გამოყენებას სამედიცინო და სამრეწველო თვალსაზრისით. ყველა 

მედიკამენტი, რომელიც შეიცავს ტრიტერპენულ საპონინებს, როგორც წესი მიიღება 

პერორალურად, ამ შემთხვევაში მათი ჰემოლიტიკური აქტიურობა არ მჟღავნდება. 

ტრიტერპენული საპონინების ძირითადი ფარმაკოლოგიური მოქმედებაა: სეკრეციის 

გამაძლიერებელი, ანტივირუსული და ანტიმიკრობული. 

იმ თვისების გამო, რომ მათ ახასიათებთ ქაფის წარმოქმნა, გამოიყენება საკონდიტრო ნაწარმის 

და შუშხუნა სასმელების წარმოებაში. როგორც დანამატი ნივთიერებები გამოიყენება 

ხანძრების ლოკალიზაციისა და ჩაქრობისათვის. ემულგირების თვისების გამო, საპონინებს 

ახასიათებთ მომგებიანი, სასარგებლო გამრეცხი მოქმედება, რომელიც განსხვავდება 

ჩვეულებრივი საპნებისაგან, მათი ტუტე რეაქციის არ ქონის გამო. ემულგირების თვისების 

გამო საპონინები ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა დისპერსიული სისტემების (ემულსიების, 

სუსპენზიების) სტაბილიზაციისათვის. 

β-ამირინის ტიპის ტრიტერპენოვანი საპონინები 

ძირტკბილას  ფესვები: Radix Glycyrrhizae მცენარე: შიშველი ძირტკბილა,  ურალის 

ძირტკბილა- Glycyrrhiza glabra, Glycyrriza uralensis  ოჯახი: პარკოსნები - Leguminosae 
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მცენარე: ძირტკბილა მრავალწლოვანი, ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლით 1მ-მდე. ამ მცენარის 

მიწისქვეშა ნაწილი (მრავალთავიანი ფესურა და ღრმად ჩაფლული ფესვები), წონით აჭარბებს 

მიწისზედა ნაწილის წონას. მიწისქვეშა სისტემა ამ მცენარის გამორჩეულად განვითარებულია. 

ის წარმოდგენილია ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ღრმად გართხმული ფესვთა 

სისტემით. მიწისზედა ღერო ნაკლებად დატოტვილია, ფოთლები რთული, მორიგეობითი, 5-

7 წყვილად ასხმული. ყვავილედი ელიფსური ფორმის, ღია- იასამნისფერი. ნაყოფი პარკი-მუქი 

ფერის, ტყავისებური, გაუხსნელი, სწორი და პრიალა. ყვავილობს აგვისტომდე. 

ქიმიური შემადგენლობა: გვხვდება საპონინი გლიცირიზინი, რომელიც წარმოდგენილია 

გლიცირინიზოვის მჟავის, კალიუმის და კალციუმის მარილების სახით. ძირტკბილას 

ფესვებში გარდა საპონინებისა, გვხვდება სხვა ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები: 

ფლავონოიდები, მონო და დისაქარიდები, ლიპიდები, მწარე ნივთიერებები, პექტინები, 

ორგანული მჟავები, მთრიმლავი ნივთიერებები. 

სამკურნალო ნედლეული: ძირტკბილას ფესვები ჩვენი ქვეყნის ნაციონალურ სიმდიდრეს 

წარმოადგენს. ეს მცენარე, როგორც აღვნიშნეთ ღრმად გართხმული ფესვთა სისტემით 

გამოირჩევა, ქვა-ღორღიან ნიადაგში იზრდება, ამიტომ მათ ნიადაგიდან სპეციალური ძლიერი 

ტრაქტორებით იღებენ და შემდეგ ამუშავებენ. გაშრობის და დამუშავების შემდეგ ძირტკბილას 

ფესვები თითქმის ნატურალურ სახეს ინარჩუნებს. სუნი არ აღინიშნება. გემო  ძლიერ ტკბილი, 

გამღიზიანებელი. გემო და გარეგნული სახე ძირტკბილას ფესვების იმდენად 

დამახასიათებელია, რომ მისი დიაგნოსტიცირებისათვის  იშვიათად  მიმართვენ მიკროსკოპიას, 

თუმცა ჰისტოლოგიური მაჩვენებლები მეტად თავისებურია.  ანატომიური   აგებულება:   

ჩაშლილი და მოქმედი ლაფანი, ლაფნის ბოჭკოები კრისტალების შემცველი უჯრედების  

შემონაფენით, ძაბრისებურად  გაფართოებული გულგულის სხივებით, დამახასიათებელია 

მცენარე ძირტკბილას ფესვებისთვის.  

ქრომატოგრაფიული ანალიზის დროს, განსხვავება კარგად ჩანს ძირტკბილას  ორივე 

სახეობისთვის: შიშველი ძირტკბილასთვის დამახასიათებელია ერთი ლაქა-

გლიცირინიზოვის მჟავა, ხოლო ურალის სახეობისთვის ორი ლაქის არსებობა-

გლიცირინიზოვის და ურალენოგლუკურონოვის მჟავის.   

გამოყენება: ძირტკბილას ფესვებიდან ამზადებენ სქელ და მშრალ ექსტრაქტებს და სხვა 

გალენურ პრეპარატებს: სიროფებს, ელექსირს, მისი ტკბილი გემოდან გამომდინარე, 

ლიქვირიტონს, რომლებიც კლასიკურ ამოსახველებელ და დამარბილებელ საშუალებას 

წარმოადგენს ზედა სასუნთქი გზების კატარული დაავადებების დროს. ძირტკბილას ახალი 

პრეპარატია-გლიცირამი, რომელიც გამოიყენება ბრონქიალური ასთმის, ეგზემის, სხვადასხვა 

ალერგიული დერმატიტების და თირკმელზედა ქერქის ჰიპოფუნქციის დროს, რაც 

გამოწვეულია გლუკოკორტიკოსტეროიდებით ხანგრძლივად მკურნალობის შედეგად. 

გლიცირენატი ეფექტური პრეპარატია ტრიქომონიაზის სამკურნალოდ. აგრეთვე გამოიყენება 

ქრონიკული ყაბზობის დროს, გამწმენდი საშუალების სახით. ფართოდ გამოიყენება 

პარფიუმერიაში  მცენარეული კბილის პასტების წარმოებაში. 

მინდვრის შვიტას ბალახი- Herba Equiseti მცენარე: მინდვრის შვიტა-Equisetum arvense 

ოჯახი: შვიტასებრთა-Equisetaceae 
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მცენარე: შვიტა მრავალწლოვანი, ბალახოვანი მცენარეა. აქვს მცოცავი, ღრმად გართხმული. 

რუხი-მოშავო ფესურა. ღერო ორგვარია: გენერაციული და ვეგეტაციური. გენერაციული 

ღეროები ადრე გაზაფხულზე ამოდის, იგი სპორების მატარებელია და მათი შემოსვლის შემდეგ 

ჭკნება. ფერით მოყავისფროა, დაუტოტავი, სიმაღლით 7-25სმ, სპორები სფეროსებურია, 

მომწვანო.  ვეგეტაციური ღერო გვიან ამოდის, იგი მიწის ზედაპირიდანვე რგოლებადაა 

დატოტვილი, სიმაღლით 50-60სმ-ია, თითოეულ რგოლში 6-15 ცალი რკალისებური მწვანე 

ფერის ზეაღმართული ღეროა. შვიტა თითქმის მთელ საქართველოშია გავრცელებული. 

განეკუთვნება მიწიდან ძნელად ამოსაძირკვავ სარეველებს. 

სამკურნალო ნედლეული: ნედლეულად ამზადებენ შვიტას ვეგეტაციურ ღეროებსა და ტოტებს 

ზაფხულში. მათ ჭრიან დანით ან ცელავენ. მოჭრილი ნედლეული უნდა გაშრეს ჩრდილში, 

კარგი ვენტილაციის პირობებში. ნედლეულის ფერი უნდა იყოს ნაცრისფერი-მწვანე, სუნის 

გარეშე, მსუბუქად მჟავე გემოთი. 

ქიმიური შემადგენლობა: შვიტას ბალახი შეიცავს 5%-მდე ტრიტერპენოვან საპონინებს-

ექვიზეტონინს. შემდეგი ჯგუფი ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებებისა არის 

ალკალოიდები: ნიკოტინი, ექვიზეტინი. გვხვდება ფლავანოიდი-ექვიზეტრინი. ყველაზე 

დამახასიათებელი ნაერთი, რომელიც გვხვდება,  შვიტას ბალახში არის: სილიციუმის მჟავა-

25%-მდე.  

გამოყენება: მინდვრის შვიტას ბალახს იყენებენ, როგორც შარდმდენ, დიურეზულ საშუალებას 

ქვედა კიდურების შეშუპების დროს, რაც გამოწვეულია სისხლის მიმოქცევის დარღვევით, 

შარდის ბუშტის და შარდსავალი გზების ანთებითი პროცესების გამო და  ასციტის, პლევრაში 

დიდი რაოდენობით ექსუდატის (სითხის) არსებობის შემთხვევაში. გამოიყენება აგრეთვე, 

როგორც სისხლისაღმდგენი საშუალება, ჰემორაგიული და საშვილოსნოდან სისხლდენების 

დროს. ამზადებენ როგორც ნაყენებს, ასევე სითხოვან ექსტრაქტებს. გამოიყენება 

ტუბერკულოზის ზოგიერთი ფორმის სამკურნალოდ, კერძოდ: რომელიც მიმდინარეობს 

სილიკატური ცვლის დარღვევით. შვიტას ნედლეულიდან ამზადებენ პრეპარატ:  

ფიტოლიზინის პასტას. 

არალიას  ფესვები;   Radix  Araliae;  მცენარე:   მანჯურიის  არალია-Aralia  mandshurica;  

ოჯახი: არალიასებრთა-Araliaceae; 

მცენარე: ტანდაბალი ეკლიანი ხეა 3-5მ-მდე სიმაღლის, გარეგნულად მოგვაგონებს პალმას, 

მისი სუსტი, სწორი და ტოტების გარეშე ღერო, სქლად წერტილოვანი მოკლე  და ძლიერი 

ეკლებით, მხოლოდ წვერში მჭიდროდ  დაახლოვებული და ჰორიზონტალურად გაშლილი 

რთული ფოთლებით, სიგრძით 1მ-მდე. ფოთლები გრძელყუნწიანია, 2-4 რიგად განლაგებული 

ტოტზე, კვერცხისებური ან ელიფსური ფორმის. ფოთლების და ფოთოლაკების 

ფირფიტებთანაც გვხვდება მჯდომარე ეკლები. ყვავილები წვრილია, მოყვითალო-მოთეთრო 

ფერის, შეკრებილია რამდენიმე გრძელ, სქელ ცოცხისებურ ყვავილედად, სიგრძით 45სმ-ის. 

ნაყოფები კენკრისებური, მოლურჯო-მოშავი ფერის,  5 ცალი  „ძვლით“. ყვავილობს ივნის-

აგვისტოში, ნაყოფები მწიფდება სექტემბრის შუა რიცხვებში. მანჯურიის არალია 

გავრცელებულია მხოლოდ შორეულ აღმოსავლეთში, ჩინეთში და კორეაში. ყვავილობს 
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ფოთლოვან და შერეულ ტყეში, მთებში, კლდეში და ქვებით მიმოფანტულ ადგილებში. 

გვხვდება როგორც ცალკე ასევე ჯგუფურად მოზარდი.   

ქიმიური შემადგენლობა: არალიას ფესვები შეიცავს ტრიტერპენულ საპონინებს: 

არალოზიდებს,  ეთეროვან ზეთებს, ფისებს და ალკალოიდ არალინს. საპონინების ნარევიდან 

გამოყოფილია სამი გლიკოზიდი: არალოზიდი A,  არალოზიდი B  და არალოზიდი C. ამ სამივე 

გლიკოზიდის აგლიკონი არის ოლეანოლოვის მჟავა. განსხვავდებიან არალოზიდები 

ნახშირწყლოვანი ნაწილის შემადგენლობით და შაქრების მიერთების ადგილებით. არალიის 

ფესვების  ქერქში გვხვდება მნიშვნელოვანი რაოდენობით გომიზებიც.   

სამკურნალო ნედლეული: გამოიყენება სხვადასხვა სიგრძის დაჭრილი ფესვები, 2-4სმ-ის 

დიამეტრით. ფესვები ძლიერ ბოჭკოვანია, გარედან დაბურული, შიგნიდან მოთეთრო.  

გამოყენება: მანჯურიის არალია სამკურნალო და ფარმაკოლოგიური მოქმედებით ძლიერ 

მსაგავსია ჟენშენის. მისი ნედლეულის ფარმაკოლოგიური მოქმედებაა: ადაპტოგენური, 

მასტიმულირებელი და მატონიზირებელი. ხელსაყრელია მისი გამოყენება იმ ავადმოფებში, 

რომლებიც იმყოფებიან ასთენიის მდგომარეობაში, შიზოფრენიის დროს და იმ პირებში, 

რომლებიც იტანჯებიან იმპოტენციით, ნევრასთენიის და ფსიქოპატიის ფონზე.  პრეპარატი: 

მანჯურიის არალიას ნაყენი(1:5 განზავებული 70%-იან სპირტზე). ნებადართულია აგრეთვე 

შმიდტის არალიას (Aralia Schmidtii) ფესვების ნაყენის გამოყენებაც, რომელიც იზრდება 

კუნძულ სახალინზე. იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ არალიას ნედლეულს ახასითებს 

ნერვიულ სისტემაზე მასტიმულირებელი მოქმედება, ნაყენი ინიშნება მხოლოდ ექიმის 

დანიშნულებით და არ არის რეკომენდირებული თვითნებური მკურნალობა, უძილობის და 

მომატებული ნერვული აღზნებადობის დროს.   

α-ამირინის ტიპის საპონინები:  თირკმლის  ჩაის ფოთოლი-Folium Orthosiphonis 

მცენარე: თირკმლის ჩაი-Orthosiphon stamineus ოჯახი: ტუჩოსნები-Lamiaceae (Labiatae) 

მცენარე: ტროპიკული მცენარეა, ნახევრადბუჩქი, მრავალწლოვანი, მარადმწვანე, ძლიერ 

დატოტვილი ღეროთი. ფოთლები სიგრძით 10სმ, ოვალური, რომბისებურ-ელიფსური, 

არათანაბრად - დაკბილული. ყვავილები მცენარის კენწეროში თავმოყრილი, ფუნჯისებური 

ყვავილედით, ღია-იასამნისფერი. 

ქიმიური შემადგენლობა: ფოთლებში აღმოჩენილია ტრიტერპენოვანი საპონინი, რომლის 

აგლიკონი-საპოფონინი, α-ამირინის იდენტურია. ნედლეულის გემო: სუსტი-მწარე, მშუშხავი, 

სუნი: სუსტი - თავისებური. მცენარე თირკმლის ჩაის  მიკროსადიაგნოსტიკო ნიშნებია: 

მარტივი მრავალ-უჯრედიანი ბუსუსები, 4-6 იშვიათად რვა უჯრედიანი ჯირკვლები, ბაგეები 

ორ უჯრედს შორის. 

გამოყენება: როგორც, შარდმდენი საშუალება თირკმელების მწვავე და ქრონიკული 

უკმარისობების, ნეფრიტის და ცისტიტის  დროს, რომელიც მიმდინარეობს კიდურების 

შეშუპებით, აზოტის მომატებით და შარდკენჭოვანი დაავადებით. თირკმლის ჩაის მიღება 

ეფექტურია ხანგრძლივი (4-6 თვე) მკურნალობის დროს.  

საპონარიას  ფესვები-Radix Saponariae  მცენარე: სამკურნალო საპონარია-Saponaria 

officinalis ოჯახი: მიხაკისებრთა - Caryophyllaceae 
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მცენარე: მრავალწლოვანი,  ყინვაგამძლე, ბალახოვანი მცენარეა. 30-90სმ-ის სიმაღლის. 

ყვავილები შეკრებილია ფარისმაგვარ_საგველასებრ ყვავილედად. ჯამი ფოთლებშეზრდილია, 

გვირგვინი თეთრი ან ვარდისფერი(ხუთ ფურცლიანი). ფოთლები ლანცეტისებური-მწვანე. 

ნაყოფი ერთბუდიანი კოლოფია. ევროპაში, ჩრდილოეთ აფრიკასა და აზიაში 30-მდე სახეობა 

იზრდება. საქართველოში - 4 სახეობა. მათგან ერთ-ერთს, სამკურნალო საპონარიას აშენებენ 

დეკორატიულ და სამკურნალო მცენარედ. ძალიან გამძლე მცენარეა გარემოს არასასურველი 

ფაქტორებისადმი. ჩვენში საპნის ხე ინტროდუცირებულია მე-19-ე საუკუნის მიწურულს. შავი 

ზღვის სანაპიროზე კარგად იზრდება და ხარობს, არ აღნიშნულა მათი ყინვებისაგან 

დაზიანების შემთხვევები. საპნის ხე იზრდება თბილისის პირობებშიც (ბოტანიკური ბაღი). 

ნიადაგის მიმართ დიდად მომთხოვნი არ არის. მისი ვეგეტაცია – კვირტების გამოღება, მარტის 

პირველ ნახევარში იწყება, ხოლო საყვავილე კვირტების გაშლა, მარტის მეორე ნახევარში, 

მასობრივი ყვავილობა კი აპრილის ბოლო რიცხვებში ხდება. 

ქიმიური შემადგენლობა: 35%-მდე შეიცავს ტრიტერპენოვან საპონინებს. ნედლეულად 

გამოიყენება ფესვები, რომლისგანაც იღებენ საპნის სუროგატს. მისი სახელი Saponaria 

მომდინარეობს:  ლათინური - „sapo“  (საპნის) და aria  („დაკავშირებული“). ფართოდ 

გამოიყენება ანტიბაქტერიული და ანტივირუსული,  თხევადი და მყარი საპნების 

წარმოებაში.  საპონინი თეთრი ფერის ფხვნილია, აქვს მწარე გემო, წყალში გახსნისას ძალიან 

ადვილად და ძლიერად ქაფდება. იგი რთულ ორგანულ ნივთიერებათა ჯგუფს ეკუთვნის, 

რომელიც ფენოლებთან  ქმნის მდგრად მოლეკულურ შენაერთებს, ამიტომ მას იყენებენ 

ადამიანის ორგანიზმში ქოლესტერინის რაოდენობის განსაზღვრისათვის. მედიცინაში იყენებენ, 

როგორც ნახველის ამოსაღებ და შარდსადენ საშუალებას. 

ტეტრაციკლური ტრიტერპენები; 

ჟენშენის ფესვი Radix Ginseng მცენარე-ადამიანი ფესვი: Panax ginseng  ( პანაქსი-

ბერძნული სიტყვაა, პანაცეა-ყველა დაავადების მკურნალი, ჟენ-შენი (ჩინური სიტყვაა)-

ჟენ-ადამიანი, შენი-ფესვი, ე.ი. ადამიანი ფესვი) ოჯახი: არალიასებრნი- Araliaceae  

მცენარე:  მრავალწლოვანი (50 წლამდე და უფრო მეტისაც იზრდება) ბალახოვანი მცენარეა. 

ღერო აღწევს 30-80სმ-მდე. წვნიანი, წნელისებური, დატოტვილი ფესვით. წვერში 

მოთვსებულია 4-5 ფოთოლი, ფორმა-ელიფსური, წვრილ-ხერხისებურ დაკბილული, ორივე 

მხრიდან შიშველი. მე-10-11 წელს იკეთებს ყვავილს, მარტივ-ქოლგისებურს. ნაყოფი-მკვეთრი 

წითელი, ორთესლიანი კურკა. ნაყოფს იძლევა აგვისტო-სექტემბერში.  

ქიმიური შემადგენლობა: შეიცავს საპონინებს-პანაქსოზიდებს, რომელიც ახალი ტიპის 

გლიკოზიდია, რომლის აგლიკონის სტეროიდული სტრუქტურა წარმოადგენს 

ტეტრქციკლურს. გვხვდება სხვა ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები: ეთერზეთები, 

(რითაც განპირობებულია ფესვების თვისებური სუნი), ვიტამინები, სახამებელი, პექტინები 

და ცხიმოვანი მჟავები: პალმიტინის, სტეარინის, ლინოლევის, რომელთა ნარევს - „პანაქსოვის 

მჟავას“ უწოდებენ.  

სამკურნალო ნედლეული: წარმოადგენს ფესვთა სისტემას, რომლის აგებულება მოგვაგონებს 

ადამიანის აგებულებას, ანუ შედგება: „თავის“, „ტანის“, „ხელების“ და „ფეხებისაგან“. ფესვს 
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ფრთხილად იღებენ მიწიდან, ისე რომ არ დაზიანდეს, შემდეგ აწყობენ ყუთებში ახვევენ სველ 

ნაჭერში, აყრიან მიწას და აგზავნიან დამამზადებელ საწყობში, სადაც ახარისხებენ: ნაწილს 

ამზადებენ ექსპორტისთვის, ნაწილს აშრობენ ან კონსერვაციას უკეთებენ. არსებობს ჟენშენის 

ფესვის  ხარისხის  მიხედვით 4 სახეობა, აქედან „ექსტრას“ წარმოადგენს ის ფესვი, რომლის 

წონაც 120გრ-ზე მეტია. 

გამოყენება:  გამოიყენება, როგორც მასტიმულირებელი, მატონიზირებელი და ადაპტოგენური 

საშუალება, ფიზიკური და გონებრივი გადაღლილობის, ჰოპოტონიის დროს. 

შრომისუუნარობის, სასქესო ორგანოების დისფუნქციის (ჰიპოფუნქციის), ნერვიული და 

ფსიქიური დაავადებების სამკურნალოდ. ჟენშენისათვის დამახასიათებელია მკვეთრად 

გამოხატული სეზონური მოქმედება. განსაკუთრებით ეფექტურია მკურნალობა შემოდგომასა 

და ზამთარში.  

  სტეროიდული საპონინები 

სტეროიდული საპონინების აგლიკონს წარმოადგენს, ისევე როგორც საგულე გლიკოზიდების-

ციკლოპენტანოპერჰიდროფენანტრენის ბირთვი, მოლეკულაში შეიცავენ C-27 ატომს, მათი 

გვერდითი ჯაჭვი ჰქმნის სპიროკეტალურ სისტემას,  რომელშიც არჩვენ სპიროსტანოლურ და 

ფუროსტანოლურ ბირთვებს. 

 ყველა სტეროიდული საპონინების - საპოგენინი შეიცავს 3-OH ჯგუფს და ჟანგბადის ატომსაც. 

სწორედ ამ დაჯგუფებას, სპიროკეტალურ დაჯგუფებას უწოდებენ. ნედლეული, რომელიც 

შეიცავს სტეროიდულ საპონინებს, ისევე როგორც ტრიტერპენოვანი საპონინების შემცველი 

ნედლეული წყალთან შენჯღრევით წარმოქმნის ქაფს, მაშინ როცა განსხვავებით 

ტრიტერპენოვანი საპონინებისაგან, ყველა სტეროიდულ საპონინს ახასიათებთ სისხლის 

წითელი ბურთულაკების ჰემოლიტიკური დაშლა.  აქედან გამომდინარე სპიროკეტალურ 

ჯგუფზე მიმართავენ ინდიკაციის რეაქციას, რომელიც სანიეს ეკუთვნის, მეცნიერს რომელმაც 

პირველმა აღწერა ეს რეაქცია. 

სტეროიდული საპონინების სამედიცინო დანიშნულება: სტეროიდული საპონინები 

ტოქსიკურები არ არიან ადამიანებისათვის და ცხოველებისათვის, მაშინ როცა ისინი 

ანადგურებენ თევზებს. ამ თვისების გამო ისინი თევზ - ჭერის მრეწველობაში გამოიყენება.  

გავრცელებული არიან ძირითადად ტროპიკების და სუბტროპიკების მცენარეებში, ყველაზე 

ხშირად შროშანასებრთა რიგის ოჯახებსა და სახეობებში. ზოგიერთი მათი მონოოქსი - და 

დიოქსისაპოგენინი: დიოსგენინი, ტიგოგენინი, სმილაგენინი, B-ქლოროგენინი არის 

ფასდაუდებელი ჰორმონალური პრეპარატების (კორტიზონის, პრედნიზოლონის და სხვ.) 

მისაღები ნედლეული. მედიცინაში სწორედ იმ თვალსაზრისით გამოიყენებიან, რომ 

სტეროიდული საპონინები წარმოადგენენ  იაფფასიან, შუალედურ პროდუქტებს - 

სტეროიდული ჰორმონების  სინთეზისათვის. სტეროიდული საპონინების შემცველ 

პრეპარატებს ახასიათებს ჰიპოქოლესტერინემიული მოქმედება, სისხლში ქოლესტერინის 

შემცველობის შემცირება: შიმშილის, ანემიის, შოკის და სხვ. დროს. ეფექტური 

ანტისკლეროზული საშუალებებია. 
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ექინოპანაქსის (ზამანია, ცდუნების ფესვი) ფესურა, ფესვებით: Rizoma Echinopanacis cum  

radicibus  მცენარე: მაღალი ექინოპანაქსი-Echinopanax elatum Naca ოჯახი: Araliaceae- 

არალიასებრთა 

მცენარე: ბუჩქია, სიმაღლით 1-1,5მ-ის, ღერო დაფარულია გრძელი, ნემსისებური ეკლებით. 

ფოთლები დაფარულია მოყვითალო ძალიან მყიფე ნემსისებური ეკლებით, ფოთლები 

კონცენტრირებულია ყლორტების ზედა ნაწილში, თითო - თითო 1-5 ცალი, ძალიან დიდი, 

დიამეტრით 15-35 სმ-მდე, 5-7 წახნაგიანი, ნაოჭებიანი, ნაპირის გასწვრივ ორპირი. ფოთლის 

პირები (კიდეები) და ფოთლები დაფარულია ჯაგრით და მცირე ხერხებით. ყვავილები 

წვრილი, მომწვანო, მარტივი ქოლგის ფორმის. ნაყოფი კენკრა, ნარინჯისფერ-წითელი. 

ყვავილობს ივლისში, მწიფდება სექტემბერში. 

ქიმიური შემადგენლობა: გამოყოფილია საპონინების აქტიური კომპლექსი (ექვსი საპონინი 

სტეროიდული ბუნების) -  ექინოქსიზიდები-ის სახით. ექინოქსიდების აგებულება ჯერ კიდევ 

შესწავლილი არ არის. შესაძლებელია, რომ მათი სტრუქტურა ახლოს არის პანაქსოზიდებთან, 

ე.ი. წარმოადგენენ ტეტრაციკლური ტრიტერპენების დამმერანის წარმოებულებს. ფესურა და 

ფესვები ძალიან მდიდარია ეთერზეთებით, რომლის რაოდენობა აღწევს 5%-მდე. გვხვდება 

კუმარინები, ფისისებური ნაერთები, ფლავონოიდები. 

სამკურნალო ნედლეული: ფესურა, ფესვებით. მიწიდან წერაქვებით ამოაქვთ (სექტემბერ-

ოქტომბერში), ჭრიან და აშრობენ 50-60°-ზე. ნედლეულში ფესვები უფრო ცოტაა, ვიდრე 

ფესურები. სუნი სუსტი, თავისებური, გასრესვით უფრო ძლიერი; გემო მწარე, მშუშხავი.  

გამოყენება:  ამზადებენ ნაყენებს, ჟენშენის მსგავსი მოქმედება ახასიათებს, მხოლოდ უფრო 

სუსტი, არის ეფექტური მასტიმულირებელი და მატონოზირებელი საშუალება, გონებრივი და 

ფიზიკური გადაღლის დროს. 

იუკას ფოთოლი: Folium Yucca  მცენარე: Yucca filamentosa; Yucca glorioza; (“Agave family 

Asparagus"); ოჯახი: შროშანასებრთა (აგავასებრთა)- Liliacea; Agavaceae; 

მცენარე: მარადმწვანე ხე, კარგად განვითარებული ღეროებით, ზოგიერთ სახეობას მხოლოდ 

ფოთლები აქვს. ხორციანი ფოთლები მცენარის მაგისტრალურ ნაწილში, ან ფილიალებში 

წარმოიქმნება. ფოთლების  ფირფიტის სიგრძე შეიძლება იყოს 50-70 სმ, ხოლო სიგანე მერყეობს 

3-დან 8 სმ-მდე. ყვავილები მსხვილი, დაკიდებული, ზანზალაკის ფორმის, თეთრი ფერის, 

სურნელოვანი სუნით. ნაყოფი ხორციანი კენკრა. ფართოდ არის გავრცელებული ცენტრალურ 

ამერიკაში (მისი სამშობლოა), მექსიკაში და ევროპაში. მცენარეს ხშირად „იუკას პალმასაც“ 

ეძახიან, თუმცა მას არანაირი საერთო არა აქვს პალმასთან. 

ქიმიური შემადგენლობა:  შეიცავს სტეროიდულ საპონინებს-იუკაგენინს, სმილაგენინს. ეს 

უკანასკნელი გვხვდება აფრიკულ აგავაში. იუკას ყვავილები შეიცავს ბევრ შაქარს. 

მცენარეულ ნედლეულს წარმოადგენს ფოთლები, მდიდარი საპონინებით, ქლოროფილით და 

ანტიოქსიდანტებით. გამოიყენება, ჰორმონალური კორტიკოსტეროიდების სინთეზისათის. 

ფართოდ გამოიყენება დერმატოლოგიაში, როგორც ანტიალერგიული და ანთების 

საწინააღმდეგო საშუალება, ფსორიაზის, ეგზემის, ნეიროდერმიტების სამკურნალოდ. 
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სისხლში ქოლესტერინის დონეს დაბლა წევს, კარგი ეფექტი აქვს პროსტატის მკურნალობის 

საქმეში. ფოთლებიდან ღებულობენ ბოჭკოს, რომლისგანაც კეთდება უნიკალური და ძალიან 

გამძლე ბაწარი. პირველი ჯინსის ნაჭერიც სწორედ იუკას უხეში ძაფისგან მოქსოვეს. ამერიკის 

შეერთებულ შტატებში ახლაც იყენებენ იუკას ძაფს ჯინსის წარმოებაში, რათა ჯინსი უფრო და 

მეტად გამძლე იყოს. ამ მცენარისგან  ასევე ამზადებენ ქაღალდს. 

მონოტერპენული მწარეების და ირიდოიდების შემცველი სამკურნალო მცენარეები და 

ნედლეული; 

მწარე ნივთიერებები  ანუ მწარეები (Amara), ადრეული წლებიდან გამოიყენება, როგორც მადის 

აღმძვრელი (მომგვრელი) და საჭმლის მონელების გასაუმჯობესებელი სამკურნალო საშუალება. 

ამ თვისებით ისინი ემსგავსებიან ეთერზეთებს, რაც გამოიხატება საჭმლის მომნელებელი 

ჯირკვლის სეკრეციაზე მათ  მოქმედებაში. განსხვავება მდგომარეობს  იმაში, რომ მწარეები 

ნელა ზრდიან საკრეციას, თუმცა უფრო მდგრადად. ი.პ. პავლოვის აზრით, მწარე 

ნივთიერებების  მიღების დროს კონტრასტული შეგრძნება, მწარეების არასასიამოვნო გემოსა 

და საკვების სასიამოვნო გემოს შორის იწვევს „ფსიქიური“ წვენის გამოყოფას, რის შედეგადაც 

ხდება მადის აღძვრა.  

მწარე ნივთიერებები მცენარეებში შეიძლება  შეგვხვდეს ეთერზეთებთან ერთად. ასეთ 

ბუნებრივ თანხვედრას - „არომატულ მწარეებს“ (Amara aromatica) უწოდებენ, განსხვავებით  

სუფთა მწარეებისაგან (Amara pura) და რომლებიც ჩვენ განვიხილეთ, ეთერზეთების შემცველ 

მცენარეებში (მწარე აბზინდას ბალახი). ზოგიერთ მცენარეში  მწარე ნივთიერება, ლორწოვან 

ნივთიერებასთან ერთად არის (Amara mucilaginosa). ამ ჯგუფის ნაერთები ჩვენ დავახასიათეთ 

პოლისაქარიდებით (ინულინით), მდიდარი მცენარეების ჯგუფში (ბაბუაწვერას ფესვი). 

ირიდოიდებს საფუძვლად უდევს მონოტერპენი, კერძოდ მიეკუთვნებიან 

ციკლოპენტანოიდურ მონოტერპენებს. 

მწარეებს არ ახასიათებთ მკვეთრად გამოხატული რეზორბციული (შთანთქმის, შეწოვის, 

გაწოვის უნარი) თვისებები, ამით ისინი მკვეთრად განსხვავდებიან სხვა მწარე 

ნივთიერებებისაგან (მაგ. ალკალოიდებისაგან: ქინინი, სტრიხნინი), რომლებიც არ შეიძლება 

მივაკუთვნოთ მწარე ნივთიერებების ჯგუფს, მათი სპეციფიკურობისა და მაღალი 

ტოქსიკურობის გამო. მწარე ნაერთები თავისი ბუნებით გლიკოზიდებს მიეკუთვნებიან, თუმცა 

მათი აგლიკონები ნაკლებად არის შესწავლილი. ამ ჯგუფში ჩვენ დავახასიათებთ 

გლიკოზიდების შემცველ მცენარეებს, რომლებიც მწარეებს შეიცავენ. მცენარეებში არსებული 

მწარეების ქიმიური შემადგენლობის შესახებ სუსტი ცოდნა განაპირობებს იმას, რომ 

სამკურნალო ნედლეულის ხარისხი რომლებიც მწარე ნივთიერებებს შეიცავენ შევამოწმოთ, 

მხოლოდ ორგანოლეპტიკურად. მწარე გლიკოზიდების შემცველი მცენარეების 

სტანდარტიზაციის მიზნით საზღვრავენ სიმწარის მაჩვენებელს, ე.ი. განზავების ხარისხის 

მიხედვით, ნედლეულის პირველად წყლიან გამონაწვლილსა და საბოლოო განზავების 

შემდეგ, როცა ჯერ კიდევ იგრძნობა მწარე გემო. ირიდოიდების აღმოჩენა შესაძლებელია ტრიმ 

ხილლის რეაქციით. 

წყლის სამყურას ფოთოლი-Folium Menyanthidis ( Folium Trifoli fibrini) მცენარე: წყლის 

სამყურა-Menyanthes trifoliata ოჯახი: Menyanthaceae -წყლის სამყურასებრთა; 
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მცენარე: მრავალწლოვანი, ბალახოვანი მცენარეა, გრძელი, მცოცავი, მსხვილი ფესურათი. 

ფოთლები მარტივი, სამნაწილიანი, სამყურიანი. ყვავილედი წაგრძელებული, ფუნჯი, 

ყვავილების ფერი: თეთრი ან ღია ვარდისფერი. ნაყოფი-კოლოფი. წყლის სამყურა ჭაობის 

მცენარეა. 

ქიმიური შემადგენლობა: ფოთლები შეიცავს მწარე მონოტერპენულ გლიკოზიდებს: ლოგანინს, 

სვეროზიდს, ფოლიამენტინს, მენიანთის, ცხიმოვან ზეთს, იოდს და სხვა. 

სამკურნალო ნედლეული: კარგად, სრულყოფილად განვითარებული ფოთლები. აშრობენ 

ჰაერზე, ჩრდილში. გაშრობის შემდეგ ფოთლებმა მწვანე ფერი უნდა შეინარჩუნონ. გემო 

ძალიან მწარე. სიმწარის მაჩვენებელი -1:10000. სუნი არა აქვს. განაკვეთზე, მიკროსკოპულად 

კარგად ჩანს აერენქიმა, რაც წყალმცენარეებისთვის არის დამახასიათებელი. 

გამოყენება: გამოიყენება, როგორც ყველა მწარეები, მადის მომგვრელ საშუალებად. ღვიძლის 

და ნაღვლის ბუშტის სამკურნალოდ, როგორც ნაღვლმდენი საშუალება. გამოიყენება აგრეთვე 

დაბალი მჟავიანობის, გასტრიტების, მეტეორიზმის, შეკრულობების დროს. 

ბაბუაწვერას (ბურბუშელას) ფესვი-Radix Taraxaci მცენარე: სამკურნალო ბაბუაწვერა-

Taraxacum officinalae ოჯახი: რთულყვავილოვნები-Asteraceae (Compositae) 

მცენარე: მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა, დატოტვილი ფესვით, რომელიც შეიცავს 

ძალიან მწარე რძე-წვენს. ფოთლები მსხვილად დაკბილული, ფართოუკუკვერცხისებური. 

ყვავილები შეკრებილია კალათად, ენისებური ყვავილები მკვეთრი ყვითელი ფერის. ნაყოფი 

თესლურა. ყვავილობს აპრილიდან. 

ქიმიური შემადგენლობა: ბაბუაწვერას წვენი შეიცავს მწარე ნივთიერებებს (გლიკოზიდებს): 

ტარაქსაცინს და ტარაქსაცერინს, ნიკოტინის მჟავას, ნიკოტინამიდს, ფისებს და სხვა. 

სამკურნალო ნედლეულს წარმოადგენს ბაბუაწვერას ფესვი, გარედან მუქი ფერის, სუნის 

გარეშე. ფესვის განაკვეთზე მიკროსკოპულად ჩანს მრავალრიცხოვანი, კონცენტრული, 

გადაჭრილი წვნიანი მილების ჯგუფები. 

გამოყენება: გამოიყენება საჭმლის მომნელებელი ჯირკვლების სეკრეციის 

გასაუმჯობესებლად. აგრეთვე როგორც ნაღვლმდენი საშუალება, ქოლეცისტიტების, 

გასტრიტების, მეტეორიზმის და ქრონიკული შეკრულობების დროს. ბაბუაწვერას ფესვები 

შედიან ნაღვლმდენი, შარდმდენი  და მადის მომგვრელი ნაკრებების შემადგენლობაში, ჩაის 

სახით. 

სამკურნალო ფორმები: ბაბუაწვერას სქელი ექსტრაქტი-Extractum Taraxaci spissum და 

გამონაწვლილი- Infusum radicis Taraxaci. აფთიაქებში გვხვდება, მშრალი ნედლეული 100,0-

გრამიანი პაკეტების სახით. 

სვიის გირჩები: Strubuli (stobili)  Lupuli მცენარე:  ჩვეულებრივი სვია-Humulus Lupulus 

ოჯახი: კანაფისებრთა-Cannabaceae, სახეობა: თითისებრთა: Moraceae 

მცენარე: სვია მრავალწლოვანი, ხვიარა ბალახოვანი მცენარეა კანაფისებრთა ოჯახიდან, 

მრავალწლიანი, გრძელი ფესურით. ღეროები ერთწლიანია, ექვსკუთხა, ხვიარა, 

ყოველწლიურად ამოდის ფესურას კვირტებიდან, სწრაფად იზრდებიან, ყვავილობის 

დასაწყისისთვის 6-7მ სიმაღლისაა. ფოთლები მოპირისპირეა, გრძელყუნწიანი, მთლიანი ან 

სამ-ხუთჯერადნაკვთული, კიდეები ხერხისებრი. ორსქესიანი მცენარეა, ყვავილები წვრილი 
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აქვს. მტვრიანიანი ყვავილები საგველადაა შეკრებილი და ფოთლის უბეებშია მოთავსებული, 

ბუტკოიანი ყვავილები კი დაფარულია კრამიტისებურად განლაგებული ფურცლებით, 

რომელიც გრძელ (1,5-2სმ) ყვავილედს ქმნიან. ეს თანაყვავილედი გირჩია, ნაყოფი-

დაბრტყელებული, ერთთესლა კაკლუჭაა. სვია ყვავილობს ივნის-აგვისტოში, ნაყოფი 

მწიფდება ივლის-სექტემბერში. საქართველოში იგი ფართოდაა გავრცელებული, ამრავლებენ 

კიდევაც ბოსტნებსა და საბაღე ნაკვეთებში, ლუდის გამოსახდელად, სამრეწველო 

მიზნებისთვის. 

სამკურნალო ნედლეული: სამკურნალოდ გამოიყენება მდედრობითი „გირჩები“. 

სამკურნალოდ გირჩებს აგროვებენ სრულ დამწიფებამდე, როდესაც მომწვანო-ყვითელი 

შეფერილობა აქვს (ზაფხულის ბოლოს). დაუშვებელია მწიფე გირჩების სამკურნალოდ 

გამოყენება (ამ დროს მუქი ყვითელი ფერისაა).  მათ აგროვებენ ხელით, გლეჯენ 2სმ-ის 

სიგრძის ყუნწით, სიმწიფის პერიოდში, როდესაც გირჩები მოოქროსფრო-მწვანეა. შემოსულ 

გირჩებს სწრაფად აშრობენ ჩრდილში, მზისგან დაცულ ადგილას.  

ქიმიური შემადგენლობა: შეიცავს მწარე ნივთიერებებს: ლუპულონს და ჰუმულინს, ეთერზეთს, 

რომლის შემადგენლობაში შედის მირცენოდი, ჰუმულენი, ფარნეზენი. გარდა აღნიშნულისა, 

გირჩებში ნაპოვნია ალკალოიდი ჰუმულინი, ესტროგენული ჰორმონები, ქლოროგენის, 

ვალერიანის მჟავები, ფლავანური გლიკოზიდები, საღებავი, ფისოვანი ნივთიერებები, 

ვიტამინები და სხვა. ნივთიერებათა მონაცემთა ბაზაში სვიის გირჩებზე 100-მდე ნივთიერება და 

ჯგუგია გაწერილი. 

გამოყენება:  გირჩებში არსებული ლუპილინი დამამშვიდებელ გავლენას ახდენს ცენტრალურ 

ნერვულ სისტემაზე. ფლავონოიდები, ჰორმონები და ვიტამინები განაპირობებენ მის ანთების 

საწინააღმდეგო მოქმედებას, კარგად მოქმედებენ წყლულოვან დაავადებებზე, ამაგრებენ 

კაპილარებს. მათ გააჩნიათ აგრეთვე ჰიპოსენსიბილური (რაიმე გამღიზიანებლის (ანტიგენის) 

მიმართ ორგანიზმის მგრძნობელობის გაზრდა) და ტკივილგამაყუჩებელი თვისება. არის 

ცნობები იმის შესახებ, რომ გირჩებს ახასიათებთ ესტროგენული აქტივობა. გირჩებისგან 

დამზადებული ექსტრაქტები ფართოდ გამოიყენება კოსმეტიკასა და დერმატოლოგიაში. 

მრეწველობა  მათ ბაზაზე უშვებს რიგ სამკურნალო მალამოებს და ხსნარებს ქერტლის, 

ადრეული გამელოტების საწინააღმდეგოდ, დერმატიტების და ფერისმჭამელების 

სამკურნალოდ. გირჩების  წყლიანი ნაყენი გამოიყენება მადის მომგვრელ საშუალებად, კუჭ-

ნაწლავის ტრაქტის მოსაწესრიგებლად, მას ხმარობენ აგრეთვე, როგორც შარდმდენ და 

ანთების საწინააღმდეგო საშუალებას შარდის ბუშტისა და თირკმელების ანთების, ნაღვლის 

ბუშტისა და ღვიძლის დაავადებების დროს. მის ნაყენს ხშირად იყენებენ ნერვული, სქესობრივი 

აღზნების და კლიმაქტერული დარღვევების, უძილობის დროს. 

გირჩებისგან დამზადებული ზეთი შედის სამკურნალო პრეპარატის-ვალოკარდინის 

შემადგენლობაში. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ გირჩები ტოქსიკურია და მისი ნაყენების დიდი 

დოზებით მიღებამ შესაძლოა გამოიწვიოს პირღებინება, ტკივილი მუცლის არეში, თავის 

ტკივილი და საერთ სისიუსტე. ხალხურ მედიცინაში რეკომენდირებულია სვიის გირჩებით 

ავსებული ბალიშების ხმარება ძილის გაუმჯობესებისათვის.  

თიოგლიკოზიდებისა და ციანოგლიკოზიდების   შემცველი სამკურნალო მცენარეები 

და ნედლეული; 
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ციანოგლიკოზიდების და თიოგლოკოზიდების მოკლე დახასიათება იხილე-(გლიკოზიდების 

შემცველი სამკურნალო მცენარეები და ნედლეული, საერთო წარმოდგენა გლიკოზიდებზე და 

მათი კლასიფიკაცია)-გვ.90. ციანოგლიკოზიდებიდან დავახასიათებთ მწარე ნუშის თესლებს,  

სამკურნალო წყავის ფოთლებს და დიდგულას  ყვავილებს. 

მწარე ნუშის  თესლები: Semen Amygdali amarae მცენარე: ჩვეულებრივი ნუში (სახეობა-

მწარე) Amygdalus communis var. amara ოჯახი: ვარდისებრთა: Rosaceae 

ხე-მცენარე: 2-6 მ-ის სიმაღლით. ფოთლები წვრილ-ლანცეტისებური, ყვავილები ფოთლებზე 

ადრე იშლებიან, მუქი-წითელი. ნაყოფი კურკები-3-3,5სმ-ის სიგრძის, წაგრძელებული, 

მომწვანო, მუქი ფერის, ხავერდისებური ზედაპირით. ნაყოფი მწიფდება ივლისში. 

ქიმიური შემადგენლობა: მწარე ნუშის თესლები ცხიმოვან ზეთთან ერთად შეიცავს 

ციანოგლიკოზიდს-ამიგდალინს, რომელიც ფერმენტული პრეპარატი-ემულსინის 

ზემოქმედებით იშლება 2 მოლეკულა გლუკოზად, ბენზილალდეჰიდად და ციან-

მარილმჟავად.  

სამკურნალო ნედლეული: ნედლეულად ითვლება მასა, მწარე ნუშის თესლების ქატო, 

რომელიც მიიღება, რჩება  ცივი წესით თესლების დაწნეხვის შედეგად, მხოლოდ ასეთი მასა 

გამოდგება მწარე“ნუშის წყლის“ (რძის) მისაღებად. პრეპარატს ღებულობენ წყლის ორთქლით 

გადადენის შემდეგ. მწარე ნუშის თესლების გარდა გამოიყენება აგრეთვე, ატმის და მწარე 

ჯიშის გარგარის თესლები. 

გამოყენება: მწარე ნუშის წყალი შეიცავს ციან-მარილმჟვას, როგორც თავისუფალი, ასევე 

შეკავშირებული სახით, რომელიც გამოიყენება წვეთების და მიქსტურების სახით, როგორც 

კუჭ-ნაწლავის დამამშვიდებელი და ტკივილგამაყუჩებელი საშუალება. 

სამკურნალო წყავის ფოთოლი: Folium Prunus Laurocerasus მცენარე: სამკურნალო 

(სააფთიაქო)  წყავი - Laurocerasus officinalis Roem ოჯახი: ვარდისებრთა: Rosaceae 

მცენარე: მარადმწვანე ბუჩქი ან მცირეტანიანი ხეა. 1-3(8)მ სიმაღლით, მუქი რუხი ფერის 

ქერქით. მისი  მუქი მწვანე, ყლორტებზე მორიგეობით განლაგებული, მოკლეყუნწიანი 

ფოთლები ტყავისებურია, ზემოდან პრიალა, ქვემოდან უფრო მკრთალი, ღია მწვანე ფერის, 

მოყვანილობით მოგრძო ელიფსურია, კიდემთლიანი, სიგრძით 5-20სმ აღწევს, მთავარი ძარღვის 

ძირში 2-4  ჯირკვალი აქვს, რომელიც სავსეა ბან-ით ეთეროვანი ზეთით. სურნელოვანი თეთრი 

ყვავილები მტევნებადაა შეკრებილი. ნაყოფი მომრგვალო-კვერცხისებური კურკიანაა, შავი, 

წვნიანი რბილობით. გავრცელებულია ძირითადად დასვლეთ საქართველოში. წყავი 

ყინვაგამძლე მცენარეა, არის ცნობები, რომ ის - 25°C-ს უძლებს. მას როგორც დეკორატიულ 

მცენარეს ისე ახარებენ.  

გამოყენება: სააფთიაქო წყავის ნედლეულს ახასიათებს ანტივირუსული ფარმაკოლოგიური 

მოქმედება.  მედიცინაში გამოიყენება  ნედლი ფოთლები, კერძოდ მისგან გამოხდილ „წყავის 

წყალს“ გამაყუჩებელ (დასალევ) საშუალებად ხმარობენ. მისი სამკურნალო ზემოქმედება 

გლიკოზიდ პრუნაზინის, პრულაურაზინის,  შემცველობითაა განპირობებული, რომლის 

დაშლითაც კუჭში ციანწყალბადმჟავა გამოიყოფა და რომელსაც მაანესთეზირებელი თვისება 
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გააჩნია. ხალხურ მედიცინაში ფოთლის ცხელი ნახარში ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა 

ავთვისებიანი ახალწარმონაქმნების მკურნალობაში. „წყავის წყალს“ სხვადასხვა წამლების 

გემოს გასაუმჯობესებლად იყენებენ. ნაყოფს იყენებენ ხილად, რომელიც მუცლის აშლისას 

იჩენს შემკვრელ მოქმედებას,  აგრეთვე გულის დაავადებების სამკურნალოდ. სააფთიაქო წყავის 

ნედლეული გამოიყენება ყივანახველის, ტუბერკულოზის და ეპილეფსიის სამკურნალოდ. 

დიდგულას ყვავილები: Flores Sambucus nigra ოჯახი: ადრე-ცხრატყავასებრნი-

Caprifoliaceae, ახლა-ადოქსასებრთა 

მცენარე: დიდგულა მსხვილი ბუჩქნარია, მოპირისპირედ განლაგებული კენტფრთიანი 

ფოთლებით, ყვავილები წვრილია, სურნელოვანი, მოყვითალო-მოთეთრო, შეკრებილია 

მრავალყვავილედოვან ფარებად. ცალკეული ყვავილები მჯდომარეა ან სხედან მოკლე 

ყუნწებზე. ჯამი ხუთკბილიანია, ფოთლებშეზრდილი, ოდნავ შესამჩნევი. გვირგვინი 

მრგვალია, ხუთფურცლიანი. ნაყოფი შავია, კურკიანი. საქართველოში ფართოდ არის 

გავრცელებული, შესაბამისად არ არის გასაკვირი, რომ ყველა კუთხეში სხვადასხვა სახელით 

იცნობენ, იმერეთში ანწლს უწოდებენ. დიდგულა გარეგნულად ძალიან გავს ანწლს, თუმცა 

სამკურნალო თვისებებით აღემატება და რაც მთავარია, ანწლისგან განსხვავებით, უკუჩვენება 

არ გააჩნია. ვარაუდობენ, რომ მცენარეს ლათინური სახელწოდება წარმოდგა ირანული 

მუსიკალური საკრავიდან-სამბუკი, რომელსაც დიდგულას ღეროდან ამზადებენ. 

სამკურნალო ნედლეული: იყენებენ ყვავილებს, აგროვებენ მთელ ყვავილედს, მათი სრული 

გაშლის შემდეგ. აშრობენ ჩრდილში, შემდეგ კი ხეხავენ ცხრილზე ყვავილის ყუნწის 

მოსაცილებლად. ნედლეულის შეგროვებისას შესაძლებელია შეყვეს წითელი დიდგულა, 

რომლის მტვრიანები წითელი ფერისაა, უფრო პატარა ზომის, ბუსუსიანი ყვავილის ყუნწით. 

ქიმიური შემადგენლობა: კარგად არ არის შესწავლილი. ცნობილია, რომ ყვავილი შეიცავს 

ციანოგლიკოზიდს-სამბუცინიგრინს, რომელიც მხოლოდ ახალ ყვავილშია აღმოჩენილი, 

გაშრობის შემდეგ ის ორთქლდება. შეიცავს ფლავანურ გლიკოზიდ - რუტინს, ეთერზეთის 

კვალს. 

გამოყენება:  დიდგულას პრეპარატებს იყენებენ, როგორც ოფლმდენ საშუალებას გაციების, 

ქრონიკული ბრონქიტების, ბრონქოექსტაზების, ფილტვების ემფიზემის დროს. ასევე 

გამოიყენება გრიპის და ანგინის საწინააღმდეგოდ, როგორც შარდმდენი საშუალება-თირკმლის 

დაავადების დროს, თუ თან ახლავს შეშუპება. ყვავილის ნახარშს ივლებენ პირის ღრუსა და 

ცხვირ-ხახაში ანთებითი პროცესების, ლარინგიტების და ანგინის დროს. გარდა ამისა მას 

იყენებენ საფენების სახით დამწვრობის, ჭრილობებისა და ძირმაგარების დროს, მიოზიტების, 

ნევრალგიის და სახსრების ტკივილისას. ბუასილის დროს რეკომენდირებულია ყვავილის 

ნაყენის ან ნახარშის აბაზანის მიღება. ხალხურ მედიცინაში თვალების სიწითლისა და ქავილის 

შესამცირებლადაც იყენებდნენ. დიდგულას ყვავილებს ვიქტორიანული ეპოქიდან აქტიურად 

იყენებენ კოსმეტიკაში. მისგან დამზადებული ლოსიონი ნაოჭებს ამცირებს და კანს 

ახალგაზრდობას უნარჩუნებს. დიდგულას ნაყოფი სისხლში შაქრის შემცველობას ამცირებს. 

თიოგლიკოზიდებიდან განვიხილავთ: მდოგვის თესლებს, ხახვის ბოლქვს და ნიორის 

ბოლქვს. 
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მდოგვის თესლები: Semen Sinapis yunceae მცენარე: სარეპტის მდოგვი-Brassica yunceae 

(Syn. Sinapis yuncea)  ოჯახი: ჯვაროსანთა (კომბოსტოსებრთა) Cruciferae 

მცენარე: მდოგვის ლათინური დასახელება ითარგმნება, როგორც „მანათობელი ბალახი“. 

ძველი რომაელები ამ ცხარე სანელებელს მარსის მაგიურ მცენარედ მიიჩნევდნენ და 

თვლიდნენ, რომ მისი თესლები სიმბოლიზდებოდა ყველაფრის მხილველობასთან.   

ერთწლოვანი, ბალახოვანი, დატოტვილი მცენარეა 50-60სმ სიმაღლის. ფოთლები 

მორიგეობითი, შიშველი, ლანცეტისებური, დაკბილული. ქვედა ფოთლები მწვანე, ზედა-

მოლურჯო. ყვავილედი ფუნჯი, ყვავილები წვრილი, ოქროსფერი-ყვითელი ფერის. თესლები 

თითქმის ბურთისებური, ფიჭური. ფერი: შავი-მოლურჯო, ყავისფერი, ღია- ყვითელი, თეთრი- 

განსახვავება ხარისხის მიხედვით. მდოგვის თესლებში ეპიდერმისი არ აღინიშნება. 

მიკროსკოპის ქვეშ, თესლის განაკვეთზე ჩანს თავისებური აღჭურვილობა: შიდა ლორწოვანი 

შრე და მექანიკური შრე, რომელიც შედგება სხვადასხავა სიმაღლის გაწელილი უჯრედებისგან, 

რომლებიც თანაბრად დაბლდებიან და მაღლდებიან, ისინი შეადგენენ თესლების ფიჭურ 

ზედაპირს. ლორწოვანი უჯრედები წყლით სწრაფად ჯირჯვდებიან. ამ ორი სხვადასხვა 

უჯრედების შრეებს შორის არის გამყოფი, რომელიც შეიცავს ცხიმოვან ზეთს, მასში არის 

გახსნილი თიოგლიკოზიდი, რომლის აღმოჩენა შესაძლებელია მწვავე კალიუმით და რომელიც 

რეაქციის შედეგად, ყვითელ ფერს ღებულობს. მდოგვის ეს სახეობა ფართოდ არის 

გავრცელებული რუსეთში, მისი სახელწოდება ქ. სარეპტისგან წარმოიშვა, ახლოს მდგომი 

სახეობაა შავი მდოგვი-Brassica nigra, რომლის თესლები მუქი, დაბურული-წითელი ფერისაა, 

მაგრამ ჰისტოლოგიური აგებულება ერთნაირი აქვთ. 

ქიმიური შემადგენლობა: მდოგვის თესლები შეიცავს გლიკოზიდ-სინიგრინს, რომელიც 

თიოგლიკოზიდს წარმოადგენს. ფერმენტების მოქმედებით თიოგლიკოზიდში-გლიკოზიდსა 

და გოგირდის ატომს შორის კავშირი წყდება და წარმოიქმნება-გლუკოზა და 

ალლილიზოთიოციანიტი, რომელსაც სხვანაირად მდოგვის ეთერზეთს უწოდებენ. 

სამკურნალო ნედლეული: მდოგვის თესლები წარმოადგენს სამრეწველო კვებით ნედლეულს, 

მდოგვის ეთერზეთის მიღებისათვის, რომელსაც კანგაცლილი თესლების დაწნეხვით 

ღებულობენ. გამოწვლილვის შემდეგ, დარჩენილი, მიღებული მასა წარმოადგენს 

ფარმაცევტულ პროდუქტს. ამ მასას აქუცმაცებენ წმინდა ფხვნილად და იყენებენ მდოგვის 

საფენების დასამზადებლად. ფხვნილის იგივეობას ადგენენ სიმწვავის მიხედვით, თბილ 

წყალში გახსნის შემდეგ, წარმოქმნილი ორთქლი ძლიერ აღიზიანებს ლორწოვან გარსს. 

აუცილებლობის შემთხვევაში მიმართავენ თესლების მიკროდიაგნოსტირებას, რომლისთვისაც 

დამახასიათებელია ფიჭისებური უჯრედების, ლორწოს და ცხიმოვანი ზეთის არსებობა. ამ 

დროს არ უნდა აღმოჩნდეს სახამებლიანი მარცვლები. ცნობილია სხვა სახეობა მდოგვის: 

თეთრი-Semen Sinapis albae, და მინდვრის მდოგვი-Sinapis arvensis, რომლებიც შეიცავს 

თიოგლიკოზიდ-სინალბინს,  რომლებსაც ნაკლებად მწველი გემო აქვს და   საკვებად იყენებენ. 

გამოყენება: მდოგვის საფენები(პლასტირები), წარმოადგენს სტანდარტული ზომის ქაღალდის 

ნაჭრებს, რომლებზეც კაუჩუკის წებოთი დატანილია მდოგვის ფხვნილი, მდოგვის 

ეთერზეთთან ერთად. გვხვდება აგრეთვე მდოგვის 2%-ნი სპირტიანი ხსნარი, ეთერზეთით. 

ორივე პრეპარატს იყენებენ  რევმარიზმის,  სახსრების ანთების საწინააღმდეგოდ, როგორც 

ნერვული დაბალოებების გამაღიზიანებელ საშუალებას. საფენებს ასველებენ თბილ წყალში,  
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ადებენ კანის ზედაპირზე და ტოვებენ გაღიზიანებამდე (გაწითლება, ჰიპერემია, სიმწვავის 

შეგრძნება), რომელიც დაახლოებით 5-15წთ-ის შემდეგ დგება.  გამოიყენება პნევმონიის,  

გრიპის, სურდოს, თავის ტკივილის, ჰაიმორიტის, მაღალი არტერიული წნევის სამკურნალოდ. 

მას იყენებენ კოსმეტიკური მიზნებისთვისაც, განსაკუთრებით ქერტლის საწინააღმდეგოდ. 

ძალიან სასარგებლოა მდოგვის აბაზანები ხელის მტევნებისთვის, ის ხელის კანს სირბილეს და 

სინაზეს ანიჭებს. 

ხახვის ბოლქვი: Bulbus Allium cepa ოჯახი: შროშანასებრთა-Liliaceae ხახვისებრთა-

Alliaceae; 

მცენარე: მეცნიერული ლათინური სახელი წარმოშობილია ლათ. Allium-მშუშხავი, მეორე 

ვერსიით წარმოშობილია ლათ. Halare-სურნელება. არსებობს რამდენიმე ასეული სახეობა. 

მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. ფოთლები ხაზოვანია ან სარტყელისმაგვარი, 

ძირისმიერი, მილისებური, ღერო 1მ-მდე აღწევს. ყვავილები უსახური, წვრილია, განლაგდება 

გრძელ ღეროზე. ყვავილედის დიამეტრი ზოგ სახეობაში 40სმ-ს აღწევს. ყვავილობს ივნის-

აგვისტოში, ნაყოფს იძლევა აგვისტო-სექტემბერში. მცენარის ყველა ნაწილს აქვს იოლად 

ცნობადი, მკვეთრი „ხახვისებური“ სუნი. ველურად მოზარდი არ გვხვდება. სამედიცინო 

თვალსაზრისით გამოიყენება ხახვის ნედლი ბოლქვი და კალამი. 

ქიმიური შემადგენლობა: მცენარე შეიცავს 10%-მდე შაქრებს: (გლუკოზას, საქაროზას, 

ფრუქტოზას, მალტოზას), ცილოვან ნივთიერებებს, უჯრედისს, კალციუმის მარილებს, 

ფოსფორს, სხვადასხვა მიკროელემენტებს და ეთერზეთს, რომლის ძირითადი შემადგენელი 

ნაწილია-სულფიდები, მკვეთრი, განსაკუთრებული სუნით, ცხვირისა და თვალის ლორწოვანი 

გარსის გამაღიზიანებლებით. ხახვში გვხვდება ფიტონციდები, ფერმენტები, თიო-

გლიკოზიდები (მწარე გლიკოზიდები),  ფლავანოიდი-კვერცეტინი, ფიტინი, ინულინის 

პოლისაქარიდი. მთლიანად მცენარე შეიცავს შემდეგი სახის ვიტამინებს: ასკორბინის მჟავა, B1, 

B2, PP, A. 

გამოყენება: ხახვი საკვებად გამოიყენება, როგორც ნედლი ასევე თერმულად დამუშავებული. 

ხახვი უძველესი დროიდან თითქმის ყველა დაავადების წინააღმდეგ ბრძოლაში პანაცეად 

მიიჩნეოდა. ბოლქვების ფოთლები განსაკუთრებით მდიდარია ფიტონციდებით, მისი 

წყალობით ბაქტერიოციდული, ანტისეპტიკური თვისებები აქვს და ორგანიზმს დაავადებათა 

მიკრობების სეზონური შეტევებისგან იცავს. ფიტონციდები ხელს უშლის პათოლოგიური 

მიკროორგანიზმების ზრდა-განვითარებას და ამასთან დაკავშირებით, ხახვი გამოიყენება 

მწვავე რესპირატორული დაავადებების, ანგინების და ქრონიკული ტონზილიტების დროს. 

ხახვის პრეპარატები იწვევენ საჭმლის მომნელებელი ჯირკვლების სეკრეციის გაზრდას, 

აუმჯობესებენ საჭმლის მონელებას, ნაწლავის პერისტალტიკას. ამასთან დაკავშირებით 

ხახვის გამოყენება რეკომენდირებულია ქრონიკული ყაბზობის,  კუჭ-ნაწლავის ატონიის და 

ქრონიკული ჩირქოვანი წყლულების დროს. ახალი ხახვი იწვევს სპერმის გამომუშავების 

სტიმულირებას, ამაღლებს სქესობრივ პოტენციას. მშრალი ხახვის წყლიანი ხსნარები 

გამოიყენება, როგორც ანტითრომბული და ჭრილობის შესახორცებელი საშუალება. 

კოსმეტოლოგიაში-თმის ცვენის და ქერტლის საწინააღმდეგო საშუალება. 
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ფარმაცევტული მრეწველობა უშვებს ხახვის სპირტიან გამონაწვლილს-ალლილჩეპს. 

პრეპარატი გამოიყენება ნაწლავის ატონიის დროს. ახალი ხახვის და მისი პრეპარატების 

გამოყენება უკუნაჩვენებია თირკმელების, ღვიძლის და კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის მწვავე 

დაავადებების დროს. არ არის მიზანშეწონილი ახალი ხახვის დიდი რაოდენობით მიღება 

გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების დროს. 

ნიორის ბოლქვი:  Bulbus Allium Sativum ოჯახი: შროშანასებრთა -Liliaceae (Alliaceae)-

ხახვისებრთა; 

მცენარე: მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. ველურად გვხვდება შუა აზიის მთებში, 

კავკასიაში. მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაშია კულტივირებული. აქვს მუქი მწვანე ვიწრო და 

ლანცეტისებური ფოთოლი. ბოლქვი 2-50-მდე კბილისგან შედგება. კბილი დაფარულია 

თხელი აპკით, ხოლო მთლიანად ბოლქვი მბზინავი აპკით ან ქერქლით. ნიორის ზოგიერთი 

ჯიში ივითარებს 60-150სმ სიმაღლის საყვავილე ყლორტს, ყვავილში 60-450-მდე პატარა  

საჰაერო ბოლქვაკია. სამედიცინო პრაქტიკაში გამოიყენება ნიორის ნედლი ბოლქვი.  

ქიმიური შემადგენლობა: ნიორის ბოლქვი შეიცავს თიოგლიკოზიდებს და  გოგირდშემცველ 

ეთეროვან ზეთს-ალიცინს (0,2-0,3%). ფერმენტ-ალინაზის მოქმედებით, რომელიც ნივრის 

ქსოვილებშია მოთავსებული, ლებნების დაქუცმაცების დროს გამოიყოფა ალიცინი-

სპეციფიკური ფიტონციდური ნივთიერების სახით. ალიცინს ახასიათებს სპეციფიკური სუნი 

და ბაქტერიოციდული მოქმედება-1:125000-თან განზავებით იწვევს ბაქტერიების ზრდის 

შეჩრებას. გარდა ეთერზეთისა ნიორში გვხვდება ცხიმოვანი ზეთები, ფიტოსტერინები, 

ასკორბინის მჟავა და B-ჯგუფის ვიტამინები. 

გამოყენება:  ნიორის შემადგენელ ნივთიერებებს ახასიათებს: მიკრობების, სოკოს და ჭიების 

საწინააღმდეგო მოქმედება. ნივრის ნედლეულს ახასიათბს ანტივირუსული, ანტიმიკრობული 

და ანტისეპტიკური ფარმაკოლოგიური მოქმედება.  ნიორი იწვევს ზედა სასუნთქი გზების 

ლორწოვანი გარსის მატონიზირებელ მოქმედებას, ამის შედეგად ხდება  ცხვირიდან 

გამონადენის გათხელება და გამოყოფა. ნიორის პრეპარატები იწვევენ გულის მოქმედების 

სტიმულირებას და კორონალური სისხლძარღვების გაფართოვებას. ნივრის პრეპარატებს 

იყენებენ ღვიძლის, ზედა სასუნთქი გზების, ქრონიკული ბრონქიტების, პნევმონიის და 

ზოგიერთ შემთხვევაში ბრონქიალური ასთმის დროს. სასარგებლოა პროფილაქტიკური 

თვალსაზრისით გრიპის ეპიდემიის დროს, ათეროსკლეროზის, ჰიპერტონული დაავადებების 

და გულის ნევროზების დროს, გამოიყენება ქრონიკული ტროპიკული წყლულების დროს, 

რომლებიც ტრომბოფლებიტების ფონზეა წარმოქმნილი. ბავშვებში გამოიყენება ჭიების 

საწინააღმდეგოდ წყლიანი ხსნარები-ოყნების სახით. ქიმიურ-ფარმაცევტული მრეწველობა 

უშვებს პრეპარატ-ალოხოლს, რომელიც წარმოადგენს: ნივრის, ჭინჭრის, ცხოველის ნაღველის 

და აქტივირებული ნახშირის მშრალ ექსტრაქტს. ეს წამალი გამოიყენება ქრონიკული 

ჰეპატიტების, ქოლეცისტიტების და ატონური შეკრულობების დროს. პრეპარატი-ალილსატი 

(ნივრის სპირტიანი ხსნარი) გამოიყენება ჰიპერტონული დაავადებების და ათეროსკლეროზის 

სამკურნალოდ. 

ალკალოიდების შემცველი სამკურნალო მცენარეები და ნედლეული;  
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საერთო დახასიათება, კლასიფიკაცია, ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები; 

ალკალოიდებს უწოდენენ აზოტის შემცველ, ფუძე ხასიათის, ბუნებრივ, ორგანულ 

შენაერთების ჯგუფს, რომლებიც მცენარეულ ორგანიზმში წარმოიქმნებიან და მიეკუთვნებიან 

მეორადი სინთეზის პროდუქტებს. აქედან წარმოიშვა მათი სახელწოდება-ალკალოიდი-

ტუტის (ფუძის) მსგავსი. ალკალოიდების, როგორც ფარმაკოლოგიურად აქტიური 

ნივთიერებების შემცველი მცენარეები, მედიცინაში ფართო გამოყენებას პოულობენ. მათგან 

ამზადებენ სხვადასხვა მაღალეფექტურ სამკურნალო პრეპარატებს. სახ. ფარმაკოპეის X 

გამოცემა მოიცავს 738 სტატიას ალკალოიდების პრეპარატებზე. 

ალკალოიდების კლასიფიკაცია: 

1. ალკალოიდები, რომელთა მოლეკულები, ჰეტეროციკლებს არ შეიცავენ (აციკლური-

ალიფატური) 

2. პიროლიდინის და პიროლიზიდინის ალკალოიდები 

3. პიპერიდინის და პირიდინის ალკალოიდები 

4. ალკალოიდები კონდესირებული პიროლიდინის და პიპერიდინის ბირთვით. 

5. ქინოლიზიდინის ალკალოიდები 

6. ქინოლინური ალკალოიდები 

7. იზოქინოლინის ალკალოიდები 

8. ინდოლის ალკალოიდები 

9. პურინის ალკალოიდები 

10. დიტერპენული ალკალოიდები (იზოპრენის) 

11. სტეროიდული ალკალოიდები (გლიკოალკალოიდები) 

ალკალოიდების ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები; 

ნედლეულიდან გამოყოფილი ალკალოიდების უმრავლესობა, ფიზიკურად წარმოადგენს: 

მყარ, კრისტალურ ან არა აქროლად ამორფულ ნივთიერებებს. როგორც წესი ისინი უფეროა, 

მაგრამ გვხვდება შეფერილიც, მაგ. ალკალოიდი- ბერბერინი,  რომელიც ყვითელი ფერისაა. 

სუნი არ ახასიათებთ, გემო-მწარე. ალკალოიდები ოპტიკურად აქტიურები არიან. პირველად 

გამოყოფილი სუფთა ალკალოიდია მორფინი. 

მცირე რაოდენობა ალკალოიდებისა, დიტერპენული ალკალოიდები-იზოპრენის 

(ნახშირწყალბადის ბირთვით), ძირითადად არაჟანგბადოვანი შენაერთები, გვხვდება 

სითხოვანი ფორმით და ფიზიკურად წარმოადგენს აქროლად ზეთისებურ სითხეებს, 

არასასიამოვნო სუნით: ნიკოტინი, კონიინი, რომელთა გამოყოფა მცენარეული ნედლეულიდან 

წყლის ორთქლით გადადენით ხდება. ზოგიერთი კრისტალური ფორმის ჟანგბადოვანი 

ალკალოიდიც, მაგ. ეფედრინი გადაიდინება წყლის ორთქლით.  

ვინაიდან ალკალოიდები ფუძეებს წარმოადგენენ, ისინი წარმოქმნიან მარილებს მცენარეში 

არსებულ ორგანულ მჟავებთან და მცენარეში მოიპოვებიან ორგანულ მჟავათა მარილების 

სახით.  ფუძე-ალკალოიდები თავის ფუძე არეში, წყალში არ იხსნებიან ან ძნელად იხსნებიან. 

მაგრამ გვხვდება ზოგიერთი ალკალოიდი, რომელიც იხსნება წყალში: კოდეინი, კოფეინი, 
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ეფედრინი. ფუძე-ალკალოიდები ადვილად იხსნებიან: სპირტში, ეთილის ეთერში, 

ქლოროფორმში, შემჟავებულ წყალში და სხვა ორგანულ გამხსნელებში. 

ალკალოიდების როლი და ბიოგენეზი მცენარეებში; 

1.  ალკალოიდები- მცენარეების ცხოველმყოფელობის ნარჩენებია 

2.  ალკალოიდები-სამარაგო ნივთიერებებია 

3.  ალკალოიდები- დამცავი ნივთიერებებია 

4. მცენარეში მიმდინარე ბიოსინთეზის პროცესებში აქტიური და აუცილებელი 

ნივთიერებებია. 

ალკალოიდების შემცველი მცენარეების გამოკვლევისას მეცნიერები მივიდნენ დასკვნამდე, 

რომ ისინი α-ამინომჟავებიდან მიიღებიან, ზოგიერთი-ძმარმჟავასგან. ჯერ კიდევ 1905წ-ს 

მეცნიერმა-პიკტემ გამოთქვა აზრი იმის შესახებ, რომ ალკალოიდების წარმოქმნაში 

ამინომჟავები მონაწილეობენ. კლასიკური განვითრება ამ ჰიპოთეზის ეკუთვნის, ინგლისელ 

მეცნიერ-რობინსონს, რომელმაც 40წ-ზე მეტი მოანდომა მცენარეებში ალკალოიდების 

შესწავლის საქმეს. 

ალკალოიდების ლოკალიზაცია მცენარეებში; 

ალკალოიდები შეიძლება მთელ მცენარეში იყოს განლაგებული ან დაგროვდეს მცენარის 

ზოგიერთ ნაწილებში. ალკალოიდები გროვდება ქსოვილების აქტიურად მოზარდ ნაწილში, 

გამტარი კონების გარსში და ლატექსის მილში. როგორც წესი, მცენარეში გვხვდება არა ერთი 

სახის, არამედ რამდენიმე სახის ალკალოიდი. ზოგიერთში შეიძლება შეგვხვდეს 20 ან უფრო 

მეტიც. აქედან 1-3 სახის ალკალოიდს ძირითად ალკალოიდს უწოდებენ. როგორც აღვნიშნეთ,  

მცენარეებში ისინი გვხვდება ორგანულ  და მინერალურ  მჟავათა  მარილების სახით. 

ორგანული მჟავებიდან უფრო ხშირად გვხვდება: ვაშლის, ლომონის, მჟაუნ-მჟავის, ქარვის 

მჟავებთან ერთად. მინერალური მჟავებიდან ალკალოიდების შემცველ მცენარეებში გვხვდება: 

გოგირდის და ფოსფორის მჟავები. 

ალკალოიდების გამოკვლევის მეთოდები სამკურნალო მცენარეულ ნედლეულში; 

სახელმწიფო ფარმაკოპეა ითხოვს სამკურნალო მცენარეებში, ალკალოიდების იგივეობის და 

რაოდენობის დადგენას. ნედლეულის იგივეობა, როგორც წესი ისაზღვრება მაკრო და 

მიკროდიაგნოსტიკური თვისებებით, მაგრამ აუცილებლობის შემთხვევაში მიმართავენ 

ალკალოიდებზე თვისობრივი რეაქციების ჩატარებას. ალკალოიდებზე თვისობრივ და 

რაოდენობრივ განსაზღვრას ატარებენ მხოლოდ, მცენარეული ნედლეულიდან გამოსაკვლევი 

ალკალოიდის გამოწვლილვის შემდეგ შემჟავებული წყლით. ალკალოიდებზე თვისობრივი 

რეაქციების ჩასატარებლად იღებენ გამოსაკვლევი ნედლეულის ზუსტ წონას (0,5-1გრ), ამ 

ნედლეულიდან გამონაწვლილს ამატებენ მჟავას, შემდეგ ფილტრავენ და ამატებენ 

ალკალოიდების აღმოსაჩენ რეაქტივს:  სილიციუმ-ვოლფრამის  მჟავას (დრაგენდორფის 

რეაქტივი), რომლის შედეგადაც წარმოიქმნება ალკალოიდების უხსნადი ნალექი. 

დრაგენდორფის რეაქტივთან მიიღება აგურისფერი ნალექი.  ფიზიკო-ქიმიური მეთოდები: 
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(ულტრაიისფერი-სპექტროსკოპია, პოლარიმეტრია), ფართოდ გამოიყენება საბოლოო 

ეტაპებზე, ალკალოიდების გამოსაყოფად და გასაწმენდად. მცენარეულ ნედლეულში 

ალკალოიდების ჯამის დასაყოფად ფართოდ იყენებენ ქრომატოგრაფიულ მეთოდებს, 

საბოლოოდ იზოლირებული ალკალოიდების გამოსაყოფად და სიწმინდისათვის. 

აციკლური(ალიფატური, რომლის მოლეკულა ჰეტეროციკლებს არ შეიცავს- 

ალკალოიდების( ფენილალკილამინის)  ნაწარმი  ალკალოიდების შემცველი 

სამკურნალო მცენარეები და ნედლეული; 

ცხენისმუხლას  (ეფედრას)  ბალახი: Herba Ephedrae,  მცენარე: მთის, შვიტასებრი 

ეფედრა-Ephedra equisetina, საშუალო ეფედრა-Ephedra intermedia, მაღალი ეფედრა-

Ephedra procera, ჩვეულებრივი (ორსაფეხურიანი) ეფედრა-Ephedra distachya ოჯახი: 

Ephedraceae (ეფედრასებრთა) 

მცენარე: ბუჩქი, დანაწევრებული ტოტებით. ფოთლები რედუცირებულია, სათავსოებში 

მოთავსებული. ყვავილედი თავის ქალის ფორმის, წყვილი ყვავილებით. მწიფე ნაყოფები 

წარმოადგენს ხორცისებურ-ყვითელ ან წითელ კენკრას. ეფედრას სახეობები ერთმანეთისგან 

განსხვავდებიან, თუმცა მათ აერთიანებთ საერთო მახასიათებელი  რაც მათ ქსეროფიტულ 

ხასიათზე მიუთითებს. (ქსეროფიტები-არიან მცენარეები, რომლებიც დიდხანს უძლებენ 

სიმშრალეს და მაღალ ტემპერატურას, ე.ი. ეფედრას სახეობები არიან უდაბნოს ან 

ნახევრადუდაბნოს  მცენარეები) 

ქიმიური შემადგენლობა: ეფედრას ყველა სახეობა შეიცავს ალკალოიდებს: L-ეფედრინს, D-

ფსევდოეფედრინს და L-N-მეთილეფედრინს. ფსევდოეფედრინი წარმოადგენს ეფედრინის 

ოპტიკურ იზომერს. სამკურნალო ნედლეულს წარმოადგენს მთლიანად ბალახი, რომელსაც 

ადრე გაზაფხულზე აგროვებენ. ფერი გამშრალი ნედლეულის ღია - მწვანე, სუნი არ 

ფიქსირდება, გემო არ ისინჯება - „შხამიანია“. 

გამოყენება: ძირითად სამკურნალო საშუალებას წარმოადგენს პრეპარატი ეფედრინის 

ჰიდროქლორიდი (Ephedrini hydrocloridum), რომელიც ალერგიული ხასიათის (ბრონქიალური 

ასთმა, ჭინჭრის ციება, ვაზომოტორული სურდო) დაავადებების სამკურნალოდ გამოიყენება. 

როგორც ცენტრალური ნერვული სისტემის სტიმულატორი, გამოიყენება  მორფინით,  

სკოპოლამინით მოწამვლის დროს. „ბ“-სიის პრეპარატია. ცხენისმუხლას ნედლეულის 

ფარმაკოლოგიური მოქმედებაა: ადგილობრივად სისხლძარღვის  შემავიწროვებელი,  გუგის 

გამაფართოებელი. 

 

წიწაკის (კაფსიუმის) ნაყოფი: Fructus Capsici, მცენარე: ერთწლოვანი წიწაკა: Capsicum 

annuum ოჯახი: ძაღლყურძენასებრთა-Solanaceae 

მცენარე: ევროპულ ქვეყნებში წიწაკა კულტურაში შემოტანილია, „ესპანური წიწაკის“ 

სახელწოდებით, X&^-საუკუნეში. ერთწლოვანი, ბალახოვანი მცენარეა, მწვანე ღეროთი, 60სმ 

სიმაღლის. მის სამშობლოში (ესპანეთი, გვატემალა) ბუჩქია. ფოთლები მორიგეობითი, ზემოთ 

დაწყვილებული, კვერცხისებური, ელიფსური ფორმის. ყვავილები მარტოული, ყვავილედის 

ჯამი-ზარისებური, თეთრი, მოყვითალო ან იასამნისფერი. ნაყოფი-ნაკლებწვნიანი, 
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მრავალთესლოვანი ცრუ კენკრა. ყვავილობს ივნისიდან, ნაყოფს იძლევა დეკემბრამდე. 

არსებობს წიწაკის სხვადასხვა სახეობები, რომლებიც ერთმანეთისგან ფორმებით და ფერით 

განსხვავდებიან. გვხვდება ისეთი სახეობაც, რომელიც არ ან მცირე რაოდენობით შეიცავს 

კაფსიცინს - „ტკბილი წიწაკა“, თუმცა სამედიცინო დანიშნულებით მხოლოდ „ყველაზე მწარე“, 

სახეობის წიწაკა-კაფსიუმი გამოიყენება. ახლოს მდგომი სახეობა კაფსიუმთან არის გრძელი 

წიწაკა-Capsicum longum, რომელიც მხოლოდ კულტურაში გვხვდება. 

ქიმიური შემადგენლობა: გამღიზიანებელი და მწველი გემო განპირობებულია ალკალოიდით-

კაპსაიცინით, დიდი რაოდენობით (2%-მდე) არის კაპსაიცინი თესლებში, რომელიც 

ლოკალიზებულია სეკრეტორულ უჯრედებში, კუტიკულის ქვეშ. სუფთა სახით გამოყოფილი 

ალკალოიდი-კაპსაიცინი, წარმოადგენს უფერო კრისტალებს, მწარე,მწველი გემოთი, რომელიც 

1:10მლნ - განზავებითაც შეიგრძნობა. გარდა ალკალოიდებისა წიწაკაში გვხვდება 

ეთერზეთები, ცხიმოვანი ზეთები, დიდი რაოდენობა ასკორბინის მჟავა და კაროტინოიდები. 

სამკურნალო ნედლეული: მწიფე ნაყოფები, გამშრალი მზეზე ან საშრობებში, ფერით: მუქი-

წითლი ან მოყვითალო-წითელი, კონუსისებური, ბრწყინავი ზედაპირით. თესლები: გლუვი, 

თირკმლის ფორმის, ყვითელი ფერის. წიწაკის მტვერი იწვევს ძლიერ გამღიზიანებელ 

მოქმედებას ლორწოვანი გარსის, ამიტომ ყველა ოპერაციები: შრობა, დახარისხება, 

დაფასოვება, დაწვრილმანება და გაცრა, უნდა წარმოებდეს განსაკუთრებული სიფრთხილით: 

რესპირატორების და დამცავი სათვალეების აღჭურვით. 

გამოყენება: ნაყენი გამოიყენება, როგორც მადისმომგვრელი და საჭმლის მონელების 

გასაუმჯობესებელი საშუალება. ადგილობრივ გამღიზიანებელ და ტკივილგამაყუჩებელ 

საშუალებად ფართოდ გამოიყენება წიწაკის ლინიმენტი და საფენები(პლასტირები), 

რომლებიც მიოზიტების, რევმატიზმის, პოლიართრიტის, პოდაგრის სამკურნალოდ 

გამოიყენება. მწარე წიწაკა მკურნალობს შინაგან ანთებით პროცესებს და ანადგურებს 

ავთვისებიან უჯრედებს. მწარე წიწაკის მიღება არ შეიძლება, როცა ადამიანს აწუხებს: 

სტენოკარდია, არითმია, ჰიპერტონია, აქვს დაავადებული ღვიძლი და თირკმელები, აქვს 

კუჭის წყლული, გასტრიტი, ნაწლავების ტრაქტის პრობლემები. 

კოლხიცინის  ნაწარმი  ალკალოიდები  და მათი  შემცველი სამკურნალო მცენარეები 

და ნედლეული; 

კოლხიცინის ჯგუფის ალკალოიდები დამახასითებელია Colchicum-ის და Merendera-ს 

სახეობებისთვის. კოლხიცინს არ შეიძლება უწოდოთ ტიპიური ალკალოიდი, ვინაიდან ის 

წარმოადგენს ნეიტრალურ შენაერთს. ამ ალკალოიდების მოლეკულა შედგება 3 

კონდესირებული რგოლისგან, რომელთაგანაც ერთი (რგოლი C) წარმოადგენს ტროპოლონს: 
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რგოლი B წარმოადგენს ჰიდრირებულ ტროპოლონს, რომლისთვისაც დამახასიათებელია 

მკვეთრად გამოხატული „არომატული“ ხასიათი და ადვილად ჩანაცვლების რეაქციაში 

მონაწილეობის მიღება. ამასთან ერთად ის თვითონ მიდრეკილია ადვილად გარდაიქმნას 

ბენზოლის შენაერთად. 

უცუნას (კოლხური) ნედლი ტუბერბოლქვი; მცენარე: ბრწყინვალე(ზღაპრული) უცუნა 

(კოლხური)-Colchicum speciosum Stev. ოჯახი: შროშანასებრთა-Liliaceae; 

მცენარე: უცუნა ლამაზად მოყვავილე, ტუბერბოლქვიანი, თავისებური განვითარების ციკლით, 

მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. ყვავილობს აგვისტო-სექტემბერში, რომლის დროსაც 

მცენარეს ღერო და ფოთლები არა აქვს. ნაყოფის მომცემი ნასკვი იზამთრებს და იზრდება მიწის 

ქვეშ. გაზაფხულზე შემდეგ წელს, კოლოფა ნაყოფი ფოთლებთან ერთად  მიწის ზედაპირზე 

ამოდის. თესლები მწიფდება ივნისში, რის შემდეგაც უცუნას მიწისზედა ნაწილები ხმება და 

მცენარე ყვავილობამდე იმყოფება მოსვენებულ მდგომარეობაში. ამავე დროს წარმოიქმნება და 

ვითარდება, ერთი ან ორი ახალგაზრდა შვილობილი ტუბერბოლქვი, ხოლო ძველი დედა 

ტუბერბოლქვი  თანდათან კვდება. 

მოკლე ღეროზე 3-4 შიშველი, ხორცოვანი, მბრწყინავი, წაგრძელებული-ლანცეტა ფოთლები 

სიგრძით 25-40 სმ, სიგანით კი 2-4 სმ., ერთი ტუბერბოლქვიდან 1-3, მოვარდისფრო ყვავილი 

ამოდის. ყვავილსაფარის მილი სამწიბოიანია, 20-25 სმ სიგრძის, რომელიც მიწის პირიდან 8-

10სმ-ით ამოდის მაღლა. ყვავილსაფარის გვირგვინის ფურცლისებრი ნაწილები 

ბლაგველიფსურია, შიგნითა მხარეს ბუსუსებით. ბუტკო სამნასკვიანია, რომელიც 

ყვავილსაფარის მილის მიწისქვეშა ნაწილშია ჩამალული. წაგრძელებულ-კვერცხისებრი 

წვეტით დაბოლოებული სამად გამოყოფილი ნაყოფი კოლოფაა. თესლი მუქი-მოყავისფროა, 

თითქმის მრგვალი, ხორცოვანი თანათესლით. 

გვხვდება წაბლნარ, წიფლნარ და წიფლნარ-რცხილნარ ტყეებსა და ალპურ საძოვრებზეც. 

ხშირად სუბალპურ ტყეებში. სინათლის მომთხოვნია და ტენით უზრუნველყოფილი, მაგრამ 

დრენირებულ ნიადაგებზე იზრდება. ვერ უძლებს მდგარი წყლით დაჭაობებას. სხვადასხვა 

სახეობები, უმნიშვნელო რაოდენობით გვხვდება უკრაინაში, ლიტვაში და ლატვიაში. 
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ქიმიური შემადგენლობა: მთლიანად მცენარე შეიცავს ალკალოიდებს, რომელთა შორის 

მთავარია: კოლხიცინი და კოლხამინი (დემელკოლცინი). ალკალოიდების გარდა ტუბერ-

ბოლქვში აღმოჩენილია ფლავონი (აპიგენინი), არომატული რიგის მჟავები, ფიტოსტერინები, 

შაქარი. კოლხიცინის შემცველობა მცენარის  სხვადასხვა ნაწილებში სხვადასხვანაირია: 

ბოლქვში 0,25%, ყვავილებში 0,8%-მდე, ყველაზე დიდი შემცველობაა თესლებში 1,2%-მდე. 

სამკურნალო ნედლეული: ახალი, ნედლი ტუბერბოლქვი, რომელსაც ყვავილობის დროს 

აგროვებენ აგვისტოს ბოლოდან ოქტომბრის შუა რიცხვებამდე; ასუფთავებენ მიწისგან, 

ფოთლების სათავსოების ნარჩენებისგან, ყვავილოვანი კოკრებისგან. ტუბერბოლქვები 

მსხვილია,  წაგრძელებული და ცალ მხარეს ამობურცულია. მის მოპირისპირე მხარეს კი 

შებრტყელებულია, სიგრძით 7, სიგანით კი 3 სმ-ია. დაფარულია  მუქმოყავისფრო ვაგინებით,  

რომელნიც წვერისაკენ მილადაა წაგრძელებული. განაკვეთზე მეტ-ნაკლებად არათანაბარი 

თირკმლისებური ფორმის, თეთრი, მქრქლი-ყვითელი წერტილებით დაფარული. სუნი სუსტი, 

არასასიამოვნო; გემო არ ისინჯება, ვინაიდან მცენარე შხამიანია.  

გამოყენება: კოლხიცინი და კოლხამინი ამჟღავნებს სიმსივნის საწინააღმდეგო მოქმედებას, 

კოლხამინი ნაკლებად ტოქსიკურია, ამიტომ უფრო ეფექტურია მისი სამკურნალო 

მიზნისთვის გამოყენება. კოლხამინი გამოიყენება 0,5%-ნი მალამოს (ომაინის მალამო) სახით, 

კანის კიბოს,  ქრონიკული ლეიკოზის, რევმატიული დაავადების და ნიკრისის ქარის დროს. 

კოლხიცინი და კოლხამინი მიეკუთვნებიან ე.წ. ჭეშმარიტ კარიოპლასტიკურ შხამებს, 

უმნიშვნელო დოზებშიც კი. კოლხამინი 5-15 ჯერ ნაკლებად ტოქსიკურია ვიდრე კოლხიცინი, 

რომელიც სხვადასხვა სახელწოდებებით (ომაინი, დემეკოლცინი, კოლცემიდი და სხვა.) 

საინექციო ხსნარის და ტაბლეტების სახით, უფრო ფართოდ და ეფექტურად გამოიყენება 

სისხლის ზოგიერთი დაავადების და ავთვისებიანი წარმონაქმნების (საყლაპავის და კუჭის 

კიბოს) სამკურნალოდ. კოლხიცინი ფართოდ გამოიყენება გენეტიკასა და სელექციაში, 

მცენარეების პოლიპლოიდური ფორმების მისაღებად, მისი იმ თვისების გამო, რომ მათ 

ახასიათებთ ზეგავლენა მოახდინონ ქრომოსომების აპარატის ბირთვის უჯრედების მზარდ 

თესლებზე. უცუნას ნედლეულის პრეპარატები გამოიყენება პერიოდული დაავადებების 

სამკურნალოდ.   

პიროლიდინისა და პიროლიზიდინის ნაწარმი  ალკალოიდების შემცველი 

სამკურნალო მცენარეები და ნედლეული; 

ხარისშუბლას ბალახი და ფესურა: Rizoma et herba Senecionis platyphylloides მცენარე: 

ბრტყელფოთლიანი ხარისშუბლა-Senecio platyphylloides, რომბისებრფოთოლა 

(ფართოფოთლიანი) ხარისშუბლა-Senecio rhombifolius, ოჯახი: რთულყვავილოვნები-

Compositae (Asteraceae) 

მცენარე: მაღალი, ბალახოვანი მცენარეა, 150სმ-მდე სიმაღლის, მსხვილი, ჰორიზონტალური 

ფესურათი და ფესვებით. ფოთლები ბრტყელი, დაკბილილი, ღეროს შუაში ფოთლები 

ჩვეულებრივად თავმოყრილია მსხვილ ყურებად, ზედა-ლანცეტისებური, ყველა ფოთოლი 

შიშველი. ყვავილედი კალათა, მოყვითალო, თეთრი. ბრტყელფოთლიანი ხარისშუბლა 

ფართოდ არის გავრცელებული კავკასიაში: ზეკარის და გოდერძის უღელტეხილზე, ბახმაროს 

მთაზე. 
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ქიმიური შემადგენლობა: მთლიანი მცენარე-ბრტყელფოთოლა ხარისშუბლა შეიცავს 

ალკალოიდებს: პლატიფილინს და სენეციფილინს, რომელთა შემცველობა მცენარის 

გავრცელების სხვადასხვა ადგილებში სხვადასხვანაირია. ფესვებში და მცენარეში 

ალკალოიდების შემცველობა პროცენტულად სხვადასხვაა.  

სამკურნალო ნედლეული: ფესვურა - ფესვებით, დანაწევრებული ან მთლიანი. ნედლეულის 

ფერი გარედან ნაცრისფერი-დაბურული, გადანატეხზე-მოყვითალო, სიღრმეში-მუქი ფერის. 

სუნი - სუსტი, გემო-მსუბუქად მწარე. პლატიფილინის შემცველობა, არა ნაკლებ-0,4%-ისა. 

ბალახს აგროვებენ ფესვებთან ერთად, ნედლეულს წარმოადგენს: ღეროები, ფოთლები და 

ყვავილები. პლატიფილინის შემცველობა არა ნაკლებ-0,2%-ისა. 

გამოყენება: ალკალოიდი პლატიფილინი გვხვდება ჰიდროტარტრატის სახით-Platyphyllini 

hydrotartras (ამპულებში, ტაბლეტებში), „A”-სიის პრეპარატია, რომელსაც აწარმოებენ 

ბრტყელფოთოლა ხარისშუბლას ნედლეულიდან. პლატიფილინს ახასიათებს ქოლინოლიზური 

და სპაზმოლიზური მოქმედება; ხსნის სპაზმს და ტონუსს: ბრონქების, ნაღვლის ბუშტის, 

ნაწლავების, შარდის ბუშტის მუსკულატურის, აფართოვებს გუგებს, ხსნის სისხლძარღვების 

სპაზმს. ამიტომ ეს პრეპარატი გამოიყენება კუჭ-ნაწლავის სპაზმის, სპასტური კოლიტის, 

ქრონიკული წყლულის, თირკმელის კოლიკის, ქოლეცისტიტის, ბრონქიალური ასთმის, 

სტენოკარდიის, თავის ტვინისა და პერიფერიული სისხლისმიმოქცევის სპაზმური ხასიათის 

დარღვევის დროს. პლატიფილინი ნაკლებად ტოქსიკურია ატროპინთან შედარებით, ამიტომ ის   

აგრეთვე გამოიყენება თვალის გუგების გასაფართოვებლად. იშვიათად აღინიშნება პირში 

სიმშრალე და გულისცემა. სენეციფილინი- წარმოადგენს ძვირფას შუალედურ პროდუქტს, 

კურარეს მსგავსი პრეპარატის-დიპლაცინის სინთეზისთვის. 

რომბისებრფოთოლა ხარისშუბლას ბალახის ფოთლები ფორმით განსხვავდება 

ბრტყელფოთლიანი ხარისშუბლასგან, ქიმიური შემადგენლობით რომბისებური ხარისშუბლა 

შეიცავს ალკალოიდებს: სარაცინს და სენეციფილინს. გამოყენება, იგივეა რაც პლატიფილინის 

ჯგუფის ალკალოიდის, მხოლოდ სპაზმოლიტური მოქმედება უკეთესად აქვს გამოხატული. 

პიროლიდინისა და პიპერიდინის კონდენსირებულბირთვებიანი ალკალოიდების 

შემცველი სამკურნალო მცენარეები და ნედლეული 

შმაგას -  ფოთოლი, ბალახი და ფესვი: Folium, Herba et Radix Belladonnae  მცენარე: 

ჩვეულებრივი შმაგა -Atropa  belladonna, კავკასიური შმაგა-Atropa caucasica ოჯახი: 

ძაღლყურძენასებრთა- Solanaceae  

მცენარე:  მრავალწლოვანი, ბალახოვანი მცენარეა, ბევრი მთავარი ფესურათი და მსხვილი 

დატოტვილი ფესვებით. ღეროები: მსხვილი, წვნიანი, სიმაღლით 2მ-მდე, მწვანე- 

იასამნისფერით. ქვედა ფოთლები: მსხვილი, მორიგეობითი, ელიფსური, სიგრძით-20სმ, 

წვრილი ფოთლები-კვერცხისებური. ყვავილები: მარტოული, ჯამი 5-კბილიანი, ზარისებური, 

ფუძესთან მუქი-ყვითელი, ზემოთ მუქი-იასამნისფერი. ნაყოფი შავი-მელნისფერი, ბრწყინავი, 

წვნიანი, მრავალთესლიანი კენკრა-ალუბლის ზომით, მუქი-იასამნისფერი წვენით. კენკრა 

შხამიანია. თესლები თირკმლის ფორმის, 1,5-2მმ. ყვავილობს ივნისიდან-აგვისტომდე. 
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ქიმიური შემადგენლობა: მცენარის  ყველა ორგანო  შეიცავს ალკალოიდებს: ძირითადად-

ჰიოსციამინს, ატროპინს, გვხვდება სკოპოლამინი. 

სამკურნალო ნედლეული: პირველად აგროვებენ ფოთლებს, ყვავილობის დროს, შემდეგ 

თესლებს. ფოთლებს და ბალახს წინასწარ ჭრიან წვრილ ნაჭრებად, სწრაფად უნდა გაშრეს 40-

45°C-ზე. ნედლეულმა უნდა შეინარჩუნოს მუქი-მწვანე ფერი. ფესვების ნაჭრები გარედან მუქი-

ნაცრისფერი, შიგნიდან გადანაჭერზე-ყვითელი. მთლიანად ნედლეულს აქვს სპეციფიკური-

„თამბაქოს“ სუნი. გემოს არ სინჯავენ - „შხამიანია“. შმაგას ფოთლის მეზოფილში 

მიკროდიაგნოსტიკური გამოკვლევის დროს დამახასიათებელია კალციუმის ოქსალატის 

წვრილი კრისტალური ქვიშა, რომლითაც სავსეა სპეციალური ოვალური უჯრედები-ტომრები 

(ტოპრაკები) და რომლებიც თანაბრად არის გაბნეული ფოთლის რბილობში, მეზოფილში. 

გამოყენება:  შმაგას ნედლეულს აქვს ქოლინოლიზური ფარმაკოლოგიური მოქმედება. შმაგას 

ფოთლებიდან და ბალახებიდან ამზადებენ სქელ და მშრალ ექსტრაქტებს, რომლებიც შედიან 

ბევრი სამკურნალო პრეპარატების შემადგენლობაში და გამოიყენება კუჭ-ნაწლავის 

წყლულოვანი დაავადების და ბრონქიალური ასთმის სამკურნალოდ.  ფოთლების ფხვნილი, 

ძირითდი კომპონენტია პრეპარატ-„ასთმატოლის“. ფესვებს იყენებენ პარკინსონის 

სამკურნალოდ, ნაყენების ან ტაბლეტების-„კარბელის“ სახით.  „ბ“-ჯგუფის პრეპარატია. 

ლემას ფოთოლი: Folium Stramonii მცენარე: ჩვეულებრივი ლემა: Datura Stramonium 

ოჯახი: ძაღლყურძენასებრთა-Solanaceae. 

მცენარე: ერთწლოვანი, არასასიამოვნო სუნის მქონე მცენარეა, 1მ-მდე სიმაღლის. ფოთლები 

მორიგეობითი, კვერცხისებური, წამახვილებული, არათანაბრად დაკბილული, თითქმის 

შიშველი. ზედა მხარე მუქი მწვანე, ქვედა ღია-მწვანე ფერის. ყვავილედი თავისებური, 

მსხვილი, მარტოული. ყვავილედის ჯამი ორჯერ მოკლეა ყვავილის სიგრძეზე, მუქი ფერის, 

დაკბილული. ყვავილები თეთრი, მილისებური, ძაბრისებური. ნაყოფი კვერცხისებური 

კოლოფი, რომელიც დაფარულია მსხვილი, მაგარი ეკლებით, იყოფა 4-ჯერადად. ასეთი ნაყოფი 

დამახასიათებელია ლემას ყველა სექციისთვის. თესლები მსხვილი, შავი, მრგვალი-

თირკმლისებური, ლორწოვანი. ყვავილობს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. 

ქიმიური შემადგენლობა: მთლიანი მცენარე შეიცავს ალკალოიდებს, მათ შორის მთავარია: 

ჰიოსციამინი და სკოპოლამინი. 

სამკურნალო ნედლეული: ფოთლები და თესლები, რომლებიც სწრაფად შრობას 

ექვემდებარება. იგივეობა ნედლეულის დგინდება მიკროდიაგნოსტიკურად, რომლის დროსაც 

ფოთლის მეზოფილში აღინიშნება კარგად ფორმირებული, მრავალრიცხოვანი კალციუმის 

ოქსალატის მრავალრიცხოვანი დრუზები. ჩანს აგრეთვე მარტივი, მრავალუჯრედიანი ბეწვები, 

უხეში წვეროვანი ან ჯირკვლოვანი მრავალუჯრედიანი თავით და ერთუჯრედიანი ფეხით. 

გამოყენება: ლემას ფოთლები წარმოადგენს პრეპარატ-„ასთმატოლის“(Astmatolum) და აერონის 

შემადგენელ კომპონენტს, რომლის შემადგენელია აგრეთვე შმაგას ფოთლები და ნატრიუმის 

ნიტრატი, რომლსაც ახასიათებს თვალის გუგის გამაფართოებელი და სეკრეციის 

გამაძლიერებელი ფარმაკოლოგიური მოქმედებაა. ლემას ნედლეული გამოიყენება 

პარკინსონიზმის სამკურნალოდ. 
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ლენცოფას   ფოთოლი: Folium Hyoscyami  მცენარე: შავი ლენცოფა-Hyoscyamus niger  

ოჯახი: ძაღლყურძენასებრთა-Solanaceae 

მცენარე: ორწლოვანი, ბალახოვანი მცენარეა, წებოვანი არასასიამოვნო სუნით. დატოტვილი 

ღერო 20-80სმ სიმაღლის. ფოთლები მსხვილი, წაგრძელებული-კვერცხისებური, 

მსხვილადდაჭრილი, ყვავილობის დროს კვდებიან. ყვავილები მჯდომარე, ღეროს კენწეროში 

თავმოყრილი, ჯამი მილისებური-ზარისებური, ხუთკბილიანი, ნაყოფებთან დოქის ფორმაში 

გარდამავალი, ფუძესთან ჭუჭყიანი-ყვითელი. ყვავილების ფურცლები მუქი-იასამნისფერი, 

ამავე ფერის ლაქებით. ნაყოფები ორბუდიანი კოლოფი, თესლები მუქი, შავი, მრგვალი, 

ნერწყვისებური სითხით დაფარული. ყვავილობს ივნის-ივლისში. 

ქიმიური შემადგენლობა: მთლიანი მცენარე შეიცავს ალკალოიდებს, მათ შორის მთავარია: 

ჰიოსციამინი და სკოპოლამინი, „შხამიანია“. განსაკუთრებით ზარალდებიან ბავშვები თამაშის 

დროს, რომლებსაც ლენცოფას თესლები ეშლებათ ყაყაჩოს თესლებში, ხოლო ხორცისებური 

ღეროსთანა ფესვი, გაზაფხულზე ბაღებში და ბოსტნებში  სხვადასხვა ბოსტნეულის 

მცენარეების ფესვებში. 

სამკურნალო ნედლეული: ღეროს და ფესვებთან ახლოს მდებარე ფოთლები. ფერი 

ნაცრისფერი-მწვანე, მთავარი ძარღვები-მოთეთრო, ფუძესთნ ძლიერ ფართოვდენიან, სუნი 

არასასიამოვნო, გემო არ ისინჯება. კულტივირებული ლენცოფა შეიძლება დამზადდეს 

ნედლეულის სახით, ყვავილობის დროს. მიკროდიაგნოსტიკური თვალსაზრისით 

აღსანიშნავია მრავალრიცხოვანი ბეწვები: მრავალუჯრედიანი, მარტივი, მრავალუჯრედიანი 

ჯირკვლოვანი თავით. ფოთლის მეზოფილში  აგრეთვე დამახასიათებელია პრიზმის და კუბის 

ფორმის კალციუმის ოქსალატის კრისტალები. ახალგაზრდა ფოთლებში, მსხვილი ძარღვების 

ირგვლივ აღსანიშნავია სფეროკრისტალებით (კრისტალური ქვიშა) სავსე ოვალური უჯრედები, 

ბრწყინავი წარმონაქმნებით. 

გამოყენება: პოპულარულია ლენცოფას ზეთი. გამოიყენება, როგორც შესაზელი საშუალება 

გაუტკივარებისთვის და სპაზმების მოსახსნელად. ფოთლები შედის აგრეთვე პრეპარატ 

„ასთმატოლის“ და აერონის შემადგენლობაში. 

კოკას ფოთოლი: Folium Coca მცენარე: კოკაინის ბუჩქი, ერითროქსილონ-კოკა 

Erythroxylon Coca, ოჯახი: ერითროქსილონისებრნი-Erythroxylaceae 

მცენარე: დატოტვილი ბუჩქია, სიმაღლით-2მ-მდე, მორიგეობითი, ლანცეტისებური, 

კიდემთლიანი, ფოთლებით, სიგრძით 4-9სმ. ყვავილები წვრილი, მოყვითალო-მომწვანო-

მოთეთრო, ორგანყოფილებიანი. ნაყოფი-მკვეთრი წითელი ფერის,  ერთთესლიანი კურკა. 

კოკაინის სამშობლოა ბოლოვიის და პერუს მთიანი ტროპიკული ტყეები, სადაც ველურად 

მოზარდი კოკაინის ბუჩქი დიდი ხანია აღარ გვხვდება. კულტივირებულია სამხრეთ ამერიკის, 

აფრიკის, აზიის, შრი-ლანკის და ინდოეთის ტროპიკებში. 

ქიმიური შემადგენლობა: მთლიანი მცენარე შეიცავს ალკალოიდებს, მაქსიმალური რაოდენობა 

1,5%-მდე გროვდება ფოთლებში. ძირითადი ალკალოიდია-კოკაინი, რომელიც წარმოადგენს-

მეთილბენზოილეკგონინს. 70-80% ალკალოიდებისა კოკაინზე მოდის. დანარჩენი რაოდენობა: 
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ცინნამილკოკაინი, ტრუქსილინი, ბენზოილეკგონინი, მეთილეკგონინი, გიგრინი, 

კუსკგიგრინი და სხვა.  

სამკურნალო ნედლეული:  ფოთლები, რომელთა დიაგნოსტირება შესაძლებელია, ფოთლის 

უკანა მხარეს თაღოვანი, ცრუ ჯირკვლებით, რომლებიც წარმოიქმნება ფოთლის პარენქიმის 

გასქელებით. ფოთლები თხელი, ორივე მხრიდან გლუვი, ქვედა მხარე ფერით გაცილებით 

ღიაა, ზედა მხარეზე. სუნი სუსტი, არომატული. გემო დაღეჭვით-სუსტი მწველი, რომელიც 

რამდენიმე ხანში იწვევს ტუჩების და ენის დაბუჟებას. ერთი ბუჩქიდან წლის მანძილზე 5კგ-მდე 

მშრალი ფოთლის მიღება შეიძლება. 

გამოყენება: ინდოელები უძველესი დროიდან, ტრადიციულად იყენებდნენ აღნიშნულ 

ფოთლებს-მოთუთქულ ნაცართან ერთად ღეჭავდნენ ან წუწნიდნენ. გამოყენების მიზეზი იყო 

მისი მასტიმულირებელი და მადის დამთრგუნავი თვისებები, ენერგიის მომატება და კარგ 

ხასიათზე დადგომა. მიზანი-გამძლეობის მომატება, რომელიც საჭირო იყო ზღის დონიდან 

დიდ სიმაღლეზე არსებობისთვის და გადარჩენისთვის. ევროპელებმა, მოგზაურობის დროს 

გაიგეს კოკას ფოთლების ეს არაჩვეულებრივი თვისება და ჩაიტანეს ევროპაში, სადაც 1859წ-ს 

ველერას ლაბარატორიაში მიღებული იქნა კოკაინი სუფთა სახით. 

კოკას ფოთლები წარმოადგენს კოკაინის მიღების წყაროს, რომელიც ჰიდროქლორიდის სახით 

იწარმოება. (Cocaini hydrochloridum), რომელიც გამოიყენება როგორც ადგილობრივი 

საანესთეზიო საშუალება-ლორწოვანი გარსის: თვალის, ცხვირის, ყელის, შარდის ბუშტის,  და 

სტომატოლოგიური ოპერაციების დროს. „A”-სიის პრეპარატია. მისი ძლიერი ტოქსიკურობის  

გამო კოკაინი ძალიან საშიშია იმ პირებისთვის, რომლებიც ძალიან სწრაფად მზარდი 

დოზებით ღებულობენ ამ პრეპარატს და ხდებიან დამოკიდებულები მასზე, ე.ი. აღენიშნებათ 

მიჩვევა-კოკაინიზმი.            

ქინოლიზიდინის ნაწარმი  ალკალოიდების შემცველი სამკურნალო მცენარეები და 

ნედლეული 

თერმოფსის  ბალახი,  თესლები: Herba Thermopsidis,  Semen  Thermopsidis მცენარე: 

ლანცეტისებური თერმოფსისი-Thermopsis lanceolata.  ოჯახი: პარკოსნები-

Fabaceae(Leguminosae) 

მცენარე: მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარე 40სმ-სიმაღლის. ნაკლებად დატოტვილი 

ღერო. ფოთლები მორიგეობითი, ლანცეტისებური-წაგრძელებული, კიდემთლიანი, ზემოთ 

შიშველი, კიდეები დახრილი. ყვავილედი მხოლოდ ზემოთ არის მოთავსებული, ფორმით-

ფუნჯი, სიგრძით-15სმ-ის, შეიცავს 2-6 ცალ ყვავილის ფურცლებს. თესლები-

თირკმლისებური, ბრწყინავი, თითქმის შავი. ყვავილობს ივნის-ივლისში. 

ქიმიური შემადგენლობა: ბალახი შეიცავს 2,5%-მდე ალკალოიდებს: თერმოფსინს, 

ჰომოთერმოფსინს, მეთილციტიზინს, პახიკარპინს, ანაგირინს. თერმოფსინი და ანაგირინი 

იზომერები არიან. თესლებში გვხვდება ალკალოიდი-ციტიზინი. 

სამკურნალო ნედლეული: ბალახს აგროვებენ მხოლოდ ყვავილობის დროს. ნედლეულის 

ხარისხს საზღვრავენ ალკალოიდების შემცველობის მიხედვით, რომელიც სრულად გამშრალ 
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ნედლეულში უნდა იყოს არანაკლებ 1%-სა. აუცილებლობის შემთხვევაში მიმართავენ 

დიაგნოსტირებას: დამახასიათებელია სხვადასხვა სახეობის ბეწვები და მრავალრიცხოვანი 

სფეროკრისტალები. ნედლეულის ცალკე სახეობას წარმოადგენს თერმოფსის თესლები, 

რომლებსაც სექტემბრის დასაწყისში აგროვებენ, როგორც ლობიოს მარცვლებს, პარკიდან 

გადმოყრით. 

გამოყენება:  თერმოფსის ბალახი წარმოადგენს სამამულო ანალოგს-უცხოური მცენარეების: 

იპეკაკუანას და სენეგას ფესვების, რომლებიც ამოსახველებელი და სასაქმებელი 

(ამოსაღებინებელი)  საშუალებაა.  გამოიყენება განზავებული, წყლიანი  ნაყენის სახით, 1:400 

ფარდობით, იმიტომ რომ მცენარე „შხამიანია“. თერმოფსისი აძლიერებს კუჭის სეკრეტორულ 

აქტიურობას, ამიტომ მისი გამოყენება არ შეიძლება კუჭის წყლულით დაავადების დროს. 

თესლებიდან ღებულობენ ალკალოიდ-ციტიზინს, რომლისგანაც ამზადენენ პრეპარატ-

ციტიტონს (0,15% ხსნარს), რომელიც გამოიყენება სუნთქვის ცენტრის რეფლექსის აღსადგენად 

და სისხლის წნევის მოსამატებლად - ქირურგიული ოპერაციების, ტრავმული შოკის, 

ახალშობილების ასფიქსიის დროს, სუნთქვის შეჩერების და წნევის ვარდნის  შემთვევაში. 

პრეპარატი ტაბექსი დამზადებულია თერმოფსისის ნედლეულზე, რომელიც საუკეთესო 

ამოსახველებელი საშუალებაა. 

ყვითელი დუმფარას ფესურა;  Rhizoma Nupharis lutei;  მცენარე: ყვითელი დუმფარა-

Nuphar luteum; ოჯახი: დუმფარასებრთა-Nymphaeceae; 

მცენარე: მრავალწლოვანი წყლის მცენარეა, გრძელი 2მ-მდე სიგრძის, მსხვილი, ხორცისებური, 

ჰორიზონტალური ფესურათი და მრავალრიცხოვანი ფესვებით. ფოთლები მსხვილია, 

წყლისქვეშა, ნახევრადგამჭირვალე, წყლის ზედაპირზე მოტივტივე, გულისებური ან მოგრძო 

გულისებური, მუქი მწვანე ფერის, კიდემთლიანი. ყვავილები მსხვილი, ყვითელი ფერის, 4-5სმ 

დიამეტრის, სურნელოვანი. ნაყოფი წვნიანი, თესლები ჰაერითსავსე ტომრებით, რომლის 

მეშვეობითაც წყლის ზედაპირზე ადვილად იბნევა გრძელ მანძილზე. ყვავილობს მთელი 

ზაფხულის განმავლობაში. 

ქიმიური შემადგენლობა: ყვითელი დუმფარას ნედლეული, ფესურა შეიცავს ქინოლიზიდინის  

ჯგუფის ალკალოიდებს, რომელიც ციკლურად დაკავშირებულია ფურანის რგოლთან. ისინი 

ცნობილია ნუფარიდინების სახელწოდებით. დიდი ნაწილი ნუფარიდინების წარმოადგენს 

თიობინუფარიდინებს, რომელთა შორის მთავარია ნუფლეინი.  

სამკურნალო მცენარე: ფესურა, რომელიც დაჭრილია სარტყლისებურად ან დისკოსებურად 

წვრილ ნაჭრებად, 1სმ-მდე სისქით. ზედაპირზე  მოჩანს მოცლილი ფოთლების და ფესვების 

ნარჩენები. ფერი გარედან მუქი-ნაცრისფერია, ხოლო განაკვეთზე ანუ შიდა მხრიდან 

ნაღებისფერი ან მოყვითალო. სუნი ტკბილი, გემო მწარე. ნედლეულის ხარისხი განისაზღვრება 

ნუფლეინის რაოდენობრივი შემცველობით, რომელიც უნდა იყოს არა ნაკლებ 0,2%-სა. 

მიკროსკოპულად დამახასიათებელია სრული არარსებობა მექანიკური ელემენტების,  

გამერქნებულია, გახევებულია მხოლოდ ძარღვები და ეპიდერმისი.  

გამოყენება: ყვითელი დუმფარას ნედლეულს ახასიათებს კონტრაცეფციული 

ფარმაკოლოგიური მოქმედება. მისგან ღებულობენ ჯამურ პრეპარატს: ლუტენერინი, რომელიც 
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წარმოადგენს ალაკალოდების ჰიდროქლორიდების ნარევს და რომელიც გამოიყენება მწვავე 

და  ქრონიკული ტრიქომონადების დაავადებების სამკურნალოდ და იმპოტენციის დროს.  

ქინოლინის ნაწარმი ალკალოიდების შემცველი სამკურნალო მცენარეები და 

ნედლეული 

ქინაქინის  ხის  ქერქი:  Cortex  Chinae,  Cortex  Cinchonae  მცენარე:  წითელწვენიანი  ქინა 

-  Cinchona  succirubra,  სააფთიაქო ქინა-Cinchona  officinalis  ოჯახი: ენდროსებრნი-

Rubiaceae  

მცენარე: წითელ-წვენიანი ქინა-მარადმწვანე ხე, სიმაღლით 10-25მ-ით, სწორმდგომი, 

ნახევრადდატოტვილი, დაფარული მუქი-ნაცრისფერი ქერქით. ფოთლები ტყავისებური, 

ბრწყინავი, ფართოელიფსური, წითელი ჯირკვლოვანი ლაქებით დაფარული. ყვავილები 

მილისებური, ვარდისფერი-იასამნისფერი, სასიამოვნო-არომატული სუნით. ქინას ხე ძალიან 

დეკორატიულია და მოგვაგონებს იასამანს. ნაყოფი მრგვალი, ორბუდიანი კოლოფი. 

სააფთიაქო ქინა შედარებით დაბალი ხეა და უფრო ღია-მოწითალო ყვავილებით. 

ქინაქინის ხე ველურად იზრდება მხოლოდ სამხრეთ ამერიკის ქვენებში: პერუ, ბოლივია, 

ეკვადორი, ვენესუელა და კოლუმბია, ანდების სუბტროპიკულ ნესტიან, გაუვალ ტყეებში, 

ზღვის დონიდან 800-3200მ-ზე. 

სამკურნალო მალარიის საწინააღდეგო თვისებები ქინაქინის ხის აღოაჩინეს ინდიელებმა. ამ 

ინდური  „წითელი წყლით“ მორჩნილი იქნა 1638წ-ს პერუს ვიცე-მეფის ცოლი ანა-დელ  ჩინ-

ჩონი, რომლის საპატივსაცემოდ დაარქვეს ამ ხეს - Cinchona. დედოფალმა საჭიროდ ჩათვალა, 

რომ ეს ხე-მცენარე გაეცნო ევროპას, სადაც ხშირად ავადმყოფობდნენ მალარიით და მის 

სამკურნალოდ არცერთი პრეპარატი არ იყო ცნობილი. მალე ევროპაში დიდი პარტიებით 

შეიტანეს ამ ხის ქერქი და X^X საუკუნეში იმდენად დიდი იყო მოთხოვნა, რომ საშიშროება 

დადგა ხის გადაშენების. საჭირო გახდა კულტურაში მოყვანა, მაგარამ ბოლივიის მთავრობას 

არ უნდოდა მონოპოლიის დაკარგვა და სიკვდილით სჯიდა მას, ვინც თესლს  სახელმწიფოს 

გარეთ გაიტანდა. ასეთ პირობებში გერმანელმა მეცნიერმა (Hasskarl), ჰოლანდიის დავალებით 

დიდი სიძნელით მოაგროვა ცოტა თესლები და ხის ნერგები და ჩაიტანა სამშობლოში. 

მეორეჯერ ინგლისელმა ვაჭარმა - Charles Ledger უფრო დიდი რაოდენობა თესლებისა მოიპარა 

და შეიტანა ევროპაში, რაშიც მას დაეხმარა ბოლივიელი ქერქის შემგროვებელი  მანუელ მამანი. 

მან ფეხით გაიარა 800კმ, წვიმების სეზონში, ანდების მრავალრიცხოვანი ხეობების 

გადალახვით და პერუში ლუჯერს ჩაუტანა ხუჭუჭ თმებში ჩამალული ქინაქინის ძვირფასი 

თესლი. კაცობრიობამ მისი დახმარებით  მიიღო და გაამრავლა ეს სამკურნალო მცენარე, ხოლო 

თვითონ მანუელი ბოლოვიის მთავრობამ სიკვდილით დასაჯა. 

ქიმიური შემადგენლობა: ქინაქინის ხის ქერქში აღმოჩნილია 30-მდე სახეობის ალკალოიდი, 

რომელთა შორის ძირითადი ალკალოიდებია: ქინინი, ქინიდინი, ცინხონინი და ცინხონიდინი. 

სამკურნალო ნედლეული: ქინაქინის ხის ქერქები, რომლებსაც როგორც წესი ჰაერზე აშრობენ. 

გარედან დაფარულია მუქი ფერის საცობებით, შიგნითა ზედაპირი შიშველია, მუქი-წითელი 

ფერის, ძალიან მწარე გემოთი, სუნი არა აქვს. მათ აგროვებენ მსხვილი ტოტებიდან. ქინას ხის 
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ქერქების იდენდიფიკაციისათვის საიმედოა გრახეს რეაქცია. ქერქის უხეშ ფხვნილს აცხელებენ 

მშრალ სინჯარაში ცეცხლზე. გაცხელების დროს წარმოიქმნება ვარდისფერი ორთქლი და 

მშრალი გადადენის პროდუქტს წარმოადგენს ჟოლოსფერი წვეთები, რომლებიც ილექება 

სინჯარის ცივ კედლებზე. ქინას ქერქის განაკვეთისთვის მიკროსკოპის ქვეშ დამახასიათებელია 

რამდენიმე ფენა დაბურული საცობების, პარენქიმაში- სახამებლიანი მარცვლები და 

უჯრედები-კრისტალური ქვიშით, პერიფერიებში კარგად ჩანს მსხვილი უჯრედები-რძიანი 

წვენით. ქინას ხის დაფხვნილი ქერქისთვის დამახასიათებელია „სიგარის მსგავსი“ 

სტეროიდები, რომლებიც მოკლეა და მსხვილი. 

გამოყენება: ღებულობენ ისეთ პრეპარატებს, როგორიცაა ქინინის სულფატი, ქინინის 

ჰიდროქლორიდი, ქინიდინის სულფატი. ქინინის პრეპარატები პლაზმურ შხამებს 

წარმოადგენენ და ფართოდ გამოიყენება მალარიის სამკურნალოდ. ქინიდინი გამოიყენება 

კარდეოლოგიაში: არითმიის საწინააღმდეგოდ, ტაქიკარდიის და მოციმციმე არითმიის დროს. 

იზოქინოლინის ნაწარმი ალკალოიდების შემცველი სამკურნალო მცენარეები და 

ნედლეული 

ქრისტესისხლას ბალახი: Herba  Chelidonii  მცენარე:  დიდი ქრისტესისხლა -Chelidonium 

mayus  ოჯახი: ყაყაჩოსებრთა -Papaveraceae 

მცენარე: მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა, 30-100სმ სიმაღლის. მთლიანი მცენარე 

შეიცავს ნარინჯისფერ-რძე წვენს. ფოთლების ფირფიტები ფართოელიფსური, ღრმად 

დაჭრილი, ყვავილები შეკრებილია ღეროს თავში ქოლგისებურად.  ყვავილის ფურცლები 

გადაბრუნებული კვერცხისებური, მკვეთრად-ყვითელი. 

ქიმიური შემადგენლობა: ალკალოიდები-იზოქინოლის ჯგუფის, რომლის რაოდენობა 

ბალახში შეიძლება იყოს 2%-მდე, ხოლო ფესვებში-4%-მდე. ალკალოიდები-პროტობერბერინის 

ქვეჯგუფის: ბერბერინი, კოპტიზონი, სტილოპინი. ბერბერინის შემცველობის გამო აქვს 

მცენარის რძე-წვენს-ნარინჯისფერი. ალკალოიდები პროტოპინის ქვეჯგუფის: პროტოპინი, 

ალლოკრიპტოპინი.  ალკალოიდები ბენზფენანტრიდინის ქვეჯგუფი: ხელიდონინი, 

ხელერიტრინი, სანგვინარინი. ქრისტესისხლაში ალკალოიდები გვხვდება, როგორც 

თავისუფალი სახით, ასევე ხელიდონის მჟავასთან დაკავშირებული. ალკალოიდებთან ერთად 

ამ მცენარეში გვხვდება: საპონინები, ფლავონოიდები, ასკორბინის მჟავა  170მგ% და ვიტამინი 

A-20მგ%, ორგანული მჟავები: ვაშლის, ლიმონის და ქარვის. ნაყოფები შეიცავს 40%-მდე 

ცხიმოვან ზეთს. მცენარის ბალახის მტვერი აღიზიანებს ცხვირის და თვალის ლორწოვან გარსს.  

გამოყენება: ექსპერიმენტულად დამტკიცებულია, რომ ამ მცენარის პრეპარატები იწვევენ 

ავთვისებიანი სიმსივნეების ზრდის და სისხლდენის  შეჩერებას, ამიტომ მცენარის რძე-წვენი 

გამოიყენება კანზე და ყელში  პაპილომების და მეჭეჭების მოსაწვავად, პიგმენტური ლაქების 

მოსაშორებლად. ქრისტესისხლას  პრეპარატები გამოიყენება წითელი მგლურას დასაწყისი 

ფორმისთვის, ბალახის ნაყენს სვამენ ნაღვლის ბუშტის და ღვიძლის დაავადებების დროს, 

წყლულების სამკურნალოდ. ახიათებთ აგრეთვე ფუნგისტატიკური და ბაქტერიოსტატიკური 

მოქმედება ტუბერკულოზის მიკრობაქტერიებზე. 
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ყვითელი ყაყაჩურას ბალახი: Herba Glauci flavae, მცენარე: ყვითელი ყაყაჩურა-Claucium 

flavum  ოჯახი:  ყაყაჩოსებრთა- Papaveraceae        

მცენარე: ორწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა 50სმ-მდე სიმაღლის. მთლიანად მცენარე შეიცავს 

რძე-წვენს. იზრდება შავი ზღვის სანაპიროზე, ყირიმში და კავკასიაში, ყვავილობს მაის-

ივნისში.  

ქიმიური შემადგენლობა: მთლიანად მცენარე შეიცავს ალკალოიდებს, მათ შორის არის-

გლაუცინი. 

სამკურნალო ნედლეული: შეფოთლილი ღეროები, ყვავილებით და უმწიფარი ნაყოფებით. 

ფოთლები მოლურჯო, ფესვებთან ახლოს მსხვილი, დახრილი, დახვეული, არათანაბრად  

მსხვილად დაკბილული. ყვავილები მარტოული, მსხვილი-1,5-3სმ დიამეტრით, ყვითელი 

ფერის. ნაყოფი კაფსიუმის მსგავსი კოლოფი: 15-25სმ-ის, რომლებიც იხსნებიან ზემოდან- 

ფუძისკენ. 

გამოყენება: ყვითელი ყაყაჩურა  წარმოადგენს გლაუცინის ჰიდროქლორიდის მიღების წყაროს.  

„B”-სიის პრეპარატია, რომელიც ხველების საწინააღმდეგო პრეპარატია. ხველების 

საწინააღმდეგო მოქმედების ეფექტურობით და გახანგრძლივებული მოქმედებით, გლაუცინი 

კოდეინზე უფრო აქტიურია და ამასთან ერთად არ იწვევს დამოკიდებულებას და მიჩვევას. 

ყვითელი ყაყაჩურას ნედლეულიდან მიიღება კომბინირებული პრეპარატი: ბრონქოლიტინი. 

კოწახურის  ფოთოლი და  ფესვი: Folium et Radix Berberidis  მცენარე:  ჩვეულებრივი 

კოწახური-Berberis vulgaris  ოჯახი: კოწახურისებრთა-Berberidaceae. 

მცენარე: დატოტვილი ბუჩქი, მსხვილი ფესვთა სისტემით. ტოტები სამნაწილიანი, ეკლებით, 

2სმ-ის სიგრძის. ფოთლები უკუ-კვერცხისებური, კიდეებში ბასრი-ხერხისებური. ყვავილები-

6 ფურცლიანი, 6 - ჯამის ფოთოლაკით, ყვითელი ფერის. ნაყოფი-წითლი ფერის, 2-3 

თესლებით. ფართოდ არის გავრცელებული კავკასიაში. 

ქიმიური შემადგენლობა: შეიცავს პროტობერბერინის ჯფუფის ალკალოიდებს, ძირითადი მათ 

შორის აროს: ბერბერინი, ამის გარდა გვხვდება: პალმატინი, იატრორიცინი, კოლუმბამინი, 

ბერბერუბინი და ოქსიაკანთინი. კოწახურის ნაყოფი მდიდარია ვაშლის, ლიმონის, ღვინის და 

სხვა ორგანული მჟვებით. 

სამკურნალო ნედლეული: ფოთლები, ზედა მხრიდან მუქი მწვანე, ქვედა მხრიდან ღია ფერის. 

ორივე მხრიდან დაფარულია ცვილის  საფარველით, რომელიც წყლით არ სველდება. სუნი 

თავისებური, გემო მომჟავო. ფესვები, რომლებსაც გვიან შემოდგომაზე აგროვებენ, კენკრის 

აღების შემდეგ. ფესვების ნაჭრების ფერი გარედან მუქი ფერის, შიგნიდან ლიმონისფერი-

ყვითელი. 

ფარმაკოლოგიური თვისებები: კოწახურის ფესვებიდან მიღებული გალენური სამკურნალო 

ფორმები დიდ დოზებში იწვევს ცხოველების ცნს დამბლას, კოორდინაციის დარღვევას და 

იწვევს  კუნთების მოდუნებას, რეფლექსური მოქმედების შენარჩუნებით. კოწახურის ნაყენს 
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ახასიათებს სპაზმოლიტური მოქმედება, რაც გამოიხატება ნაღვლის ბუშტის და სანაღვლე 

გზების შეშუპების და ანთებითი პროცესის ჩაქრობაში. 

გამოყენება: ფოთლებისგან ამზადებენ ნაყენს, რომელიც გამოიყენება მშობიარობის შემდეგ 

პერიოდში, როგორც დამხმარე საშუალება  მშობიარობის შემდეგ პერიოდში ატონური 

სისხლდენების დროს,  საშვილოსნოს ჰიპოტონიის დროს, დაბლა წევს სისხლის წნევას, ზრდის 

გულის ცემის ამპლიტუდას, იწვევს  ნაღვლის გამოყოფის სტიმულირებას. კოწახურის 

ფესვებიდან ამზადებენ ძვირფას პრეპარატს ბერბერინის სულფატს (Berberini bisulfas), 

რომელიც გამოიყენება ნაღვლის ბუშტის დაავადებების დროს, ჰეპატიტის და 

ჰეპატოქოლეცისტიტის სამკურნალოდ, როგორც ნაღვლმდენი საშუალება. „B“-სიის 

პრეპარატია. 

ყაყაჩოს კოლოფი (ნაყოფი), ოპიუმი: Capita Papaveris, Opium მცენარე: ოპიუმის 

მისაღებად იყენებენ საძილე ყაყაჩოს სხვადასხვა სახეობებს: ტიან-შანის-Papaver 

somniferum tianchanicum, საძილე ყაყაჩო ტარბოგატაისკის-Papaver somniferum 

tarbogataicum და ყაყაჩოს კოლოფების და თესლების მისაღებად გამოიყენება ზეთოვანი 

ხარისხის ევრაზიის საძილე ყაყაჩოები:  ზეთოვანი ყაყაჩო-„ ნოვინკა“ და ტატარსტანის. 

ოჯახი: ყაყაჩოსებრთა-Papaveraceae 

მცენარე: ერთწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა, 100-150სმ-ის სიმაღლის. მდიდარი რძე-წვენით. 

ღერო-სწორმდგომი. მორიგეობითი ფოთლებით, ქვედა მხრიდან ბეწვებით დაფარული, 

ელიფსური, დაკბილული ბოლოებით. ყვავილები შეიძლება ქონდეს 1-დან 10-მდე, ისინი 

მსხვილია, ღეროს წვერში მოთავსებული. ბუტონი წაგრძელებული-ელიფსური ფორმის, 

ფურცლები ფართოკვერცხისებური, სხვადასხვა ფერის: თეთრი, იასამნისფერი, წითელი, 

ვარდისფერი, მუქი ფერის ლაქებით. ნაყოფი-კოლოფი,  დიამეტრით  5სმ. თესლები-თეთრი, 

მოყვითალო-ოპიუმის სახეობების, ცისფერი, ნაცრისფერი ან შავი-ზეთისებური სახეობების. 

ქიმიური შემადგენლობა: ალკალოიდები გროვდება რძე-წვენში, კოლოფში გამოყოფილია 20-

მდე სხვადასხვა სახის ალკალოიდი. მორფინის ქვეჯგუფის: მორფინი, რომელიც პირველად 

გამოყოფილი სუფთა ალკალოიდია,  კოდეინი,  თებაინი. ბენზილქინოლინის ქვეჯგუფის: 

პაპავერინი, ნარკოტინი, ნარცეინი. პროტობერბერინის ქვეჯგუფის: კოპტიზინი, ბერბერინი და 

ა.შ. თესლები შეიცავს 40-50% ცხიმოვან ზეთს და გამოიყენება ძირითადად კვებით 

მრეწველობაში.  

სამკურნალო ნედლეული: 1. ოპიუმი-საძილი ყაყაჩოს გამშრალი რძე-წვენი. წვენის 

მაქსიმალური რაოდენობა გროვდება განვითარებულ (მომწიფებულ) კოლოფებში ან ჯერ 

კიდევ მწვანე და წვნიან კოლოფში. სწორედ ამ დროს იწყებენ პლანტაციებში ყაყაჩოს-ხაშხაშის 

თავების ძირამდე  გაჭრას. ამისთვის სპეციალური დანებით სარგებლობენ, აკეთებენ 2-3 

ჭრილს-პარალერულად, ისე რომ კარგად ჩანდეს შიგთავსი. ამ დროს წვენი იღვრება კოლოფში 

და ერევა თესლებს. ყაყაჩოს თავებს ჭრიან დღის მეორე ნახევარში და ტოვებენ დილამდე. 

დილით რძე-წვენი ნახევრად მშრალია და შეიცავს 45% წყალს. იღებენ-აგროვებენ წვენს, 

აბარებენ მიმღებ პუნქტებში, სპეციალურ - ალუმინის ბიდონებში აგროვებენ, ურევენ 

ერთგვაროვანი მასის მიღებამდე, უკეთებენ მარკირებას და აგზავნიან ალკალოიდების 

მისაღებ ქარხანაში. 2. ოპიუმი-ნახევრად თხევადი ნედლეული, რომელიც უნდა შეიცავდეს არა 
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ნაკლებ 11%-ის მორფინისა და 1%-კოდეინისა. ამზადებენ ბრიკეტებს ზომებით: 20*15*15სმ. 

თითო ასეთი ბრიკეტი იწონის 2კგ-ს. აწყობენ დალუქულ, 70-75კგ-იან ალუმინის ყუთებში. 3. 

ყაყაჩოს  კოლოფები (ნაყოფები)- მშრალი, მწიფე, ნედლეული - თესლებიდან თავისუფალი, 

გარედან დაბურული-ნაცრისფერი, შიგნიდან ღია-ყვითელი. სინესტე არა ნაკლებ 13%-სა და 

მორფინის შემცველობა (აბსოლიტურად მშრალი ნივთიერების სახით)-არა ნაკლებ 0,3%-სა. 

გამოყენება: ბრიკეტირებული ოპიუმისგან ღებულობენ ფხვნილს, მარტივ ნაყენს და მშრალ 

ექსტრაქტს. მათ ნიშნავენ per os გზით, როგორც ტკივილგამაყუჩებელი და დამამშვიდებელი 

საშუალება. ფართოდ გამოიყენება პრეპარატი: ომნოპონი, რომელიც წარმოადგენს 

ალკალოიდების ჯამს, აქედან 50% მორფინს უკავია, დანარჩენი: ნარკოტინს, პაპავერინს, 

კოდეინს და თებაინს. ძირითდ ალკალოიდს წარმოადგენს მორფინი-მორფინის 

ჰიდროქლორიდის სახით: 1%-ნი  1მლ-ნი ამპულა( Sol. Morphini hydrochloridi ), რომელსაც 

ახასიათებს ცნს-ზე ნარკოტიკული მოქმედება, ამიტომ გამოიყენება როგორც უძლიერესი 

ტკივილგამაყუჩებელი საშუალება, სხვადასხვა ქირურგიული და ტრავმატოლოგიური 

ოპერაციების დროს. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნარკოტიკული საშუალებაა, 

რომელსაც ახასიათებს შეჩვევა-მორფინიზმი. ნაკლებად ტოქსიურია-ომნოპონი. კოდეინი-

გამოიყენება ფოსფატის სახით, რომელიც ხველების ცენტრის დათრგუნვას იწვევს, ამიტომ 

ონკოლოგიურ პაციენტებში ძლიერი ხველის მოსახსნელად გამოიყენება. პაპავერინი-

ჰიდროქლორიდის სახით გამოიყენება, როგორც სპაზმოლიტური საშუალება: ჰიპერტონიის, 

სტენოკარდიის, მიგრენიის და ბრონქიალური სპაზმის-ასთმის მოსახსნელად. ზემოთ 

ჩამოთვლილი ყველა პრეპარატი, გარდა პაპავერინის ჰ/ქ-სა „A”-ჯგუფის ნარკოტიკულ 

საშუალებებს მიეკუთვნება.  

ინდოლის ნაწარმი  ალკალოიდების შემცველი სამკურნალო მცენარეები და 

ნედლეული 

გველის სუროს ბალახი და ფოთოლი: Herba et Folia  Vincae  მცენარე:  პატარა გველის 

სურო-Vinca  minor  ოჯახი:  Apocynaceae-ქენდირისებრთა 

მცენარე: მარადმწვანე ბალახოვანი მცენარეა. ყვავილოვანი ღეროები სწორმდგომო, 

ვეგეტატიური-მწოლიარე, მოკლე. ფოთლები ელიფსური, ბრწყინავი, ტყავისებური. 

ყვავილები მარტოული, მსხვილი, ძაბრისებური, ღრმადხუთნაწილიანი, მუქი-ცისფერი. 

უკრაინაში გავრცელებულია ბალახოვანი გველის სურო-Vinca herbacea, საქართველოში, 

ფაფუკი-Vinca rubescens, თურქმენეთში, დიდი გველის სურო-Vinca mayor. ეს სახეობები პატარა 

გველის სუროსაგან  განსხვავდებიან მცენარის გარეგნული ნიშნებით. გველის სუროს  

სამამულო სახეობები, განსხვავდებიან ინდონეზიის იავას კუნძულებზე მოზარდი 

ვარდისებური-გველის სუროსაგან Catharanthus roseus, რომელსაც ადრეული წლებიდანვე 

იყენებს სახალხო მედიცინა. ამ სახეობაში გვხვდება რეზერპინის მსგავსი ალკალოიდები: 

აიმალინი, სერპენტინი, ლოხნერინი და ტეტრაჰიდროალსტონინი და აგრეთვე ალკალოიდები: 

ვინბლასტინი და ვინკრისტინი, რომელთაც სიმსივნის საწინააღმდეგო მოქმედება ახასიათებთ.  

ქიმიური შემადგენლობა: გველის სუროს ბალახში ნაპოვნია 20-ზე მეტი ინდოლის ჯგუფის, 

ალკალოიდი რეზერპინის ბუნების მსგავსი: ვინკამინი, იზოვინკამინი, ვინკამინორპინი 
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სამკურნალო ნედლეული: ბალახი და ფოთლები, რომლებსაც ზაფხულის განმავლობაში 

ამზადებენ. მათ აშრობენ, რის შემდეგაც ნედლეულის სუნი არ აღინიშნება, გემო მწარე.  

გამოყენება: როგორც რაუვოლფიას პრეპარატების, გველის სუროს პრეპარატების 

ფარმაკოლოგიური მოქმედებაა:  ჰიპოტენზიური და სედაციური.  ცნობილია უნგრეთის 

პრეპარატი-დევინკანი, რომელიც შეიცავს ვინკამინს და სხვა თანმხლებ ალკალოიდებს. გველის 

სუროს ნედლეულიდან მიიღება კომბინირებული პრეპარატი: ვინკაპანი და ვინკანორი. 

გველისებური  რაუვოლფიას ფესვი: Radix Rauwolfiae  Serpentinae მცენარე: 

გველისებური რაუვოლფია-Rauwolfia serpentina  ოჯახი:  ქენდირისებრთა-Apocynaceae 

მცენარე: მცენარეს სახელი-„რაუვოლფია“ ეწოდა ექიმი-ლ.რაუვოლფის საპატივსაცემოდ, 

რომელმაც პირველმა აღწერა ეს მცენარე. „გველისებური“- იმიტომ ქვია, რომ ინდოეთში 

ადრეული წლებიდან იყენებდნენ გველის ნაკბენის დროს, გლეხები თავისი საცხოვრებელი 

სახლის წინ აშენებდნენ კულტურაში 2-3 ბუჩქს და იყენებდნენ აგრეთვე თავის ტკივილის, 

ეპილეფსიის, დიზინტერიის, ქოლერას და სხვა ნერული დაავადებების დროს. 

მრავალწლოვანი, მარადმწვანე ბუჩქია, სიმაღლით 1მ-მდე, მოკლე ფესვით და გრელი-

ფუნჯისებური-დატოტვილი ფესურებით. ფოთლები ლანცეტისებური, შიშველი, სქელი. 

ყვავილები წვრილი, მუქი-ვარდისფერი, ქოლგა ყვავილედად შეკრული. ნაყოფი წითელი. 

იზრდება ინდოჩინეთში, შრი-ლანკაში, ინდონეზიაში სუბტროპიკულ ტყეებში. ინდოეთში 

კულტურაში მოყავთ.  

ქიმიური შემადგენლობა: ფესვები და ფესურები შეიცავს 25-ზე მეტ ინდოლის ალკალოიდების 

ჯამს, რომელთა შორის ძირითადია: რეზერპინი-დაახლოებით 10%-ს შეადგენს, გვხვდება 

აგრეთვე მცენარის ხარისხის მიხედვით: აიმალინი, სერპენტინი, დეზერპიდინი, რესცინამინი. 

სამკურნალო ნედლეული: ინდოეთის პლანტაციებში ფესვებს აგროვებენ წელიწადში 3-4 ჯერ. 

ჭრიან პატარა ნაჭრებად და აშრობენ. ნედლეული დაფარულია დაბურული საცობებით, სუნი 

არასასიამოვნო, გემო-მწარე.  

გამოყენება: გამოიყენება ალკალოიდები: რეზერპინი, აიმალინი და პრეპარატი-რაუნატინი, 

რაუვაზინი რომელიც წარმოადგენს რაუვოლფიას ალკალოიდების ჯამურ პრეპარატს. 

ცენტრალური ნერვული სისტემის დამამშვიდებელი საშუალებაა, რომელსაც ნიშნავენ 

ჰიპერტონიის დროს და როგორც საძილე საშუალებას, ფსიქონერვული დაავადებების დროს. 

აიმალინს-განსხვავებით რეზერპინისგან იყენებენ როგორც ეფექტურ ანტიარითმიულ 

საშუალებას. 

ქუჩულას (საღებინებელი კაკალი) თესლები: Semen Strychni (Nux vomica) მცენარე: 

ქუჩულა-საღებინებელი კაკალი: Strychnos nux vomica  ოჯახი:  ლოგანიასებრთა-

Loganiaceae 

მცენარე: ტანდაბალი, 15მ-მდე  სიმაღლის ხეა. მთავარი ღერო ძლიერია, გამრუდებული. 

ტოტები არასწორადაა განვითარებული. ქერქი  გლუვია, მონაცისფრო-მოყვითალო ფერის. 

ფოთლები-ოვალური ფორმის, ცვენადი. ყვავილები წვრილი, მომწვანო. ნაყოფი-კენკრის 
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მსგავსი, ბურთისებური, მკვეთრი-ნარინჯისფერი, წითელი, მსხვილი. ნაყოფის ქერქი-მყარი, 

ნაყოფის შუაში უფერო, ნალექისებური რბილობი, რომელშიც 2-6 თესლია. ხე-მცენარის 

გავრცელების არეალია:  ლაოსი, ვიეტნამი, მალაიზია, ინდოეთი, კამბოჯა და აფრიკაში 

კულტურაში მოყავთ.   

ქიმიური შემადგენლობა: ქუჩულა მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე შხამიანი მცენარეა. მისი და 

ბევრი მასთან ახლომდგომი სახეობის ფესვები და ნორჩი ყლორტები შეიცავს ალკალოიდ-

კურარინს, რომლისგანაც იღებენ ძლიერ მცენარეულ შხამს-კურარეს, რომელსაც სამხრეთ 

ამერიკის ინდიელები მრავალი საუკუნის მანძილზე ხმარობდნენ ისრების მოსაშხამად 

ნადირობის დროს. ქუჩულას თესლები შეიცავს ალკალოიდების ჯამს, რომელთა შორის 

ძირითადია: სტრიხნინი და ბრუცინი. 

სამკურნალო ნედლეული: მწიფე თესლები, რომლებსაც ნაყოფებიდან აგროვებენ. 

დისკოსებური ფორმის, გამრუდებული, ზემოდან აბრეშუმივით-ბრწყინავი, დაფარული 

მრავალრიცხოვანი მიკრული ბეწვებით. თესლები ძალიან მყარია, გარქოვანებული, რომელიც 

დანითაც არ იჭრება, მაგრამ დიდხანს დუღილის შემდეგ შეიძლება მათი გაჭრა. 

მიკროსკოპულად კარგად ჩანს, რომ ეპიდერმისის ყველა უჯრედიდან იზრდება ფუძესთან 

მოხრილი ბეწვები, რომლებიც არათანაბრად გასქელებულია და რომლიდანაც წარმოიქმნება 

რამდენიმე წაგრძელებული ბუსუსი, რომლებიც წვერში ხშირად ფუნჯისებურად ყალიბდება. 

ბეწვების ფუძე გაბერილია და ფორებით სავსეა. ეპიდერმისის (ენდოსპერმის) უჯრედები 

შეიცავს ალეირონს და ცხიმოვან ზეთს, სახამებელი არ აღინიშნება. ალეირონი (თესლის 

ენდოსპერმის გარეთა შრე, რომელსაც ჩანასახი გაღვივების დროს საკვებად იყენებს); aleurone 

layer ალეირონის შრე (მცენარის თესლში); aleurone grains ალეირონის მარცვლები, პროტეინის 

მარცვლები (ცილოვანი წარმონაქმნები მცენარის თესლში). დაფქვილი სახით თესლები ძალიან 

მწარეა და შხამიანი. 

გამოყენება: მედიცინაში გამოიყენება ქუჩულას გალენური პრეპარატები და სტრიხნინის 

ნიტრატი-Strychnini nitras-„A“. ქუჩულას პრეპარატები ინიშნება, როგორც ცნს-ის  აღმგზნები 

და  მასტიმულირებელი (მატონოზირებელი)  საშუალება. ნაყენებს იყენებენ, როგორც 

ნივთიერებათა ცვლის მასტიმულირებელი საშუალება, მხოლოდ ექიმის მკაცრად გამოწერილი 

რეცეპტით. 

პასიფლორას („ვნების ყვავილი“, „კავალერიის ვარსკვლავი“) ბალახი: Herba Passiflorae   

incarnate  მცენარე:  ხორცისფერ-წითელი (სისხლისფერი) პასიფლორა (ვნების ყვავილი)-

Passiflora  incarnate ოჯახი: პასიფლორასებრთა-Passifloraceae 

მცენარე: ტროპიკული ლიანაა. მიწის ქვეშ იზრდება მარტივი ფესურა, რამდენიმე მეტრის, 3-

15მმ სისქის. ღერო მცოცავი, 9მ-მდე სიგრძის, ფოთლები მარტივი, ღრმადსამნაწილიანი, 

სიგრძით 6-18სმ და სიგანით-8-20სმ, ორივე მხრიდან დახრილი ძარღვებით, კიდეები-

წვრილადხერხისებური, ზემოდან მწვანეა, ქვევიდან მონაცისფრო-მწვანე. ყვავილები 

მარტოული, ძალიან ლამაზი, მოგვაგონებს ვარსკვლავს, ყვავილედი შედგენა 5 ფურცლისგან.  

ყვავილის მთელი გვირგვინი  მოქარგულია 2 რგოლიანი (ორ რიგად განლაგებული) 120-მდე 

წვრილი ძაფისებური, იისფერი  ბახრამით. ნაყოფი, რომელიც იჭმევა, მომწვანო-ყვითელი 

ფერის, მომწიფების დროს ცვივა. პასიფლორას სამშობლო ტროპიკული ბრაზილიაა. 
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სხვადასხვა სახეობები იზრდება სამხრეთ ამერიკაში, ბერმუდის კუნძულებზე, ფილიპინებზე, 

შავი ზღვის სანაპიროზე-ქობულეთში 1955წ-დან არის კულტივირებული, როგორც  ძვირფასი 

დეკორატიული და სამკურნალო მცენარე. 

ქიმიური შემადგენლობა: ბალახი შეიცავს ალკალოიდებს: გარმანი, გარმინი, გარმოლი. 

ალკალოიდებთან ერთად გვხვდება ფენოლური ნივთიერებები: ფლავონოიდები, კუმარინები 

და ქინონები. 

სამკურნალო ნედლეული: სასაქონლო ნედლეულს ღებულობენ პირველივე წლიდან, მცენარის 

გაზრდასთან ერთად ნედლეულის პროდუქტიულობა იზრდება, ზაფხულის განმავლობაში 

მოსავალს იღებენ 3-ჯერ: პირველს, როცა ლიდერი ღეროები აღწევს 50-60სმ, მეორე მოსავალს-

ბუტონიზაციის ფაზაში  და როცა უკვე ღეროები კარგად განვითარებულია და მესამე-

ყვავილობის მასიურ პერიოდში, მთლიანად მიწისზედა ნაწილს. ნედლეულს წარმოადგენს: 

ღეროების, ფოთლების, უმწიფარი ნაყოფების და ყვავილების ნაკრები, რომელთაც იისფერი 

დაკარგული აქვთ. სუნი სუსტი, გემო-მომწარო. 

გამოყენება: გამოიყენება სისხლისფერი პასიფლორას სითხოვანი ექსტრაქტი (1:2)- (Extractum  

Passiflorae fluidum), რომელიც არის სედატიური და სპაზმოლიზური საშუალება: ნევრასთენიის, 

უძილობის, ქრონიკული ალკოჰოლიზმის, კლიმაქტერიული მოშლილობის და ჰიპერტონიის 

დროს. პასიფლორას ექსტრაქტი წარმოადგენს მუქი-ყავისფერი ფერის  და მომწარო გემოს 

ხსნარს. ღებულობენ 20-30 დღიანი ხანგრძლივობით მკაცრად, ექიმის დანიშნულებით. 

საჭმელად ძვირფას ნაყოფს იყენებენ, როგორც ნედლი სახით, ისე მურაბებისა და ჟელეს 

დასამზადებლად. 

ჭვავის რქა (ჭვავილა) (სკლეროციუმი)-Secale cornutun  სოკოს სკლეროციუმი-სპორები 

Claviceps purpurea Tulasne ოჯახი: Clavicepiteae კლასი: ჩანთოსანი სოკოები-Ascomycetes 

Secale-ჭვავი, cornutum-რქა, Claviceps-  ლათინური-clavis-მომწიფებული, purpurea-წითელი 

პირველი სტადია: ავადდება ჭვავის მარცვლები, წარმოიქმნება შავი რქისებური ფორმის 

სხეული-სოკოს სკლეროციუმი. სკლეროციდების წარმოქმნა-სოკოს მოსვენებული 

მდგომარეობაა და ერთდროულად წარმოადგენს სამკურნალო ნედლეულს-Secale 

cornutum(ჭვავის რქა). სკლეროციდები ცვივა მიწაზე, ნიადაგში  მწიფე ჭვავის ყურებიდან 

თავთავებთან ერთად. ისინი კარგად გამოიზამთრებენ მიწაში და შემდეგ წელს რქასთან 

ერთად იზრდებიან.  

მეორე სტადია: გაზრდილ სკლეროციუმზე წარმოიქმნება წითელი, მუქი-ვარდისფერი 

რქისებური ფორმის სხეული (სოკოს სკლეროციუმი), რომელიც შედგება სუსტი ფეხისა და 

ბურთისებური თავისგან, რომლის ზედაპირი დაფარულია ბეწვებით. ამ სტადიას მცენარის-

დაავადების-სოკოს წარმოქმნის სტადიას უწოდებენ-Claviceps purpurea.  ამ ბეწვებიდან 

ვითარდება სტრომატული სხეულები, სტრომაში სხდება პერიტეციუმები ჩანთებით და 

ასკოსპორებით. სწორდ ეს ასკოსპორები მცენარის ყვავილობის დროს მოხვდებიან რა  ჭვავის 

ნასკვებს, იწვევენ ინფექციას.  



133 
 

 133 

მესამე სტადია: ასკოსპორები პირდაპირ მიცელიუმის ჰიფებზე  ან ჰიფების ხლართებზე 

ვითარდება და წარმოიქმნება სოკოს მიცელიუმი და იწყება სოკოს არასრული გამრავლება. ეს 

პროცესი მთავრდება იმით, რომ ჰიფების ხლართების ბოლოებიდან წარმოიქმნება 

მრავალრიცხოვანი წვრილი, ელიპტური უჯრედები-კონიდიოსპორები. ერთდროულად 

მიცელიუმიდან გამოიყოფა წებოვანი სითხე, რომელიც შეიცავს შაქროვან ნივთიერებებს. ეს 

წებოვანი სითხე იწვევს შეწებებას კონიდიოსპორების, ტკბილი სითხე წარმოადგენს მწერების 

მიზიდვის წყაროს. მწერებს რომლებიც გადაფრინდებიან ჭვავის სხვადასხვა ნასკვებზე, 

გადააქვთ ეს კონიდიოსპორები და იწვევენ მცენარის  ახალ(მეორად) დაავადებას. 

კონიდიოსპორები, რომლებიც ხვდებიან ჯანმრთელი მცენარის ყვავილებში, იზრდებიან და 

წარმოქმნიან მიცელიუმის ახალ კვერცხებს. თანდათან მიცელიუმები, რომლებიც 

წარმოიქმნებიან როგორც ასკოსპორებიდან ასევე კონიდიოსპორებიდან, იზრდებიან, 

მრავლდებიან და ჭვავის თავთავებთან ერთად წარმოიქმნება წაგრძელებული, მსხვილი 

სოკოვანი სხეული-ახალგაზრდა სკლეროციუმი. ჭვავის გაზრდასთან ერთად მწიფდება 

სკლეროციუმიც, ჰიფების ქსოვილი სქელდება და ხდება შიგნითა ზედაპირის პიგმენტირება-

იფერება მუქი-იასამნისფრად. ჭვავის ძლიერი დაავადების დროს სხვადასხვა ნასკვებში 

შეიძლება წარმოიქმნას 3-4 სკლეროციუმი. შემდეგ როცა მოსავალს იღებენ, სკლეროციები 

ცვივა მიწაზე სპონტანურად ან ხორბლის ლეწვის დროს ხვდებიან საქონელთან ერთად. 

ჭვავის რქის განვითარების ციკლი 

 

ქიმიური შემადგენლობა: სპორებში ალკალოიდების შემცველობის შესახებ ჯერ კიდევ X^X 

საუკუნის მეორე ნახევრიდან არის ცნობილი. 1906წ-ის დასაწყისში, გერმანიაში-კრაფტმა,  

ბარდჟერმა და ინგლისში-კერმა მოახდინა იზოლირება ალკალოიდი-ერგოტოქსინის, შემდეგ 

1918წ-ს შტოლმა-გერმანიაში გამოყო ერგოტამინი და ერგოტამინინი. ერგოალკალოიდების 

აგებულება და ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები შტოლთან ერთად შეისწავლეს ამერიკელმა: 

დჟეკობსმა, კრეიჩმა და ინგლისელმა მკვლევარებმა-სმიტმა. ახლანდელ დროში ცნობილია, 

რომ ჭვავის სოკოს სპორებში გვხვდება 7 სტერეოიზომერული-ინდოლის ჯგუფის ალკალოიდი. 

ერგოალკალოიდები ერგოლინის წარმოებულები არიან. ისინი სხვადასხვა რაოდენობით 
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გროვდებიან მცენარეში და დამოკიდებულია ჭვავის სახეობებზე და გავრცელების არეალზე. 

ადრე სკლეროციდების სტანდარტიზაცია ხდებოდა მათი წყალში არ ხსნადობით და რომელთა 

შემცველობა უნდა იყოს არა ნაკლებ 0,05%-სა.  

ერგოლის  ალკალოიდების გარდა სკლეროციუმში გვხვდება კლავინის ალკალოიდები, 

რომლებიც ძირითადად ველურად მოზარდ მარცვლეულში იზრდება. ალკალოიდებთან 

ერთად სპორები შეიცავს სხვადასხვა ამინებს: ჰისტამინი, მეთილამინი, ქოლინი, ბეტაინი, 

აცეტილქოლინი. სპორებში ბევრი ცხიმოვანი ზეთია, რძემჟავა, რომელიც სკლეროციუმის მჟავე 

რეაქციას განაპირობებს, შაქარი: მიკოზა, ერგოსტერინი, რომელიც ვიტამინ D-ში გადადის, 

პიგმენტები: ყვითელი და წითელი. ფოლიუმის მჟავის არსებობა განაპირობებს ერგოტოცინის 

წითელ პიგმენტებს, ხოლო კლავორუბინში-ყვითელ პიგმენტებს.  

სამკურნალო ნედლეული: სკლეროციუმს აგროვებენ მარცვლეულის (მოსავლის) აღების 

შემდეგ, სპეციალური დამხარისხებელი მანქანების მეშვეობით. შემდეგ სწრაფად აშრობენ. 

აგროტექნიკის განვითარებასთან ერთად ჭვავის სპორები თითქმის გადაშენდა, მოისპო, 

ამიტომ სპეციალური მოწყობილობით, კონიდიოსპორების წყლიანი ხსნარებით ხელოვნურად 

აზიანებენ ჭვავის ხორბალს და ერთდროულად ატარებენ ალკალოიდების მიღების სამუშაოებს.  

მწიფე სკლეროციუმის სპორები წარმოადგენენ წაგრძელებულ ნაყოფსხეულს, 1-3სმ სიგრძით, 

რომლის ორივე დაბოლოვება დაფარულია ბეწვებით. სკლეროციები უნდა იყოს მშრალი, 

სუნი-„სოკოსებური“-სუსტი, გემო-არასასიამოვნო, მოტკბო. გადანაჭერზე-მოყვითლო, 

მოთეთრო, პერიფერიებისკენ-იასამნისფერი. სპორები-ძალიან არამდგრადი პროდუქტია. თუ 

დარღვეულია შრობის ან შენახვის პირობები ისინი მწარდება, ეძლევა არასასიამოვნო სუნი, 

წარმოიქმნება ტკიპები და პარალელურად ალკალოიდების დესტრუქცია მიმდინარეობს. 

სინესტე ნედლეულის უნდა იყოს არა უმეტს 8%-სა.   

გამოყენება: ჭვავის რქის სოკო-სკლეროციუმი გამოიყენება მეანობა-გინეკოლოგიურ 

პრაქტიკაში საშვილოსნოს შეკუმშვის გასაძლიერებელად და საშვილოსნოდან სისხლდენის 

შესაჩერებლად, აადვილებს მშობიარობის პროცესს (ტკივილგამაყუჩებელი ეფექტი).  

პრეპარატებია: სითხოვანი ექსტრაქტი,  ახალგალენური პრეპარატი-ერგოტალი და ცალკეული 

ალკალოიდების მარილები: ერგომეტრინის მალეატი და ერგოტამინის ჰიდროტარტრატი. 

გარდა საშვილოსნოს მუსკულატურაზე ზემოქმედებისა, ჭვავის სპოროციდები უფრო რთულ 

გავლენას ახდენენ ორგანიზმზე. ისინი  კლიმაქტერულ პერიოდში ამშვიდებენ ნერვულ 

სისტემას, აქვეითებენ ნივთიერებათა ცვლას, ასუსტებენ ტაქიკარდიას, ხსნიან ჰალუცინაციებს 

და სასარგებლოა მიგრენიის დროს. ამან გამოიწვია საზღვარგარეთ შექმნილიყო კომპლექსური 

პრეპარატები: ნეოგინოფორტე-უნგრული და სეკაბრევინი-გერმანული, რომლებიც 

წარმოადგენს ერგოტამინის ტარტრატის და  ერგომეტრინის  მალეატის  ნაკრებს.  ბელოიდი-

უნგრული პრეპარატი-ერგოტოქსინის და შმაგას ალკალოიდების კომბინაცია, 

ბუთილეთილბარბიტურატის მჟავასთან, აკლიმანი-ჩეხური პრეპარატი, რომელიც 

წარმოადგენს: ერგოტოქსინის, შმაგას ალკალოიდის, ფენობარბიტალის, ბრომიზოვალის და 

თეობრომინის კომბინაციას.  

ჭვავის რქა- სკლეროციუმი და მისი პრეპარატები შხამიანია და „B“-სიას მიეკუთვნებიან. 

დაბალი აგროტექნიკის კულტურის გამო, ადრეულ წლებში, ჭვავის რქით მოწამვლები 

ტიპიური და ხშირი იყო, როგორც სამამულო ასევე უცხო ქვეყნებისთვის. მოსავლის აღების 
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შემდეგ და ხორბლის დაფქვის დროს ხვდებოდა ფქვილში და სკლეროციდები იწვევდა 

დაავადებებს: „ანტონოვის ცეცხლი“ - განგრენოზული ერგოტიზმი, რომლისთვისაც 

დამახასიათებელია, ძირითადად ქვედა კიდურების და ყურის ნიჟარის კაპილარების 

შეუქცევადი შეკუმშვა და „ბოროტი კრუნჩხვები“ - ერგოტიზმის კონიდიალური ფორმა. 

ჭვავილას (ჭვავის რქის) ნედლეული გამოიყენება აგრეთვე სარძევე ჯირკვლის კიბოს 

სამკურნალოდ. 

პურინის, იზოპრენისა და სტეროიდული ალკალოიდების შემცველი სამკურნალო 

მცენარეები და ნედლეული 

პურინის ფუძე - (ალკალოიდები)  ფართოდ არის გავრცელებული მცენარეულ სამყაროში, 

ისინი გვხვდება აგრეთვე ცხოველურ ორგანიზმებშიც. აგებულებით ახლოს დგას შარდის 

მჟვასთან, რომელიც არის შარდოვანასთან ერთად, ცხოველების ნივთიერენათა ცვლის  

ძირითადი  და საბოლოო პროდუქტი. პურინი წარმოადგენს პირიმიდინის და იმიდაზოლის 

ბირთვების კონდესირებულ სისტემას.  

 

თვითონ პურინი ბუნებაში არ არის აღმოჩენილი, მაგრამ ის წარმოდგენილია შემდეგი 

ნივთიერებების სახით: ქსანტინი, გუანინი, კოფეინი, თეობრომინი, თეოფილინი. უფრო ახლოს 

მდგომია მისი ჟანგბადოვანი წარმოებულია-ქსანტინი, ხოლო კოფეინი, თეობრომინი და 

თეოფილინი მისი მეთილენის წარმოებულებია. 

ჩაის ფოთოლი:  Folium Theae  მცენარე: ჩინური ჩაი-Thea sinensis (syn. Camellis sinensis) 

ოჯახი: ჩაისებრთა-Theaceae 

მცენარე: ჩაის სამშობლო ჩინეთია. ფართოდ არის გავრცელებული ინდოეთში, შრი-ლანკაში, 

თურქეთში, პაკისტანში, ირანში. საქართველოში ჩაის პლანტაციებს, როგორც სუბტროპიკულ 

კულტურას და სამრეწველო პროდუქტს  70 ათასი ჰექტარი უკავია. პლანტაციებში ჩაის ბუჩქს 

არ აძლევენ 1მ-ზე ზემოთ გაზრდის საშუალებას, აძლევენ ნახევრადბურთისებურ ფორმას. 

ჩაის ბუჩქის სისტემატიური გაკრეჭვა, იძლევა ჩაის ფოთლების რაოდენობის გაზრდის  
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შესაძლებლობას. ფოთლები ტყავისებურია, ელიფსური, დაკბილული. ყვავილები სწორი, 

თეთრი, სურნელოვანი. ნაყოფი-სამბუდიანი კოლოფი, სამი მსხვილი ბურთისებური თესლით.  

ჩაის წარმოება: მოსავალს იღებენ აპრილიდან ნოემბრის ბოლომდე. ხელებით, მაკრატლებით 

ან მანქანებით აგროვებენ ჩაის ახალგაზრდა ყლორტებს. ახლადშეგროვებული ჩაის ფოთლები 

ძალიან განსხვავდება მზა ფოთლებისგან. გემო-მწარე, სუნი-სუსტი, ბალახისებური. ამის 

შემდეგ ჩაის ფაბრიკებში იწყება   ნედლეულის რთული  დამუშავება. პირველ რიგში შავი ჩაის 

მისაღებად ყლორტებს ახმობენ, ამისთვის სპეციალურ კონვეირულ ლენტებზე ატარებენ 

ცხელი ჰაერის ქვეშ. ფოთლები ხდება უფრო რბილი, ელასტიური. ამასთან ერთად 

მიმდინარეობს დაჟანგვის რეაქციები და ხდება ახალი გემოს და სუნის ფორმირება. ამის შემდეგ 

იწყება ფოთლების დახვევა სპეციალურ ვერტიკალურ ცილინდრებში  3-4 ჯერ 45 წუთის 

განმავლობაში  და თან ხდება დახარისხება, რაშიც ის იგულისხმება, რომ ყლორტების 

კვირტები და ნორჩი ფოთლები უფრო ადრე იხვევა. ამ მასას აცლიან, რომ არ მოხდეს გაფუჭება 

და აგრძელებენ სხვა ნედლეულის დახვევას. დახვევის შემდეგ ხდება ფერმენტაცია, რომელიც 

გრძელდება 3-5 საათის განმავლობაში  და ტარდება სპეციალურ დაწესებულებაში, ოთახის 

ტემპერატურაზე, კარგი ვენტილაციით და ნესტიანი ჰაერით (სინესტე: 98%-მდე). დამჟანგავი 

ფერმენტების მოქმედებით გალის მჟავიდან წარმოიქმნება წყალშიხსნადი პიგმენტები-მუქი 

წითელი ფერის, ხოლო კატეხინების დაჟანგვით- სპილენძისფერ-წითელი. ჩაის გემო 

ძირითადად დამოკიდებულია დამჟანგავი და არა დამჟანგავი მთრიმლავი ნივთიერებების 

თანაფარდობაზე. ფერმენტაციის დროს მიმდინარეობს პროცესები, რომლებიც განაპირობებენ 

ჩაის არომატს, გემოს და სხვა თვისებებს. საბოლოო ეტაპი ჩაის წარმოებაში არის-შრობა. ძალიან 

მნიშვნელოვანია დროულად შეწყდეს ფერმენტაციის დროს მიმდინარე ბიოქიმიური 

პროცესები, რათა მიღწეულ იქნას ჩაის სასურველი თვისებები. შრობაც მიმდინარეობს 

სპეციალური კონსტრუქციის საშრობებში ცხელი ჰაერით.  

შრობის შემდეგ მიიღება არაერთგვაროვანი ზომების და ხარისხის ჩაის ნედლეული. ამის 

შემდეგ მიმდინარეობს დახარისხება. უმაღლესი ხარისხის მისაღებად აგროვებენ ყლორტების, 

ყველაზე ნაზ და ზედა ნაწილებს. შერწყმა ხდება მბრუნავი ბარაბანებით. ნატეხებიდან და 

ნარჩენებიდან  აკეთებენ შავი ჩაის  დაპრესვას. მწვანე ჩაის მისაღებად ფერმენტები 

გაცხელებით იხოცებიან, თუმცა ფენოლური ნაერთები რჩებიან ბუბებრივ მდგომარეობაში.  

ქიმიური შემადგენლობა: ჩაის ბუჩქის ფოთლები შეიცავს ალკალოიდებს: კოფეინს, 

თეოფილინს, მთრიმლავ ნივთიერებებს-„ჩაის ტანინებს“, ფლავანოიდებს, ეთერზეთების 

კვალს,  ვიტამინებს: C, B1, B2 და ნიკოტინის და პანტოტენის მჟავებს. 

გამოყენება: ყველასთვის კარგად ცნობილია ჩაის, როგორც სასმელის მნიშვნელობა. ჩაის 

მაგარი ნაყენი არის მატონიზირებელი (ფიზიკური და გონებრივი გადაღლის დროს), წნევის 

მოსამატებელი, გულის მუშაობის და სუნთქვის აღმგზნები საშუალება და შხამსაწინააღმდეგო 

საშუალება მოწამვლების დროს. ჩაის ხის ნედლეული წარმოადგენს კოფეინის მიღების წყაროს, 

რომელიც მოქმედებს ცნს-ზე და გული კუნთის მუშაობის აღდგენაზე. ახასიათებს 

ანტიოქსიდანტური და შარდმდენი ფარმაკოლოგიური მოქმედება. 

ყავის თესლები(მარცვლები)-Semen Coffiae  მცენარე: ყავის ხეები-სხვადასხვა სახეობის: 

Coffea arabica, Coffea liberica ოჯახი: ენდროსებრნი- Rubiaceae   
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მცენარე: ბუჩქია ან მარადმწვანე ხე, სიმაღლით 8-10მ, ღეროები მწვანე, გრძელი, მოქნილი, 

დახრილი. ფოთლები: მთლიანი, კიდემთლიანი, მსუბუქად ტალღოვანი, სიგრძით-5-20სმ, 

მოკლე ყუნწით. ყვავილები თეთრი, სურნელოვანი. ყვავილობს და ნაყოფს იძლევა მთელი 

წლის განმავლობაში. ნაყოფი-კენკრა, ბურთისებური ან ოვალური, მუქი-წითელი, 

ორთესლიანი, დიამეტრით 1-1,5სმ. მოუმწიფებელი ნაყოფი მწვანეა, შემდეგ ნელ-ნელა იცვლის 

ფერს და მუქი-წითელი ხდება. რაც უფრო მწიფეა ნაყოფი, მით უფრო მეტი შაქარია მასში და 

მით უფრო გემრიელია საბოლოო პროდუქტი.   

ყავის სამშობლო ეთიოპიაა, თუმცა ყავის ხეს მსოფლიოს 70-მდე ქვეყანაში შეხვდებით. ყავის 

ხის საყვარელი ტერიტორიაა ეკვატორიალური და სუბტროპიკული განედები, სტაბილური 

ტემპერატურა და ზღვის დონიდან მაღალი სიმაღლე. ყავის ხე ყინვას ვერ უძლებს. სასმელად 

ასსზე მეტი სახეობის მარცვლები გამოიყენება, თუმცა წამყვანი ადგილი ორ მათგანს უჭირავს: 

Coffea arabica, რომელსაც წარმოების 70%-ზე მეტი ეკუთვნის და Coffea canephora(იგივე 

რობუსტა), რომლის რაოდენობაც ბაზარზე დაახლოებით 30%-ს შეადგენს. ყავის ხე ვერ იტანს 

ტროპიკების სიცხეს, უყვარს წვიმიანი-ნალექიანი ამინდები. ყავას მსოფლიოს მაშტაბით უფრო 

მეტი პლანტაციები უკავია ჩაისთან შედარებით.  

ქიმიური შემადგენლობა: ნატურალური ყავის მარცვლები შეიცავს კოფეინს, რომლის 

რაოდენობა ხარისხის მიხედვით მერყეობს 0,65%-დან 2,7%-მდე. კოფეინის დიდი ნაწილი 

დაკავშირებულია ქლოროგენის მჟავასთან, რომელიც წარმოადგენს კოფეინის და ხინინის 

მჟავის ეთერს. გარდა კოფეინისა ყავის თესლებში გვხვდება მთრიმლავი ნივთიერებები, 

შაქარი, პენტოზანები, ცხიმოვანი ზეთი და სხვა.  

სამკურნალო ნედლეული: მწიფე ნაყოფები, რომლებსაც მშრალი ან სველი წესით ამუშავებენ. 

მშრალი  წესით დამუშავების დროს აშრობენ მზეზე და მყიფე პერიკარპიუმს მანქანებით 

აცილებენ. სველი წესით დამუშავების დროს ნაყოფებს სპეციალურ მანქანებში ატარებენ და 

რბილობს წყლით  რეცხავენ. მიღებული ნედლეული მკვრივია, ოვალური ფორმის, ერთ მხარეს 

ღრმა ღარით,  გარედან პრიალა კანით დაფარული, რომელიც დამუშავებით ირეცხება და მისი 

ნარჩენები მხოლოდ ღარებში რჩება. გარეთა კანს ეგზოკარპიუმი ეწოდება. მის შიგნით ნაყოფის 

რბილობი მდებარეობს, რომელსაც პარენქიმის თხელი, ლორწოვანი შრე მოსდევს. ნაყოფის 

თესლი დაფარულია თხელი ენდოკარპიუმით, რომელსაც უფრო ხშირად  პარჩმენტს 

უწოდებენ. პარჩმენტის შიგნით, გვერდიგვერდ, ორი მარცვალი დევს. თითოეული მარცვალი 

ინდივიდუალურ, თხელ მემბრანაში, ენდოსპერმაშია გახვეული, რომელსაც ყავის 

ინდუსტრიაში სილვერსკინს უწოდებენ. ენდოსპერმა შედგება პარენქიმული უჯრედებისგან 

და მსხვილი ფორებისგან, ე.წ. თესლების სამარაგო ნივთიერებები, რომლებიც ინახება 

ჰემიცელულოზას სახით. უჯრედები შეიცავს ალეირონს და ცხიმოვან ზეთს. მოხალული ყავის 

მარცვლის იდენდურობა მტკიცდება ენდოსპერმის უჯრედების და ქვიანი უჯრედების 

არსებობით და სხვა გვერდითი ელემენტების არარსებობით.  

გამოყენება: ყავა გამოიყენება, როგორც ფსიქომასტიმულირებელი საშუალება გონებრივი და 

ფიზიკური  გადაღლილობის, თავის ტკივილის დროს და ექიმამდელი, პირველადი დახმარება 

შხამებით მოწამვლის დროს. სასარგებლოა იმის ცოდნა, რომ ერთი-ორი ფინჯანი ყავა 100-

300მგ კოფეინს შეიცავს.  
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კაკაოს თესლები: Semen Cacao  მცენარე - „შოკოლადის“ ხე: Theobroma  Cacao ოჯახი: 

Sterculiaceae 

„შოკოლადის“ ხე-დახასიათება იხ. გვ. 70 (მყარი მცენარეული ცხიმი)-კაკაოს ცხიმი 

კაკაოს თესლების გამოყენება კომპლექსურად ხდება: მყარი მცენარეული ცხიმის (კაკაოს)-

მისაღებად და ალკალოიდ-თეობრომონის მისაღებად. 

სამკურნალო ნედლეული: ნედლეულს წარმოადგენს კანი-თესლების საჭურველი, 

თესლებიდან ცილდება მათი მოხალვის შემდეგ. მოხალვა აუცილებელია მყარი ცხიმის 

ადვილად მიღების მიზნით. კანის გამოსავლიანობა 10-15%-ია, რომელშიც თეობრომინის 

შემცველობა 0,4-1%-ია 

გამოყენება: თეობრომონი მასტიმულირებელ მოქმედებას იწვევს გულის მუშაობაზე, 

აფართოვებს გულის ვენურ სისხლძარღვებს და ბრონქების მუსკულატურას, აძლიერებს 

დიურეზს.     

იზოპრენის (დიტერპენული) - ალკალოიდები, როგორც მათ ხშირად აკონიტურ 

ალკალოიდებს უწოდებენ, შერჩევით გროვდებიან მცენარეებში, რომლებიც Aconitum, 

Delphinium-გვარის წარმომადგენლები არიან. აკონიტური ალკალოიდები მაღალი 

ფიზიოლოგიური აქტიურობით გამოირჩევიან, რის გამოც მათგან მიღებული პრეპარატები 

ფართოდ გამიყენება მედიცინაში გარკვეული დაავადებების სამკურნალოდ, მკაცრად 

ნორმირებული დოზებით. 

დეზურას  ბალახი: Herba  Delphinii მცენარე:  მაღალი დეზურა-Delphinium elatum.  

ოჯახი: ხარისძირასებრნი-Ranunculaceae  

მცენარე: მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. ფოთოლი სამნაკვთოვანია, თათისებური, 

ძლიერ დანაწევრებული. მისი ლურჯი, ცისფერი ან იისფერი ყვავილები შეკრებილია საგველა 

ან მტევნისებრ ყვავილედებად. ყვავილსაფარის ზედა ფოთოლი დეზიანია, ნაყოფი-ფოთლურა. 

სამრეწველო თვალსაზრისით დეზურას სხვადასხვა სახეობები ფართოდ არის 

გავრცელებული ტიან-შანში. კულტივირებული სახით დედამიწაზე ყველგანაა 

გავრცელებული, გარდა ავსტრალიისა და პოლარული სარტყელისა. საქართველოში ველურად 

იზრდება მთის შუა, ზედა, სუბალპურ და ალპური სარტყელის ველებსა, ტყისპირებსა და 

მაღალბალახეულში. 

ქიმიური შემადგენლობა: სამამულო მიორელაქსანტების ძებნის დროს, (უცხოური- 

ტუბოკურანის ტიპის), დეზურაში აღმოჩენილ იქნა, კურარეს მსგავსი მოქმედების 

ალკალოიდები. ასეთი ალკალოდი აღმოჩნდა: კონდელფინი-(D.confusum)-დაბნეული 

დეზურა, მეთილლიკაკონიტინი-(D.dicyocarpum)-ბადურასნაყოფიანი დეზურა, ელატინი-

(D.elatum)-მაღალი დეზურა, დელცემინი-(D.semibarbatum)-ნახევრადწვერიანი დეზურა. 

რელაქსანტები-ნივთიერებებია, რომლებიც მუსკულატურის კუნთების ტონუსის დაქვეითებას 

იწვევენ და ფართოდ გამოიყენება ქირურგიაში, ოპერაციების დროს მუცლის პრესის 

მოდუნებისთვის, ე.ი. მიორელაქსაციისთვის. ალკალოიდები მცენარის ყველა ნაწილში 
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გვხვდება, განსაკუთრებით ბევრია-ფესვებში-4%. ბალახში ალკალოიდების ჯამი აღწევს 1,5%-

ს. 

სამკურნალო ნედლეული: აგროვებენ ბალახს ბუტონიზაციის დროს, ნედლეული 

წარმოდგენილია დანაწევრებული: ფოთლების, ყვავილების, ფესვების, ღეროების სახით. სუნი 

არ აღინიშნება, გემოს არ სინჯავენ, შხამიანია. 

გამოყენება: გამოიყენება, როგორც სამამულო კურარეს მსგავსი პრეპარატები: ელატინი 

(ტაბლეტები), კონდელფინი (ტაბლეტები), მელლიქტინი (ჰიდროიოდიდი), 

მეთილლიკაკონიტინი (ტაბლეტები), დელცემინი (ამპულები). კურარეს მსგავსი თვისება 

ახასითებს ნახევრადსინთეზურ პრეპარატს-დიპლაცინს, რომელსაც სენეციფილინიდან 

ღებულობენ, რომელიც  მცენარე-ხარისშუბლას ალკალოიდს წარმოადგენს. (იხ. გვ. 120.) 

სტეროიდული ალკალოიდები (გლიკოალკალოიდები) - ბუნებრივი ნაერთებია, 

რომელშიც კომბინირებულია როგორც ალკალოიდების ასევე სტეროიდული საპონინების-

გლიკოზიდების თვისებები. საპონინების მსგავსად ისინი შეიცავენ ისეთივე ტიპის შაქრებს, 

რომლებსაც ახასიათებთ ზედაპირულად-აქტიურობა და ჰემოლიზური თვისებები, ქმნიან 

მოლეკულურ ნაერთებს ქოლესტერინთან და სტეროიდებთან ახლოს მდგომ ნაერთებთან. 

ამასთან ერთად ისინი ტოქსიკურები არიან per os გზით მიღების დროს და აგლიკონში აზოტის 

ატომის არსებობით ფუძე თვისებები აქვთ. აგლიკონებს სტეროიდულ ალკალოიდებში 

წარმოადგენს საპოგენინები-C27-მდებარეობაში აზოტის ატომით(C27-ალკალოიდები). 

სტეროიდული ალკალოიდები, რომლებიც  წარმოადგენენ  საპოგენინების ტიპის 

აზოტშემცველ ანალოგებს ფართოდ არის გავრცელებული ძაღლყურძენასებრთა ოჯახის-

Solanum მცენარეებში. ძაღლყურძენას სხვადასხვა სახეობებში გვხვდება C27-ტიპის 

ალკალოიდი-სოლანიდინი, რომლის აგლიკონს წარმოადგენს სოლასოდინი. უფრო რთული 

სტეროიდული ალკალოიდები გვხვდება შხამას-Veratrum გვარის მცენარეებში. თვითონ 

ძაღლყურძენას ალკალოიდებს სოკოსსაწინააღმდეგო და ციტოსტატიკური მოქმედება 

ახასიათებთ. ზოგიერთი მათგანი, მაგალითად-ტომატინი (აგლიკონი-დემისსიდინი) 

მოქმედებს, როგორც რეპელენტები-(ქიმიური ნივთიერებებია, რომლებისაც  მწერებს და 

ტკიპებს ეშინიათ) ზოგიერთ მწერებზე, ძირითადად კოლორადოს ხოჭოზე. ტომატიდინი, 

ისევე როგორც სხვა სპიროსოლანები შეიძლება გამოყენებულ იქნას სტეროიდული ჰორმონების 

მისაღებად. ვერატრული ალკალოიდები იწვევენ ჯვარედინ-ზოლიანი კუნთების შეკუმშვის 

სტიმულირებას, მგრძნობიარე ნერვულ დაბოლოებებს აღიზიანებენ და იწვევენ ძლიერ 

ქავილს და ხველას. კიდევ უფრო მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს ეს ალკალოდები გულზე: 

საგულე გლიკოზიდების მსგავსად სისხლის მიმოქცევის უკმარისობის დროს გულის 

მუშაობის სტიმულირებას იწვევენ. Veratrum-შხამას ალკალოიდები აგრეთვე გამოიყენება 

ჰიპერტონიის  და ეკლამპსიის (რთული დაავადება-ფეხმძიმობის ტოქსიკოზი) დროს. 

ძაღლყურძენას ბალახი: Herba Solani laciniati მცენარე: დანაწევრებული (დაკბილული)  

ძაღლყურძენა-Solanum laciniatum ოჯახი: ძაღლყურძენასებრთა-Solanaceae 

მცენარე: სუბტროპიკული კლიმატის მცენარეა, სამშობლო: ავსტრალია და ახალი ზელანდია. 

მრავალწლოვანი, იშვიათად ერთწლოვანი ბალახოვანი მცენარე, რომელიც სამშობლოში 2,5მ-

მდე იზრდება. ღერო მარტოული, 40-60სმ-ზე განმეორებით დატოტვილი, მცოცავი ან ხვიარა. 
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ღეროები იასამნისფერი პიგმენტებით დაფარული-კვანძებში. ფოთლები 

არათანაბრადდაკბილული, ზედა ფოთლები შედარებით პატარაა, ლანცეტისებური. 

ყვავილები მსხვილი, ჯამი მწვანე, ხუთფოთლიანი, მუქი-იასამნისფერი, დისკისებური 

ფორმის. ნაყოფი-წვნიანი კენკრა. მთლიანი მცენარე-შხამიანია. ძაღლყურძენის გვარს 

მიეკუთვნება მნიშვნელოვანი კულტურული მცენარეები: კარტოფილი, ბადრიჯანი და 

პომიდორი. საქართველოში ძაღლყურძენა იზრდბა მთის შუა სარტყელებამდე ტყეებსა და 

ბუჩქნარებში, გზის პირებზე, დაგვიანებულ ადგილებში, სარეველად ბოსტნებში.   

ქიმიური შემადგენლობა: შეიცავს ორ გლიკოალკალოიდს: სოლასონინი და უფრო ნაკლები 

რაოდენობით-სოლამარგინი, რომლის აგლიკონია-სოლასოდინი. მისი შემცველობა 

არაერთგვაროვანია, განსაკუთრებით ბევრია არამწიფე ნაყოფებში და ფოთლებში. ამასთან 

ერთად დღის განმავლობაში უფრო ბევრი გროვდება, ვიდრე საღამოს და ღამის საათებში.  

სამკურნალო ნედლეული: ნედლეულის ძირითად მასას წარმოადგენს ფოთლები. ბალახს 

მცენარის სრული ყვავილობის დროს აგროვენენ. თიბავენ და აშრობენ მზეზე, ბეტონზე ან 

ასფალტზე.  

გამოყენება: ბალახიდან ღებულობენ სოლასოდინს და სოლამარგინს, რომელიც გამოიყენება 

პროგესტერონის (კორტიკოსტეროიდი) (ძირითადი პროდუქტი, ჰორმონი-კორტიზონის 

სინთეზისთვის)-მისაღებად. სოლასოდინი ციტრატის-სალიცილატის სახით,  გამოიყენება 

მწვავე რევმატიზმის, პოლიართრიტის, ენდოკარდიტის, ბრონქიალური ასთმის, ფსორიაზის  

და დამწვრობის სამკურნალოდ.   

შხამას  ფესვი,  ფესურათი: Rizoma cum radicibus  Veratri  მცენარე: შხამა-ლობელია 

(მწვანე): Veratrum lobelianum Bernh, თეთრი შხამა: Veratrum album  ოჯახი: 

შროშანასებრთა-Liliaceae 

მცენარე: მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა, 1-1,7მ სიმაღლის. ღერომხვევი განიერი, 15-

25სმ-სიგრძის ფოთლები, ფართო-ელიფსური ფორმისაა, ბოლოწვეტიანი, მისთვის 

დამახასიათებელია ნაკეცები ფოთლის მთელ სიგრძეზე, რკალურად განლაგებული ძარღვების 

გასწვრივ. 5-8სმ სიგრძის ფესურა უფრო ხშირად ღეროს ვერტიკალურ გაგრძელებას 

წარმოადგენს მიწაში, მაგრამ ზოგჯერ დახრილ მდგომარეობასაც იღებს. ფესურის გარშემო 

განლაგებულია 2-4მმ სიგანის, მსხვილი მრავალრიცხოვანი თასმისებური ფესვები. მომწვანო-

ყვითელი ყვავილები (მწვანე შხამა) და თეთრი ფერის (თეთრი შხამა), კენწრულ აღმამდგომ 

საგველასებრ ყვავილედებადაა შეკრებილი. კვერცხისებური თანაყვავილები ყვავილის 

ყუნწებზე გრძელია. ნაყოფი - 3 ბუდიანი კოლოფი, მრავალრიცხოვანი თესლებით. მთლიანი 

მცენარე ძლიერ შხამიანია. ყვავილობს და თესლებს ივითარებს ივნის-აგვისტოს 

განმავლობაში. გავრცელებულია უმთავრესად ნესტიან მდელოებზე, დიდი რაოდენობითაა 

საქონლის საძოვრებით გადატვირთულ სუბალპურ მეჩხერ ტყეებში, აქ იგი ხშირად ცოცხალი 

საფარის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი ბალახია, გვხვდება ტყეებში არსებულ 

მდელოებსა და ტყისპირებშიც. 

ქიმიური შემადგენლობა: მთლიანი მცენარე შეიცავს სტეროიდულ ალკალოიდებს, 

განსაკუთრებით ფესურა და ფესვები. გვხვდება ალკალოიდები იერვერატროვის ჯგუფის: 
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იერვინი, იზოიერვინი, ვერატრამინი  და ცევერატროვის ალკალოიდები: გერმინი, 

პროტოვერატრიდინი. 

სამკურნალო ნედლეული: შხამას ფესურა, ფესვებით. მათ მიწიდან შემოდგომაზე იღებენ, 

მიწისგან რეცხავენ, ჭრიან სიგანეზე და აშრობენ საშრობებში სხვა ნედლეულისგან 

განცალკავებით, იჩენენ სიფრთილეს, რადგან მტვერი იწვევს ზედა სასუნთქი გზების 

გაღიზიანებას. ფესურა  მუქი-ნაცრისფერია, სიგრძით 8სმ, დიამეტრით 1,5-3სმ, ფესვები-

მოყვითალო, სიგრძით 20სმ-მდე. ნედლეულს აფასებენ ალკალოიდების შემცველობის 

მიხედვით.  

გამოყენება: ამზადებენ შხამას გალენურ პრეპარატებს, გამოიყენება კანის ზედაპირული 

პარაზიტების წინააღმდეგ. ვეტერინარიაში გამოიყენება შხამას ფესურასა და ფესვების ნახარში, 

მადის გასაუმჯობესებლად და პირღებინების საშუალებად მსხვილფეხა რქოსანი 

საქონელისთვის, აგრეთვე ცხოველთა პარაზიტი მწერების მოსასპობად. მათგან 

მომზადებული მალამო მუნის (ქავილის), საწინააღმდეგოდ გამოიყენება.  მედიცინაში 

წარმატებით ინიშნება ეგზემის (ჰიპოდერმატოზის) სამკურნალოდ, სოკოს (ფუნგიციდური 

ფარმაკოლოგიური მოქმედება) საწინააღმდეგოდ. ტკივილების გამაყუჩებელ საშუალებად 

ნევრალგიის და რევმატიზმის დროს. საზღვარგარეთ მწვანე შხამას სახეობიდან-(Veratrum 

viride), ღებულობენ ალკალოიდ-ეთერებს, რომელიც  ჰიპოტენზიურ საშუალებად ინიშნება. 

შხამას გამოყენებისას ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ საქმე გვაქვს ძლიერ შხამიან 

მცენარესთან და საჭიროა დიდი სიფრთხილის გამოჩენა. კატეგორიულად დაუშვებელია მისი 

თვითნებური გამოყენება ექიმის მეთვალყურეობის გარეშე. 

სამკურნალო მცენარეები და ნედლეული, რომელიც შეიცავს ფენოლურ შენაერთებს და 

მათ გლიკოზიდებს 

ფენოლურ შენაერთებს უწოდებენ მრავალრიცხოვან მეორადი სინთეზის ორგანულ 

ნივთიერებებს, რომლის შემადგენელი არომატული რგოლები შეიცავს ჰიდროქსილის ჯგუფს 

და აგრეთვე მათ ფუნქციონალურ წარმოებულებს. ფენოლურ შენაერთებს, რომლის 

არომატული რგოლი ერთზე მეტ ჰიდროქსილის ჯგუფს შეიცავს პოლიფენოლებს უწოდებენ. 

პილიფენოლები არიან უჯრედული ცვლის აქტიური მეტაბოლიტები და მნიშვნელოვან როლს 

ასრულებენ მცენარეში მიმდინარე ფიზიოლოგიურ პროცესებში: ფოტოსინთეზში, სუნთქვაში, 

ზრდა-განვითარებაში და ინფექციური დაავადებების მიმართ მცენარის მდგრადობაში. 

ძირითადად ისინი მოთავსებულია ფოთლებში, ყვავილებში(ანიჭებენ მათ ფერს და სურნელს), 

ნაყოფებში, აგრეთვე საფარ ქსოვილში, სადაც ასრულებენ მცენარის დამცავ ფუნქციებს. 

სამკურნალო მცენარის სხვადასხვა ორგანოები და ქსოვილები განსხვავდებიან არამარტო 

პოლიფენოლების რაოდენობრივი, არამედ თვისობრივი მაჩვენებლებითაც. 

ფენოლური შენაერთების კლასიფიკაციას საფუძვლად უდევს არომატული ბირთვებისა და 

გვერდით ჯაჭვში ნახშირბად ატომების რიცხვი, იმიტომ რომ OH ჯგუფები მიერთებულია 

არომატული ბირთვის გვერდით ჯაჭვში C-ატომებთან. ფენოლები მცენარეებში გვხვდება 

მონომერების, დიმერების, ოლიგომერების და პოლიმერების სახით. ქიმიური სტრუქტურის 

მიხედვით ყველა ფენოლური შენაერთი იყოფა სამ ძირითად ჯფუფად:  

1. ერთი არომატული ანუ ერთი ბენზოლის რგოლით (ბირთვით); 
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2. ორი არომატული რგოლით (ფლავონოიდები, ოზოფლავონოიდები); C6-C3-C6 

3. პოლიმერული შენაერთები (მთრიმლავი ნივთიერებები);   

ფენოლური შენაერთები ერთი არომატული რგოლით - ამ ჯგუფს მიეკუთვნება შემდეგი 

ნაერთები: 

1. მარტივი ფენოლები-ნაერთები ძირითადი სტრუქტურით: C6-დიოქსი, ტრიოქსიბენზოლი 

და მათი წარმოებულები; 

2. ნაერთები ძირითადი სტრუქტურით: C6-C1-ფენოლომჟავები, C6-C2-ფენოლოსპირტები, 

აცეტოფენონი და ფენილძმარმჟავა; 

3. ნაერთები, ძირითადი სტრუქტურით: C6-C3-ჰიდროქსიდარიჩინის მჟავა და მისი 

წარმოებულები;  

4.  ნაერთები, ძირითადი სტრუქტურით: C6-C3, რომლებიც ლიგნანებს წარმოადგენენ; 

5. ნაერთები, ძირითადი სტრუქტურით: C6-C3, რომლებიც კუმარინებს წარმოადგენენ; 

6. ნაერთები, ძირითადი სტრუქტურით: C6-C3, რომლებიც ქრომონებს წარმოადგენენ. 

მარტივი ფენოლები 

მარტივი ფენოლები მცენარეებში ხშირად არ გვხვდება და მათი გავრცელება სისტემატიურად  

ქაოტურია. თვითონ ფენოლი (ერთატომიანი) აღმოჩენილია ფიჭვის (Pinus silvestris) გირჩებში 

და ნემსებში, თამბაქოს (Nicotiana tabacum) ფოთლების ეთერზეთში. პიროკატეხინი 

აღმოჩენილია ეფედრას ფოთლებში, ხახვში და გრეიფრუტის ნაყოფში. რეზორცინის 

მცენარეში შემცველობის შესახებ, ცნობები არ მოიპოვება. მცენარეებში გავრცელებულია 

ჰიდროქინონი, რომელიც მიეკუთვნება ორატომიან ფენოლურ შენაერთებს, მისი გლიკოზიდი-

არბუტინი გვხვდება სხვადასხვა ოჯახის მცენარეებში: Ericaceae-Arctostaphylos, Rhododendron, 

Vaccinaceae-Vaccinium, Rosaceae-Pyrus, Compositae-Xanthium. ზოგიერთ მცენარეში არბუტინი 

დიდი რაოდენობით გროვდება. ჰიდროქინონის მეთილის და ეთილის ეთერები გვხვდება 

შემდეგ მცენარეებში: Pyrolaceae-Pyrola, Liliaceae-Hyacinthus, Magnoliaceae-Lllicinum. 

ტრიოქსიბენზოლიდან (სამატომიანი ფენოლი) მცენარეებში გვხვდება ფლოროგლუცინი, 

რომელსაც თავისუფალი სახით შეიცავს ხახვი(Allium cepa) და გლიკოზიდი ფლორინის სახით-

სხვადასხვა სახეობის ციტრუსების (Citrus) ნაყოფების ქერქი. ფლოროგლუცინით მდიდარია 

გვიმრები, სადაც ეს ნაერთები მეთილირებულია  და შეკავშირებულია ცხიმოვან მჟავასთან, რის 

გამოც გვიმრის ფლოროგლუცინები ფარმაკოლოგიური მოქმედებით  უძველესი  დროიდან 

წარმოადგენენ ჭიების საწინააღმდეგო სამკურნალო  საშუალებებს. მრავალატომიანად ითვლება 

პიროგალოლის ფენოლური შენაერთები; ფენოლოგლიკოზიდების შემცველ სამკურნალო 

მცენარეულ ნედლეულს ახასიათებთ კარდიოტონული ფარმაკოლოგიური მოქმედება. 

მარტივი ფენოლების შემცველი სამკურნალო მცენარეები და ნედლეული 
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წითელი მოცვის ფოთოლი :Folium Vitis idaei  მცენარე: წითელი მოცვი-Vaccinium vitis 

idaea ოჯახი: მოცვისებრთა-Vaccinaceae 

მცენარე: წითელი მოცვი მარადმწვანე, ნახევრადბუჩქოვანი მცენარეა, 25-30სმ-მდე სიმაღლის, 

მცოცავი ჰორიზონტალური ფესურით, რომელიც ნიადაგის ზედაპირულ ფენებშია 

განლაგებული. ღერო სწორმდგომია, სუსუტად დატოტვილი. ფოთლები ტყავისებურია, 

მოკლეყუნწიანი, ელიფსური ან უკუკვერცხისებური, სიგრძით-3სმ, სიგანით-2სმ, ზემოდან მუქი 

მწვანეა, პრიალა, ქვემოდან უფრო ღია ფერის, მქრქალი. ყვავილები ზარისებური გვირგვინია, 

განსხვავებით დათვის კენკრასგან, თეთრი ან ვარდისფერი, შეკრებილია მოკლე, დახრილ 

კენწრულ მტევნად. ნაყოფი-მრავალკურკიანი, სფეროსებრი, ღია წითელი ფერის, პრიალა 

კენკრაა, დიამეტრით 8მმ. თესლი მორუხო-წითელი ფერის კურკაა.  ყვავილობს მაის-ივნისში, 

ნაყოფი მწიფდება აგვისტო-სექტემბერში. წითელი მოცვი გვხვდება საქართველოს მთაგორიან 

ადგილებში, ტყეებში, ძირითადად შერეულ ან ფიჭვნარ ტყეებში, თითქმის ალპურ ზონამდე. 

ქიმიური შემადგენლობა: წითელი მოცვის ფოთლები შეიცავს 9%-მდე არბუტინს, ორგანულ 

მჟავებს, ფლავანოიდ-ჰიპეროზიდს და მთრიმლავ ნივთიერებებს, ვიტამინ C-ს და პროვიტამინ 

A-ს, ურსოლის მჟავას. ამ ნივთიერებებიდან ძირითადია არბუტინი, რომელსაც 

ბაქტერიოციდური და შარდმდენი თვისებები გააჩნია. ის საუკეთესო უროსეპტიკია. ნაყოფი 

შეიცავს შაქარს 8-9%-მდე, ორგანულ მჟავებს-2,3%-მდე, მათ შორის: ლიმონის, ვაშლის და 

ბენზოის. ასევე შეიცავს პექტინებს, გლიკოზიდ - ვაქსინინს, კაროტინს და მთრიმლავ 

ნივთიერებებს. 

სამკურნალო ნედლეული: სამკურნალო ნედლეულად გამოიყენება წითელი მოცვის ფოთლები 

და ნაყოფი. ფოთლებს აგროვებენ თოვლის დნობის დამთავრების შემდეგ, ყვავილობამდე, 

უფრო გვიან შეგროვების შემთხვევაში, შრობის დროს, ფოთლები მწვანე ფერს კარგავენ და 

შავდებიან. ფოთლებს გლეჯენ ხელით, გაშავებულ და ფერშეცვლილ ფოთლებს არ აგროვებენ. 

აშრობენ სხვენზე, თბილ შენობებში, კარგი ვენტილაციის პირობებში, სადაც პირდაპირი 

სხივები არ ხვდება. უნდა გაიფინოს ქაღალდზე ან ქსოვილზე თხელ ფენად, ხშირად უნდა 

მოხდეს ფოთლების არევა, გაშავებული ფოთლები პერიოდულად ამოირჩეს. დაფარულია 

მრავალუჯრედიანი ჯირკვლოვანი შავი წერტილებით. სუნი არ შეიმჩნევა, გემო-მშუშხავი, 

მწარე. შენახვის ვადა 3 წელია.  ნაყოფს ხელით კრეფენ გაზაფხულზე. ნაყოფის 

შემადგენლობაში შემავალი ბენზოის მჟავა, მისი ანტისეპტიკური თვისებების გამო, კარგად 

ინახავს ნედლ ნაყოფს და ასევე მისგან მიღებულ პროდუქტებს. აფთიაქებში იყიდება აგრეთვე 

მოცვის დაქუცმაცებული ფოთლების დაპრესილი ბრიკეტები, წონით-5გრ, რომელიც 

წარმოადგენს ერთჯერად დოზას ნაყენის მოსამზადებლად. 

გამოყენება: წითელი მოცვის ფოთლებში ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების დიდი 

რაოდენობით არსებეობა განაპირობებს მის მრავალმხრივ გამოყენებას. მისი ფოთლებისგან 

დამზადებული პრეპარატები გამოიყენება,  როგორც შარდმდენი, ნაღვლმდენი, შემკვრელი, 

ანტისეპტიკური და ბაქტერიოციდული საშუალება შარდის ბუშტის ანთების დროს. იყენებენ 

ცისტიტების, პიელიტების, თირკმელების შარდ-კენჭოვანი დაავადების, ნივთიერებათა  ცვლის 

დარღვევის, კერძოდ ოსტეოქონდროზის, ნიკრისის ქარის, სახსრების რევმატული დაავადების, 

პოდაგრის დროს. ხალხურ მედიცინაში ნედლი ნაყოფი ან მისგან დამზადებული მურაბა 

იხმარება დაბალი მჟავიანობის,  გასტრიტების, კუჭის აშლილობის, რევმატიზმის დროს. 
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ნაყოფის წვენს სვამენ მაღალი წნევის, შაქრიანი დიაბეტის დროს. ფოთლების და ნაყოფების 

ნახარში შარდსადენი გზების საუკეთესო სადეზიფექციო საშუალებაა. 

დათვის კენკრას (ყურას) ფოთოლი: Folium Uvae ursi  მცენარე: ჩვეულებრივი დათვის  

კენკრა-დათვის ყურა: Arctostaphylos uvae ursi (Arctos, ursus-დათვი, staphylos, uva,-ყური)  

ოჯახი: მანანასებრთა-Ericaceae  

მცენარე: დათვის კენკრა მარადმწვანე, მიწაზე გართმული, ძლიერ დატოტვილი ბუჩქია, 

საშუალოდ 10-30სმ-მდე სიმაღლით. ფოთლები წვრილი, ტყავისებური, მუქი-მწვანე, 

კიდემთლიანი, უკუკვერცხისებრ წაგრძელებული ფორმის. ყვავილები ვარდისფერი, შეკრული 

კენწეროში მოკლე ფუნჯად, დაკიდებული. ყვავილედის ჯამი ხუთკბილიანი, დოქისებური. 

ნაყოფი-წითელი კენკრა. ყვავილობს მაისში, მწიფდება-აგვისტოში. 

ქიმიური შემადგენლობა: ფოთლები შეიცავს ფენოლოგლიკოზიდებს:  6%-მდე გლიკოზიდ-

არბუტინს და შედარებით მცირე რაოდენობით-მეთილარბუტინს, აგრეთვე მცირე 

რაოდენობით, თავისუფალი სახით-ჰიდროქინონს. გვხვდება ფლავონოიდები, მათ შორის-

ჰიპეროზიდი, დიდი რაოდენობით მთრიმლავი ნივთიერებები, პიროგალის ჯგუფის, (30-35%-

მდე) და ურსოლის მჟავა. 

სამკურნალო ნედლეული: ფოთლები, რომლებსაც აგროვებენ ყვავილობის დროს, ნედლეულში 

შედის:  წინა წლის ფოთლები და მიმდინარე  წელს განვითარებული, ახალი ფოთლები. ჭრიან 

პატარა ტოტებს და შრობის შემდეგ ფოთლებს ხელით აცლიან. ზემოდან ბრწყინავი, ფოთლის 

ძარღვებში მოჩანს ჯირკვლები. დათვის კენკრას მიკროსკოპული აგებულება თავისებურია. 

ფოთლის ორივე მხარეს, განაკვეთზე ჩანს სქელი, სუდან ^^^-ის მოქმედებით წითლად 

შეღებილი კუტიკულა. ეპიდერმისის ზედა მხარეს განლაგებულია  უჯრედების 3-4 მწკრივი, 

ხოლო ქვედა მხარეს-ტუჩოვანი ქსოვილი. ქსოვილის უჯრედებში, ჯირკვლების სიღრმეში 

მოჩანს მარტოული პრიზმული კრისტალები. 

გამოყენება: დათვის ყურას ფოთლებს იყენებენ ნაყენების სახით, შარდ-სასქესო გზების 

სამკურნალოდ და შარდმდენად. სამკურნალო-ანტისეპტიკური მოქმედება განპირობებულია 

ჰიდროქინონით, რომელიც ორგანიზმში თავისუფლდება არბუტინის და მეთილარბუტინის 

ჰიდროლიზით. სამკურნალო ეფექტი ძლიერდება მთრიმლავი ნივთიერებებისა და მათი 

ჰიდროლიზური პროდუქტების სპეციფიკური მოქმედებით. 

კუმარინებისა და ლიგნანების შემცველი სამკურნალო მცენარეები და ნედლეული 

ლიგნანები:  სტრუქტურა (C6-C3)- კარგად იხსნებიან  ცხიმებში, ეთერზეთებში და ფისებში. 

ამით აიხსნება მცენარის უჯრედებში მათი ერთობლივი არსებობა. წყლის ორთქლით მათი 

გადადენა არ ხდება. ძნელია ცხიმებიდან მათი გამოყოფა. ლიგნანების   გამოყოფა და დაყოფა 

გაადვილდა ქაღალდზე ადსორბციული ქრომატოგრაფიით. ულტრაიისფერ სინათლეზე 

ლიგნანები ცისფერ და ყვითელ ფერად ანათებენ. ქრომატოგრამებზე კარგად ჩანს, ფენოლური 

ნაერთები, მათი აღმოსაჩენი რეაქტივების  გამოყენების შემდეგ. მცენარეული ნედლეულიდან 

ლიგნანების ექსტრაგირება ხდება ეთერით, ბენზოლით და ქლოროფორმით. ლიგნანები 

ფართოდ არის გავრცელებული მცენარეულ სამყაროში, როგორც თავისუფალი ასევე 
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გლიკოზიდების სახით. გროვდებიან მცენარის ყველა ორგანოში. ისინი-ფარმაკოლოგიურად 

აქტიური ნივთიერებებია. პოდოფილის ჯგუფის ლიგნანები კანცეროლიტიკურ მოქმედებას 

იჩენენ. სეზამის ზეთი (Oleum Sesami)-შეიცავს ლიგნანების მწკრივს. ამით არის 

განპირობებული სეზამის ზეთის გამოყენება თრომბოპენიების და ჰემორაგიული დიათეზების 

დროს. (თრომბოპენია-ტრომბოციტების რაოდენობის შემცირება სისხლში; ახასიათებს 

სისხლდენა ცხვირიდან, ღრძილებიდან, კუჭ-ნაწლავიდან და სხვ. აგრეთვე სისხლჩაქცევები 

კანქვეშ და ლორწოვან გარსში).ლიმონურას და ელეუტეროკოკის ლიგნანები კარგი 

სტიმულატორები აღმოჩნდნენ. ლიგნანებს ფართოდ სწავლობენ ახლაც ბევრ ქვეყნებში და არ 

არის გამორიცხული, რომ შემდგომში ბევრი სამკურნალო მცენარე კვლავ განვიხილოთ 

სწორედ მათ შემცველობის გამო. 

ლიმონურას ნაყოფი, თესლები: Fructus  Schizandrae,  Semen  Schizandre  მცენარე: ჩინური 

ლიმონურა-Schizandra  chinensis  ოჯახი:  ლიმონისებრთა-Schizandraceae       

მცენარე: გამერქნებულღეროიანი ლიანაა, რომლის სიგრძე 10-15მ-ია, სისქით 1-1,5სმ, 

ივითარებს ხისმაგვარ ღეროებს. ძველი ლიანას ქერქი მუქი-ყავისფერია, ხორკლიანი, ხოლო 

ახალგაზრდა ლიანას ქერქის ფერი-ყვითელი, ბრწყინავი, გლუვი ზედაპირით. ფოთლები 

ელიფსური ან უკუ-კვერცხისებური ფორმის, წვერში წაწვეტებული, კიდეები დაკბილული. 

ისინი შეკრებილია, მოკლე ყუნწებით ჯგუფ-ჯგუფად. ფოთლის ქვედა მხარე ამოზნექილი, 

მთავარი ძარღვები მოწითლო. ფოთლებს და ღეროებს აქვთ ლიმონის დამახასიათებელი სუნი, 

რომელიც გასრესვის შემდეგ მძაფრდება. ყვავილები თეთრი ან ვარდისფერი, სურნელოვანი. 

ყვავილის ფურცლები ცილინდრული ფორმის, რომელიც მომწიფების შემდეგ 20-50-ჯერ 

გრძელდება, რომლისგანაც ნაყოფი-კენკრა ყალიბდება. ნაყოფი წითელი ფერის, დაკიდებული 

ფუნჯისმაგვარი, ბურთისებური, ორთესლოვანი. ყვავილობს ივნისში, ნაყოფს იძლევა 

სექტემბერ-ოქტომბერში. გვხვდება აღმოსავლეთ აზიის მთის ტყეებში. ყოფილ სსრ-ში-

ამურის, ხაბაროვსკის და პრიმორიეს მხარეებში, სახალინისა და კურილიის კუნძულებზე. 

ქიმიური შემადგენლობა: ადრე თვლიდნენ, რომ ლიმონურას ნაყოფების გამამხნევებელი 

მოქმედენა განპირობებული იყო ეთერზეთების და ორგანული მჟავების შემცველობით, 

მოგვიანებით გაირკვა, რომ ლიმონურაში გვხვდება 10 სახეობის ლიგნანი, მცენარის თითქმის 

ყველა ნაწილში, რომლისგანაც ძირითადია-სხიზანდრინი, კრისტალური ნივთიერების სახით. 

ლიგნანების ჯამი იზრდება ნაყოფების მომწიფებასთან ერთად, განსაკუთრებით ბევრი 

გროვდება თესლებში, ღეროების ქერქში და ფესვების ქერქში. სხვა ფენოლური შენაერთებიდან 

ლიმონურა შეიცავს: ფლავონოიდებს, კატეხინებს და ანტოციანიდებს. აგრეთვე: ორგანულ 

მჟავებს, ნახშირწყლებს, C-ვიტამინს, ეთერზეთებს - ფოთლებში და ქერქში, სპეციფიკური 

ლიმონის სუნით. 

სამკურნალო ნედლეული: სრულად მწიფე ნაყოფები, რომლებსაც ნატურალური სახით 

აშრობენ. თესლებს ღებულობენ წვენის გამოწურვის შემდეგ და აშრობენ. ნაყოფები: გამშრალი 

კენკრა, არათანაბრად მრგვალი ფორმის, მუქი-წითლი ან თითქმის შავი, ორი თესლით 

რბილობში, გემო-ინტენსიური მჟავე. თესლები: თირკმლისებური ფორმის, 3-5მმ, ბრწყინავი, 

გლუვი, ყვითელი ან დაბურული-ყვითელი ფერის, ამობურცულ მხარეს ჩანს მუქი-

ნაცრისფერი ნაწიბური. თესლის ბირთვი ღია-ყვითელი ფერის, ზეთისებური. ფოთლები: 

ფლავონოიდების მისაღებად ფოთლებს აგროვებენ მათი გაშლის ფაზაში, ლორწოს მისაღებად-
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ფოთოლცვენის პერიოდში. ნედლეულს აქვს ლიმონის სუნი, გემო-ლორწოვანი. ღეროების 

ქერქი: აგროვებენ ნაყოფების მომწიფების პერიოდში. ღეროებიდან აცლიან ჟოლობისმაგვარი 

ან მილისებური ფორმების სახით, სიგრძით-25სმ, სისქით-2მმ. გარედან ზედაპირი 

ხორკლიანია, მუქი-დაბურული, შიგნითა ზედაპირი: დაბურული-მწვანე, გლუვი, სუნი-

ლიმონისებური, გემო-ლორწოვანი, სასიამოვნო, სუსტი-მჟავე. 

გამოყენება: ფართოდ არის ცნობილი ჩინური ლიმონურას ნაყოფების და თესლების 

მასტიმულირებელი მოქმედება, რისთვისაც ამზადებენ ნაყენებს. შრომისუნარიანობა იზრდება 

„რბილად“(მსუბუქად), სუბიექტურად აღზნების შეგრძნების გარეშე. ყურადსაღებია აგრეთვე 

ლიმონურას საერთოგამაჯანსაღებელი მოქმედება ადამიანის ორგანიზმზე, რომელიც 

გამოიხატება: სხეულის წონის მომატებით, კუნთების სიძლიერით, ფილტვების სასიცოცხლო 

შესაძლებლობებით და ბრძოლისუნარიანობის მომატებით გარეშე არასასურველი 

ფაქტორების მიმართ. ლიმონურას წვენს იყენებენ სასმელებისთვის გემოს მისაცემად და კუჭის 

წვენის დაბალი მჟავიანობის დროს. 

ელეუტეროკოკის ფესვი, ფესურა: Rizoma Eleutherococci მცენარე: ეკლოვანი 

ელეუტეროკოკი (თავისუფალკენკროვანი, „ველური წიწაკა“)-Eleutherococcus senticosus 

ოჯახი: არალიასებრთა-Araliaceae 

მცენარე: ბუჩქოვანი მცენარე, 1,5-3მ-ის ღია - შავი ფერის ღეროებით, ეკლებით დაფარული და 

გრძელი ფესურებით. ფოთლები: 5-თართიანი, წაგრძელებული, უკუ-ოვალური ფორმის, 

წაწვეტებული ბოლოთი, კიდეები მკვეთრად დაკბილული, ზემოდან შიშველი, ქვემოდან 

მოყვითალო ძარღვებით. ყვავილები მსუბუქი, შეკრებილია ბურთისებურ ქოლგა 

ყვავილედად,  გრძელ ყვავილსაჯდომზე. ნაყოფი: ბურთისებური - კენკრა, შავი, ბრწყინავი, 5-

კურკიანი, შეკრული მრგვალი ფორმის, ფხვიერ, რთულ ნაყოფად.  ყვავილობს აგვისტოდან, 

ნაყოფს იძლევა სექტემბერში. ყვავილობს ფართოფოთლოვან ტყეებში, პრიმორსკის მხარეში.  

ქიმიური შემადგენლობა: შეიცავს ფიზიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებებს, გლიკოზიდებს 

(ლიგნანებს), ძირითადია-ელეუტეროზიდი. მათი ჯამი 7 სხვადასხვა ნივთიერებისგან შედგება, 

თუმცა მათი ლაბილურობის გამო ისინი კარგად შესწავლილი არ არიან. ერთი მათგანი 

დაუკოსტერინია, მეორე-სირინგორეზინოლი და სხვა.  ყველა მათგანი რომ არ ჩამოვთვალოთ, 

რთული არ არის დავრწმუნდეთ იმაში, რომ ქიმიურად არაერთგვაროვანი ნივთიერებებია. ასე 

მაგ. იზოფრაქსინოლი-ფენოლური შენაერთია ლიგნანების ჯგუფიდან, სირინგორეზინოლი, 

ნაწილობრივ სინაფსური სპირტის წარმოებულია. რაც შეეხება, დაუკოსტერინს, მხოლოდ ის 

წარმოადგენს მცენარეულ სტერინს, რომელიც გენეტიკურად ტრიტერპენების მსგავსია. 

თანმხლები ნივთიერებებიდან გვხვდება ეთერზეთები, ფისები, გომიზი, სახამებელი, 

ლიპიდები.  

სამკურნალო ნედლეული: სამკურნალო ნედლეულს ამზადებენ შემოდგომაზე, რისთვისაც 

მთლიანად იღებენ მიწისქვეშა ნაწილს: ფესვებს-ფესურებით, ასუფთავებ მიწისგან, ჭრიან 

ნაჭრებად და აშრობენ 80°C-ზე, ერთი საათის განმავლობაში, რის შემდეგ განაგრძობენ შრობას 

ჰაერზე. გამშრალი, სამრეწველო ნედლეული ძალიან მაგარი ფესვები და ფესურებია, გარედან 

დაბურული-ყვითელი, განაკვეთზე მსუბუქად ბოჭკოვანი. სუნი-ძლიერი, სურნელოვანი, 

გემო-სასიამოვნო, სუსტად მშუშხავი. 
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გამოყენება: ახასიათებს ჟენშენის მსგავსი ზოგადმატონიზირებელი და ადაპტოგენური  

მოქმედება. სითხოვანი ექსტრაქტი ადამიანის გონებრივი და ფიზიკური შრომისუნარიანობის 

მასტიმულირებელია. გამოიყენება იმუნო-დეფიციტის დროს, დასუსტებული ორგანიზმის 

მოსაძლიერებლად, მძიმე დაავადების და ოპერაციის შემდგომ პერიოდში. სისხლში შაქრის 

შემცველობას დაბლა წევს (ჰიპოგლიკემიური ფარმაკოლოგიური მოქმედება) და გამოიყენება 

ქალებში მენოპაუზის დროს. 

კუმარინების აღმოჩენა, გამოყოფა და რაოდენობრივი განსაზღვრა მცენარეებში და 

ნედლეულში. 

კუმარინები მეორადი ბიოსინთეზის ბუნებრივი შენაერთებია, რომელთა სტრუქტურას 

საფუძვლად უდევს 9,10-ბენზო α–პირონი; მათ აგრეთვე განიხილავენ როგორც ორთო-

ჰიდროქსიდარიჩინის (O-კუმარის) მჟავის ნაწარმებს. კუმარინებს ყოფენ ოქსი-, 

მეტოქსინაწარმებად, ფურო - და პირანოკუმარინებად. კუმარინების აღმოსაჩენად 

მცენარეებში და ნედლეულში გამოიყენება, მათი ლაქტონური თვისებები, რაც იმაში 

გამოიხატება, რომ ულტრაიისფერ სინათლეზე, ხდება ფლუორესცირება, სპეციალურ  

რეაქტივებთან  მოქმედებით და წარმოიქმნებიან შეფერილი ხსნარები. ფართოდ გამოიყენება 

ქიმიური დიაზორეაქცია-დიაზოშენაერთებთან. გ.ა. კუზნეცოვმა მოგვაწოდა სწრაფი მეთოდი 

კუმარინების აღმოსაჩენად მცენარეებში, რაც შემდეგში მდგომარეობს: იღებენ დაქუცმაცებულ, 

ნედლ ან მშრალ მცენარეს (1-2გრ)-ს, ასხამენ 5-10მლ ეთილის სპირტს, აყოვნებენ 4 საათის 

განმავლობაში და შემდეგ არა უმეტეს 50°C-სა აცხელებენ 2-3 წთ-ის განმავლობაში. შემდეგ 

ხსნარს ფილტრავენ და უმატებენ რამდენიმე წვეთ 5%-იან ტუტის ხსნარს და აცხელებენ 

რამდენიმე წუთის განმავლობაში წყლის აბაზანაზე. კუმარინების არსებობის შემთხვევაში 

ხსნარი ყვითლდება. ტუტედამატებულ ხსნარს უმატებენ რამდენიმე წვეთ ახლადმომზადებულ 

დიაზორეაქტივს და კუმარინების არსებობის შემთხვევაში ხსნარი ღებულობს წითელი-

ყავისფერიდან ალუბლისფერ შეფერილობამდე ფერს-ეს დიაზორეაქციაა. ბევრი კუმარინი და 

ფუროკუმარინი ამჟღავნებს ძალიან დამახასიათებელ ფლუორესცენციას. ფართო გამოიყენება 

ჰპოვა კუმარინების აღმოსაჩენად ნედლეულში არა მარტო მათი ჯამის, არამედ ცალკეული 

ნაერთების, ქაღალდზე ქრომატოგრაფიული ანალიზების ჩატერების შემდეგ. ამ შემთხვევაში 

ზემოთხსენებული რეაქტივები გამოიყენება ქრომატოგრამების დასასხურებლად. ქაღალდზე 

ქრომატოგრაფიასთან ერთად ბოლო წლების განმავლობაში ფართოდ გამოიყენება 

თხელფენოვანი ქრომატოგრაფია. ამ შემთხვევაში, კუმარინების ქრომატოგრაფირებისათვის 

აბსორბენტად უფრო ხშირად გამოიყენება ალუმინის ნეიტრალური ოქსიდი.  

კუმარინების რაოდენობრივი განსაზღვრისათვის ფართოდ გამოიყენება კოლორიმეტრული 

მეთოდები. რასაც საფუძვლად უდევს ის, რომ  კუმარინები-დიაზოტირებით, სულფანილის 

მჟავის - პ-ნიტროანილინთან, ტუტე არეში იძლევიან  მდგრადი შეფერილობის  სისხლისფერ-

წითელ  ხსნარებს.  ფართოდ გამოიყენება სპექტროფოტომეტრული მეთოდები, კუმარინების 

რაოდენობრივი განსაზღვრისათის, რასაც საფუძვლად უდევს ის რომ, სხვადასხვა სახეობის და 

სხვადასხვა კონცენტრაციის კუმარინების ხსნარები, ულტრაიისფერი სხივების მაქსიმალური 

შთანთქმის  მოქმედებით, იძლევიან ოპტიკური სიმკვრივის სხვადასხვა მაჩვენებლებს. 

კუმარინების სამედიცინო-ბიოლოგიური დანიშნულება. 
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კუმარინების როლი მცენარეული სამყაროსთვის სრულად ჯერ კიდევ არ არის შესწავლილი. 

ცნობილია, რომ ზოგიერთი  მათგანი მცენარის ზრდის ინჰიბიტორია, ზოგიერთი თესლების 

ზრდის სტიმულირებას იწვევს, ნაწილს მცენარისთვის დამცავი ფუნქცია აქვს ზოგიერთი 

დაავადებების მიმართ.  

კუმარინები და ფუროკუმარინები თევზებისთვის შხამებს წარმოადგენენ. ნარკოტიკულ 

მოქმედებას იწვევს მიწის ჭიებზე და კურდღლებზე, დასამშვიდებელ და ჰიპნოზურ 

მოქმედებას-თაგვებზე, შხამს წარმოადგენს: თხებისთვის, ძაღლებისთვის და ცხენებისთვის. 

ზოგიერთი კუმარინი, მაგ. ესკულინი P-ვიტამინური აქტივობით გამოირჩევა. კუმარინები 

ამინოალკილებით იწვევენ ც.ნ.ს.-ის სტიმულირებას. მარტივ კუმარინებს ძირითადად 

ახასიათებს ანტიკოაგულანტური ფარმაკოლოგიური მოქმედება. ფუროკუმარინების 

საინტერესო თვისებას წარმოადგენს ფოტოსენსიბილიზაციური აქტიურობა, ამიტომ ისინი 

გამოიყენება ვიტილიგოს სამკურნალოდ.  კუმარინების და ფუროკუმარინების  ნაწილს 

ახასიათებს ბაქტერიოციდული,  სოკოს  და   სიმსივნის საწინააღმდეგო მოქმედება. ხალხური 

მედიცინა ადრეული წლებიდან იყენებს კუმარინების შემცველ მცენარეებს სხვადასხვა 

დაავადებებთან სამკურნალოდ: საჭმლის მომნელებელი ორგანოების ქრონიკული 

მოშლილობის დროს, დიურეტიკებად. დიდი ამის ბალახს ჯერ კიდევ  უძველეს ეგვიპტეში 

იცნობდნენ. 

კუმარინები და ოქსიკუმარინები 

ყვითელი ძიძოს ბალახი:  Herba  Meliloti  მცენარე:  სააფთიაქო ყვითელი ძიძო-Melilotus  

officinalis,  სურნელოვანი ყვითელი ძიძო-Melilotus suaveolens,  მაღალი ყვითელი ძიძო-

Melilotus altissinus  ოჯახი:  პარკოსნები-Fabaceae (Leguminosae) 

მცენარე: ყვითელი ძიძო ორწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო აღმავალია ან სწორმდგომი, 

დასაწყისშივე დატოტვილი, სიმაღლით: 50, 100, 200სმ. ფოთლები, წვრილი, მორიგეობითი, 

სამფოთოლაკიანი, ფოთოლაკები შებრუნებულ-კვერცხისებურია, არათანაბრად 

ხერხისებურად დაკბილული, წვერში ფხით. ყვავილები-მოკლეა, ყვითელი ფერის, მტევან 

ყვავილედად შეკრებილი. ნაყოფი-პარკია, ოვალური, შიშველი, სადგისებრ წვეროთი, 

ჩვეულებრივად ერთი ან ორი თესლით. ყვავილობს ივნის-სექტემბერში. იზრდება ნესტიან, 

ბალახოვან ადგილებში როგორც სარეველა მცენარე. 

ქიმიური შემადგენლობა: შეიცავს კუმარინს (0,4-0,9%), დიჰიდროკუმარინებს: მელილოტინი, 

დიკუმაროლი და გლიკოზიდი-მელილოტოზიდი. თანმხლებ ნივთიერებებთან ერთად 

გვხვდება პურინის წარმოებულები: ალანტონინი და ალანტონინის მჟავა, ქოლინი და 

ლორწოვანი ნივთიერებები. კუმარინს აქვს ახალი ბალახის სუნი, რომელიც გაშრობის შემდეგ 

ძლიერდება.  

სამკურნალო ნედლეული: აგროვებენ ყვავილოვან მცენარეს, მოჭრილ ღეროებს კრავენ პატარა 

კონებად და აშრობენ ჩრდილში ან შენობებში, რომლებიც კარგად ნიავდება. ნედლეულს 

წარმოადგენს ფოთლების, ყვავილების და წვრილი ნაყოფების ნაკრები. 

გამოყენება: ყვითელი ძიძოს ბალახი შედის დამარბილებელი საშუალებების ნაკრებში, როგორც 

დამხმარე საშუალება-ჩირქოვანი აბსცესის გასაწოვად ან გასაკვეთად. გამოიყენება აგრეთვე 
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პლასტირების(საფენების) სახით იგივე დანიშნულებით და ტკივილგამაყუჩებლად. როგორც 

აღინიშნა ბალახში შედის დიდი რაოდენობით-დიკუმაროლი, რომელიც წარმოადგენს 

ოქსიკუმარინს. დიკუმაროლი აბრკოლებს სისხლის შედედებას (1000-5000-ჯერ უფრო 

ძლიერად, ვიდრე კუმარინი). ამ ფაქტს შეესწრენ შემთხვევით: შეამჩნიეს, რომ თეთრი ძიძო 

(თეთრი ყვავილები აქვს), რომელშიც დიკუმაროლი უფრო დიდი რაოდენობითაა, ვიდრე 

სააფთიაქო ყვითელ ძიძოში, აჭამეს  რქოსან პირუტყვს, რამაც გამოიწვია ძნელად 

შესაჩერებელი სისხლდენა, პატარა პარეზის შემთხვევაშიც. ეს ფაქტი გახდა იმის საფუძველი, 

რომ დიკუმაროლი გამოიყენება ანტიკოაგულანტის სახით, თრომბოფლებიტების დროს 

აგრეთვე  კრუნჩხვის და რევმატიზმის სამკურნალოდ.  პრეპარატებს: დიკუმარინს, სინკუმარს 

ღებულობენ სინთეზური სახით. 

ცხენისწაბლას თესლები: Semen  Hippocastanum  მცენარე: Aesculus hippocastanum ოჯახი: 

ცხენისწაბლასებრთა(საპინდუსისებრთა) - Hippocastanaceae  

მცენარე: მაღალი ხე 30მ-მდე სიმაღლის, განიერი, ფართო, ხშირტოტებიანი ვარჯით.  

ფოთლები შიშველია, გრძელყუნწიანი,  5-7 თათისებრ-რთული, ფართო-25სმ დიამეტრის, 

უკუ-კვერცხისებური, წამახვილებული, ფუძესთან სოლისებრ-შევიწროებული, დაკბილული 

კიდეებით. ზედა მხრიდან მუქი მწვანეა, ნაოჭებიანი, ქვედა მხრიდან უფრო ღია ფერისაა. 

ახალგაზრდა ფოთლები ძარღვების გასწვრივ ჟღალი ფერის ბეწვებითაა. ყვავილები საგველა 

პირამიდულ ყვავილედშია შეკრებილი. ფურცელგანცალკავებულია, ზიგომორფული, 

სწორმდგომი, სიგრძით-20-30სმ. ყვავილის ბუტკო და ყვავილების ფეხი, გამოყოფილი, 

მოწითალო-ჟღალი ფერის. ყვავილის ჯამი 5 კბილიანი, ზარისებური, თეთრი ფერის, წითელი 

ლაქებით ფუძეში, ბარხატისებური ბოლოთი. ნაყოფი-მსხვილი, კვერცხისებურ-ოვალური 

ფორმის კოლოფი, დაფარული ბრწყინავი ეკლებით, ყავისფერი თესლებით.  სამშობლო-

ბალკანეთის ნახევარკუნძული. თითო-ოროლა ეგზემპლარი-ჰიბრიდული, წითელყვავილა-

დეკორატიული ცხენისწაბლა გვხვდება: ბათუმში, ქუთაისში, ლიკანში, წინანდალში, 

თბილისში (ახალგაზრდობის სასახლის ბაღი). 

ქიმიური შემადგენლობა: ცხენისწაბლას თესლები შეიცავს გლიკოზიდ-ესკულინს, რომელიც 

იშლება ესკულეტინათ და გლუკოზად. ესკულეტინი-დიოქსიკუმარინია. ესკულინთან ერთად  

თესლებში ნაპოვნია გლიკოზიდი-ფრაქსინი, რომელიც ფრაქსეტინად და გლუკოზად იშლება. 

ფრაქსეტინი-მეტოქსიკუმარინია. გარდა ოქსი და მეტოქსიკუმარინებისა, თესლები შეიცავს 

ფლავანოიდებს: ქვერცეტინს და კემფეროლს. დამახასიათებელი კომპონენტია ტრიტერპენული 

საპონინი-ესცინი, რომლის აგლიკონია-ესციგენინი(β-ამირინის ჯგუფი), შაქარი-ქსილოზა. 

გვხვდება: ამინომჟავები, გლუკოზა, გლუკურონის მჟავა, სახამებელი-50%-მდე, ცხიმოვანი 

ზეთები, ცილოვანი ნივთიერებები, მთრიმლავი ნივთიერებები. ცხენისწაბლას ქერქი შეიცავს 

ისეთივე რთულ გლიკოზიდურ კომპლექს, როგორსაც თესლები, ხოლო ფოთლები 

ფლავონოიდებს და კაროტინოიდებს. 

სამკურნალო ნედლეული: ძირითდი ოფიცინალური ნედლეულია მწიფე თესლი, თუმცა 

დაშვებულია ცხენისწაბლას გამშრალი ფოთლის გამოყენებაც (პერსპექტიული ნედლეული). 

თესლი დამწიფების შემდეგ ცვივა მიწაზე და სწრაფად აგროვებენ. გაშლიან ცალფენად და 

აშრობენ 3-4 კვირის განმავლობაში. თესლის ფარმაკოპული აღწერა: „სამკურნალო ნედლეული-

თესლები: არასწორი სფეროსებრია, 2-4სმ დიამეტრის, ოდნავ შეჭყლეტილი, ერთი მხრიდან 
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ბრტყელი. თესლის კანი მაგარია, პრიალა, მუქი-ყავისფერი, ფუძესთან ემჩნევა ნაცრისფერი 

დიდი ლაქა. უსუნო, გემო მომწარო-ძელგი“.  ფოთლებს ამზადებენ მაისიდან სექტემბრის 

ბოლომდე. ფოთლებს კრეფენ ყუნწებიანად ისე რომ, არ დააზიანონ ტოტები, აშრობენ თხელ 

ფენად ჩრდილში, კარგი აერაციის პირობებში. მზა ნედლეულის ყუნწები მოღუნვისას 

იმტვრევა, შრობის შემდეგ იჭმუჭნება და იხვევა, მწვანე ფერს ინარჩუნებს. სასიამოვნო, სუსტი 

სუნი აქვს, გემო-ძელგი.  

გამოყენება: თესლებიდან ამზადენენ სპირტ-წყლიან ექსტრაქტს-ესკუზანს, რომელიც 

გამოიყენება თრომბოზების პროფილაქტიკისთვის, როგორც ქვედა კიდურების ვენური 

სისხლძარღვების გამაფართოვებელი, კარდიოტონული მოქმედების საშუალება და აგრეთვე 

ჰემაროის დროს. გამოიყენება პრეპარატები: ესკულინი და ფრაქსინი, რომლებსაც დიკუმარინის 

თვისებები აქვთ, თუმცა უფრო სუსტად გამოხატული. ამ მიზნით ამზადებენ ნაყენებს და 

მალამოს, რომლებიც ეფექტურად მოქმედებს ვენების ვარიკოზული დაავადების დროს, 

გამოიყენება აგრეთვე თრომბოზების, ტრამვის შემდგომი შეშუპების თავიდან ასაცილებლად. 

გვხვდება  ბევრი უცხოური,  ჯენერიკ მედიკამენტი, რომლებიც ცხენისწაბლას ფოთლებში 

არსებული კაროტინოიდების გამო, გამოიყენება  10%-იან ნაყენების სახით, საშვილოსნოდან 

და ჰემორაიდული სისხლდენების თერაპიული მკურნალობისთვის. პრეპარატებია: 

ესქობულტი, ვენიტანი, ესფალაზიდი, ვაზოტონინი, ვენოგალი, ვენოსტაზინი და სხვა. 

ფუროკუმარინები 

დათვიმარწყვას ნაყოფი და ფესვი: Radix et fructus Psoraleae მცენარე: დრუპისებური 

დათვიმარწყვა-Psoralea drupacea ოჯახი: პარკოსანთა-Leguminosae 

მცენარე: მრავალწლიანი სამკურნალო მცენარე-ბუჩქია, სიმაღლით 70-130სმ-ის, სწორმდგომი, 

კარგად დატოტვილი, ოდნავ ხისებრი ღერძით. ფოთლები მორიგეობითი, მომრგვალო-

ოვალური, ორივე მხრიდან წერტილოვანი ჯირკვლებით დაფარული, წებოვანი, 

მსხვილადდაკბილული.  ყვავილები შეკრულია ფუნჯებად, სიგრძით ფოთლებზე გრძელი,  

მოთეთრო-ლილისფერია. ნაყოფი-კაკლისმაგვარი პარკია, ერთთესლა. ყვავილობს აპრილიდან 

აგვისტოს ბოლომდე, ნაყოფი მყიფდება ივლის-სექტემბერში. საშიში სარეველაა.  

ქიმიური შემადგენლობა: ნაყოფები და ფესვები შეიცავს ორ ფუროკუმარინს: პსორალენს და 

იზოპსორალენს(ანგელიცინი), თანმხლები უმბელიფერონთან. ნაყოფები შეიცავს აგრეთვე 

ბევრ  ეთერზეთს. ღეროები და ფოთლები შეიცავს სტეროიდულ ნივთიერებას-დრუნაცინი. ეს 

ნივთიერება დადგენილია, რომ იწვევს თხების უნაყოფობას, რომლებიც ჭამენ ამ მცენარის 

ნაწილებს. 

სამკურნალო ნედლეული: ფესვები და ნაყოფები. ფესვები-მსხვილი ნაჭრები, რომლებშიც 

შერეულია წვრილი ფესურები. ნაყოფები-მწიფე პარკები, კაკლისებური, ერთი ან 

ორთესლოვანი, ნაცრისფერ-ბეწვიანი.   

გამოყენება: გამოიყენება პრეპარატი-პსორალენი, რომელიც წარმოადგენს ორივე 

ფუროკუმარინის ჯამს. გამოიყენება თმების ბუდობრივი ცვენის (სიმელოტის) და ვიტილიგოს 

(დეპიგმენტაცია)  დროს, რაც დაფუძნებულია პსორალენის და ანგელიცინის 

ფოტოსენსიბილიზაციურ თვისებებთან. ღებულობენ  ფხვნილის, ტაბლეტების და სპირტიანი 
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ხსნარის სახით. არომატული ფხვნილი, რომელიც სხვადასხვა დოზით იხსნება წყალში, 

სპირტში და ქლოროფორმში და ენიშნებათ მოზრდილ ადამიანებს. 

ქრომონები 

ფენოლური შენაერთები, რომლებსაც ქრომონებს უწოდებენ მიეკუთვნებიან მეორადი 

ბიოსინთეზის პროდუქტებს და  სტრუქტურულად ახლოს არიან როგორც კუმარინებთან, ასევე 

ფლავანოიდებთან. ორივეს ძირითად რგოლურ სისტემას-ბირთვს  წარმოადგენს პირონი, 

განსხავავება მდგომარეობს იმაში, რომ კუმარინების ბირთვს წარმოადგენს α-პირონი, ხოლო 

ქრომონების და ფლავანოიდების-γ-პირონი. ქრომონები წარმოიქმნებიან ბენზოლური რგოლისა 

და γ-პირონის კონდესაციით. კუმარინების მსგავსად ქრომონები წარმოქმნიან ოქსი-, მეტოქსი-

, და სხვა ოქსიწარმოებულებს. სხვადასხვა ხარისხით ქრომონები კონდესირდებიან ფურანის 

რგოლთან და წარმოქმნიან ფურანოქრომონებს. სამედიცინო თვალსაზრისით ქრომონებიდან 

ყველაზე მნიშვნელოვანია მხოლოდ ფურანოქრომონები, რომლებსაც ახასიათებთ 

სპაზმოლიზური ფარმაკოლოგიური მოქმედება.  

კბილის ამის ნაყოფი: Fructus Ammi visnagae; სამკურნალო მცენარე: კბილის ამი: Ammi 

visnaga; ოჯახი: ქოლგოსანთა-Apiaceae (Umbelliferae); Ammos-ქვიშა(ბერძნ), მცენარის ზრდა-

განვითარების ადგილიდან წარმოიშვა. 

სამკურნალო მცენარე: კავკასიაში ეს მცენარე იშვიათად გვხვდება, მხოლოდ ველური, 

სარეველა ბალახის სახით იზრდება ქვიშიან ადგილებში. ფართოდ არის კულტივირებული 

უკრაინაში და მოლდავეთში. ორწლოვანი სამკურნალო მცენარეა 1 მეტრამდე სიმაღლის. 

ფოთლები ორჯერად-სამჯერად დაყოფილი, ხაზოვანი ან ხაზოვან-ძაფისებური. წვრილი, 

თეთრი ყვავილები შეკრებილია რთულ ქოლგა ყვავილედად. ზედა ყვავილედი ძალიან 

მსხვილია, გრძელ ყვავილსაჯდომზე მოთავსებული, მრავალრიცხოვანი, სხვადასხვა ზომის 

ქოლგის სხივებით. ყვავილობის დროს გაშლილი, ხოლო ნაყოფის სიმწიფის დროს 

სწორმდგომი და ერთად შეკრული.   

ქიმიური შემადგენლობა: ბალახის ყველა ნაწილში გვხვდება ფურანოქრომონები: კელინი, 

ვისნაგინი და სხვა. პიროკუმარინი-ვისნადინი და ფლავანოიდები. ძირითად მოქმედ 

ნივთიერებას წარმოადგენს კელინი, რომელიც ყველაზე დიდი რაოდენობით გროვდება მწიფე 

ნაყოფების ქერქში. ნაკლები შემცველობით უმწიფარ ნაყოფებში. 

სამკურნალო ნედლეული: მწიფე  და ნაწილობრივ უმწიფარი (ქოლგის გვერდითი ნაწილები) 

ნაყოფები. ისინი წვრილია, სიგრძით 2-2,5მმ, გვერდებში მსუბუქად შეჭყლეტილი; ცალკეული 

თესლები მომრგვალებული, ხუთკუთხოვანი, ღრუებში ერთი სეკრეტორული არხით. სუნი 

თავისებური, გემო მომწარო-მწველი, რომელიც დიდხანს ნარჩუნდება.  

გამოყენება: კბილის ამიდან მზადდება პრეპარატები: კელინი და ავისანი, რომლებიც 

ტაბლეტირებული სახით გამოიყენება ქრონიკული სტენოკარდიის დროს. შეტევების კუპირება 

არ ხდება. ანალოგიურად მოქმედებს პრეპარატები: დაუკარინი და ანეტინი, რომლებიც 

იწარმოება დათესილი სტაფილოს ნაყოფებიდან (Daucus sativus), და ბოსტნის კამიდან 

(Anethum graveolens). ორივე პრეპარატი შეიცავს ფურანოქრომონებს, რომლებსაც აქვთ 

სპაზმოლიტური, სედატიური და ქვების დამშლელი ფარმაკოლოგიური მოქმედება. 
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ანტრაცენ წარმოებულები და მათი გლიკოზიდები 

ანტრაცენის ნაწარმის შემცველი სამკურნალო მცენარეები და ნედლეული 

გლიკოზიდებს, შორის გვხვდება თავისებური ჯგუფები, რომელთა აგლიკონს წარმოადგენს 

არომატული ნაერთები, რომელთაც ქინონებს უწოდებენ. რგოლების რაოდენობის მიხედვით 

არჩევენ: 1) ბენზოქინონი, 2) ნაფტაქინონი, 3) ანტრაქინონი, 4) ფენანტრენქინონი. ანტაცენ 

ნაწარმის დაჟანგულ  ფორმას საფუძვლად უდევს  ანტრაქინონი.  ბუნებრივი ანტრაქინონები 

ანტრაცენის წარმოებულები არიან და ფართოდ არიან გავრცელებული მცენერეულ სამყაროში 

და უჯრედის წვენშია გახსნილი. ანტრაცენის ნაწარმის კრისტალებს აქვთ: ნარინჯისფერი, 

ყვითელი და წითელი შეფერილობა.  ანტრაგლიკოზიდები კარგად იხსნებიან წყალში და 

სპირტში, ამიტომ მათი გამოყოფა-გამოწვლილვა მცენარეული ნედლეულიდან ამ 

გამხსნელებით ხდება. ანტრაგლიკოზიდების არსებობას სამკურნალო მცენარეულ ნედლეულში 

აღმოაჩენენ ტუტესთან რეაქციით.  ანტრაცენნაწარმების აღმომჩენი რეაქციაა  ბორნტრეგერის 

რეაქცია. მათი იდენტიფიკაციისათვის ქიმიურ მეთოდებთან ერთად ფართოდ გამოიყენება 

ქრომატოგრაფიის და ელექტროფორეზის მეთოდები. ანტრაცენის წარმოებულების 

რაოდენობრივი განსაზღვრისათვის უფრო ხშირად, წინასწარ  მიმართავენ მჟავურ 

ჰიდროლიზს. გამოყოფილი აგლიკონების ექსტრაგირება ხდება ორგანული გამხსნელებით, რის 

შემდეგაც საზღვრავენ ფარმაკოპეის სხვადასხვა მეთოდებით, კერძოდ 

ფოტოკოლორიმეტრული მეთოდით. 

იმის მიუხედავად, რომ ანტრაცენის წარმოებულები ქიმიური სტრუქტურით ახლოს დგანან 

ერთმანეთთან, ფარმაკოლოგიური მოქმედებით ისინი მკვეთრად განსხვავდებიან 

ერთმანეთისგან. ანტრაქინონების ნაწარმები იყოფა ალიზარინის და ქრიზაცინის კლასებად. 

მაგ. ქრიზაცინის წარმოებულებს ახასიათებთ კუჭის გამწმენდი (საფაღარათო) მოქმედება, 

ალიზარინის წარმოებულებს-ნეფროლოგიური მოქმედება. უნდა აღინიშნოს, რომ 

ანტრაქინონში ერთი კეტოჯგუფის აღდგენა იწვევს ამ ნივთიერების თვისების შეცვლას. ასე 

მაგ. კომპლექსი: „ ანტრონის, ანტრანოლის, ქრიზოფანოვის მჟავის, ფისცინის და ემოდინის“, 

რომელიც შედის პრეპარატ-ქრიზარობინის შემადგენლობაში, გამოიყენება ზოგიერთი კანის 

დაავადებების სამკურნალოდ, მათ შორის ფსორიაზის. ანტრაცენის კონდესირებული 

წარმოებული მაგ.-ჰიპერიცინი, განაპირობებს მცენარე-კრაზანას, პრეპარატების 

ფოტოდინამიკურ აქტიურობას. 

ქრიზაცინის წარმოებულები 

ამ ჯგუგში შედიან ის სამკურნალო მცენარეები, რომელთა შემადგენელ ანტრაგლიკოზიდებს 

საფაღარათო, კუჭის გამწმენდი მოქმედება ახასიათებთ. 

მურყანისებრი  ხეჭრელას ქერქი: Cortex  Frangulae  მცენარე:  მტვრევადი ხეჭრელა-

Rhamnus alnus, იმერეთული ხეჭრელა-Rhamnus  imeretina  ოჯახი: ხეჭრელასებრთა-

Rhamnaceae 

მცენარე: მსხვრევადი, მტვრევადი-ხეჭრელა ბუჩქია, იშვიათად ხე 3მ-მდე სიმაღლის. ღეროები 

და ტოტები შიშველი, ეკლების გარეშე. ფოთლები მორიგეობითი, ოვალური, კიდემთლიანი, 

შიშველი, ბრწყინავი,  6-8 წყვილი პარალელეური, მეორადი ჯირკვლებით. ყვავილები-
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წვრილი, მომწვანო-თეთრი, შეკრებილი ფოთლების უბეში. ნაყოფი-კურკები, თავიდან მწვანე 

ფერის, მერე წითელი, მაშინ როცა მწიფე-თითქმის შავი ფერისაა.  იმერეთული ხეჭრელასთვის 

დამახასიათებელია ფოთლის ფირფიტაზე გვერდითი ჯირკვლები 7-30 ცალი. ფოთლები 

მსხვილი-20სმ-მდე. იზრდება ფოთლოვან და შერეულ ტყეებში.  

ქიმიური შემადგენლობა: ახლად შეგროვებულ ხეჭრელას ქერქში აღმოჩენილია 

ანტრანოგლიკოზიდი-ფრანგულოზიდი, რომელსაც საღებინებელი თვისება აქვს. 

ანტრანოლები მობილური ნივთიერებები არიან და ახასიათებთ დაჭანგვა, ჰაერის 

ჟანგბადითაც კი. აი რატომ იყენებენ ხეჭრელას ქერქს ერთი წლის შენახვის შემდეგ ან 

ფრანგულოზიდის  დაჟანგვის პროცესს ხელოვნურად აჩქარებენ, აცხელებენ 100°C-ზე-ერთი 

საათის განმავლობაში. რის შედეგადაც ფრანგულოზიდი გარდაიქმნება გლუკოფრანგულინად. 

შემდეგ ფერმენტების მოქმედებით გლუკოფრანგულინს ცილდება გლუკოზა და ბიოზიდი 

გარდაიქმნება მონოზიდ-ფრანგულინად. ეს ყვითელი ნივთიერება შემდგომში მჟავე არეში 

იშლება ფრანგულა-ემოდინათ და რამნოზათ. ასე რომ სამედიცინო მიზნისთვის 

გამოსაყენებელ, მტვრევადი ხეჭრელას ქერქში ერთროულად გვხვდება: გლუკოფრანგულინი, 

ფრანგულინი და  ფრანგულა-ემოდინი. ქერქში შეიძლება შეგვხვდეს ქრიზოფანოლი. ფოთლები 

შეიცავს დიდი რაოდენობით ასკორბინის მჟავას. იმერეთული ხეჭრელა ისეთივე 

ანტრაგლიკოზიდებს შეიცავს, რასაც მტვრევადი ხეჭრელა. 

სამკურნალო ნედლეული: ქერქს აგროვებენ ხის მსხვილი ტოტებიდან, ადრე გაზაფხულზე, 

ამტვრევენ და მიმართავენ სწრაფ შრობას, რათა არ გაშავდეს შიგნითა ზედაპირი.  ნედლეულს 

წარმოადგენს ჟოლობისებური ან მილისებური ფორმის ნაჭრები, ახალგაზრდა ქერქების გარეთა 

ზედაპირი პრიალა, ხოლო ძველი ქერქის ხორკლიანია, მუქი-დაბურული ან ნაცრისფერ-

დაბურული. აღსანიშნავია, რომ ქერქიდან მსუბუქად წვენის გამოყოფის დროს, გარეთა კორპის 

შრის შემდეგ იხსნება კორპის წითელი ფენა, ლაფნის ბოჭკოთა ჯგუფები კრისტალური 

შემონაფენით, რომელიც არცეთი სხვა ნედლეულისთვის არ არის დამახასიათებელი. შიგნითა 

ზედაპირი გლუვია, მოყვითლო-წითელი ან წითელი-დაბურული. მურყანისებრი ხეჭრელის 

ნედლეულში მოქმედი ნივთიერებები განისაზღვრება: მიკროსუბლიმაციით.   ამ ზედაპირის 

დამუშავებით 5%-ნი მწვავე ტუტით წარმოიქმნება ტიპიური, სისხლისფერ-წითელი 

შეფერილობა, ამიტომაც უწოდებენ ამ ხეს ხეჭრელას. ქერქის განაკვეთიც  დამახასიათებელია: 

თანაბრად-წვრილ-ჯაგროვანი. 

გამოყენება: კლასიკური საფაღარათო საშუალებაა. პრეპარატი-რამნილი გამოიყენება 

შეკრულობის, ყაბზობის  და ნაწლავების აგონიის დროს. ინიშნება per os გზით ნახარშის სახით 

ან სხვა საფაღარათო ნივთიერებებთან ნაკრებში. პრეპარატის სითხოვანი ან მშრალი 

ექსტრაქტი შეიცავს: ფრანგულინს, ფრანგულა-ემოდინს და ქრიზოფანოლს. ეფექტი აღნიშნება 

10-12სთ-ის შემდეგ, იმიტომ რომ ანტრაგლიკოზიდები პირველად არა აქტიურები არიან, 

მხოლოდ მსხვილ ნაწლავში იწყებენ  ტონუსის მომატებას და პერისტალტიკას.  

ისტორიული ცნობა: იმის მიუხედავად, რომ ქვეყანაში არსებობდა ნედლეული, დიდი ხნის 

განმავლობაში იმპორტის სახით შემოდიოდა ამერიკული ხეჭრელა-Cortex Rhamni Purshianae, 

რომელიც დროთა განმავლობაში სახ. ფარმაკოპეის სტატიებიდან ამოღებულია. 
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ხეშავი-საფაღარათო ჟოსტერის (საფაღარათო ხეჭრელის)  ნაყოფები; Fructus Rhamni 

catharticae (Baccae spinae carvinae); მცენარე-საფაღარათო ჟოსტერი (საფაღარათო 

ხეჭრელი)-Rhamnus cathartica; ოჯახი-ხეჭრელისაბრთა-Rhamnaceae; 

მცენარე: ხეშავი ძლიერ დატოტვილი ბუჩქი ან პატარა ხეა, ხეჭრელისებრთა ოჯახიდან, 

სიმაღლით 8მ-მდე. მისი დაბრეცილი ტანი დაფარულია შავი ფერის ხაოიანი დახეთქილი 

კანით, რომელიც ფენა-ფენა ძვრება. ტოტები ეკლიანი აქვს. ახალგაზრდა ტოტებზე ქერქი 

მოწითალო-ყავისფერია, პრიალა. ყუნწიანი ფოთლები განლაგებულია მოპირისპირედ, 

ელიფსური ან მომრგვალო-კვერცხისებური ფორმისაა, სიგრძით 5სმ-მდე, სიგანით 3სმ-მდე, 

სამი წყვილი რკალისებური ძარღვით. ფოთლები წვრილ-ხერხისებური (მტვრევადი 

ხეჭრელისგან განსხვავებული). ზემოდან მწვანე ან მორუხო ფერისაა, ქვედა მხრიდან უფრო 

ღია ფერისაა, შიშველი, ან ორივე მხრიდან  თხლად შებუსული. ყვავილები წვრილი აქვს, 

მომწვანო-მოთეთრო ფერის, ერთსქესიანი, შეკრებილია 10-15 კონად ფოთლის უბეებში. 

ნაყოფი სფეროსებრია, კურკიანი 6-8სმ-ის დიამეტრით, მოლურჯო-შავი ფერის, პრიალა 

ზედაპირით, ზოგჯერ ნაფიფქით.  

ხეშავი ყვავილობს მაის-ივნისში, 10-12 დღის განმავლობაში, ნაყოფი მწიფდება აგვისტო-

სექტემბერში და მცენარეზე დიდხანს რჩება. გავრცელებულია მთის ხეობებში, მეჩხერ 

ტყეებში, ტყის პირებზე, ზოგჯერ იგი გაუვალ ბარდებსაც ქმნის. გვხვდება ზღვის დონიდან 

1700მ სიმაღლეზე. ჩვენში სამკურნალოდ გამოიყენება იმერული ხეშავი (Rhamnus  imeretina).   

ქიმიური შემადგენლობა: ხეშავის ნაყოფი შეიცავს 1%-მდე ოქსიმეთილანტრაქინონს 

(ანტრაგლიკოზიდები), მის შემადგენლობაში ნაპოვნია აგრეთვე ფრანგულინი, 

გლუკოფრანგულინი, ფრანგულაემოდინი, ჟოსტერინი, რამნოციტრინი, რამნეტინი, 

ფლავონოიდები შაქარი, პექტინი, ქვერცეტინი და სხვა.  

სამკურნალო ნედლეული: სამკურნალოდ იყენებენ გვიან შემოდგომაზე დაკრეფილ მწიფე 

ნაყოფს, რომელსაც კრეფენ სექტემბერ-ოქტომბერში, როდესაც იგი შავი ფერის ხდება. ნაყოფს 

ჯერ აჭკნობენ ჰაერზე, შემდეგ კი აშრობენ საშრობებში, ღუმელებში 50-60°C-ზე. მშრალ ნაყოფს 

შავი ფერი, სუსტი, უსიამოვნო სუნი და მოტკბო-მომწარო გემო აქვს. ინახავენ ნაჭრის 

ტომრებში 4 წლის განმავლობაში. ხეშავის ნედლეულისთვის დაუშვებელ მინრევად ითვლება 

ხეჭრელი. 

გამოყენება: ხეშავის ნაყოფი გამოიყენება, როგორც საფაღარათო და სპაზმოლიზური 

საშუალება. მისი ნაყენი განსაკუთრებით კარგად მოქმედებს ქრონიკული შეკრულობის დროს. 

მოქმედება ვლინდება მიღებიდან 8-10 საათის შედეგ. ძირითადად ნიშნავენ ხანდაზმულ 

ავადმყოფებში და ბავშვებში, ჰემოროის და ყაბზობის დროს. უკუნაჩვენებია მწვავე 

ქოლეცისტიტის და აპენდიციტის დროს. (მოსალოდნელია პერფორაცია). შედის საფღარათო 

ნაკრებების შემადგენლობაში.  

ბულგარულ ხალხურ მედიცინაში ხეშავს იყენებენ აგრეთვე დაავადებული ღვიძლის 

სამკურნალოდ, როდესაც თან ახლავს ასციტი. თვლიან, რომ მას აქვს უნარი არეგულიროს და 

მოაწესრიგოს დეფეკაცია, რითაც იზღუდება ტოქსიკური ნივთიერებების მოხვედრა 

ნაწლავებიდან ღვიძლში. ბულგარელი მედიკოსების აზრით ხეშავის ნაყოფი უმჯობესია 



155 
 

 155 

გამოვიყენოთ დამზადებიდან ერთი წლის შემდეგ, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება 

გამოიწვიოს გულისრევა და ღებინება. 

სინამაქის (ალექსანდრიის) ფოთოლი და ნაყოფი: Folium Sennae,  Fructus Sennae  მცენარე: 

მწვავეფოთლიანი (გაწმენდილი) სინამაქი-Cassia  acutifolia  ოჯახი:  პარკოსანთა-

Fabaceae(Leguminosae)   

მცენარე: Sennae-მისი არაბული სახელია. გავრცელებულია აფრიკაში, კულტივირებულია 

სუდანში, შუა აზიაში კულტივირებულია, როგორც ერთწლოვანი მცენარე. იღებენ: ორ-სამ 

მოსავალს. ნახევრადბუჩქი, სიმაღლით 1მ-მდე. ღერო დატოტვილი, ქვედა ტოტები უფრო 

გრძელია, თითქმის მიწაზე მცოცავი. ფოთლები ლანცეტისებური, კიდემთლიანი, 

ჯირკვლოვანი, მორიგეობითი, შიშველი, ბუმბულისებური ფორმით (4-5 წყვილი) ფოთოლაკით, 

სიგრძით-20-30მმ, სიგანით 5-9მმ. ყვავილედი ღერძული ფუნჯები, ყვავილები 

ზიგომორფული, გვირგვინი - მოკლეფეხიანი, არათანაბარი ყვითელი ფურცლები. პარკი 

(ნაყოფი) - ტყავისებური, სრიალა. მწიფდება სექტემბერში. 

ქიმიური შემადგენლობა: შეიცავს 3%-მდე ანტრაგლიკოზიდებს, მათ შორის: გლიკო-ალოე-

ემოდინს, გლიკოზიდ-რეინს. ერთდროულად შეიცავს დიმერულ ნივთიერებებს, რომლებიც 

ცნობილია A და B (სტერეოიზომერები) - სენოზიდების სახელწოდებით. თანმხლებ 

ნივთიერებებთან ერთად გვხვდება ფისისებური ნივთიერებები, რომლებიც იწვევენ 

არასასურველ მოქმედებას (ტკივილს ნაწლავებში). 

სამკურნალო ნედლეული: ცალკეული ფოთოლაკები, რთული ბუმბულისებური ფოთლის. 

გემო: ლორწოვანი-მწარე, ფერი: ნაცრისფერი-მწვანე, სუნი არ აღინიშნება. 

დიაგნოსტირებისთვის ფოთლის ნაჭრებს ადუღებენ ტუტის ხსნარში. ხსნარის შეფერვა 

სისხლისფერ-წითელ ფერად პირველი მანიშნებელია ნედლეულის იდენდიფიკაციის.   

ანატომიური აგებულებისათვის  დამახასიათებელია ფოთლის კიდის პარალელურად 

მეორადი ჯირკვლები. ძალზე დამახასიათებელია ეპიდერმისის ზედაპირის სურათი: 

ეპიდერმისის უჯრედები სწორკედლოვანია, რომლებიც რადიალურად ჯგუფდება ბეწვების 

გარშემო და წარმოქმნიან კუთხოვან ბუდეს ბეწვის ცენტრში. ბეწვები, ბუსუსები ბევრია, ისინი 

ერთუჯრედიანია, მოკლე-ხშირად მოღუნული, ძლიერ გასქელებული კედლებით და 

უხეშმეჭეჭოვანი ზედაპირით. ფოთლის რბილობში, მეზოფილის უჯრედებში არსებობს 

კალციუმის ოქსალატის დრუზები და ამასთან ერთად ჯირკვლის უჯრედები 

გარშემორტყმულია კალციუმის ოქსალატის  კრისტალისებური საფარით, მთავარი ძარღვების 

გასწვრივ. კრისტალები რომბულია და პრიზმული თითოეულ უჯრედში. 
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მიკროგადადენის დროს წარმოიქმნება ანტრაგლიკოზიდები, ყვითელი ფერის 

მიკროკრისტალების და წვეთების სახით, რომლებიც ტუტის სპირტიანი ხსნარის დამატებით 

ალუბლისფერ-წითელ ფერად იფერება. ალექსანდრიის ნაყოფები: პარკები ფართოოვალურია, 

ზოგჯერ მოღუნული, გარსისებრ - მშრალი, მრავალთესლიანი, დაბურული-მწვანე. 

გამოყენება: სინამაქის ფოთლებს ნიშნავენ ნაყენების სახით. ფისისებური ნაერთებისაგან 

გათავისუფლება შესაძლებელია, თუ წყლიან ნაყენს, გაციების შემდეგ გავფილტრავთ. 

გამოიყენება, როგორც საფაღარათო, კუჭის გამწმენდი და ჰემაროის სამკურნალო საშუალება. 

საფაღარათო ეფექტი დგება პრეპარატის მიღებიდან 6-10  საათის შემდეგ. პარკები ფისისებურ 

ნაერთებს არ შეიცავს, ამიტომ საფაღარათო მოქმედება მათი ნაყენების შედარებით სუსტია. 

ალექსანდრიის სინამაქის პრეპარატებია: სენადექსინი, სენადე, გლაქსენა. 

ისტორიული ცნობა: სენადეს ფოთლების ჩვენთან კულტურაში შემოტანამდე, ეს ნედლეული 

იმპორტირებული იყო ალექსანდრიის ზღვის პორტის გავლით, აქედანაა მისი სახელწოდება: 

„ალექსანდრიის ფოთოლი“. იმპორტის სახით აგრეთვე შემოდიოდა და ახლაც შემოდის 

ინდოეთიდან და იტალიიდან. 

რევანდას ფესვი: Radix  Rhei  მცენარე: ტანგუტის რევანდა - Rheum  palmatum(tanguticum 

Maxim)  ოჯახი: წიწიბურასებრთა-მატიტელასებრნი-Polygonaceae 

მცენარე:  მსხვილი, მრავალწლოვანი მცენარეა, სიმაღლით 250სმ-მდე, მრავალთავიანი ფესვით 

და მისგან გამომავალი მსხვილი, ხორცისებური, განაკვეთზე ყვითელი ფერის ფესვებით. ღერო 

მცირედფოთლოვანი, შიშველი. ფესვთანური ფოთლები მსხვილია, 30სმ-სიგრძის 75სმ 

დიამეტრის. ფართოკვერცხისებური, არათანაბრად  5-7 დაყოფილი. ყვავილები მოთეთრო-

ვარდისფერი ან მოწითალო, წვრილი, შეკრული ცოცხისებურ ყვავილედად. ნაყოფი-

მოწითლო-ყავისფერი, ფართოფრთიანი კაკალი. ველურად იზრდება ჩინეთში და ტიბეტში. 

ფართო პლანტაციები გვხვდება მოსკოვის მხარეში, უკრაინასა და ბელორუსიაში. 

ქიმიური შემადგენლობა: რევანდას ფესვი და ფესვურები შეიცავს ორ ჯგუფ ბან-ს: 

ანტრაგლიკოზიდებს და მთრიმლავ ნივთიერებებს. ანტრაგლიკოზიდებიდან გვხვდება: 
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გლუკო-რეუმ-ემოდინი, რომელიც იშლება: რეუმ-ემოდინად და გლუკოზად, ქრიზოფანენი, 

რომელიც იშლება: ქრიზოფანოლად და გლუკოზად, რეოქრიზინი-იშლება: ფისციონად და 

გლუკოზად, გლუკო-რეინი-იშლება: რეინად და გლუკოზად, გლუკო-ალოე-ემოდინი, იშლება: 

ალოე-ემოდინად და გლუკოზად. გლიკოზიდებთან ერთად ნედლეულში არსებობენ მათი  

აგლიკონები და აგრეთვე მათი პირველადი ფორმები-ანტრანოლები. ანტრაქინონები-

დაჟანგული ფორმა და ანტრანოლები-აღდგენილი ფორმა, მცენარეში გვხვდება ვეგეტაციის 

ფაზის მიხედვით. ზაფხულში-შემოდგომაზე უფრო ჭარბობს ანტრაქინონები, მაშინ როცა 

მცენარე მოსვენებულ ფაზაშია, ე.ი. ზამთარში-უფრო ბევრია ანტრანოლები. ნედლეულის 

შენახვის დროს იზრდება ანტრაქინონების რაოდენობა, ანტრანოლების ფერმენტაციული 

დაჟანგვის ხარჯზე.  რევანდას  ანტრაგლიკოზიდები მიდრეკილები არიან კონდესაციის 

(აირად მდგომარეობიდან თხევად მდგომერეობაში გადასვლა) მიმართ, რაც იმის 

მაჩვენებელია, რომ ფესვებში ნაწილობრივ  ნაპოვნია დირეინი.  მთრიმლავი ნივთიერებები 

გვხვდება ჰიდროლიზური-გალოტანინების სახით, იმიტომ რომ მცენარეში მათი 

ჰიდროლიზური პროდუქტებია: გალის მჟავა და გლუკოზა. რევანდაში ბევრია ფისისებური 

ნაერთები, რომელთაც საფაღარათო მოქმედება აქვთ, თუმცა გამღიზიანებლურიც.  ბევრია 

სახამებელი და პექტინები. 

სამკურნალო ნედლეული: კულტივირებულ ტანგუტის  რევანდას  აგროვებენ მისი არსებობის 

მე-4 წელს. ფესვები და მისი ნაჭრები ცილინდრული ფორმისაა, მსხვილი, შუაზე გადახსნილი, 

გარედან დაფარულია თხელი ნაცრისფერი საცობით, შიგნიდან დამახასიათებელია 

ნარინჯისფერი, მრავალრიცხოვანი თეთრი ზოლებით და ლაქებით (მარმარილოს  სურათი). 

გემო: მომწარო-მშუშხავი, სუნი-თავისებური. ანტრაცენის საერთო შემადგენლობა უნდა იყოს 

არა ნაკლებ-3,4%-სა. დაფქვილი(დაფხვნილი) ფესვების მწვავე ტუტით დამუშავებით, 

ფხვნილი ღებულობს სისხლისფერ-წითელ ფერს. ანტრაგლიკოზიდების იდენტიფიკაცია ხდება 

აგრეთვე შემდეგნარად: ტუტით მიკროგადადენის დროს, ნალექი სისიხლისფერ-წითლად 

იღებება.  

გამოყენება: რევანდას პრეპარატები მრავალნაირია: მშრალი ექსტრაქტი, რევანდას მწარე 

ნაყენი, სიროფები. ნიშნავენ აგრეთვე ტაბლეტების (კომბინირებული პრეპარატი-ეუკარბონი) 

და ფხვნილის სახით. წყლიან პრეპარატებში  ანტრაგლიკოზიდების საფაღარათო  მოქმედება 

უფრო კარგად ვლინდება. სპირტიანი ხსნარები, შეიცავენ რა მთლიან კომპლექს-მოქმედი 

ნივთიერებების, პირველ რიგში გალოტანინების მშუშხავი მოქმედების გამო, აძლიერენებ 

ნაწლავების მუშაობას. პრეპარატის ხასიათი დამიკიდებულია აგრეთვე დოზებზეც: დაბალი 

დოზების შემთხვევაში მოქმედებას ავლენენ-ტანოგლიკოზიდები(მთრიმლავი ნივთიერებები),   

ხოლო მაღალი დოზებით მკურნალობისას-ანტრაგლიკოზიდები. რევანდას ანტრაქინონების 

ბაზაზე, შემუშავებულია სამამული ტექნოლოგია, პრეპარატ-ქრიზარობინის, რომელიც 

წარმოადგენს ანტრაცენის აღდგენილი წარმოებულების, ემოდინის, ფისციონის და 

ქრიზოფანოლის ჯამს.  პრეპარატი გამოიყენება ფსორიაზის სამკურნალოდ. საზღვარგარეთ 

ქრიზარობინს ღებულობენ ანტრაცენის წარმოებულებიდან, რომელსაც გამოყოფენ 

ბრაზილიური ხის - (Andira  a roroba Aquior)  მერქნისგან. 

ისტორიული ცნობა: რევანდას კულტურაში შემოტანამდე, იმპორტირება, ბევრი ათეული 

წლების განმავლობაში ჩინეთიდან  ხდებოდა. საერთაშორისო ფარმაცევტულ ბაზარზე ის 

ცნობილი იყო „ჩინური რევანდას“ სახელით, რომლის ნედლეული უფრო კარგად იყო 
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გაწმენდილი საცობებისგან, ამიტომ „მარმარილოს სურათი“ უფრო მკაფიოდ იყო 

გამომჟღავნებული.  ფესვების გულში, შეიძლება ჩინური რევანდასათვის დამახასიათებელი, 

ე.წ. ვარსკვავების არსებობა. ჩინეთში ამ მცენარეს  ჩვ.წ.-მდე  2700 წლის წინ  იცნობდნენ. ის 

გაქონდათ უძველეს საბერძნეთში, შემდეგ კი პერსიაში. შუა საუკუნეებში, არაბების წყალობით 

გაიცნო ევროპამაც. პირველი ევროპელი, რომელმაც შეაღწია  ქვეყანა-ტანგუტში და  ეს მცენარე 

აღწერა იყო ცნობილი ვენეციელი მოგზაური მარკო პოლო (X^^^-საუკუნე). ექვსი ასეული 

წლის შემდეგ ამ მხარეში იმოგზაურა ცნობილმა მეცნიერმა და მოგზაურმა ნ.მ. პრჟევალსკიმ, 

რომელმაც არა მარტო დაადასტურა მარკო პოლოს ცნობები, არამედ შეაგროვა კიდევაც 

ტანგუტის რევანდის თესლები-ნაყოფები, ტბის-კუკუნორის გარშემო. ეს თესლები 

წარმოადგენდა ზუსტად გამოსავალ ნედლეულს, ნაწილობრივ უცხოური და ყველა  სამამულო 

რევანდას კულტურაში მოსაყვანად.  

 

ალოეს  საბური და ფოთოლი: Aloe  მცენარე:  ხისმაგვარი  ალოე-Aloë  arborescens Mill;  

ნამდვილი  ალოე-Aloë  vera; სოკოტრინული ალოე-Aloë  soccotrina Lam;  ეკლოვანი 

ალოე-Aloë  ferox  Mill  ოჯახი: შროშანასებრთა-Liliaceae 

მცენარე: სამხრეთ და აღმოსავლეთ აფრიკის  უდაბნოს მცენარეა. სახელი არაბებმა მიანიჭეს: 

(Sabur-სიტყვა-სიტყვით, მოთმინებას ნიშნავს), იმიტომ რომ ამ მცენარეს დიდი ხნის მანძილზე 

შეუძლია უწყლოდ ყოფნა. ფართოდ არის კულტივირაბული-ზოლიანი ალოე: Aloë  striatula, 

აფხაზეთში, ოდესაში. წვნიანი ალოეს ღეროები თავის სამშობლოში 4მ-მდე აღწევს, ხოლო 

ფოთლების სიგანე - 65სმ-მდე, როგორც წესი ღეროს წვერში დახვეული. კულტივირებული 

ალოეს  სახეობები შედარებით დაბალია. ფოთლები წაგრძელებული-ხმლისებური, ეკლიანი 

ბოლოებით. ყვავილოვანი ფუნჯი: მაღლი, რომელიც წითელი ან ყვითელი ფერის ლამაზი 

ყვავილებით მთავრდება. ყვავილები მარტივი კოროლა, გამოჩენილი თანაყვავილებით. 

მიკროსკოპის ქვეშ ფოთლის განაკვეთზე კარგად ჩანს უჯრედის ფართო ბირთვები-ლორწოვანი 

შიგთავსით, აგრეთვე გიგანტური სეკრეტორული,  „ალოესმსგავსი“ უჯრედები.  
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ქიმიური შემადგენლობა:  ხისმაგვარი ალოეს ფოთლები შეიცავს ალოე-ემოდინს, 

ანტრაგლიკოზიდის წარმოებულებს, აგრეთვე ალოინს, რომლის ჰიდროლიზით ალოე-

ემოდინი და არაბინოზა წარმოიქმნება. ნატალოინი, რაბარბერონი(იზოემოდინი). 

სამკურნალო ნედლეული: ალოე გამოიყენება შემდეგი სახით:  1) მშრალი წვენი-საბური, 2) 

ახლადგამოწურული წვენი, 3) ბიოგენური სტიმულატორის პრეპარატები-ამპულირებადი 

სახით. საბური-წარმოადგენს მშრალ გამყარებულ წვენს, რომელსაც ალოეს ნედლი ფოთლების 

წვენის შედედებით ღებულობენ. ამ მიზნით ფოთლებს ჭრიან ღეროს კიდესთან ახლოს, 

აწყობენ ჭურჭელში გადაჭრილი ძირით ქვემოთ და პრესავენ, შემდეგ  წვენს ააორთქლებენ და 

მიიღება მზა პროდუქტი-ალოეს საბური, რომელიც წარმოადგენს შავი-დაბურული, მყიფე, 

სხვადასხვა სიგრძის ნაჭრებს. გემო ძალიან მწარეა, სუნი ეთერზეთების კვალის გამო, სუსტი, 

არასასიამოვნო. საბური, ანტრაგლიკოზიდებთან ერთად შეიცავს ფენოლური წარმოების 

ფისისებურ ნაერთებს, რომლებსაც საფაღარათო მოქმედება ახასიათებთ.  ახალი წვენი: 

ახლადგამოწურულ წვენს აკონსერვებენ 20%-ნი სპირტით. მიიღება წვენი-მწარე  გემოთი და 

ცხარე სუნით. ბიოგენური სტიმულატორის პრეპარატებს წარმოადგენს: სითხოვანი ექსტრაქტი, 

საინექციო ფორმით და რთული ემულსია. მოჭრილ ალოეს ფოთლებზე მოქმედებს გარემოს 

არასასურველი პირობები: სიბნელე, ტემპერატურა-4-8°C, ვადა-12 დღე. ასეთ პირობებში ალოეს 

ფოთლებში მიმდინარეობს „გადარჩენის“ ინსტიქტები და გამომუშავდება სხვადასხვა 

მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის ობიექტები, რომელთაც ჩამქრალი სასიცოცხლო 

პროცესების სტიმულირება შეუძლიათ. ამ ნივთიერებებს მეცნიერმა-ვ.პ. ფილატოვმა 

ბიოგენური სტიმულატორები უწოდა. ფოთლებს, რომლებიც ასეთ  პროცედურას გაივლიან,  

ფაფისებურ მასას მიაღებინებ, ასხამენ სამმაგი რაოდენობით წყალს და აყოვნებენ ოთახის 

ტემპერატურაზე. შემდეგ ღებულობენ გამონაწვლილს, რომელიც შემდეგში გადის გაწმენდის, 

კონტროლის და სტერილიზაციის სტადიებს. ბოლოს ხდება ამპულირება. მიიღება  პრეპარატი:  

ალოეს ზეთოვანი, სტერილური ემულსია, ალოეს „სტიმულირებული“ ფოთლებიდან, რომელიც 

აბუსალათინის ან ევკალიპტის ზეთშია გახსნილი.  

გამოყენება: საბურიდან ამზადებენ ნაყენს და მშრალ ექსტრაქტს. დიდ დოზებში ალოეს 

პრეპარატები საფაღარათო მოქმედებას იწვევს, მაშინ როცა დაბალ დოზებში საჭმლის 

მონელებას  და მადას აუმჯობესებს.  დაკონსერვებულ ახალ  წვენს ბაქტერიოციდული 

მოქმედება ახასიათებს, ამიტომ მას იყენებენ ანთებითი პროცესების დროს, ლოსიონების 

სახით, ჩირქოვანი ჭრილობების მოსაბანად და ქრონიკული წყლულების სამკურნალოდ. 

ბიოგენური სტიმულატორის პრეპარატები, ამპულირებადი სახით გამოიყენება, ავადმყოფი 

ორგანიზმის დამცავი ფუნქციების მოსამატებლად და იწვევს მასტიმულირებელ 

ფარმაკოლოგიურ მოქმედებას.  ალოეს ემულსია გამოიყენება კანის დაზიანების დროს, 

განსაკუთრებით სხივური თერაპიის შემდეგ. 

ალიზარინის წარმოებული 

მღებავი  (სამღებვრო)  ენდროს ფესვი,  ფესურა:  Rizoma Rubiae tinctorum  მცენარე:  

მღებავი ენდრო-Rubia tinctorum,  ქართული ენდრო-Rubia tinctorum var. iberica.  ოჯახი: 

ენდროსებრთა-Rubiaceae 
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მცენარე: ქართული მღებავი ენდრო, მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა, გრძელი 

ჰორიზონტალური ფესვებით. ღეროები დაწოლილი ან დამიზნებული, სიგრძით-150სმ-მდე, 

ტეტრაედრული, ეკლოვან-ხორკლიანი, უკან მოღუნული ეკლებით. ფოთლები შიშველი, 

ლანცეტისებური, ელიფსური, წამახვილებული, უკნიდან და კიდეებში, ძარღვებთან ეკლიანი. 

ყვავილები: წვრილი, მომწვანო-მოყვითალო, ნახევრადქოლგისებური. ნაყოფი-კურკის 

მსგავსი, თავდაპირველად წითელი, შემდეგ-შავი. ყვავილობს ივლის-აგვისტოში, ნაყოფს 

სექტემბერში იძლევა. 

ქიმიური შემადგენლობა: ენდროს ფესურაში აღმოჩენილია ოქსი და 

ოქსიმეთილანტრაქინონები, როგორც თავისუფალი ასევე გლიკოზიდების სახით. ძირითად 

გლიკოზიდს წარმოადგენს-რუბიერიტროვის მჟავა, რომელიც წარმოადგენს  ალიზარინ-2-

ქსილოზილგლუკოზას. მოქმედი ნივთიერებებია: რუბიადინ-გლიკოზიდი, ალიზარინი, 

რუბიადინი, მუნისტინი და სხვა ანტრაქინონები. ფესვებში გვხვდება აგრეთვე: ორგანული 

მჟვები(ლიმონის, ვაშლის, ღვინის), სხვადასხვა შაქრები, პექტინები და ცილები. 

სამკურნალო ნედლეული: ცილინდრული, წაგრძელებული ფორმის, დანაოჭებული, 

მოწითალო-დაბურული ფერის, ფესურები. განაკვეთზე  ჩანს დაბურული-წითელი ქერქი, 

ნარინჯისფერ-წითელი მერქანი, რომელსაც ასევე ბირთვის ღრუც შეიცავს. სუნი სუსტი, 

თავისებური. გემო მოტკბო, შემდეგ მშუშხავი და მწარე. წყალს დაბურულ-წითლად ღებავს. 

(მღებავი თვისების გამო ბევრი ევროპული ქვეყანა, მთავარი მღებავი ნივთიერების- 

ალიზარინის აღმოჩენამდე-სინთეზამდე, დიდხანს იყენებდა ენდროს სამრეწველო 

თვალსაზრისით ქსოვილების შესაღებად). 

გამოყენება: ენდროს პრეპარატები: მშრალი ექსტრაქტი და ფესვების ფხვნილის ტაბლეტები 

გამოიყენება თირკმლის და ნაღვლის კენჭოვანი დაავადების,  აგრეთვე პოდაგრის დროს. მათ 

აქვთ უნარი დაშალონ და გამოაძევონ ორგანიზმიდან: ფოსფატები, ოქსალატები, ურეატები. 

შედის პრეპარატი-ცისტენალის შემადგენლობაში, რომელსაც სახალხო მედიცინა ადრეული 

წლებიდან იყენებს ნაყენის სახით, როგორც დიურეზულ საშუალებას თირკმელებიდან და 

ნაღვლის ბუშტიდან ქვების დასაშლელად და გამოსაყოფად.  

ისტორიული ცნობა: ევროპაში ენდრო კულტივირებული იყო შუა საუკუნეებში და მას 

ქსოვილების შესაღებად იყენებდნენ. X^X-საუკუნის ბოლოს ენდროს გამოყენება მიატოვეს, 

იმიტომ რომ, ალიზარინის სინთეზირება დაიწყო, ხოლო მისი სამკურნალო მიზნისთვის 

გამოყენება სახალხო მედიცინიდან არის ცნობილი. 

ანტრაცენის კონდესირებული წარმოებულები 

კრაზანას ბალახი: Herba  Hyperici  მცენარე: ჩვეულებრივი (დასვრეტილი) კრაზანა-

Hypericum perforatum ოჯახი: კრაზანასებრთა - Hypericaceae. 

მცენარე: მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა 30-100სმ-სიმაღლის. ღეროები გლუვია, 

მომრგვალებული, ორი გვერდითი ნეკნით, მცენარის ზემოთ დატოტვილი. ფოთლები 

მოპირდაპირედ მჯდომარე, ელიფსური ან წაგრძელებული-კვერცხისებური, კიდემთლიანი, 

3-5სმ-სიგრძის, მრავალრიცხოვანი, გამჭირვალე, ღია და შავი ფერის ჯირკვლებით დაფარული. 

ყვავილედი ფრთისებრ საგველა, ყვავილის გვირგვინი ოქროსფერი-მოყვითალო, 
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ხუთფურცლიანი, წაგრძელებული-ელიფსური, დაკბილული, ირიბადდაჭრილი. ყვავილის 

ფურცელი კიდეებში, მრავალრიცხოვანი, მუქი-წაბლისფერი წერტილების სახით დაფარული, 

ხოლო დანარჩენი ზედაპირი თეთრი წერტილებით დაფარული. ნაყოფი-სამბუდიანი, 

მრავალბადიანი, მრავალთესლიანი კოლოფი. ყვავილობს  ივნისიდან მთელი ზაფხულის 

განმავლობაში. 

ქიმიური შემადგენლობა: მთვარი შემადგენელი ნივთიერება არის ანტრაცენის 

კონდესირებული წარმოებული-ჰიპერიცინი და ფსევდოჰიპერიცინი, რომლებიც თანმხლებია, 

ფისისებურ ნაერთებთან, ფლავონოიდებთან და მთრიმლავ ნივთიერებებთან ერთად. 

ფლავონოიდები წარმოდგენილია გლიკოზიდების სახით: ჰიპეროზიდი, რუტინი, ქვერცეტინი.     

კრაზანას ბალახისთვის დამახასიათებელია კაროტინის მაღალი შემცველობა-55%-მდე. 

დასვრეტილი კრაზანას ფოთლების მიკროსადიაგნოზო ნიშნებია: სათავსოები 

პიგმენტირებული და უფერო შემცველობით. დასვრეტილი კრაზანას ბალახის 

სტანდარტიზაცია სახელმწიფო ფარმაკოპეის მოთხოვნის მიხედვით განისაზღვრება 

ფლავონოიდებით. 

სამკურნალო ნედლეული: ბალახი. მას აგროვებენ ყვავილობის დასაწყისში  ან  შუაში. საჭიროა 

სწრაფი შრობა, იმიტომ რომ შევინარჩუნოთ ყვავილების ფერი. ბალახს აქვს ბალზამისებური 

სუნი და მსუბუქად-ტარტის, მომწარო, ფისისებური გემო.  

გამოყენება: ნაყენის სახით გამოიყენება, როგორც ანთების საწინააღმდეგო, შემკვრელი, 

სპაზმოლიზური და ანტისეპტიკური საშუალება: ნაწლავების კატარის, კოლიტების და 

სტომატიტების დროს ღრძილების მოსაბანად და შესაზელად. კრაზანას ზეთოვანი ექსტრაქტი 

გამოიყენება კუჭის წყლულის და ქოლეცისტიტის სამკურნალოდ. კრაზანას ბალახიდან 

ამზადებენ ანტიბაქტერიულ პრეპარატ-იმაინს, რომელიც გამოიყენება გარეგანი სახით: ახალი 

და ინფიცირებული ჭრილობების, დამწვრობის, წყლულების სამკურნალოდ და 

შესახორცებლად. ჰიპერიცინს ახასიათებს ფოტოსენსიბილიზაციური თვისება,  ე.ი. ზრდის 

კანის მგრძნობელობას, სინათლის მავნე მოქმედებისგან. 

ფლავონოიდების და P ვიტამინური აქტივობის შემცველი სამკურნალო მცენარეები და 

ნედლეული 

ფენოლური შენაერთები ორი არომატული რგოლით-ფლავონოიდები 

(პოლიფენოლები) 

ფენოლური შენაერთები, პოლიფენოლები, ორი არომატული რგოლით(ბირთვით), რომელთაც 

აქვთ ძირითადი სტრუქტურული აგებულება: C6-C3-C6, წარმოადგენენ ბინებრივი ნაერთების, 

მეორადი ბიოსინთეზის პროდუქტების დიდ ჯგუფს და ცნობილია ფლავონოიდების 

სახელწოდებით.   

ფლავონოიდების კლასიფიკაცია 

ყველა ფლავონოიდის სტრუქტურაში არის ძირითადი ბირთვი-ფლავანი. 
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            ფლავონი             

ფლავონოიდები წარმოადგენენ 2-ფენილბენზო-γ-პირონის (ფლავონის) ან 2- 

ფენილბენზოპირანის (ფლავანის) ნაწარმებს. მათი კლასიფიკაცია ემყარება სამნახშირბადიანი 

ფრაგმენტის დაჟანგვის ხარისხს, გვერდითი ფენილური რადიკალის მდებარეობას და 

ჰეტეროციკლის სიდიდეს. ფლავონის ნაწარმებია _ ფლავონები, ფლავანონები, 

ფლავანონოლები; ფლავანის ნაწარმებს კი ეკუთვნის _ კატექინები, ლეიკოანთოციანიდინები 

და ანთოციანიდინები. ფლავონოიდებია ასევე ხალკონები, აურონები და სხვ. 

ამ სამი ნახშირბადოვანი ბირთვის კავშირისა და დაჟანგვის ხარისხის მიხედვით, 

ფლავონოიდებს ყოფენ: ქრომანის და ქრომონის წარმოებულებად და არჩევენ ფლავონოიდების, 

10 ძირითად ჯგუფს-სახეობას. 

1. კატეხინები-უფერო ნივთიერებებია, რომლებიც ადვილად იჟანგებიან და ღებულობენ  

სხვადასხვა შეფერილობას. მაგ. ჩაის ფოთლები, რომლის სხვადასხვა შეფერილობა (შავი, 

წითელი, ყვითელი) განპირობებულია კატეხინების დაჟანგვის ხარისხზე. 

2. ლეიკოანტოციანიდინები-კატეხინებთან ახლოს მდგომი ნივთიერებებია. ისინიც 

უფერულია, მაგრამ მჟავასთან გაცხელებით გარდაიქმნებიან ანტოციანიდინებად და ხდებიან 

შეფერილი. ძირითადა ეს ნივთიერებები მცენარეში თავისუფალი სახით გვხვდება. 

3. ანტოციანიდინები-ამ ჯგუფის თავისებურებას წარმოადგენს ის რომ, ჟანგბადს პირინის 

რგოლში თავისუფალი ვალენტობა აქვს, ე.ი. ანტოციანიდინები, მჟავე არეში იქცევიან, როგორც 

კათიონები და წარმოქმნიან მარილებს მჟავებთან-მჟავე მარილებს. ტუტე არეში იქცევიან, 

როგორც ანიონები და წარმოქმნიან ფუძეებთან- ფუძე მარილებს. PH-ის მიხედვით იცვლება 

ანტოციანიდინების ფერიც. ანტოციანიდინების კათიონების მარილები შეფერილია წითელი, 

ყვითელი და იასამნისფერი ფერებით. ფუძე მარილები შეფერილია ლურჯად. 

4. ფლავანონები-ცნობილია შედარებით მცირე რაოდენობა (25-30) და მათი გლიკოზიდები, 

როგორც წესი გვხვდება ხალკონებთან ერთად-(ძირტკბილას ფესვი).  

5. ფლავანონოლი-3, განსხვავდებიან ფლავანონებისაგან, OH-ჯგუფით, C3-ბირთვთან. ისინი 

უფრო გვხვდება თვისუფალი სახით, ვიდრე გლიკოზიდებთან ერთად.  

6.7. ფლავონი-ფლავანონებისაგან განსხვავდებიან, ორმაგი ბმით 2,3 მდებარეობაში. 
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8.9. ხალკონები და დიჰიდროხალკონები-ესენი შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც 

ფლავონოიდები გახსნილი პირონოვის რგოლით. ტიპიურ ხალკონს წარმოადგენს 

იზოლიკვირიტიგენინი(ძირტკბილას ფესვი). 

10. აურონები-იმ შემთხვევაში როცა ფლავონოიდში, ფენოლის ჯგუფი-B მიერთებული იქნება 

არა C2-მდებარეობაში, არამედ C3-მდებარეობაში, წარმოიქმნება იზომერული ნაერთები-

იზოფლავონოიდები-აურონები. 

ფლავონოიდების გავრცელება მცენარეებში 

ფლავონოიდები მცენარეში გვხვდება, როგორც თავისუფალი სახით, ისე O-გლიკოზიდების 

სახით, მონო და ტრისაქარიდებთან ერთად. ისინი ფართოდ არიან გავრცელებული 

მცენარეულ სამყაროში, თითქმის მცენარის ყველა ორგანოშია მოთავსებული. ყვავილის 

ფურცლებში გვხვდება ანტოციანები, რითაც განპირობებულია ყვავილის ფურცლების 

შეფერილობა (ცეცხლისფერი, წითელი, ვარდისფერი-მეწამული). ყვითელი ფერი 

განპირობებულია-აურონებით და ხალკონებით. ნაყოფების უმრავლესობის ფერი 

დამოკიდებულია მათში აგრეთვე ანტოციანების გავრცელებაზე. ანტოციანები შედარებით 

ნაკლებად არის ფოთლებში, თუმცა  ფოთლები ძირითადად ფლავონოლოვის გლიკოზიდებს 

შეიცავს.  

ფლავონოიდების აღმოჩენის მეთოდები 

ფლავონოიდების იდენტიფიკაციისათვის, ე.ი. იმის დასამტკიცებლად არის თუ არა მათში 

ფენილ-ბენზ-γ-პირინოვის ბირთვი-(ფლავონის ბირთვი) გამოიყენება ქრომატოგრაფია 

ქაღალდზე და აღდგენის რეაქციები რისთვისაც  იყენებენ სხვადასხვა აღმდგენელებს.  

მცენარეულ ნედლეულში ფლავონოიდების აღმოსაჩენად გამოიყენება: ციანიდური სინჯი;  

სახელმწიფო  ფარმაკოპეა სამკურნალო მცენარეულ ნედლეულში ფლავონოიდების 

აღმოსაჩენად სარგებლობს კომპლექსნაერთის წარმოქმნით. 

შაქროვანი კომპონენტის მიერთების ადგილის განსაზღვრისათვის გამოიყენება თვისობრივი 

რეაქტივები და ჰიდროლიზის, (ე.ი. დაყოფის-დაშლის) რეაქცია. ამ რეაქციის შედეგად ხდება 

აგლიკონის მოცილება შაქროვანი კომპონენტისგან. ამის შემდეგ ტარდება იგივეობის 

რეაქციები, როგორც აგლიკონზე ისევე შაქროვან კომპონენტზე.  

ფლავონოიდების სამედიცინო-ბიოლოგიური მნიშვნელობა 

მცენარეული პიგმენტების ფართო კლასის შესწავლა, რომლებიც ახლა ფლავონოიდების 

სახელწოდებითაა ცნობილი, ჯერ კიდევ  X^X-საუკუნის დასაწყისიდან დაიწყო, როცა 

შევროლემ 1814წ-ს Quercus tinctoria (მუხის ქერქი)-დან პირველმა გამოყო კრისტალური 

ნივთიერება, რომელსაც ქვერციტრინი უწოდა. 1854წ-ს რიგანდმა დაამტკიცა ამ ნივთიერების 

გლიკოზიდური ხასიათი და მის აგლიკონს ქვერცეტინი უწოდა. მრავალი წლების მანძილზე, 

სისტემატიურად სწავლობდა მცენარეული ფლავონოიდების(ფლავონების) აგებულებას 

სტანისლავ კოსანეცკი და მისი მოსწავლეები-(1860-1910წწ-ში). ის მუშაობდა შვეიცარიაში და 

იყო ბერნის უნივერსიტეტის პროფესორი. მისი სამეცნიერო მოღვაწეობა  სრულიად მიეძღვნა 

ბუნებრივი  ორგანული საღებავების(ფლავონოიდების) შესწავლას: აგებულების განსაზღვრა, 

სინთეზის მეთოდების შესწავლა, ფლავონოიდების სიმკვრივის განსაზღვრა. 
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ფლავონოიდების მიმართ ინტერესი განსაკუთრებით გაიზარდა 40-ნი წლების დასაწყისში, 

როცა 1936წ-ს, სანტ-დიერდიმ აღმოაჩინა, რომ ფლავონოიდების  ჯგუფს, რომლებიც ლიმონის 

ქერქიდან მიიღეს ახასითებთ P-ვიტამინური აქტოვობა.  ახლა უკვე საერთოდ  ცნობილი 

ფაქტია, რომ ფლავონოიდებს ფარმაკოლოგიური მოქმედების ფართო დიაპაზონი ახასიათებთ. 

უზარმაზარი შრომის შედეგად, რომელიც ფლავონოიდების გამოკვლევას მიეძღვნა, 

შეგვიძლია დავამტკიცოდ, რომ ამ ნივთიერებების გამოყენება წარმატებით შეიძლება: საგულე, 

ნაღვლმდენი, ესტროგენული მოქმედების სახით. უკანასკნელ წლებში გამოჩნდა ცნობები მათი 

სიმსივნის საწინააღმდეგო მოქმედების შესახებ. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ოფიცინალური 

სამკურნალო საშუალებების სახით, ფლავონოიდების გამოყენება ჯერ-ჯერობით სრულად 

ათვისებული არ არის. სახ. ფარმაკოპეაში შესულია ფლავონოიდურ პრეპარატებზე,  სულ 

რამდენიმე სტატია. უფრო ხშირად მათზე ლაპარაკია ჯამურ (გალენურ, ახალგალენურ) 

პრეპარატებზე. 

კატეხინები 

ჩაის  ფოთოლი:  Folium  Theae 

ფლავონოიდური  კავშირები Camellia  sinensis  Otze (სექცია-Thea)-ში წარმოდგენილია 

სხვადასხვა სირთულის ფლავონოიდური გლიკოზიდებით: ქვერციტრინით, კემპფეროლის 3-

გლუკოზიდით, კემპფეროლის და ქვერცეტინის 3-რამნოზილდიგლუკოზიდით. ეს 

უკანასკნელი გლუკოზიდები ტიპიურია ჩაისთვის, სხვა სახეობის Camellia-ში ისინი არ 

გვხვდებიან. მთრიმლავი ნივთიერებები ჩაიში თავისებურია. ეს არის რთული  კავშირი 

კატეხინებისა და მათი წარმოებულების. განსაკუთრებით მდიდარია კატეხინებით ჩაის 

ბუჩქის ახალგაზრდა ყლორტები. კატეხინებისთვის დამახასიათებელია მკვეთრად 

გამოხატული პოლიმერიზაციის შესაძლებლობა. ისინი განსხვავებით 

ლეიკოანტოციანიდინებისაგან, წარმოადგენენ კონდესირებული მთრიმლავი ნივთიერებების 

წინამორბედებს. როგორც გამოკვლევებმა აჩვენეს, კატეხინების ფერმენტაციული დაჟანგვა, 

შავი ჩაის ნაყენის მომზადების დროს,  მიმდინარეობს მხოლოდ კონდესაციის დიმერული 

პროდუქტების წარმოქმნით. ასეთი დიმერები ტიპიურია „ჩაისა“ და „კვებითი“ მთრიმლავი 

ნივთიერებებისთვის. ჩაის წყლიანი ნაყენების სასიამოვნო სუსტი-მშუშხავი გემო და 

დამახასიათებელი ოქროსფერ-წითელი შეფერილობა, განაპირობებენ შავი ჩაის ხარისხს. 

დიმერული კატეხინები ნაწილობრივ ინარჩუნებენ თავისებურ ორიგინალურ P-ვიტამინურ 

აქტიურობას. ფლავონოიდური გლუკოზიდების (ქვერციტრინი, კემპფეროლი 3-გლუკოზიდი, 

კემპფეროლის და ქვერცეტინის 3-რამნოზილდიგლუკოზიდი), ბიოლოგიური თვისებიდან და 

კატეხინების, როგორც კაპილარების გასამაგრებელი თვისებებიდან გამომდინარე, ჩაის ნაყენი 

შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც სამკურნალო პრეპარატი, მომზადებული-ex 

tempore(დროებით), რომელშიც შერწყმულია კოფეინის და P-ვიტამინის მოქმედებები. 

კოფეინთან ერთად ჩაის ნედლეულიდან ღებულობენ პრეპარატ -„ვიტამინ P”-ს (Vitaminum P 

ex foliis theae), რომელიც წარმოადგენს ფლავონოიდური გლუკოზიდების და კატეხინების 

ჯამს. ღებულობენ მას ფხვნილის (ოქროსფერ-ყვითელი ფერის) და ტაბლეტების სახით. ჩაის 

მთრიმლავი ნივთიერებები წარმოადგენენ პრეპარატ-თეალბინის მიღების ნედლეულს, 

რომელიც კომბინირებულია კაზეინთან(ცილა) და რომელსაც როგორც შემკვრელ საშუალებას 

ისე იყენებენ.  
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ანტოციანები 

ანტოციანიდური გლიკოზიდები-ანტოციანები, თითქმის არცეთი სამკურნალო მცენარეული 

ნედლეულისთვის არ წარმოადგენენ ძირითად მოქმედ ნივთიერებებს, თუმცა ისინი 

გვხვდებიან ყველა სახის ნედლეულში და ძირითადად ყვავილებში და ნაყოფებში და 

მონაწილეობას ღებულობენ მოცემული მცენარეული ნედლეულის საერთო ფარმაკოლოგიურ 

მოქმედებებში. ყვავილების და ნაყოფების უმრავლესობის შეფერილობა დამოკიდებულია 

სხვადასხვა ანტოციანების ნარევზე. ანტოციანიდინების მოლეკულაში ჰიდროქსილების 

ჯგუფის რიცხვის გაზრდით, ძლიერდება  ცისფერი შეფერილობა, ხოლო მეტოქსილური 

ჯგუფების რიცხვის გაზრდით ძლიერდება წითელი შეფერილობის ინტესივობა. შეფერილობა 

არ არის გულგრილი იმის მიმართაც, თუ რომელი ან რამდენი შაქროვანი კომპონენტი შედის 

გლიკოზიდის შემადგენლობაში. მაგ. მოცვის მეწამული ფერი სპრინგიდინის  

მონოგლიკოზიდის შედეგია , ხოლო ლურჯი ფერი - მისი დიგლიკოზიდის.  

ლურჯი ღიღილოს ყვავილები:  Flores Cyani მცენარე: ლურჯი ღიღილო-Centaurea  cyanus 

ოჯახი: რთულყვავილოვნები-Astraceae (Compositae)     

მცენარე: ერთწლოვანი, ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლით 1მ-მდე, წვრილი დატოტვილი 

ფესვით და სწორტოტებიანი ღეროებით, რომლებიც შებუსულია, ქსელისებური, ფუმფულა, 

მორუხო-თეთრი ბეწვებით. ფოთლები: მორიგეობითია, მორუხო-მომწვანო, ქვედა 

სამნაწილიანია, ან ფრთისებრ დატოტვილი, ყუნწიანი, ზედა ხაზურია, მთლიანი. ყვავილები: 

შეკრებილია კალათა ყვავილედად, რომლებიც ტოტის წვეროზე და მის განშტოებებზეა 

მოთავსებული. კიდურა ყვავილები მილისებურია ან ძაბრისებური, ლურჯი ფერის, შიდა-

იისფერია. ნაყოფი რუხი ან მორუხო-ყვითელი, მოგრძო, პრიალა თესლია. სარეველა ბალახია, 

სიმინდის ან ჭვავის მინდვრების. 

ქიმიური შემადგენლობა: განშტოებების ანუ კიდურა ყვავილებში აღმოჩენილია ანტოციანები 

და კუმარინები. ანტოციანებიდან ლურჯი ღიღილოსთვის დამახასიათებელია ციანინი. ჩვენ 

ზემოთ ვახსენეთ, რომ ანტოციანიდინები (და მათთან ერთად ანტოციანები), იქცევიან 

როგორც კათიონები ასევე ანიონები და ამის გამო აქვთ სხვადასხვა შეფერილობა. ღიღილოში 

ციანიდინი იქცევა, როგორც ანიონი,  ე.ი. ტუტეებთან წარმოქმნის ფუძე-მარილებს და ამიტომ 

მკვეთრი-ლურჯი ფერისაა.  კუმარინებიდან გვხვდება-ციკორნინი, აგრეთვე გლიკოზიდი-

ცენტაურინი. 

სამკურნალო ნედლეული: გვერდითი ლურჯი ყვავილები. წყვეტენ კიდურა კალათებს და 

ნაწილობრივ, რაც მოყვება მილისებურ ყვავილებს. გადაარჩევენ და გადაყრიან მილისებურ 

ყვავილებს და აშრობენ სწრაფად აუცილებლად ჩრდილში. ინახავენ მშრალ ადგილას. ნელი 

შრობის ან მზეზე შრობის შემთხვევაში, ან სინესტეში შენახვის შემთხვევაში ყვავილები 

თეთრდება ან მოწითალო ფერს ღებულობს. 

გამოყენება: ექსპერიმენტალურად დამტკიცებულია, რომ ლურჯი ღიღილოს მონახარშს და 

სითხოვან ექსტრაქტს ახასიათებს შარდმდენი და ნაღვლმდენი მოქმედება, შედის შარდმდენი 

ნაკრებების შემადგენლობაში. ლურჯი ღიღილოს ნედლეული გამოიყენება ბრონქიტის, 

ცისტიტის და ნეფრიტის სამკურნალოდ. 
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ფლავონები და ფლავანოლები 

ციტრუსების ნაყოფის კანი-Citrus 

ლიმონის ნაყოფის კანი : Exocarpium  Citri მცენარე: ჩვეულებრივი ლიმონი: Citrus limon 

ოჯახი: Rutaceae;  ტეგანისებრი; 

მცენარე: მარადმწვანე, ხე-მცენარეა, ველურად მოზარდი არ გვხვდება. მისი კულტივირება 

ხდება სხვადასხვა ქვეყნებში.  

ქიმიური შემადგენლობა: რბილი, წვნიანი და ძალიან მჟავე წვენი, ძირითადად შედგება წყლის 

და ლიმონ მჟავისგან-7%-მდე, შეიცავს შაქარს 2-3%-ს, ასკორბინის მჟავას, ვიტამინებს: A, B, D-

ს. ნაყოფის რბილობში გვხვდება კალიუმის მარილები და სხვა მიკროელემენტები სპილენძთან 

ერთად. ლიმონის კანი მდიდარია ეთერზეთებით-0,6%-მდე. 

გამოყენება: ეთერზეთის გამოწვლილვის შემდეგ (გაწურვის და შემდეგ წყლის ორთქლით 

გადადენა), ლიმონის ნაყოფის კანი წარმოადგენს P-ვიტამინის კომპლექსის ან ციტრინის 

მიღების ნედლეულს. ამ კომპლექსში შედის ფლავონის გლიკოზიდი-დიოსმინი, ფლავანონის -

ჰესპერიდინი და 7-რამნოზიდ-ერიოდიკტიოლი. დიოსმინი შეიცავს აგლიკონ ფლავონს-

დიოსმეტინს, ჰესპერიდინი ფლავანონოს აგლიკონის სახით-ჰესპერიტინს, ხოლო 7-

რამნოზილ-ერიდიკტიოლი-ერიდიკტიოლს. დისცინი და ჰესპერიდინი ორივე 7-ბიოზიდია; 

დისაქარიდს წარმოადგენს რუტინოზა. ფლავანონებთან და ფლავონებთან  ერთად კანში 

გვხვდება კუმარინები-(ლიმეტტინი, აურანტენი) და ფუროკუმარინები-(ბიაკანგელიცინი, 

ბერგამოტინი). ციტრინის წარმოების (მიღების) დროს კუმარინებისგან ნედლეულს 

ათავისუფლებენ. ციტრინი წარმოებულია ფხვნილის (ღია-ყვითელი ფერის) და ტაბლეტების 

სახით, რომელსაც  რუტინის-P ვიტამინის მსგავსი მოქმედება ახასიათებს. (კაპილარული 

სისხლძარღვების კედლების გამყარებისთვის გამოიყენება). 

ლიმონის ნაყოფებს იყენებენ ნატურალური სახით  ჩაისთან, ყავასთან ერთად. ამზადებენ 

სხვადასხვა უალკოჰოლო სასმელებს (ლიქიორებს). კვებით მრეწველობაში გამოიყენება 

სხვადასხვა საკონდიტრო ნაწარმის წარმოებაში. სამკურნალო-პროფილაქტიკური 

თვალსაზრისით გამოიყენება C და B ჰიპო და ავიტამინოზის დროს. ლიმონის წვენს მედიცინაში 

იყენებენ: კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის დაავადებების, მინერალური ცვლის დარღვევების, შარდ-

კენჭოვანი დაავადებების, პოდაგრის, რევმატიზმის და სხვა დაავადებების დროს. გარეგანი 

ფორმის სახით გამოიყენება ანგინების, ფარინგიტების და სოკოვანი დაავადებების 

სამკურნალოდ. კოსმეტოლოგიაში ლიმონი გამოიყენება ჭორფლის და სხვა პიგმენტური 

ლაქების მოსაცილებლად. პარფიუმერიაში - მალამოების დასამზადებლად. 

მანდარინის ნაყოფის კანი: ამ ციტრუსის კანი-Exocarpium Citri unshii შეიცავს ჰესპერიდინს. 

ნატურალური გამშრალი კანიდან ამზადებენ ნაყენს და სიროფს. გამოიყენება, როგორც მწარე-

ცხარე კუჭის საშუალება. 

კუნელის ყვავილები და ნაყოფები: Flores  Crataegi  et  Fructus  Crataegi მცენარე: 

სისხლისფერი-წითელი კუნელი-Crataegus sanguinea (monogina), ეკლოვანი კუნელი-
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Crataegus oxyacantha ოჯახი: ვარდისებრთა-Rosaceae, ქვეოჯახი: ვაშლისებრთა-

Pomoideae 

მცენარე: სისხლისფერ-წითელი კუნელი ფართოდ არის გავრცელებული დასავლეთ ციმბირის 

ტყეებში. ეკლოვანი კუნელის სამშობლო-დასავლეთ ევროპაა. ფართოდ არის 

კულტივირებული უკრაინაში და ბალტიისპირეთში,  გვხვდება სკვერებში და ბაღებში. ორივე 

სახეობა-მაღალი ბუჩქია, იშვიათად ტანდაბალი ხე, სიმაღლით 5მ-მდე. ფოთლები: 

მორიგეობითი, უკუკვერცხისებური, სოლისებური ფუძით, მსხვილად დაკბილული 

კიდეებით. ყვავილები თეთრი, წვრილი ფარისებური. ნაყოფი-ცრუ ვაშლისებური, წითელი. 

განსხვავება ფერებში გვხვდება-სახეობების მიხედვით. ყვავილობს მაისი-ივნისში, ნაყოფს 

იძლევა აგვისტოში.  

ქიმიური შემადგენლობა: კუნელის ყვავილები შეიცავს ფლავონოლოვის 

გლიკოზიდებს(მონოზიდები): ჰიპეროზიდს და ქვერციტრინს, რომელთაც საერთო აგლიკონი-

ქვერცეტინი აქვთ, მაგრამ სხვადასხვა შაქრები: ჰიპეროზიდი-ქვერცეტინ-3-გალაქტოზიდი, 

ქვერციტრინი-ქვერცეტინ-3-რამნოზიდი. სხვა ფენოლური ნაერთებიდან კუნელში გვხვდება: 

კოფეინის და ქლოროგენის მჟავები. აღმოჩენილია აგრეთვე აცეტილქოლინი, ქოლინი და 

ტრიმეთილამინი. სუნი განპირობებულია ეთერზეთების და სხვა აქროლადი კავშირებით. 

კუნელის ნაყოფი შეიცავს ჰიპეროზიდს, კოფეინის და ქლოროგენის მჟავებს, მთრიმლავ 

ნივთიერებებს, ტრიტერპენულ საპონინებს(ურსულოვის და ოლეანოლოვის მჟავებს), 

ცხიმოვან ზეთს, β-სიტოსტერინს (ეს ორი უკანასკნელი ნაერთი გვხვდება ნაყოფის თესლებში), 

სორბიტს, ქოლინს და აცეტილქოლინს. 

სამკურნალო ნედლეული: ყვავილოვანი ნედლეული, რომელიც წარმოდგენილია ცალკეული 

ყვავილების ან ბუტონების სახით. სუნი: სუსტი, თავისებური. გემო: ლორწოვანი, სუსტი მწარე. 

აგროვებენ მთლიან ფარისებურ ყვავილედებს და სწრაფად აშრობენ ჩრდილში. ნაყოფები: 

ხორცისებური, მუქი-წითელი ან დაბურული-ნარინჯისფერი (ხან-და-ხან თეთრი ფიფქებით 

დაფარული, რომელიც გამოკრისტალებულ შაქარს წარმოადგენს), ბურთისებური, ზედაპირი 

ბადისებურ-დანაოჭებული, კურკები-ხისმაგვარი, არასწორად-სამკუთხოვანი, ღია-ყვითელი 

ფერის. გემო-მოტკბო, მსუბუქად მშუშხავი. აგროვებენ ყვავილებს აგრეთვე ფარებით, აშრობენ 

მზეზე ან მაშრობებში 50-60°C-ზე, რის შემდეგაც გადაარჩევენ, აცლიან ფარებს და გაფუჭებულ  

ნაყოფებს. 

გამოყენება: კუნელის (ნაყოფები და ყვავილები) პრეპარატები გამოიყენება, როგორც 

კარდიოტონული და სპაზმოლიტური საშუალება გულის მუშაობის ფუნქციონალური 

დარღვევების დროს, გულის სისუსტის, მძიმე დაავადებების გადატანის და ჰიპერტონული 

დაავადების დასაწყისი ფორმის დროს. პრეპარატებია: ყვავილების ნაყენი,  ნაყოფების 

სითხოვანი ექსტრაქტი. ეს უკანასკნელი შედის კომპლექსური პრეპარატის -კარდიოვალენის 

შემადგენლობაში, რომელიც გამოიყენება ჰიპერტონული დაავადების, მოციმციმე არითმიის, 

პაროქსიზმული ტაქიკარდიის, ათეროსკლეროზის და გულის სხვა დაავადებების დროს. 

კუნელის ნაყოფებიდან წარმოდგენილია ჯამური პრეპარატი: კრატეზიდი.  

იაპონური სოფორას ყვავილები (კოკორი)  და ნაყოფები: Flores et Fructus sophorae  

japonicae მცენარე: იაპონური სოფორა-Sophora japonica  ოჯახი: პარკოსანთა-Leguminosae 
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მცენარე: სამშობლო ჩინეთი და იაპონიაა. ფოთოლცვენარა, გაფანტული გვირგვინებით 25მ-

მდე სიმაღლის ხეა. ფოთლები მსხვილია, ღია-მწვანე ფერის. ყვავილები: წვრილი, ყვითელი, 

ცოცხისებური, მსხვილ ცოცხებში მოთავსებული.  პარკები: წვნიანი, დახურული, სიგრძით 10სმ 

და დიამეტრით 1სმ, ცილინდრული, მძივისებური, მწვანე ფერის, ყვითელი ზოლით  კიდეში, 

რომლებიც ზამთარში არ ცვივა. თესლები ჩვეულებრივ არ მწიფდება. 

ქიმიური შემადგენლობა: ყვავილები შეიცავს ფლავონოლოვის გლიკოზიდს რუტინს, რომელიც 

წარმოდგენილია ქვერცეტინის 3-რამნოგლიკოზიდით (3-რუტინოზიდ ქვერცეტინი). რუტინის 

შემცველობა ყვავილებში მერყეობს 20%-მდე. ნაყოფებში გარდა რუტინისა გვხვდება სხვა 

ფლავონოიდური გლიკოზიდები: კემპფეროლი-3-სოფოროზიდი და იზოფლავონის 

გლიკოზიდი გენისტეინი (შაქროვანი კომპონენტი სოფოროზას). 

სამკურნალო ნედლეული: სოფორას ყვავილებს (კოკრებს) აგროვებენ ბუტონიზაციის ფაზაში, 

ე.ი. ჯერ კიდევ მაშინ როცა გაუშლელია. შრობა სწრაფია. ნაყოფებს აგროვებენ, სრული 

სიმწიფის პერიოდში. წარმოებაში შესაძლებელია გამოყენებული იქნას, როგორც 

ახლადშეგროვებული ასევე გამშრალი ნაყოფები. გამშრალ ნაყოფებში არ უნდა იყოს 10%-ზე 

მეტი შრობის შედეგად, გაშავებული და არამწიფე ნაყოფები (პარკები). 

გამოყენება: ყვავილებიდან ღებულობენ რუტინს (Rutinum), რომელსაც უშვებენ ფხვნილის 

(მომწვანო-ყვითელი, წვრილკრისტალური ნივთიერება) და ტაბლეტების სახით. რუტინი 

გამოიყენება, როგორც ყველა P-ვიტამინური პრეპარატი, პროფილაქტიკის მიზნით და ჰიპო ან 

ავიტამინოზის დროს, რომლისთვისაც დამახასიათებელია კაპილარული სისხლძარღვების 

გამტარებლობის დარღვევა. აგრეთვე პროფილაქტიკის და სამკურნალო დანიშნულებით 

გამოიყენება, კაპილარების დაზიანებების დროს რომლებიც გამოწვეულია 

ანტიკუაგულანტების, სალიცილატების-(პრეპარატების) მიღების შედეგად. სოფორას 

ყვავილებიდან ღებულობენ ქვერცეტინს (Quercetinum)- ყვითელი კრისტალური ფხვნილია და 

ტაბლეტების სახით გამოიყენება ისეთივე მიზნით, როგორითაც რუტინი. იაპონური სოფორას 

ნედლეულის პრეპარატია: ასკორუტინი. 

ახალი ან მშრალი ნაყოფებიდან ამზადებენ ნაყენებს (Tinctura Sophorae japonicae), რომელსაც 

იყენებენ ლოსიონების სახით: ღრმა ჭრილობების ქსოვილების რეგენერაციის დასაჩქარებლად, 

ტროპიკული წყლულების და როგორც ბაქტერიოციდულ საშუალებას ჩირქოვანი 

ჭრილობების სამკურნალოდ. იაპონური სოფორას ბაქტერიოციდული, ანტისეპტიკური 

ფარმაკოლოგიური  მოქმედება განპირობებულია, ძირითადად ქვერცეტინის, კემფეროლის და 

გენისტენინის შემცველობით.  უშვებენ ფლაკონების სახით. რუტინით მდიდარი, იმპორტული, 

იაპონური სოფორას ბუტონების გარდა, სამამულო ნედლეულის მოძებნა, ეროვნული 

მეურნეობის მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს. ჯერ-ჯერობით (ეკონომიური 

მაჩვენებლების გათვალისწინებით), ყველაზე მისაღებია, რუტინის მიღებისთვის, სამრეწველო 

ნედლეულად გამოყენებულ იქნას წიწიბურას თესლების მწვანე მასა (Fagopyrum sagitatum, F. 

esculentum), რომლებიც 4%-მდე რუტინს შეიცავს. 

შავბალახას ბალახი: Herba  Leonuri მცენარე: ხუთნიჩბიანი შავბალახა-Leonurus 

quinquelobatus  (pentagina) საგულე შავბალახა-Leonurus cardiac ოჯახი: ტუჩოსანთა-

Lamiaceae (Labiatae) 
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მცენარე: Leonurus-(ლათ.)-ლომის კუდი. ფართოდ გავრცელებული მცენარეა. ორივე სახეობა 

საცხოვრებელი სახლების ახლოს ბინადრობს, გზების გასწვრივ, საძოვრებზე, ბაღებში და 

ბოსტნებში. საკმაოდ ხშირად სარეველა ბალახია. ოფიცინალური სახეობები-მრავალწლოვანი 

ბალახოვანი მცენარეებია, სიმაღლით 50-200სმ-მდე. ღეროების დიდი ნაწილი დატოტვილი, 

ოთხნაწილიანი, დახრილი. ფოთლები მოპირდაპირედ მჯდომარე, მუქი-მწვანე ფერის, 

მსუბუქად ბუსუსოვანი, მსხვილადდაკბილული. ხუთნიჩბიანი შავბალახას ქვედა ფოთლები 

მრგვალი-კვერცხისებური, ფუძესთან გულისებური ფორმის, თითქმის შუა ნაწილამდე 

ხუთად დაყოფილი, დახრილი. ღეროს შუა ფოთლები წაგრძელებული-ლანცეტისებური, 

ფუძესთან - სოლის ფორმის, სამნაწილიანი ან სამნიჩბიანი. ზედა ფოთლები-მარტივი, 

მთლიანი და ვიწრო. ყვავილები ორივე სახეობისთვის წვრილი, ვარდისფერი, ზედა ფოთლების 

სინუსებში თავმოყრილი, წარმოქმნიან გრძელ წვეტიან ყვავილედს. ყვავილედები-ხაზოვანი, 

ეკლიანი. ყვავილედის ჯამი სწორი, ზარისებური, წაწვეტებული-კბილებიანი. ყვავილის 

ბუტკო ორტუჩიანი, ყვავილსაჯდომზე ორჯერ უფრო გრძელია.  ნაყოფი-ოთხად გაყოფილი 

კაკალი. ყვავილობს მთელი ზაფხულის განმავლობაში.  

ქიმიური შემადგენლობა: ძირითად  ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებას წარმოადგენს 

ფლავონოლური გლიკოზიდები, რომელთაგანაც ერთი რუტინის იდენტურია. გვხვდება 

აგრეთვე მცირე რაოდენობით: მთრიმლავი ნივთიერებები, საპონინები, ეთერზეთების კვალი. 

ყურადღებას იქცევს ყვავილოვან მცენარეში, ალკალოიდი-სტახიდრინი. 

სამკურნალო ნედლეული: ყვავილოვანი მცენარის ზედა ნაწილი-40სმ-მდე სიგრძით, ღეროს 

სისქე არ უნდა იყოს 4მმ-ზე მსხვილი. გვიან შეგროვებული მცენარეული ნედლეულის 

ყვავილსაჯდომი - ნაყოფებთან, ხდება მყარი და ეკლოვანი. სუნი: სუსტი, თავისებური. გემო-

მწარე. 

გამოყენება: დამამშვიდებელი მოქმედება უფრო კარგად აქვს გამოხატული ვიდრე კატაბალახას. 

ბალახისგან ამზადებენ ნაყენს და კატაბალახას ანალოგიურად გამოიყენება გულ-

სისხლძარღვთა ნევროზების, სტენოკარდიის და ჰიპერტონიის დროს. 

მატიტელას ბალახი: Herba Polygoni avicularis  მცენარე: ჩიტის მატიტელა (ჩვეულებრივი, 

კვანძიანი- მუხლიანი)-Polygonum aviculare ოჯახი: მატიტელასებრთა, წიწიბურასებრთა 

(მრავალმუხლიანი)-Polygonaceae; 

მცენარე:poly-ბევრი, gonu-მუხლი, (ბერძნული), რაც მიანიშნებს ღეროს მრავალმუხლიანობას. 

ამ ოჯახს მიეკუთვნება შემდეგი სამკურნალო მცენარეები - ე.წ.თირკმლის ბალახები, 

რომლებსაც მედიცინა იყენებს: წყლის წიწაკას ბალახი-Herba Polygoni hydropiperis, ბოსტნის 

წალიკას   (ჰემოროის) ბალახი -Herba Polygoni persicariae და ჩიტის მატიტელას ბალახი, 

რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ. ფართოდ გავრცელებული სარეველა ბალახოვანი მცენარეა. 

უფრო ხშირად იზრდება ნასახლარებში, გზის განაპირას, პატარა მდინარეების ქვიშაში. 

ყვავილობს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. მატიტელას წვრილი დატოტვილი, მიწაზე 

გართხმული ღერო აქვს, სხვა მცენარეებს შორის ზრდის დროს მისი ღერო შესაძლებელია იყოს 

სწორმდგომი, მრავალმუხლიანი, როგორც ამ გვარისათის (ოჯახისთვის) არის 

დამახასიათებელი, სიფრიფანა, მოთეთრო. ფესვები - წვრილი.  განკვეთი ფოთლები: 

მორიგეობითია, პატარა, მთლიანკიდიანი, ოვალური ბლაგვი წვერით. ყვავილები წვრილი, 
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შეუმჩნეველი, სხედან 1-5 ცალი ფოთლების უბეებში და არ ქმნიან ყვავილედს. ნაყოფი-მუქი 

ნაცრისფერი კაკლურაა და მოთავსებულია ყვავილსაფარში.  

ქიმიური შემადგენლობა: მატიტელას ბალახი მთლიანად შეიცავს ფლავონოიდებს: 

ფლავონოლებს, ქვერცეტინს და მის მრავალრიცხოვან წარმოებულებს. ფესვებში აღმოჩენილია 

ოქსიმეთილანტრაქინონები, რაც მის ბიოლოგიურ კავშირზე მიუთითებს სხვა ფენოლურ 

ნაერთებთან. გვხვდება მცირე რაოდენობით მთრიმლავი ნივთიერებები და K და C 

ვიტამინები.  

სამკურნალო ნედლეული: ბალახს აგროვებენ ყვავილობის დროს, ფესვის ქვეშ და სწრაფად 

ასუფთავებენ სხვა მინარევი მცენარეებისგან, მიწისგან, რის შემდეგ აშრობენ კარგად 

განიავებულ შენობაში. კონოვანი ბუსუსი ფოთლის ფირფიტის კიდეებზე არის 

დამახასიათებელი გვარი მატიტელას სახეობის ფოთლებისთვის: Polygonum hydropiperis;      

გამოყენება: დამახასიათებელია სისხლის შემაჩერებელი მოქმედება, საშვილოსნოდან 

სისხლდენების დროს. ეს მოქმედება ჭვავის რქის პრეპარატებთან შედარებით სუსტია, მაგრამ 

მისგან განსხვავებით ჩიტის მატიტელას პრეპარატებს ტკივილგამაყუჩებელი ეფექტი ახლავს 

თან, რის გამოც მატიტელას ნედლეული გამოიყენება საშვილოსნოს ატონიის დროს. ამზადებენ 

ახალგალენურ პრეპარატს-ავიკულარინს, რომელიც ფლავონოლს-ავიკულარინს შეიცავს. 

ჩიტის მატიტელას აქვს აგრეთვე შარდმდენი თვისება. ბალახში წყალში ხსნადი სილიციუმის 

მჟავის შემცველობის გამო, მას იყენებენ ფილტვების ტუბერკულოზის დროს (აძიერებს 

ფილტვების ქსოვილებს). ხალხური მედიცინა ფართდ იყენებს ორგანიზმიდან ქვების და 

თირკმელებიდან ქვიშის გამოსატანად. გამოიყენება ხანგრძლივად შეუხორცებელი 

ჭრილობების სამკურნალოდ. შინაგანი მიღებისთვის გამოიყენება ახლადშეგროვებული და 

დაქუცმაცებეული ბალახი, რისთისაც იღებენ 2-3 ჩაის კოვზ ნედლეულს და ასხამენ ორ ჭიქა 

ადუღებულ წყალს. ამ რაოდენობას ღებულობენ ერთი დღის განმავლობაში. გამოიყენება კუჭ-

ნაწლავის ტრაქტის დაავადებების და დიზენტერიის დროს. ბოსტნის წალიკას ბალახიდან 

ამზადებენ ჰემოროის სამკურნალო სანთლებს, რომლებსაც მედიცინა ფართოდ იყენებს.  

ქვიშნარის ნეგოს (უკვდავას) ყვავილები: Flores Helichrysi arenarii, Flores stoechados 

citrinae მცენარე: ქვიშნარის ნეგო (უკვდავა)-Helichrysum arenarium (syn. Gnaphalium 

arenarium) ოჯახი: რთულყვავილოვანთა Asteraceae (Compositae)  

მცენარე: Helichrisum-ბერძნული სიტყვაა, hellos-მზე და chrysos-ოქრო; Flos  Stoechados- 

მცენარის ძველი ბერძნული სახელია. მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა, მოთეთრო, 

ხეხეში ბუსუსებით დაფარული ღეროებით, სიმაღლით 20-35სმ. ფესვთანური ფოთლები 

წაგრძელებული-უკუ-კვერცხისებური, ღეროს ფოთლები კი ლანცეტისებური, მორიგეობითი, 

კიდემთლიანი. ყვავილები ბურთისებური კალათა, ყვითელი-ოქროსფერი (სახელიც აქედან 

შეიძინა),  დიამეტრით 5-6 მმ, რომლებიც ქმნის კენწრულ ფარისებურ ყვავილედს. კალათას 

გარედან ფოთოლაკების საფარი აქვს შემოხვეული, რომლებიც ბლაგვია, სიფრიფანა, 

ლიმონისფერ-მოყვითალო ფერის, ხმელი. კალათას ყველა ყვავილი მილისებურია, ყვითელი ან 

ნარინჯისფერი, ქოჩრით, ყვავილსაჯდომი შიშველი. ყვავილობს ივნისის ბოლოდან 

სექტემბრამდე. ნეგო გავრცელებულია ქვიშიან ადგილებში, სტეპებში, ტყეებში.  
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ქიმიური შემადგენლობა: ყვავილები შეიცავს ფლავონოიდებს: ფლავანონ-ნარინგენინს, 

თავისუფალი და 5-მონო და დიგლუკოზიდების სახით, მონოგლუკოზიდს-სალიპურპოზიდი 

ეწოდება, ფლავონი-აპიგენინი, თავისუფალი  და 5-მონოგლუკოზიდის სახით, ფლავონოლო - 

კემპფეროლი 3-დიგლუკოზოდის სახით. უკვდავაში აღმოჩენილია K-ვიტამინი, მცირე 

რაოდენობით მთრიმლავი ნივთიერებები და ეთერზეთების კვალი. 

სამკურნალო ნედლეული: ყვავილობის დასაწყისში აგროვებენ ცალკეულ ყვავილედებს და 

სწრაფად აშრობენ. გვიან შეგროვების შემთხვევაში ყვავილებიდან ფურცლები ცვივა და რჩება 

მხოლოდ ცარიელი ჯამი.  

გამოყენება:  ნეგოს ყვავილები გამოიყენება ღვიძლის, ნაღვლის ბუშტის და სანაღვლე გზების 

მწვავე და ქრონიკული დაავადებების სამკურნალოდ. ამზადებენ სითხოვან ექსტრაქტს და 

ახალგალენურ პრეპარატ-ფლამინს. ყვავილები შედის ნაღვლმდენი ნაკრებების 

შემადგენლობაში. წყლიან გამონაწვლილებს ამზადებენ შემდეგნაირად: იღებენ 10.0 

ნედლეულს და 250 მლ წყალს და ღებულობენ თბილი სახით ½ ჭიქას, 3-ჯერ დღეში, ჭამამდე 

30 წუთით ადრე.  

გულყვითელას ყვავილები;   Flores Calendulae; მცენარე:  გულყვითელა  სამკურნალო 

(სააფთიაქო)-Calendula officinalis; ოჯახი: რთულყვავილოვანთა-Asteraceae (Compisitae); 

მცენარე: გულყვითელა ერთწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა, დამახასიათებელი სურნელით, 

სიმაღლით 20-50სმ. ღერო სწორმდგომია, წახნაგოვანი. ფოთლები ღეროზე მორიგეობითაა 

განლაგებული, ქვედა ყუნწიანია, წაგრძელებული, უკუკვერცხისებრი, ზედა მჯდომარე, 

მოგრძო ან ლანცეტისებრი. გულყვითელას კალათა ყვავილედი მსხვილია, დიამეტრით 4-9სმ, 

რომელიც ყლორტის ბოლოზეა მოთავსებული. გვერდითი ყვავილები ყვითელი ან მკვეთრი-

ნარინჯისფერია, ბუტკოიანი, განლაგებულია რამდენიმე რიგად. ნაყოფი-მოღუნილი, 

მოყვითალო ან ნაცრისფერი თესლია.  

ყვავილობს გულყვითელა ივნისიდან გვიან შემოდგომამდე. თესლი მწიფდება აგვისტოდან. 

გულყვითელა კარგად ხარობს ნესტიან, ნაყოფიერ და კარგად დამუშავებულ ნიადაგში. მისი 

სამშობლოა ცენტრალური და სამხრეთ ევროპა, შუა აზია. საქართველოში გავრცელებულია 

როგორც კულტურული, დეკორატიული და სამკურნალო მცენარე. ითესება ადრე 

გაზაფხულზე. 

ქიმიური შემადგენლობა: ქოლგა, კალათა ყვავილედები შეიცავენ კაროტინოიდებს: კაროტინს, 

რუბიქსანტინს, ციტროქსანტინს, ვიოლოქსანტინს, ფლავოქრომს, ფლავოქსანტინს, ლიკოპინს 

და სხვა. განსაკუთრებით მდიდარია კაროტინოიდებით ყვავილედის მკვეთრი ნარინჯისფერი 

ფურცლები. გარდა კაროტინოიდებისა გულყვითელას ყვავილები შეიცავს პარაფინის ჯგუფის 

ნახშირწყლებს (ეთერზეთებს), რომლებიც განაპირობებენ ყვავილოვანი მცენარის სურნელს. 

აღმოჩენილია ფისები, ტრიტერპენოვანი გლიკოზიდები, ორგანული მჟავები (ვაშლის, 

სალიცილის) და ასკორბინის მჟავა. 

სამკურნალო ნედლეული: ნედლეულად აგროვებენ სრული ყვავილობის დროს ყვავილედებს, 

როდესაც მასზე ენისებური ყვავილები ჰორიზონტალურ მდგომარეობაშია. წყვეტენ 

ყვავილედს ძირში, ხელით. ერთ სეზონზე შეიძლება რამდენიმეჯერ მოიკრიფოს ყვავილები. 
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მოკრეფილი ყვავილები სწრაფად უნდა გაშრეს ჩრდილში კარგი ვენტილაციის პირობებში. 

გამშრალად ითვლება ყვავილედი თუ დაწოლის შედეგად არ იშლება. გამშრალი ყვავილების 

შენახვა შეიძლება ბნელ ადგილას 2 წლის განმავლობაში. 

ფარმაკოლოგიური თვისებები: ექსპერიმენტულმა გამოკვლევებმა დაამტკიცეს, რომ 

გულყვითელას გალენურ პრეპარატებს ახასიათებთ ფართო სპექტრი ფარმაკოლოგიური 

აქტიურობის, რაც განპირობებულია ამ მცენარის ყვავილების მდიდარი შემცველობით ისეთი 

ბან-ით, როგორიცაა: კაროტინოიდები, ფლავონოიდები და ვიტამინები. გამოკვლევებით 

დამტკიცდა, რომ გულყვითელას გალენური პრეპარატები ნაკლებ ტოქსიკურია და 

ახასიათებთ შესამჩნევი ინჰიბირული ზეგავლენა ცხოველების რეფლექსურ აღგზნებადობასა 

და მოძრაობის აქტიურობაზე ანუ ახასიათებს საძილე ეფექტი და ცნს-ის სტიმულატორების 

ანტაგონისტური მოქმედება. 

ადამიანებში, გულ-სისხლძარღვთა სისიტემაზე გულყვითელას პრეპარატების ზემოქმედება 

გამოხატულია კარდიოტონური და ჰიპოთენზიური ეფექტით. ნაყენის დალევა აუმჯობესებს 

გულის მუშაობას, ამცირებს შეშუპებას. მაგრამ გულყვითელას გალენურ და 

ფიტოპრეპარატებს ძირითადად ახასითებთ: ანთების საწინააღმდეგო, ჭრილობის 

შემახორცებელი, ბაქტერიოციდული, სპაზმოლიტური და ნაღვლმდენი ფარმაკოლოფიური 

მოქმედება. ანთების საწინააღმდეგო თვისებები მჟღავნდება მის ანტისეპტიკურ მოქმედებაში. 

ეს პრეპარატები შეიძლება მნიშვნელოვნად არ მოქმედებენ სტაფილოკოკებზე და 

სტრეპტოკოკებზე, მაგარამ ხელს უწყობენ ჭრილობის ქსოვილების რეგენერაციას და 

ეპითელიზაციას.   

მედიცინაში გამოყენება: გულყვითელას კლინიკური გამოყენება ძირითადად 

განპირობებულია მისი ანტისეპტიკური, ანთების საწინააღმდეგო, ჭრილობის შემახორცებელი 

მოქმედებით, როგორც გარეგანი, ასევე შინაგანი სამკურნალწამლო ფორმებით. ეს პრეპარატები 

გამოიყენება სტომატოლოგიაში სხვადასხვა პათოლოგიების დროს, ღრძილებიდან 

სისხლდენების დროს, აგრეთვე ტონზილიტების, ანგინის სამკურნალოდ ანტიბიოტიკებთან 

ერთად. ნაყენების, მალამოების, ემულსიების სახით გამოიყენება გინეკოლოგიაში 

საშვილოსნოს ყელის ეროზიების დროს, აგრეთვე გასტროენტეროლოგიაში გვირილასთან და 

ფარსმანდუკთან (ათასფურცელა) ერთად. 

გულყვითელას ყვავილებს, დიდი რაოდენობა კაროტინოიდების, ფლავანოიდების, ასკორბინის 

მჟავის და ორგანული მჟავების შემცველობის გამო, იყენებენ ღვიძლის და სანაღვლე გზების 

პათოლოგიების დროს, რის შედეგადაც ხდება შეგუბებული ნაღველის გამოყოფა ნაღვლის 

სადინარებიდან. სამკურნალო ფორმები: სპირტიანი ნაყენი 1:10 განზავებით Tinctura 

Calendulae; გამონაწვლილი-Infusum Calendulae;. აფთიაქებში გვხვდება 100გრ-ნი შეფუთვების 

სახით, ნედლეულს ინახავენ მშრალ და გრილ ადგილას.  

ასფურცელას ყვავილები - Flores Tanaceti; მცენარე: ჩვეულებრივი ასფურცელა- 

Tanacetum vulgare; ოჯახი: რთულყვავილოვანთა - Asteraceae (Compositae); 

მცენარე: ასფურცელა მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლით 50-150სმ-ის, 

ჰორიზონტალური, დატოტვილი, გახევებული ფესურით. მისი სწორმდგომი ღეროები 

შიშველი ან ოდნავ შებუსულია. ფოთლები მორიგეობითი, ელიფსური, 20სმ-მდე სიგრძის და 
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3-10სმ სიგანის. ორმაგფრთისებრდანაკვთული, ქვედა-ყუნწიანი, ზედა-უყუნწო. კალათა 

ყვავილედი, დიამეტრით 12სმ, ნახევრადსფერულია, შეკრებილია ღეროს წვერში ფარისებრად. 

ყვავილები ყვითელი ან ნარინჯისფერია, მილისებრი, გვერდითი-ბუტკოიანია, შიგნითა-

ორსქესიანი. ნაყოფი მოგრძო, წიბოებიანი თესლია. ასფურცელა ყვავილობს ივლის-

სექტემბერში, თესლი მწიფდება აგვისტო-ოქტომბერში. გავრცელებულია ტყეებში, ტყის 

პირებზე, ბუჩქნარებში, ქვიშიან კარიერებში, ნაგვიან ადგილებზე. 

ქიმიური შემცველობა: ასფურცელას ყვავილედი შეიცავს ფლავანოიდებს: ლუტეონს, 

ქვერცეტინს. ეთეროვან ზეთებს 2%-მდე, რომელთა მთავარი კომპონენტია: ბიციკლური 

ტერპენული კეტონები: α-ტუიონი და β-ტუიონი, ქაფური. ყვავილები და ფოთლები შეიცავს 

აგრეთვე მთრიმლავ  და მწარე ნივთიერებებს. 

სამკურნალო ნედლეული: ნედლეულად ამზადებენ ასფურცელას ყვავილებს სრული 

ყვავილობის პერიოდში. ჭრიან კალათა ყვავილედს 2სმ-ის სიგრძეზე. აშრობენ ჩრდილში 

(სხვენზე, ფარდულში ან საშრობებში), კარგი ვენტილაციის პირობებში. 

მედიცინაში გამოყენება: მედიცინაში ასფურცელას პრეპარატებს იყენებენ ღვიძლის, ნაღვლის 

სადინარების, (როგორც ნაღვლმდენი საშუალება), კუჭ-ნაწლავის დაავადებების, 

ენტეროკოლიტების დროს. ხალხურ მედიცინაში ჩვეულებრივი  ასფურცელას ნაყენი 

გამოიყენება მრგვალი ჭიების დასაყრელად, ასკარიდოზის დროს, ციების საწინააღმდეგოდ, 

ნერვული აგზნების, ნაწლავების ზოგიერთი დაავადების დროს. უნდა გახსოვდეთ, 

ასფურცელა შხამიანი მცენარეა და მისი ნაყენის დიდი დოზებით, ან ხანგრძლივად მიღება 

იწვევს კუჭის აშლილობას, გულისრევას, ღებინებას, ამიტომ მისი გამოყენების დროს საჭიროა 

სიფრთხილის დაცვა. 

ფლავანონები და ხალკონები 

ძირტკბილას ფესვები: Radix Glycyrrhizae 

მცენარე: მცენარის დახასიათება იხ. გვ. 99 - (β-ამირინის ტიპის ტრიტერპენოვანი საპონინები). 

შიშველი და ურალის ძირტკბილას ფესვი (ფესვები და ფესურები-Glycyrrhiza glabra და G. 

uralensis), როგორც ზემოთ აღინიშნა, გლიცირიზინის მჟავასთან ერთად ძირტკბილას ფესვები 

შეიცავს მნიშვნელოვანი რაოდენობით-ფლავონოიდებს. პირველი ფლავონოიდი, რომელიც 

ძირტკბილას ფესვიდან გამოყო, იყო იაპონელი ქიმიკოსები: შინოდი და უედი, 1933 წ-ს. ეს 

იყო-ლიქვირიტინი. ყველა ფლავონოიდი ფლავანონის და ხალკონის წარმოებულია. 

ძირითადები მათ შორის არის: მონოზიდები-ლიქვირიტინი და იზოლიქვირიტინი და 

ბიოზიდები-ლაკრიზიდი, ლიკურაზიდი, გლაბროზიდი და იზოგლაბროზიდი. არა ნაკლებ 

მდიდარია ფლავონოიდური გლიკოზიდებით ძირტკბილას მიწისზედა ნაწილიც: 

ფლავანონოლები (ფოლეროგენინი) და ფლავონოლები (ქვერცეტინი, კემპფეროლი, 

იზორამნეტინი). ბალახში აღმოჩენეილია აგრეთვე C-გლიკოზიდები: ვიტექსინი და მისი 

იზომერი-საპონარეტინი და ფოლეროზიდი.  შიშველი ძირტკბილა შეიცავს აგრეთვე: 

გლიფოზიდის აცეტილირებულ გლიკოზიდს, კუმარინებს: უმბელიფერონს და დარიჩინის 

მჟავებს.  
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გამოყენება: ძირტკბილას ფესვებში ფლავონოიდების არსებობამ განაპირობა, მთელი რიგი 

სამკურნალო პრეპარატების წარმოება. მაგ. ლიქვირიტონი შეიცავს 55%-ზე მეტი რაოდენობით 

ფლავონოიდებს. უშვებენ ტაბლეტების სახით და გამოიყენება, როგორც ანთების 

საწინააღმდეგო, სპაზმოლიტური და ანტაციდური საშუალება: ჰიპერაციდური გასტრიტების, 

კუჭის და თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლულების სამკურნალოდ. 

პოლიმერული ფენოლური შენაერთები-მთრიმლავი ნივთიერებები 

მთრიმლავი ნივთიერებების დახასიათება და კლასიფიკაცია 

მთრიმლავი ნივთიერებები-მცენარეული პოლიფენური ჯგუფია, რომლებსაც ახასიათებთ 

დაუმუშავებელი (გამოუყვანელი-ნედლი)-კანის (ქერქის) „თრიმლვა“ და მისი ტყავად 

გადაქცევა. მთრიმლავი ნივთიერებების ეს თვისება დაფუძნებულია მათ 

ურთიერთქმედებაზე, გათრიმლვის პროცესში რეაქციაში შესვლა ტყავის საფარველის 

ცილასთან-კოლაგენთან, რის შედეგადაც წარმოიქმნება ლპობის პროცესებისადმი მდგრადი 

სტრუქტურა. ტერმინით - „მთრიმლავი ნივთიერება“, სარგებლობენ ტექნიკურ ბიოქიმიასა და 

კვებით მრეწველობაში. მათ მიეკუთვნება პოლიფენოლური ბუნების ყველა ნივთიერება, 

რომელთაც აქვთ მშუშხავი-ძელგი, მწკლარტე  (შემკვრელი-შემბოჭველი) გემო. მაგრამ ამ გემოს 

არა ყველა ნივთიერებას ახასიათებს ჭეშმარიტი თრიმლვა. ეს თვისება ახასიათებთ ბუნებრივ 

მაღალმოლეკულურ შენაერთებს, რომელთა მოლეკულური მასა, მერყეობს 1000-5000-მდე. 

უფრო დაბალ მოლეკულურ ნაერთებს აქვთ მხოლოდ მშუშხავი (შემკვრელი) გემო და არ 

ახასიათებთ თრიმლვა. ამიტომ ამ ნივთიერებებს, რომ განასხვავონ ნამდვილი მთრიმლავი 

ნივთიერებებისაგან, ხშირად „საკვებ ტანინებს“ და „ჩაის ტანინებს“ უწოდებენ.  

მთრიმლავი ნივთიერებები იყოფა ორ ჯგუფად: 1) კონდესირებული და 2) ჰიდროლიზებული. 

კონდესირებული მთრიმლავი ნივთიერებები-ეს ნივთიერებები წარმოადგენენ კატეხინების ან 

ლეიკოციანიდინების ან ორივე ტიპის ერთად ფლავონოიდური ნაერთების პოლიმერებს. 

კატეხინების და ლეიკოციანიდინების პოლიმერიზაციის პროცესი ჯერ კიდევ შესწავლილი არ 

არის, ანუ არ არსებობს ერთნაირი აზრი ამ პროცესის ქიმიზმის. გერმანელი  მეცნიერი-

ფრეიდენბერგი თვლიდა, რომ კონდესაცია-ეს არ არის ფერმენტაციული პროცესი და სითბოს და 

მჟავა გარემოს გავლენის რეზულტატია. სხვა მკვლევარები: ინგლისელი-ხატუეი და მისი 

თანამშრომლები ვარაუდობენ, რომ პოლიმერები წარმოიქმნებიან  ფერმენტაციული 

დაჟანგვის-კონდესაციის შედეგად.  

ჰიდროლიზებული მთრიმლავი ნივთიერებები: ეს ნივთიერებები განზავებული მჟავების 

ზემოქმედებით, იშლებიან და შედეგად წარმოიქმნებიან, შედარებით მარტივი ფენოლური და 

არაფენოლური  ბუნების ნაერთები. ეს თვისება განასხვავებს მათ კონდესირებული მთრიმლავი 

ნივთიერებებისაგან, რომლებიც მინერალური მჟავების მოქმედებით პირიქით უფრო 

შეკავშირდებიან (გასქელდებიან) და წარმოქმნიან მოყვითალო ან მურა (წითელი) ფერის, 

წყალში უხსნად და სპირტში ხსნად, ამორფულ ნაერთებს, კონდესაციის პროდუქტებს - 

ფლობაფენების სახელწოდებით.  

აგებულების დამოკიდებულების მიხედვით, სრული ჰიდროლიზის შედეგად წარმოიქმნება 

პირველადი ფენოლური ნაერთები: გალური და ელაგალური ჰიდროლიზებული მთრიმლავი 

ნივთიერებები. ორივე ამ ჯგუფებში არა ფენოლურ კომპონენტს წარმოადგენს 
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მონოსაქარიდები, უფრო ხშირად ეს გლუკოზაა, თუმცა შესაძლოა სხვა მონოსაქარიდების 

არსებობაც. გალურ მთრიმლავ ნივთიერებებს სხვანაირად გალოტანინებს უწოდებენ, 

რომლებიც გალის და დიგალის მჟავას და გლუკოზის რთულ ეთერებს წარმოადგენენ. 

ელაგალური მთრიმლავი ნივთიერებები ანუ ელაგოტანინები, რომლის ჰიდროლიზის 

შედეგად წარმოიქმნება ელაგოვის მჟავა და შაქროვანი კომპონენეტი-გლუკოზა. მთრიმლავი 

ნივთიერებების შემცველი მცენარეების განხილვის დროს, ამ მითითებული კლასიფიკაციით 

შესაძლოა ვილაპარაკოთ, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა მცენარეული ნედლეული შეიცავს 

დიდი რაოდენობით ერთ-ერთ ჯგუფს მთრიმლავი ნივთიერებებისა, სხვა შემთხვევაში 

განსაკუთრებილი ჯგუფის გამოყოფა არ ხდება და მცენარის განხილვა ხდება მისი შერეული 

მთრიმლავი ნივთიერებების შემცველობით.  

მთრიმლავი ნივთიერებების გავრცელება მცენარეებში და მათი ბიოლოგიური როლი 

მთრიმლავი ნივთიერებები ფართოდ არის გავრცელებული ბუნებაში. არ იქნება შეცდომა, თუ 

ვიტყვით, რომ არ არსებობს სამკურნალო მცენარეთა არცეთი კლასი, რომლის ცალკეული 

წარმომადგენელი არ შეიცავდეს მთრიმლავ ნივთიერებას. მთრიმლავი ნივთიერება გროვდება 

მცენარის სხვადასხვა ნაწილში, რაც დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორებზე: მცენარის 

ვეგეტაციის პერიოდზე-(ბუტონიზაცია, ყვავილობა), მცენარის ასაკზე-(ასაკთან ერთად 

იზრდება მთრიმლავი ნივთიერების რაოდენობა). ვეგეტაციის პერიოდი გავლენას ახდენს არა 

მარტო მთრიმლავი ნივთიერების რაოდენობაზე, არამედ მის ხარისხობრივ მაჩვენებელზეც. 

უფრო ხშირად მათ შეიცავს ღეროს ქერქი,  ფესვების და ფესურების ქერქები, აგრეთვე ნაყოფების 

გარსები, ფოთლები (ბალახოვანი მცენარეების), ნაკლები რაოდენობითაა მერქანში, 

გამონაკლისს წარმოადგენს მუხის ხე.   მთრიმლავი ნივთიერება ისევე, როგორც სხვა 

ფენოლური ნაერთები ლოკალიზებულია მცენარეული უჯრედის შიგნით. ძირითადი ნაწილი 

თავმოყრილია ვაკუოლებში, განცალკავებით ციტოპლაზმის ცილოვან-ლიპოიდური 

მემბრანისგან. ვინაიდან მთრიმლავი ნივთიერება გვხვდება უჯრედების წვენში, გახსნილ 

მდგომარეობაში,  მათი აღმოჩენა მხოლოდ ჰისტოქიმიური რეაქციებით ხდება. მაგ. 

ნედლეულის განაკვეთზე, რომელიც მთრიმლავ ნივთიერებას შეიცავს, კალიუმის ბიქრომატის 

10%-ნი ხსნარის დაწვეთებით, უჯრედების ღრუში წარმოიქმნება მუქი-ყავისფერი ნალექი. ასეთ 

რეაქციებზე დაყრდნობით, შესაძლებელია დავადგინოთ, რომ მთრიმლავი ნივთიერების 

უმრავლესობა, რომელიც ფოთლებშია, გვხვდება სამარაგო უჯრედებში, რომლებიც 

ჯირკვლების გარშემორტყმულია.  

როგორც სხვა ფენოლური ნაერთები მთრიმლავი ნივთიერებები მცენარეულ ორგანიზმში 

ასრულებენ გარკვეულ (სხვადასხვა) და მნიშვნელოვან ბიოლოგიურ ფუნქციებს. ტანიდები 

განიხილება, როგორც სამარაგო ნივთიერებები. ამაზე მიუთითებს, ის რომ მათი 

მნიშვნელოვანი რაოდენობა დაგროვებულია მცენარის მიწისქვეშა ნაწილებში. ახასიათებთ რა 

ბაქტერიოციდული და ფუნგიციდური მოქმედება, ისე როგორც სხვა ფენოლური 

წარმოებულები აფერხებენ მცენარეებში მერქნის ლპობის პროცესებს და წარმოადგენენ 

მცენარისათვის მფარველ ნივთიერებას, მავნებლების და პათოგენური დაავადებების 

წარმომშვებლების წინააღმდეგ. (მაგ. კარტოფილის სიმსივნური დაავადების დროს).  
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მთრიმლავი ნივთიერებების გამოყოფა ნედლეულიდან, გამოკვლევის მეთოდები და 

მედიცინაში მათი გამოყენება. 

მთრიმლავი ნივთიერებების გამოწვლილვა ადვილად ხდება  წყლით ან წყლიან-სპირტიანი 

ნარევით. ახალ მცენარესთან მუშაობის დროს, მათში მთრიმლავი ნივთიერებების აღოსაჩენად 

იყენებენ შემდეგ კრიტერიუმებს: 

1. ეს ნივთიერებები იძლევიან ნალექებს ჟელატინთან, ალკალოიდებთან, მძიმე მეტალებთან 

და ფორმალდეჰიდთან (ამ უკანასკნელთან მარილმჟავასთან თანხლებით). 

2. ტყავის ფხვნილით ძლიერ ადსორბირდებიან. 

3. ვანილინით და ძლიერი მჟავით დამუშავებით, თუ ისინი მთრიმლავი ნივთიერებებია უნდა 

მოგვცენ წითელი შეფერილობა. 

4. ცხელი მჟავით დამუშავებით მიიღება წითელი ნალექი. 

5. უნდა ქონდეთ მკვეთრად გამოხატული მშუშხავი-ძელგი გემო. 

მთრიმლავი ნივთიერებების ორი ძირითადი ჯგუფის ქიმიურ ბუნებაზე დაფუძნებით, მათი 

ერთმანეთისაგან განსხვავებისათვის, გამოიყენება რკინის მარილთან-(რეაქტივი) რეაქცია. 

ვინაიდან ჰიდროლიზებული მთრიმლავი ნივთიერებების ფუძეს წარმოადგენს გალის და 

ელაგოვის მჟავები, რომლებიც პიროგალოლის წარმოებულები არიან, მცენარის 

გამონაწვლილვიდან, რომელიც მთრიმლავ ნივთიერებას შეიცავს, რკინა-ამონიუმის შაბის 

(რეაქტივი) ხსნართან და სამქლორრკინის ჟანგის ხსნართან წარმოიქმნება  მოშავო-მოცისფერო 

(მოლურჯო) - შეფერილობა ან ამ ფერისვე ნალექი. ხოლო ვინაიდან კონდესირებული 

მთრიმლავი ნივთიერებების ფუძეს პიროკატეხინი წარმოადგენს ზემოთ აღნიშნულ 

რეაქტივთან წარმოიქმნება მუქი-მწვანე შეფერილობა ან ამ ფერისვე ნალექი. სწორედ ამ ფერადი 

რეაქციებით მოხდა  მთრიმლავი ნივთიერებების კლასიფიკაცია  და მათი ორ ჯგუფად 

დაყოფა: პიროგალოვად და პიროკატეხინებად.  

ამ მიზნით იყენებენ უფრო სწრაფ მეთოდს, რომელიც ლევენტალის მიერ იქნა მოწოდებული. 

სახ. ფარმაკოპეის X-გამოცემის მიხედვით, ამ მეთოდით ტანიდებს (მთრიმლავ ნივთიერებებს),  

რაოდენობრივად  საზღვრავენ კალიუმის პერმანგანატით დაჟანგვის გზით, ინდიგოკარმინის 

თანხლებით, ე.ი. პერმანგანომეტრული მეთოდით; სწრაფ მეთოდს წარმოადგენს აგრეთვე 

იაკიმოვის და კურნიცკოვის მეთოდი, რომელიც დაფუძნებულია განსაზღვრული 

კონცენტრაციის ჟელატინის ხსნარით, მთრიმლავი ნივთიერებების ტიტრაციაზე. 

მთრიმლავი ნივთიერებების პრეპარატებს მედიცინაში იყენებენ მშუშხავ (შემკვრელ-

შემბოჭავ),  ბაქტერიოციდულ,  ანტისეპტიკურ,  სისხლდენის შემაჩერებელ საშუალებებად. 

აგრეთვე იმ თვისების გამო, რომ ისინი იძლევიან ალკალოიდებთან, ზოგიერთ გლიკოზიდთან 

და მძიმე მეტალებთან ნალექებს, იყენებენ შხამსაწინააღმდეგო საშუალებებად (ანტიდოტად), 

ჩამოთვლილი ნივთიერებებით მოწამვლების დროს. 

მთრიმლავი ნივთიერებების შემცველი სამკურნალო მცენარეები და ნედლეული 
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ჰიდროლიზებული მთრიმლავი ნივთიერებები 

გალები  (Gallae) 

გალებს უწოდებენ პათოლოგიურ წანაზარდოვან წარმონაქმნებს, მცენარის სხვადასხვა 

ორგანოებზე. მათი წარმომქმნელები შეიძლება იყოს ვირუსები, ბაქტერიები, სოკოები.  თუმცა 

ამ დაზიანებებს იწვევენ აგრეთვე  მწერები და ჭიები. აზიანებენ ფოთლების ნაწილებს და 

მცენარის ორგანოების სხვა ნაწილებს, მაგრამ შეიძლება დაზიანდეს მთლიანი ორგანოებიც, 

მაგალითად ფოთლების კვირტები, ეს უკანასკნელი უკვე სიმახინჯეს ესაზღვრება 

(ტერატომორფი), (teratos-მახინჯი, morphe-ფორმა). ფარმაციაში გალებს უწოდებენ  

წანაზარდებს - ფოთლების ნაწილებზე, რომლებიც მწერების კბენის რეზულტატს 

წარმოადგენს; ზოგიერთებში წანაზარდების განვითარების ციკლის ნაწილი, მიმდინარეობს 

დაზიანებული ნაწილის შიგნით. ნივთიერებათა ცვლის გადაგვარების (უკუღმართობის) 

შედეგად გალები მდიდრდებიან მთრიმლავი ნივთიერებებით. ბუნებაში არსებობს თურქული 

გალები - (Galla Turcicae), ჩინური გალები - (Gallae chinensis), რომლებიც წარმოადგენენ 

სამრეწველო ნედლეულს, ტანინების (მთრიმლავი ნივთიერებების)  და მისი პრეპარატების 

წარმოებისთვის. 

თუთუბოს ფოთოლი: Folium  Rhus  coriariae;  მცენარე-მთრიმლავი თუთუბო: Rhus 

coriaria; ოჯახი: თუთუბოსებრთა - Anacardiaceae 

მცენარე: ყვავილობს ყირიმის, კავკასიის და თურქმენეთის მთებში. კულტივირებულია. 

ბუჩქია სიმაღლით 1-3მ-მდე, იშვიათად ხე. ფოთლები დახრილი, მორიგეობითი, ერთ ღეროზე 

3-10 წყვილი ფრთიანი ფოთოლაკით; ფოთოლაკები კვერცხისებური, მსხვილად დაკბილული. 

ყვავილები წვრილი, მომწვანო-თეთრი, შეკრებილი მსხვილ კონუსისებურ ყვავილედად. 

ნაყოფი-წვრილი წითელი კურკები, რომლებიც სქლად არის დაფარული მუქი-წითელი 

ჯირკვლოვანი ბეწვებით. ყვავილობს ივნის-ივლისში; ნაყოფს იძლევა სექტემბერ-

ოქტომბერში. 

ქიმიური შემადგენლობა: 15%-მდე თუთუბოსებრთა  ოჯახისთვის დამახასიათებელი 

გალოტანინი (მთრიმლავი ნივთიერებები), რომელიც თანმხლებია თავისუფალი გალის 

მჟავასთან და მის მეთილის ეთერთან. ფოთლებში გვხვდება აგრეთვე ფლავონოიდები, 

რომელთა შორის ძირითადს წარმოადგენს ფლავანოლი მირიცეტანინის რამნოზიდი-

მირიცეტრინი. 

სამკურნალო ნედლეული: ფოთლები, რომლებსაც მთლიანად აგროვებენ, აშრობენ ღიად, 

ჰაერზე.  

გამოყენება: წარმოადგენს სამრეწველო ნედლეულს, ტანინების და მისი პრეპერატების 

წარმოებისათვის. თუთუბოს ნედლეულს ახასიათებს შემკვრელ-შემბოჭავი ფარმაკოლოგიური 

მოქმედება. ნედლეული გამოიყენება ალკალოიდებით მოწამვლის სამკურნალოდ. 

თრიმლის ფოთოლი: Folium  Cotini coggygriae;  მცენარე:  ტყავისებური-კანისებური 

თრიმლი: Cotinus coggygria;  ოჯახი: თუთუბოსებრთა-Anacardiaceae 
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მცენარე: ფართოდ გავრცელებულია კავკასიაში, ყირიმში, უკრაინაში, იზრდება მთებში, ქვიან-

ადგილებში, ბუჩქების გარემოში. დატოტვილი ბუჩქია, სიმაღლით 2-3მ-მდე, იშვიათად ხე. 

ფოთლები: მორიგეობითი, მარტივი, მრგვალი ან ელიფსური, კიდემთლიანი, შიშველი, 

ქვემოდან მოლურჯო, გრძელი ფოთლის ყუნწით,  ძარღვების   მთავარი ნაწილი წითელი-

იასამნისფერი. ყვავილები: წვრილი, მომწვანო-თეთრი, შეკრებილი გაფანტულ ყვავილედად. 

ყვავილები, ერთი-და-იგივე დაშორებით გვხვდება როგორც ორსქესიანი ასევე ერთსქესიანი, 

ეს უკანასკნელი უფრო ბევრია. ყვავილის ფეხი იძლევა ნაყოფს, როლელიც ყვავილობის შემდეგ, 

ძალიან - ძლიერ გრძელდება და წარმოიქმნება გრძელი, ნარინჯისფერი-წითელი, გაფანტული 

ძაფები.  ყვავილობს ივნის-ივლისში, ნაყოფს იძლევა სექტემბერ-ოქტომბერში.  

ქიმიური შემადგენლობა: შეიცავს 23-25%-ს გალოტანინს, დამახასიათებელს თუთუბოსებრთა 

ოჯახისთვის, გვხვდება აგრეთვე თავისუფალი სახით გალის მჟავა. ფლავონოიდებიდან 

გვხვდება, როგორც თუთუბოში მირიციტრინი. ფოთლები შეიცავს ეთერზეთს, რომლის 

ძირითად  ნაწილს წარმოადგენს - მირცენი. 

სამკურნალო ნედლეული: ფოთლები, რომლებსაც აგროვებენ ყვავილობის და  ნაყოფების 

მომწიფების პერიოდში. შრობა-ღიად, ჰაერზე. 

გამოყენება:  წარმოადგენს, როგორც თუთუბო, სამრეწველო ნედლეულს, ტანინების და მისი 

პრეპარატების წარმოებისთვის. თრიმლის ნედლეულს ახასიათებს ფუნგიციდური და 

შემკვრელი ფარმაკოლოგიური თვისებები. იყენებენ ნაღვლის კოლიკის სამკურნალოდ. 

თრიმლის ნედლეულიდან მზადდება პრეპარატი: ტანალბინი, ტანსალი. 

მურყანის (თხმელას) გირჩები: Fructus Alni; მცენარე: მურყანი შავი ანუ წებოვანი-Alnus 

glutinosa, მურყანი ნაცრისფერი-Alnus incana; ოჯახი: არყისებრთა-Betulaceae 

მცენარე: ხეები ან მსხვილი ბუჩქებია. (საქართველოში მხოლოდ ხეები). შავი მურყანის 

ფოთლები მრგვალი, დაკბილული კიდეეებით, ზემოდან ბრწყინავი, მუქი-მწვანე; 

ახალგაზრდა ფოთლები ძალიან წებოვანია. მუქი რუხი დაშაშრული ქერქი აქვს. 

გავრცელებულია ყველგან გარდა ჯავახეთისა.  ნაცრისფერი მურყანის ფოთლებიც 

დაკბილულია, მაგრამ ისინი ფართოელიფსურია, ორივე მხრიდან ნაცრისფერი-მწვანე. გლუვი 

ქერქი აქვს. ყვავილობს  ადრე გაზაფხულიდან ფოთლების გაშლამდე. ცალკეული ყვავილები 

დამახასიათებელ გრძელ საყურეებზე დაკიდებული, რომლებიც ქარით კარგად ქანაობენ და 

ფანტავენ მტვერს.  ყვავილები განსხვავებულ სქესიანია. ერთლებლიანი მამრობითი მძივები-

ჩამოკიდებულია ტოტებზე 3-5 რაოდენობით, ყვავილობისას იზრდება 8-10სმ სიგრძისანი; 

მდედრობითი მძივები მოკლე და ოვალურია, სიგრძით 1,5-2სმ, გირჩისებრია. კვირტები 

მჯდომარეა, 3-5 სმ ღერძზე. ნაყოფი ბრტყელი, ერთთესლიანი კაკლებია. დამტვერვის შემდეგ 

ყვავილები გადაიქცევიან ნაყოფებად შემოდგომაზე და ზამთარში ხეებზე რჩებიან. 

ქიმიური შემადგენლობა: მურყანის გირჩები შეიცავს პიროგალის ჯგუფის მთრიმლავ 

ნივთიერებებს, რომელთა შემადგენლობაში შედის ჰალოტანინი (2,5%-მდე) და თავისუფალი 

სახით გალის მჟავა (დაახლოებით 4%). მცენარეში არის აგრეთვე გლიკოზიდები, ორგანული 

მჟავები, ალკალოიდები და ფლავონოიდები. 

სამკურნალო ნედლეული: მურყანის „გირჩები“, რომლებსაც ზამთარში ამზადებენ. 
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გამოყენება: მურყანის გირჩების წყლიან და სპირტიან გამონაწვლილვს იყენებენ, როგორც 

შემკვრელ და სისხლდენის შემაჩერებელ საშუალებას. გამონახარში და ნაყენები ეფექტურია 

ენტერიტების, დისპეპსიის, დიზინტერიის, კოლიტების, კუჭისა და თორმეტგოჯა ნაწლავის 

წყლულების დროს. ნახარშს იყენებენ რევმატული დაავადებების და გაციების დროს. შედის 

კუჭის შემკვრელ ნაკრებებში.   

დვალურას ფესურა ანუ კიბოს კისრები. Rhizoma Bistortae; მცენარე: გველისებური 

დვალურა-Polygonum bistorta; ოჯახი-მატიტელასებრთა-Polygonaceae; 

მცენარე: მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა, მსხვილი გველისებური, მოხრილი, 

ფესურათი (ლათინური სიტყვა: bis-ორჯერ; torta-დახვეული) და მრავალრიცხოვანი 

თასმისებური ფესვებით. ღეროები მარტოული, არადატოტვილი, კვანძოვანი, სიმაღლით 

100სმ-ის. ფესვებთან ახლოს ფოთლები წაგრძელებული, ფრთისებური ფორმის, 

ტალღისებური კიდეებით. ყვავილები წვრილი, ვარდისფერი, ცილინდრის ფორმის 

ყვავილედად შეკრული. ნაყოფი მუქი ფერის კაკალი.  

ქიმიური  შემადგენლობა: ფესურა შეიცავს 15-25%-მდე მთრიმლავ ნივთიერებებს, უფრო დიდი 

რაოდენობით ჰიდროლიზებულ ტანიდებს, ვიდრე კონდესირებულს. გვხვდება თავისუფალი 

სახით გალის და ელაგოვის მჟავა და კატეხინი. დიდი რაოდენობით შეიცავს (25%-მდე) 

სახამებელს, ასკორბინის მჟავას, ფლავანოიდებს: ჰიპეროზიდს, რუტინს და ავიკულარინს. 

სამკურნალო ნედლეული (მორფოლოგიური ნიშნები): ფესურები, მაგარი რომლებსაც 

შემოდგომაზე აგროვებენ. ფორმით არასწორად, გველისებურად მოხრილი, დაგრეხილი, 

რამდენადმე შეჭყლეტილი, განივი რგოლური გასქელებებითა და ქვედა მხრიდან  მოჭრილი 

ფესვების ნარჩენებით, მსუბუქად ლორწოვანი. ზედაპირზე ნაოჭებით („კიბოს კისრები“), 

სიგრძით 3-10სმ-ის, სიგანით 1-2სმ-ის. კორპის ფერი გარედან მუქი ფერის, გადანატეხზე, 

შიგნიდან ვარდისფერი, თანაბარი. გემო პირველად ძლიერ ძელგი, შემდეგ მწარე. სუნი არა 

აქვს.  

დვალურას ფესურას მცენარეული ნედლეულისთვის დამახასიათებელია შემდეგი 

ანატომიური ნიშნები_განივ განაკვეთზე საფევის თხელი შრე, ღია კოლატერალური გამტარი 

კონები განლაგებულია წრეზე. კონებს გარეთა და შიგა მხარეს ემიჯნება სუსტად გასქელებული 

სკლერენქიმული ბოჭკოების მცირე ჯგუფები.  

პარენქიმის უჯრედები შეიცავს სახამებლის წვრილ, მარტივ მარცვლებს და კალციუმის 

ოქსალატის ძალიან მსხვილ დრუზებს. 

მედიცინაში გამოყენება: თხევადი ექსტრაქტის სახით გამოიყენება მწვავე და ქრონიკული 

ფაღარათის, მეტეორიზმის დროს და ნაწლავების სხვა ანთებითი პროცესების დროს. 

მედიცინაში დვალურას ნედლეულის ფარმაკოლოგიური მოქმედებაა: შემკვრელი, 

სისხლდენის შემაჩერებელი (საშვილოსნოს და ჰემოროიდალური სისხლდენის დროს), ანთების 

საწინააღმდეგო.  გარეგანი სახით გამოიყენება პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის ანთების დროს 

(სტომატიტი, გინგვიტი). 
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კონდესირებული მთრიმლავი ნივთიერებები 

მუხის ქერქი:  Cortex Quercus;  მცენარე:  ჩვეულებრივი მუხა-Quercus robur (Quercus 

pedunculata) ოჯახი: წიფლისებრთა-Fagaceae 

მცენარე: მუხა ფართოფოთლოვანი ხეა, სიმაღლით 50მ-მდე. უფრო ასაკოვანი (15-20 წლის) 

ხეების ტანი, მერქანი დაფარულია სქელი მუქი-ნაცრისფერი ქერქით,  ღრმად გამოკვეთლი 

ღარებით (ბზარებით).  ახალგაზრდა ხეების ტოტების და ტანის ქერქი ბრწყინავი, გლუვი, 

„სარკისებური“.  ფოთლები 7-15სმ-ია, წაგრძელებული-უკუკვერცხისებური, ტყავისებური, 

მორიგეობით განლაგებული, მოკლეყუნწიანი, ფრთისებრდანაკვთული. ამონაყარ 

ყლორტებზე ფოთლები უფრო მსხვილია, მათი სიგრძე 30სმ-მდეა. ფოთლის უბეში მათი 

გამოსვლის დროს წარმოიქმნება თხელყვავილიანი ყვავილედი-საყურე. ყვავილები-

ერთსქესიანია, მცენარე-ერთსახლიანი. ნაყოფი-ოვალური ფორმის რკო, სიგრძით 1,5-3,5სმ, 

მურა ყვითელი, გრძივი, მომწვანო ზოლებითა და ქაცვებით წვეროზე.  

მუხა ყვავილობას იწყებს 30-40 წლის შემდეგ, ცოცხლობს 400-500 წელი, ზოგიერთი 1000-1500 

წელიწადი, დიამეტრით 4მ-ს აღწევს. ყვავილობს აპრილის ბოლოს-მაისის დასაწყისში, ნაყოფი 

შემოდის სექტემბერ-ოქტომბერში. მუხა საქართველოს ტყეებში ფართოდ არის 

გავრცელებული, როგორც ფართოფოთლოვან, ისე შერეულ ტყეებში, ქმნის მუხნარებს. იგი 

სითბოს და სინათლის მოყვარული მცენარეა. პირველ წლებში იზრდება ძალიან ნელა, 10 წლის 

მუხა მხოლოდ 1მ-მდეა სიმაღლით. 

ქიმიური შემადგენლობა: ახალგაზრდა ხეების ქერქი შეიცავს 7-12%-ს მთრიმლავ 

ნივთიერებებს, რომლებიც წარმოიქმნებიან კატეხინების დაჟანგვითი პოლიმერიზაციის 

შედეგად. მთრიმლავ ნივთიერებებში აღმოჩენილია აგრეთვე თავისუფალი სახით გალის და 

ელაგოვის მჟავები და ქვერცეტინი. ქერქში ბევრია: პენტოზანები და პექტინური მჟავები, 

ფლობაფენი, ლორწო, სახამებელი, ცილოვანი ნივთიერებები. 

სამკურნალო ნედლეული: ფარმაცევტული მიზნებისთვის აგროვენებ მხოლოდ „სარკისებურ“ 

ქერქს. შეგროვებას იწყებენ ადრე გაზაფხულზე, წვენის მოძრაობის დროს (ფოთლების 

გამოჩენამდე), იმ უბნებში, რომლებიც განკუთვნილია ჭრისთვის. ქერქს აცლიან იმ ხეებს, 

რომლების ღეროების დიამეტრი 5-10სმ-ია, უფრო მსხვილ ხეებს ტოტებს ატეხენ. ღეროებზე 

და ტოტებზე ყოველი 25-30 სმ-ის დაშორებით, აკეთებენ რგოლისებურ ჭრილებს, შემდეგ 

აკეთებენ 1-2 გრძივ ჭრილს, რის შემდეგაც ხეს (მერქანს)  ქერქი ადვილად ცილდება და 

მილისებური (ჟოლობისებური) ფორმის ხდება. გამშრალი ქერქი წარმოადგენს მილისებურ,  

ღარისებურ  ან ჟოლობისებურ ფორმის ნაჭრებს, სიგრძით-30სმ, სისქით-3-6მმ. გარეთა 

ზედაპირი გლუვია, განივი-წაგრძელებული ოსპებით, მსუბუქად-ყავისფერი, ღია-ნაცრისფერი, 

მქრქალი ან ბრწყინავი („სარკისებური“). ქერქის შიგნითა ზედაპირი მოყვითალო-ყავისფერი 

(წაბლისფერი), მრავალრიცხოვანი, სიგრძივი, ვიწრო, წაგრძელებული ნეკნებით. ქერქის 

გადანაჭერი გარედან სწორი, თანაბარი,  შიგნიდან-ნამსხვრევებით, ძლიერ ბოჭკოვანი. გემო 

ძლიერ მშუშხავი, ძელგი, თავისებური; სუნი წარმოიქმნება ქერქის წყალში დასველებით. 

გამოყენება: წყლიანი ნახარშების ფორმით გამოიყენება მშუშხავი(შემკვრელი) და ანთების 

საწინააღმდეგო საშუალებად, სავლები სახით: გინგვიტების, სტომატიტების, ხორხის, ყელის და 
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პირის ღრუს სხვა ანთებითი პროცესების სამკურნალოდ. გამოიყენება დამწვრობების დროს 

ლოსიონების სახით. აღსანიშნავია, რომ შინაგანი მიღების დროს მუხის ქერქის 

გამონაწვლილვის დალევამ შეიძლება გამოიწვიოს ღებინება, განსაკუთრებით დიდი 

რაოდენობის შემთხვევაში. ამიტომ მუხის ქერქის პრეპარატები ძირითადად გარეგანი 

გამოყენებისაა: კომპრესების, ვანების, შესასხურებლების სახით. მუხის ქერქის ნახარშს 

ახასიათებს გამოხატული დეზოდორანტის მოქმედება და ამ მიზნით ხშირად იყენებენ პირის 

ღრუდან უსიამოვნო სუნის გასაქრობად. 

მოცვის ნაყოფები: Fructus Myrtylli, Baccae Myrtylli; მცენარე: შავი  მოცვი-Vaccinium 

myrtillus; ოჯახი: მოცვისებრთა-Vaccinaceae 

მცენარე: დატოტვილი ბუჩქია სიმაღლით 15-40სმ, მორიგეობითი, კვერცხისებური, თხელი, 

კიდეებზე ხერხისებური ფოთოლაკებით. მიწისქვეშა ყლორტები ნიადაგში იზრდება 

სხვადასხვა მიმართულებით, სიგრძით 1-2მ-მდე, რომლებიდანაც ვითარდება სხვადასხვა 

ასაკის ბუჩქები. მოცვის ყლორტები სწორმდგომი, მწვანეა, ცილინდრული ფორმის. 

ზამთრობით ფოთოლაკები ცვივა. ყვავილები: ღია-მომწვანო-ვარდისფერი, დოქისებურ-

ნახევრადსფერული ფორმის, დახრილი, მოკლე ყუნწით. ნაყოფი-სფეროსებური შავი კენკრაა, 

სასიამოვნო-მოტკბო-მომჟავო გემოთი, დაფარული ცვილისებური ნაფიფქით, 1მმ-მდე 

კვერცხისებური თესლები აქვს. 

ქიმიური შემადგენლობა: ნაყოფები შეიცავს კონდესირებული ბუნების მთრიმლავ 

ნივთიერებებს. წითელი-იასამნისფერი განპირობებულია ანტოციანიდური-გლიკოზიდების: 

დელფინიდინის და მალვიდინის ნარევით, რომელიც ცნობილია საერთო სახელწოდებით-

„მირტილინი“. მომჟავო-მოტკბო გემო განპირობებულია შაქრების და ორგანული მჟავების 

(ლიმონის, ვაშლის) თანაფარდობით. ბევრია ნაყოფებში ვიტამინები-C, B1, კაროტინი, 

პექტინები.  ფოთლები კიდევ უფრო მდიდარია მთრიმლავი ნივთიერებებით და სხვადასხვა 

სირთულის ფენოლური ნაერთებით: არბუტინი, ჰიდროქინონი, მირტილინი, ქვერცეტინი და 

მისი გლიკოზიდები. გვხვდება აგრეთვე ტრიტერპენოვანი საპონინები: ურსოლის და 

ოლეანოლოვის მჟავები, ასკორბინის მჟავის შემცველობა აღწევს-250 მგ%-ს.  

სამკურნალო ნედლეული: მწიფე, კარგად გამშრალი ნაყოფები და ფოთლები. პირველად 

ახალშეგროვებულ ნაყოფებს-კენკრას გაშლიან ჰაერზე, ყრიან ცხრილებზე 2-3 სმ სისქეზე, 

შემდეგ აშრობენ სპეციალურ სითბურ მაშრობებში 35-40°C-ზე 2-3სთ-ის განმავლობაში, შემდეგ 

კი ტემპერატურას უმატებენ 50-60°C-მდე. გაშრობის წინ კენკრას არ რეცხავენ. მშრალ კენკრას 

ინახავენ ქაღალდის ან ნაჭრის ტომრებში, მშრალ, გრილ ადგილას, არაუმეტეს 2 წლისა. მოცვის 

კენკრა ადვილად ავადდება კენკრას ჩრჩილით. 

გამოყენება:   მსუბუქი შემკვრელი და დისპეპსიური  საშუალებაა, მწვავე და ქრონიკული კუჭ-

ნაწლავის დაავადებების დროს, განსაკუთრებით ბავშვებში. ინტერესს იწვევს მოცვის 

ფოთლები, რომლების გამოყენებამ საგრძნობლად დაწია შაქრის შემცველობა სისხლში 

(ჰიპოგლიკემიური ფარმაკოლოგიური მოქმედება). ეს მოქმედება მიეწერება გლიკოზიდ-

მირტილინს. შავი მოცვის კენკრას იყენებენ ნაყენების და მონახარშების სახით, დიბეტის და 

თვალის გადაღლის დროს. გამოიყენება კვებით მრეწველობაში. 
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საქართველოში აწარმოებენ - „კავკასიურ მოცვს“ (ლურჯი მოცვი)-Vaccinium arctostaphyllos, ეს 

მაღალი ბუჩქია ან ხე, სიმაღლით 4მ-მდე, მსხვილი წაგრძელებულ-ელიფსური 

წვრილადდაკბილული ფოთლებით. ნაყოფები ამ სახეობის იდენტურია ოფიცინალური 

სახეობის. ვ.ვ. მჟავანაძის მონაცემებით მწიფე ნაყოფების ანტოციანიდურ კომპლექსში შედის 

არაბინოზიდები: დელფინიდინი, პეტუნიდინი, ციანიდინი, მალვიდინი და პეონიდინი. 

ბროწეულის  ქერქი: Cortex Punica granatum ოჯახი: ბროწეულისებრთა-Granataceae         

მცენარე: ფოთოლმცვივანი ეკლიანი მცენარეა. ბუჩქი ან ტანდაბალი ხე, სიმაღლით 5მ-მდე. 

აქვს კიდემთლიანი, ტყავისებური, ბრწყინავი, ელიფსური,  ფოთლები, რომელთაგან ზოგი 

დიდია, სურისებრი; მოპირისპირეა ან შეჯგუფული. ნორმალურად განვითარებული ნასკვი, 

ბუტკო და სამტვრე აქვს, ყვავილები კაშკაშა წითელი. იძლევა ნაყოფს-კენკრას, მრგვალი 

ფორმის, დიამეტრით-15სმ-მდე აღწევს, წონით კი 700გრ-მდე. ბროწეული ნიადაგისადმი 

ნაკლებმომთხოვნია. ველურად იზრდება მცირე აზიის, ინდოეთის, ირანის, აზერბაიჯანის და 

ამიერკავკასიის მთიან რაიონებში. საქართველოში ბროწეული გაშენებულია უმთავრესად 

კახეთში, ქართლში, იმერეთსა და აჭარაში. ყვავილობს მაის-აგვისტოში, ნაყოფს იძელვა 

სექტემბერ-ოქტომბერში.  

ქიმიური შემადგენლობა: ბროწეულის ქერქი შეიცავს ვიტამინებს: A,C,E,B1,B2,PP, აგრეთვე 

მინერალებს: რკინას, იოდს, კალციუმს, კალიუმს და სილიციუმს. მთრიმლავ ნივთიერებებს-

ტანინებს 32%-მდე, ლიმონის მჟავას 0,3-9%-ს, შაქრებს 8-19%-ს. ნაყოფის ქერქში შედის 

ალკალოიდები, რომლებიც დიდი რაოდენობით მიღების შემთხვევაში საწამლავის როლს 

ასრულებს.  

სამკურნალო ნედლეული: ბროწეულის ქერქი, ნაყოფი, ყვავილი, ფოთლები და ფესვები. 

გამოყენება: ბროწეულის სასარგებლო თვისებებს ჯერ კიდევ უძველეს დროში იცნობდნენ. მაგ. 

მედიცინის მამად აღიარებული ჰიპოკრატე ბროწეულის წვენით კუჭის ტკივილის შეგრძნებებს 

ამსუბუქებდა, ჭრილობებზე ნაყოფის კანს ადებდა, რადგან ის ჭრილობის შეხორცებას უწყობს 

ხელს. არაბები, რომელთაც მედიცინაში დიდ წარმატებებს მიაღწიეს, ბროწეულს სხვადასხვა 

სახის თავის ტკივილის შასამსუბუქებლად იყენებდნენ. მერქნის ქერქისა და ფესვებისგან 

ამზადებენ საშუალებას, რაც ორგანიზმიდან ჰელმინტების (პარაზიტი ჭიები) გამოდევნას 

უწყობს ხელს. ბროწეული შეიცავს პუნიგალაგინს (Punicalagin), რომელიც ანეიტრალებს 

თავისუფალ რადიკალებს და ამაღლებს ანტიოქსიდანტურ სტატუსს. ის დადებითად 

მოქმედებს გულის მუშაობაზე. მედიკოსები აცხადებენ, რომ პინიგალაგინი და სხვა 

ოქსიდანტები, რომლებსაც ეს ხილი შეიცავს, ამაგრებს სისხლძარღვების კედლებს და ამცირებს 

„ცუდი“ ქოლესტერინის დონეს. ხელს უშლის ალცეიმერის დაავადების განვითარებას. 

დადგენილია, რომ ბროწეული ორგანიზმზე მოქმედებს, როგორც ორგანიზმის 

გამაძლიერებელი, ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, 

შარდმდენი,  შემკვრელი, სიცხის დამწევი საშუალება და გამოიყენება კუჭ-ნაწლავის, პირის 

ღრუს დაავადებების და სისხლის ნაკლებობის დროს.  

კვლევები ასევე ცხადყოფს, რომ ბროწეული ეფექტური საშუალებაა მძიმე ინფექციურ 

დაავადებებთან ბრძოლისთვის. კერძოდ, სამკურნალო საშუალებები, რომლებსაც ამზადებენ 

ბროწეულის ქერქის გამოყენებით, აჩერებს ტუბერკულოზის, პარატიფის, მუცლის ტიფის 
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ბაქტერიების, ნაწლავური ჩხირის, ქოლერის ვიბრიონების და სხვა მიკრობების გამრავლებას. 

ჭიების გამოდევნის თვისებებზე ზემოთაც აღვნიშნეთ, ბროწეულის ნაყოფის ქერქის 

ზემოქმედების ძალა ამ შემთხვევაში უზარმაზარია. 

ინფექციურ დაავადებებთან ბრძოლაში იყენებენ ბროწეულის ფოთლებსაც, მასაც აქვს 

ანტიბაქტერიული თვისებები - კუჭის მოქმედების შემკვრელი და ანტისეპტიკური თვისებები 

ახასიათებს. ბროწეულის ნაყოფი და წვენი ფაროდ გამოიყენება კოსმეტოლოგიაში და კვებით 

მრეწველობაში. ბროწეულის ნედლეულიდან მზადდება პრეპარატები: ექსგრანი და 

ბროწეულინი. 

ცხოველური და ცხიმის მსგავსი ნივთიერებები; 

ცხოველური ცხიმები, ისევე როგორც მცენარეული, მიეკუთვნება ლიპიდების კლასს. მათ აქვთ 

უდიდესი საკვები ღირებულება. სამკურნალო დანიშნულებით გამოყენების დიაპაზონი კი 

ადრე უფრო დიდი იყო, განსაკუთრებით ხალხურ მედიცინაში. ამჟამად მედიცინაში ხმარობენ 

ვირთევზას ზეთს ე.წ. თევზის ქონს, ფარმაცევტულ პრაქტიკაში გამოყენებას ჰპოვებს მყარი და 

ნახევრადმყარი ცხიმები: ღორის, საქონლის, ცხვრის, როგორც რბილი წამლის ფორმების ფუძე.  

ცხოველური ცხიმები მცენარეულისაგან განსხვავებით უმეტესად მყარია, დიდი რაოდენობით 

შეიცავს ქოლესტერინს, ზღვის ძუძუმწოვრების და თევზების ცხიმები კი მდიდარია 

ვიტამინებით. საქონელი ცხიმს იგროვებს კანქვეშ, შემაერთებელ ქსოვილში, განსაკუთრებით 

მუცლის ღრუში და თირკმელების ირგვლივ. თევზებში უმეტესად გროვდება ღვიძლში. 

ცხოველურ ცხიმებს იღებენ გამოდნობით, ტექნიკური მიზნებისათვის - დაწნეხვით და 

გამოხარშვით.  

თევზის ზეთს (ცხიმს) ღებულობენ: 1) ვირთევზასებრთა ოჯახის ღვიძლისგან. ძირითადი 

სახეობებია: ატლანტური ვირთევზა და ბალტიის ზღვის ვირთევზა, 2) სელაპის კანქვეშა 

ცხიმისგან ღებულობენ-სელაპის ზეთს (ცხიმს), 3) ვეშაპის (ულვაშებიანი) კანქვეშა ცხიმისგან 

მიიღება ვეშაპის ცხიმი. ვეშაპის სახეობებია: გორბაჩი, ნაცრისფერი, ცისფერი, ფინვალი. 

სელაპის ზეთის მიღება: სამედიცინო ცხიმს ღებულობენ ახალი თევზის ღვიძლისგან, 

რომელსაც დაჭერიდან ერთი დღე-ღამის განმავლობაში აჩერებენ. ღვიძლს ათავისუფლებენ 

ნაღვლის ბუშტისგან, კარგად რეცხავენ და დაბალ ტემპერატურაზე, წყლის ორთქლის 

აბაზანაზე ალღობენ. შემდეგ ფილტრავენ და ათავსებენ ჭურჭელში (პირამდე ავსებენ), 

ხუფავენ, რათა თავიდან აიცილონ ჰაერთან შეხება და დაჟანგვა. გაციების შემდეგ გამოიყოფა 

მყარი გლიცერიდები. მათ აცილებენ და ისევ ფილტრავენ. მიიღება ღია-ფერის სამედიცინო 

ცხიმი. რაც უფრო ახალია თევზის ღვიძლი და რაც უფრო დაბალია ლღობის ტემპერატურა, მით 

უფრო ღია ფერის და გემრიელი ზეთი მიიღება. 

ვეშაპის ცხიმი (ზეთი): უმაღლესი ხარისხის ვეშაპის ცხიმი მიიღება პირველადი გალღობით, 

წყლის ორთქლის აბაზანაზე, ძალიან დაბალ ტემპერატურაზე. მეორადი გალღობით, მაღალ t-

ზე მიიღება ტექნიკური ცხიმი. გალღობილ ცხიმს აცივებენ, რის შემდეგაც გამოიყოფა ნალექი-

სპერმაცევტის სახით და მყარი ტრიგლიცერიდები, რომლებსაც აცილებენ და პრესავენ. ვეშაპის 

ცხიმს ღია-მოყვითალო ფერი აქვს და გამჭირვალეა.   
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ქიმიური შემადგენლობა: თევზის ზეთი - Oleum jecoris asseli ძირითადი შენაერთებია 

ტრიგლიცერიდები, რომელთა წარმოქმნაში მონაწილეობს მჟავები ნახშირბადის ატომების 

წყვილი და კენტი რაოდენობით: ოლეინის, ერუკის, ფიზიტოლის, ჰეპტადეცილის მჟავები; 

გარდა ამისა არის მაღალუჯერი მჟავები. ზეთში ბევრია ვიტამინები A (500 ME) და D2 (500 ME), 

სადაც დომინირებს ლეციტინი და ქოლესტეროლი. დადგენილია მაკრო-და 

მიკროელემენტების კომპლექსი: Mn, Ca, Fe, Mg, Cl, B და I (0,03%-მდე). ლეციტინი წარმოადგენს 

ორგანიზმის შეუცვლელ ფოსფოლიპიდს, ღვიძლის და გულის ქსოვილის ძირითად 

კომპონენტს. ლეციტინი არის ორგანიზმში ქოლესტერინის და ვიტამინების ტრანსპორტიორი.  

მედიცინაში გამოყენება: ჰიპო და ავიტამინოზისას, განსაკუთრებით ბავშვთა პრაქტიკაში 

რაქიტის დროს. წარმოება უშებს ემულსიის სახით ან ჟელატინის კაფსულბში - შიგნით 

მისაღებად, აგრეთვე A და D2 ვიტამინებით გამდიდრებულ პრეპარატს; გარეგანი 

ხმარებისათვის რეკომენდებულია - ჭრილობების, იარების დროს. თევზის და ატმის ზეთის 

ტოლი რაოდენობისაგან ამზადებენ პრეპარატ ეკოროფტალმოლს, რომელსაც იყენებენ თვალის 

პრაქტიკაში. თევზის ზეთს ინახავენ მუქი ფერის მინის ჭურჭელში, ცივ, ბნელ ადგილას, 

რადგან ვიტამინი D ადვილად იშლება.  

ლიპოიდები 

ცხიმებთან ახლომდგომ ლიპოიდებს ანუ ცხიმმსგავს ნივთიერებებს ეკუთვნის: სპერმაცეტი, 

ლანოლინი, ცვილი-სანთლები, ფოსფოლიპიდები (ფოსფატიდები), რომელთა მოლეკულაში 

არის ფოსფორშემცველი მჟავების ნაშთები; გლიკოლიპიდები, რომელთა   მოლეკულაში არის 

მონო და ოლიგოსაქარიდების ნაშთები, ე.ი. ნახშირწყლის კომპონენტი და ლიპოპროტეიდები, 

სადაც ლიპიდები დაკავშირებულია ცილებთან.  

ცვილები წარმოადგენენ მაღალმოლეკულური ერთატომიანი სპირტების და არა გლიცერინის - 

(ალიფატური (ცხიმოვანი) რიგის და (ციკლურის) რთულ ეთერებს უმაღლეს ცხიმოვან 

მჟავებთან. ცხიმებისაგან განსხვავებით ისინი ძლიერ მდგრადებია და შენახვისას თითქმის არ 

მძაღდებიან, დაწვისას არ გამოყოფენ აკროლეინს, იმიტომ რომ არ შეიცავენ გლიცერიდებს. 

ტუტეების ხსნარების მოქმედებით ძნელად ისაპნებიან. მათი საერთო თვისებაა 

ჰიდროფობობა და წყალში უხსნადობა. კარგად იხსნებიან ორგანულ გამხსნელებში.  

ცვილები შეიძლება იყოს მცენარეული (მყარი) და ცხოველური (თხევადი) წარმოშობის. 

მცენარეული ცვილები ხშირ შემთხვევაში წარმოადგენენ გარეგანი ქსოვილების ზედაპირულ 

ნარჩენებს. ცხოველური ცვილები შეიძლება იყოს, როგორც გადადებული, სამარაგო, შენახული 

პროდუქტი, მაგ. ფუტკრის ცვილი და აგრეთვე ტრიგლიცერიდებთან ერთად გამოყოფილი 

თევზის ცხოველური ცხიმი-სპერმაცევტი. 

ფარმაციაში, მედიცინაში გამოიყენება სამამულო ცვილები: ფუტკრის-ცვილი (სანთელი), 

ვეშაპის (კაშალოტის) ცვილი-სპერმაცევტი და ცხვრის ცხიმოვანი ჯირკვლების ცვილი-

ლანოლინი. ყველა მათგანი ცხოველური წარმოშობისაა. მცენარეული ტროპიკული 

ცვილებიდან, ფარმაციისათვის ინტერესს წარმოადგენს პალმის ფოთლების ზედაპირზე 

დაგროვებული ცვილი. ფუტკრის ცვილს განვიხილავთ ფუტკრის პროდუქტებში.  

სპერმაცევტი (Cetaceum)-სპერმაცევტი ცვილის მსგავსი მასაა, რომელიც მიიღება კაშალოტის 

(ვეშაპისებრთა ოჯახი)-ცხიმიდან.  
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მიღება: ქაშალოტის (დიდკბილებიანი ვეშაპი) არათანაზომიერად დიდ თავის ქალაში, 

რომელიც მთელი სხეულის მესამედს წარმოადგენს,  მოთავსებულია ზოლებად ჩაწყობილი, 

„სპერმაცევტის მეშოკები“. ეს ცხიმი თევზის მთელ ხერხემალზეა განლაგებული, თავიდან 

კუდამდე. ამ სათავსოებს ათავისუფლებენ (ასუფთავებენ) ცხიმისგან. გაციების შემდეგ 

წარმოიქმნება კრისტალური ფორმის, გაუცხიმოვებული მასა-სპერმაცევტი. 

დიდი კაშალოტისგან, რომლის სიგრძეა 20-24 მეტრი და გარშემოწერილობა 12 მეტრი, 

ღებულობენ დაახლოებით 70-90 ტონა ცხიმს და 5 ტონა სპერმაცევტს. თევზის  თავის ქალიდან 

მიღებული ცხიმი უფრო მდიდარია სპერმაცევტით, ვიდრე ვეშაპის სხვა ორგანოებიდან. 

ქიმიური შემადგენლობა: კარგად გაწმენდილი სპერმაცევტის ფილები, გამჭირვალე, 

ბრწყინავი, კრისტალური მასაა, რომელიც ადვილად იფშვნება. არც სუნი აქვს და არს გემო. 

სპერმაცევტის ძირითადი შემადგენელი ნაწილია ცეტილოვის და პალმიტინის მჟავის რთული 

ეთერი. 

გამოყენება: მალამოების ძირითადი შემადგენელი კომპონენტია, წარმოადგენს მალამოს 

(საცხების) ფუძეს. ფართოდ გამოიყენება პარფიუმერია-კოსმეტოლოგიაში. სპერმაცევტის 

ნედლეულს აქვს კანის გამაგრილებელი და მკვებავი  ფარმაკოლოგიური მოქმედება.  

ლანოლინი (Lanolinum)-ლანოლინს უწოდებენ გაწმენდილ, ცხიმის მსგავს ნოვთიერებას, 

რომელიც ცხვრის მატყლიდან იწარმოება, კერძოდ ცხვრის მატყლის ტექნოლოგიური 

გადამუშავების პროცესში მიიღება, ცხვრის ზედაპირული კანის ჯირკვლებისგან. თავისი 

არსით ცხოველური ცვილია. წარმოადგენს ბლანტ და სქელ მასას თავისი დამახასიათებელი 

სუნით. სახელი ორი ლათინური სიტყვიდან მომდინარეობს: ლანა (მატყლი) და ოლეუმ 

(ზეთი), ამასთან ამ შემთხვევაში ლანოლინის თვისებებს ზუსტად აღწერს. 

მიღება: ნედლეულს წარმოადგენს ცხვრის მატყლის (შალის) ცხიმი, რომელსაც ღებულობენ 

ფაბრიკებში მატყლის გადამუშავებით, ცხელი წყლით გარეცხვის შემდეგ და ტუტით 

დამუშავებით მიიღება ემულსიის მსგავსი ხსნარი, რომელიც შეიცავს ცვილის მსგავს 

კომპონენტს-ლანოლინს. ე.ი. ლანოლინის მიღება ექვს ოპერაციად მიმდინარეობს: მატყლის 

ცხიმის ლღობა, დაჟანგვა, დაჟანგული ცხიმის ნეიტრალიზაცია, შრობა, ფილტრაცია, და 

მიღებული-მზა ლანოლინის დაფასოვება. ზამთრის პირობებში ლანოლინს 40კგ-იან ხის 

კასრებში ათავსებენ, ხოლო ზაფხულის პირობებში თუნუქის მოხუფულ ქილებში. 

ქიმიური შემადგენლობა: უწყლო ლანოლინი წარმოადგენს, მუქი-ყვითელი ფერის მწებავ მასას, 

რომელიც არ იხსნება წყალში, მაგრამ შესაძლებელია როდინში ენერგიული მორევით,  მას 

წყალი შეერიოს (შეეზილოს) ორმაგი რაოდენობით ისე, რომ ლანოლინმა მალამოს 

კონსისტენცია არ დაკარგოს. ლანოლინი ძირითადად შედგება ცერეტინოვის და 

პალმიტინოვის მჟავების და ქოლესტერინის და იზოქოლესტერინის რთული ეთერებისგან. 

გამოყენება: ლანოლინი, სამედიცინო-ფარმაცევტული მალამოების ყველაზე ფართოდ 

გავრცელებული ფუძეა. მისი მოქმედების სფერო განსაცვიფრებელია. გამოიყენება 

კოსმეტოლოგიაში და პარფიუმერიაში: კანის გამოსაკვებად და დასატენიანებლად, 

ლიპიდურით მდიდარ დამარბილებელ საშუალების კატეგორიას მიეკუთვნება. იყენებენ 

რეზინის, საღებავების, ანტიკოროზიის საწინააღმდეგო ზეთების წარმოებაში. გამოიყენება 

ბეტონის, საპოხი მასალების და პროდუქტების დასამზადებლად ჭუჭყისა და წყლისგან 



186 
 

 186 

ტანსაცმლის დასაცავად. თუმცა ყურადღება უნდა მივაქციოთ, რომ ლანოლინი ცხოველური 

წარმოშობის პროდუქტია და შეიძლება გამოიწვიოს ალერგია, განსაკუთრებით თუ ის კარგად 

გასუფთვებული არაა. სწორედ ამიტომ მხოლოდ ხარიხიანი მწარმოებლის სუფთა ლანოლინი 

უნდა გამოვიყენოთ. 

ფუტკრის ცხოველქმედების პროდუქტები: 

თანამედროვე მედიცინა ფართოდ იყენებს ფუტკრის _ Apis Mellifera L, ცხოველქმედების 

პროდუქტებს: თაფლს, დინდგელს, ფუტკრის რძეს, ყვავილის მტვერს, სანთელს, შხამს. ამ 

პროდუქტებით მკურნალობას აპითერაპიას უწოდებენ, განსაკუთრებით დიდი გამოყენება 

აქვთ ჰომეოპათიურ და ალლოპათიურ მედიცინაში. ფუტკარი ბუნების ერთ-ერთი საოცრებაა, 

მას ძველთაგან მიიჩნევენ წესრიგის, შრომისმოყვარეობის სიმბოლოდ, ხოლო მის 

პროდუქტებს ხმარობენ ადამიანის ყოფის ბევრ დარგში. მსოფლიოში გავრცელებულ ჯიშებს 

შორის განსაკუთრებულია ქართული ფუტკარი. 

თაფლი _ Mel არის მუშა ფუტკრის მიერ გადამუშავებული და გამდიდრებული ყვავილის 

ნექტარი. თაფლის ფერი, არომატული სუნი და გემო, საკვები და სამკურნალო ღირებულება 

დამოკიდებულია იმ მცენარის ყვავილზე, რომლისგანაცაა მიღებული. ყველაზე ძვირფასია და 

პოპულარული, თეთრი აკაციისა (ოქროსფერი ყვითელი ფერის) და ცაცხვის თაფლი (ღია 

ქარვის ფერი), უფრო მდარე ხარისხისაა ე.წ. “მინდვრის თაფლი”, ასევე თამბაქოს, წაბლის (მუქი 

ყავისფერი), ხოლო შქერისა და იელის თაფლი “მათრობელა” და ტოქსიურია.  

თაფლს იღებენ სკებიდან. ფიჭებს ათავსებენ მზეზე და ჭურჭლის ზედაპირზე, რომელიც 

თანაბრად ცხელდება მზის სხივებით, წარმოიქმნება თაფლი, სქელი და ძაფებივით წელვადი, 

გამჭირვალე სითხე.  

ქიმიური შემადგენლობა: თაფლი შეიცავს შაქრის (გლუკოზის და ფრუქტოზის) -75-80%-მდე 

კონცენტრირებულ ხსნარს. აგრეთვე რძის, ლიმონის, ვაშლის მჟავებს, გვხვდება ფერმენტები: 

დიასტაზა, კატალაზა. ვიტამინები: B2, B6, PP, C, K, E, კაროტინოიდები; აცეტილქოლინი, 

მინერალური და ორგანული მარილები. თაფლის ნაცარში გვხვდება: კალიუმი, ნატრიუმი, 

კალციუმი, მაგნიუმი, რკინა და სხვა მიკროელემენტები. 

გამოყენება: თაფლი წარმოადგენს მაღალენერგეტიკულ, მაღაკალორიულ სამკურნალო 

საშუალებას, დასუსტებული, დაუძლურებული ორგანიზმისთვის. ახასიათებს 

ფარმაკოლოგიური მოქმედების ფართო სპექტრი. 

 

დინდგელი მუქი-ნაცრისფერი ან მოყავისფრო, არაერთგვაროვანი, ცვილისებრი მასაა, აქვს 

არომატული სუნი და მომწარო გემო. მუშა ფუტკარი მას ამზადებს არყის, ვერხვის, ბზის 
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ყვავილებისაგან. სითბოში (40°C)-ზე პლასტიკური და წებოვანი ხდება, ამიტომ ფუტკარი 

იყენებს სკის შესასვლელის და ჭუჭრუტანების, ასევე ფიჭის ჩარჩოების ამოსავსებად. 

 ქიმიური შემადგენლობა: დინდგელი შეიცავს ფისოვან ნივთიერებებს (40-53 %), ეთეროვან 

ზეთს (8-10 %), ფენულურ შენაერთებს (14-16 %), ცვილს (23-30 %), პოლისაქარიდებს (2-25 %). 

მის ბიოლოგიურ როლს განაპირობებს ფლავონოიდები _ პინობანქსინი, პინოცემბრინი; 

ფლავონი _ ქრიზინი; ფლავანოლი _ გალანგინი და სხვ. შეიცავს აგრეთვე 

სესქვიტერპენოიდებს, მიკროელემენტებს Mn, Zn, Cu, Co.  

გამოყენება: დინდგელი (პროპოლისი)  მაღლა სწევს ორგანიზმის იმუნიტეტს, ხასიათდება 

ბაქტერიოციდული, სპაზმოლიტური, ანთების საწინააღმდეგო მოქმედებით. ამზადებენ 

პრეპარატებს პროპოცეუმს (საცხის სახით) და პროპოსოლს (აეროზოლს). 

                           

ფუტკრის რძე _ Apilac, მუშა ფუტკრის ალოტროფული ჯირკვლების სეკრეტია. ის რძისფერ-

თეთრი ლაბისმაგვარი მასაა, მჟავე რეაქციის. ოთახის t-ზე შრება. შეიცავს ცილებს, 

ამინომჟავებს, ნახშირწყლებს, ცხიმს, ფერმენტებს, PP და B-ჯგუფის ვიტამინებს, მინერალურ 

მარილებს, სასქესო ჰორმონებს. პრეპარატია _ აპილაკი, სანთლების, საცხის, ტაბლეტების 

სახით. ხასიათდება მატონიზირებელი, ნივთიერებათა ცვლის გამაუმჯობესებელი, საჭმლის 

მომნელებელი თვისებებით. იყენებენ ჩვილი ბავშვების ჰიპოტროფიისას, ნერვული 

გაღიზიანების, ლაქტაციის დარღვევის და კანის პათოლოგიისას.  

 

 

ფუტკრის შხამი Venenum Apium ან Apis toxinum _ თითქმის უფერული სითხეა, მკვეთრი 

არომატული სუნით და ცხარე გემოსი. იგი სწრაფად შრება და მიიღება წებოსმაგვარი მასა, 

რომელიც კარგად იხსნება წყალსა და მჟავებში. მას გამოიმუშავებს ფუტკრის დიდი და პატარა 

შხამიანი ჯირკვლები, რომელიც მუცლის ბოლოსაა განლაგებული. აპიტოქსინი უფერო, 

გამჭვირვალე სითხეა _ კოლოიდი, დამახასიათებელი თაფლის სუნის და მწარე-ცხარე გემოსი, 

მჟავა რეაქციის.  
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ქიმიური შემადგენლობა:  შეიცავს ფერმენტ _ ჰილურონიდაზას, ფოსფოლიპაზას, ტოქსიურ 

პოლიპეპტიდებს _ მელიტინს, აპამინს, მინიმინს; 15-ამინომჟავას, ლიპოიდებს, მინერალურ 

და ირგანულ მჟავებს. ინახავენ A სიით. 

გამოყენება: შხამი ამცირებს ქოლესტერინის რაოდენობას სისხლში; სპაზმოლიტური, 

ანთებისსაწინააღმდეგო, ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებაა პოლიართრიტის, რადიკულიტის, 

მიოზიტის დროს, ჰომეოპათიურ მედიცინაში ცნობილია აპიზინის სახელით. პრეპარატებია 

აპიფარი _ ტაბლეტებში, აპიზატრონი _ საცხის და საინექციო ხსნარის ფორმით, ვიპარინი _ 

საცხი და უნგაპივენი. ინახება B-სიით. ფუტკრის შხამი ტოქსიური ნივთიერებაა დ ბადებში არ 

გამოიყენება. 

 

ცვილი _ Cera, ესაა ნივთიერებათა ცვლის პროდუქტი, ფუტკარი მას გამოჰყოფს და 

ფირფიტების სახით ეფინება მუცლის ქვედა ნაწილის ზედაპირზე. იყენებს 6-წახნაგა ფიჭის 

ფორმირებისათვის, რომელშიც აგროვებს თაფლსა და შემდეგ დებს კვერცხებს 

შთამომავლობის გასაგრძელებლად. ნატურალური ცვილი ყვითელია _ Cera flava მზეზე 

გაჩერებით პიგმენტები (კაროტინოიდები) იშლება და მიიღება თეთრი ცვილი _ Cera alba, 

გათეთრება შეიძლება UF _ სხივებით და დამჟანგველებით. ცვილი არის ერთატომიანი 

სპირტის რთული ეთერი უმაღლესი რიგის ცხიმოვან მჟავებთან. გარდა ამისა შეიცავს 

ნეოცეროტინის, ცეროტინის, მონცინის და მელისინის მჟავებს თავისუფალი სახით; შეიცავს 

ასევე თავისუფალ სპირტებს _ ნეოცერილს, ცერილს, მირიცილს და მელისილს. ყვითელ 

ცვილში ბევრია კაროტინოიდები. გამოიყენება საცხების ფუძედ. 

 

ყვავილის მტვერს ფუტკარი აგროვებს ყვავილის დამტვრიანების პროცესში, იგი არის 

მტვრიანების მარცვლები, რომლებიც წარმოშვების მიხედვით ერთმანეთისაგან განსხვავებულ 

ბან შეიცავენ _ ამინომჟავებს, ცილებს, ფერმენტებს, ჰორმონების მსგავს ნივთიერებას, 
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ფიტოსტერინებს, ვიტამინებს, ფენოლურ და ტრიტერპენულ შენაერთებს, დადგენილი 28 _ 

მაკრო- და მიკროელემნტი.  

გამოყენება: ნაჩვენებია ავიტამინოზის, ანემიის, ენდოკრინული და ნერვულის სისტემის 

პათოლოგიისას, პროსტატიტის და იმპოტენციის დროს. ბავშვებს და მოხუცებს უნიშნავენ 

როგორც მატონიზირებელ ბად-ს, პრეპარატებია მიკროპოლი, პოდენაპინი, აპიკომპლექსი, 

ცერნილტონი. 

           

 

 მუმიო, როგორც სამკურნალო საშუალება ცნობილი იყო აღმოსავლეთის მედიცინაში 3 ათასი 

წლის წინ. იგი ორი ტიპისაა _ მინერალური წარმოშობის და ხელოვნური ანუ “ადამიანის მუმიო” 

(ბერძნ. Mumio_ სხეულის შემნარჩუნებელს, დამცველს ნიშნავს), რადგან ახდენდნენ 

მიცვალებულების სხეულის მუმიფიცირებას. წარმოშობის მიხედვით ბევრი მკვლევარი 

მუმიოს თვლის მცენარეულ პროდუქტად, რასაც ასაბუთებენ მასში ფისების, გომიზების და 

მცენარეთა ნარჩენების არსებობით. სხვების მოსაზრებით ის ნავთობისგანაა წარმოქმნილი, 

რადგან მის ქიმიურ შედგენილობაში ჭარბობს ნახშირწყალბადები. მეცნიერთა ნაწილი მხარს 

უჭერს ჰიპოთეზას მუმიოს ცხოველურ წარმოშობაზე _ კონკრეტულად, რომ ის არის 

სხვადასხვა ცხოველის, განსაკუთრებით ღამურას ექსკრემენტები, ასევე ფიქრობენ, რომ მუმიო 

ცვილის სახეცვლილებაა _ „მთის ცვილი“ ე.ი. თაფლის მომცემი ფუტკრის გამონაყოფი 

პროდუქტი. არჩევენ პირველადი და მეორადი გადალაგების მუმიოს. პირველი გვხვდება 

კლდეების ნაპრალებში, გამოქვაბულებში, მეორადი კი მთის მდინარეების ხეობებში, უფრო 

ქვევით არსებულ ღრუებში, ამ უკანასკნელ შემთხვევაში მუმიო განიცდის სინამის და ჰაერის 

ტემპერატურის ზეგავლენას, იგი რბილდება ან იხსნება, შემდეგ თანდათან შრება, 

გადაილექება და წარმოქმნის სტალაქტიტებს ან სტალაგმიტებს. ასეთ მუმიოში მეტია 

მცენარეების, მერქნიანი ჯიშების ნაწილაკები, ღორღი, მტვერი, სხვადასხვა ცხოველის 

ექსკრემენტი.  

მუმიოს იღებდნენ და იყენებდნენ შუა აზიაში, ინდოეთში, ჩინეთში, ირანში, თურქმენეთში, 

უზბეკეთში, ყირგიზეთში, ჩრდ. კავკასიაში; საქართველოში მოპოვებული მუმიოთი 

მკურნალობდნენ ბევრ დაავადებას. ქართულ კლასიკურ სამედიცინო ძეგლებში აღწერილია 

მისი თვისებები, ჩვენებები გამოყენებაზე (მოტეხილობა, ეპილეფსია და სხვ.), წამლის 

მომზადების და მიღების წესები. 

ქიმიური შედგენილობა და თვისებები: მუმიო არის ბალზამისებრი ან მყარი წარმონაქმნი, 

პრიალა ზედაპირით, სხვადასხვა შეფერვის _ მოყვითალო-ყავისფერიდან შავამდე. მისი 

კონსისტენცია დამოკიდებულია ტენის არსებობაზე და ჰაერის ტემპერატურაზე. მაღალ 

ტემპერატურაზე იგი რბილდება, ხდება ბლანტი, მწებავი მასა, კარგად იხსნება წყალში, 
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ბენზინში, აცეტონში, ქლოროფორმ¬ში, მეთილისა და ეთილის სპირტში (PH 6,5-7). ეს ბალზამი 

შეიცავს დიდი რაოდენობით ორგანულ ნივთიერებებს, სილიკატებს, მაკრო- და 

მიკროელემენტებს. მასში დადგენილია მენდელევის სისტემის 25 ელემენტი: Al, Ca, Na, K, Fe, 

Mg, P, Ba, S, Mn, V, Be, Ti, Ag, Cu, Pb, Zn, Bi, Ni, Co, Sr, Cr, Ga, Mo, Sn., მუმიოს ზოგირთ ნიმუშში 

ნაპოვნია C, H, N. მუმიოსაგან გამოყოფილია ცოველური წარმოშობის კრისტალური შენაერთი, 

რომელიც იდენტიფიცირებულია, როგორც ბენზოილამინოძმრის მჟავა. მაღალი ხარისხის 

პროდუქტს მუმიო _ ასილს (ე.ი. საუკეთესოს, ნამდვილს) უწოდებენ. 

მედიცინაში გამოყენება: აღმოსავლეთის ხალხების რწმენა მუმიოს სამკურნალო ეფექტისადმი 

იყო უდიდესი. მას ხმარობდნენ უამრავი პათოლოგიის დროს, როგორც გარეგან საშუალებას, 

ისე პერორალური გზით მისაღებად. მთავარია: ტრავმების და მოტეხილობის დროს 

გამოიყენება _ აჩქარებს ძვლის და კანის რეგენერაციას, შეხორცებას, არის ორგანიზმის 

მომამაგრებელი _ ბიოსტიმულატორული, ბაქტერიოციდული, დამწვრობის, ქსოვილების 

აღმდგენი, სისხლნაკლებობის, შაქრიანი დიაბეტის საწინააღმდეგო საშუალება. მუმიო 

პრაქტიკულად არაა ტოქსიკური, არ ახასიათებს გართულებები და გვერდითი მოვლენები. 

 

 

გველის შხამები:  გველის შხამებს ღებულობენ რამდენიმე სახეობის გველების სანერწყვე 

ჯირკვლებიდან, ესენია:  ჩვეულებრივი გველგესლა - Vipera berus, გიურზა - Vipera lebetina, 

ოჯახი: გველგესლასებრთა - Viperidae, კობრა ან სათვალეებიანი გველი - Naja naja oxiana; 

ოჯახი: Colubridae 

ჩვეულებრივი გველგესლა ფართოდ არის გავრცელებული ევროპაში და ციმბირში, კავკასიაში 

და კასპიის ზღვის მიდამოებში. გველგესლას შხამიანი აპარატი შედგება შხამიანი 

ჯირკვლებისა და შხამიანი კბილებისაგან. ჯირკვალი მდებარეობს თვალების უკან და ქვემოთ. 

ჯირკვალი, არხის ფუძის საშუალებით უერთდება შხამიან კბილებს. კბენის შემთხვევაში შხამი 

იფრქვევა ადამიანის ორგანიზმში კბილის არხის მეშვეობით.  

კობრა გავრცელებულია თურქმენეთის, ტაჯიკეთის და უზბეკეთის ტერიტორიებზე.  კობრას 

შხამიანი აპარატი შედგება: წინა მსხვილი ღარიანი კბილებისა და შხამიანი ჯირკვლებისაგან. 

ეს გველი  ადამიანისათვის ძალიან საშიშია. 

გველის შხამის მისაღებად, დაჭერილ გველებს გადასცემენ სპეციალურ  საცავებში, რომლებიც 

მდებარეობს შუა აზიაში,  ესტონეთში და სხვა ადგილებში. დაუდგამენ პირთან გველს 
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გამჭირვალე მინის ჭურჭელს, სადაც წვეთავს შხამი. კობრას შხამს ახასიათებს ნეიროტროპული 

თვისება, ის აზიანებს ადამიანის სასუნთქ  და ცენტრალურ ნერვულ  სისტემას. გიურზას შხამი 

იწვევს ჰემორაგიულ მოქმედებას, სისხლის შედედებას და ერითროციტების დაშლას.  კობრას 

შხამს ღებულობენ სეკრეტორული ჯირკვლის ამოღებით, მკვდარი ან ნარკოზით დაძინებული 

გველიდან. შხამი მოყვითალო ფერის, წებოვანი ხსნარია, ნეიტრალური რეაქციით, სუნის 

გარეშე, სიმკვრივე-1.046. ახალი შხამი და მისი წყლიანი ხსანრი არამდგრადია. უფრო კარგად 

ინახება მისი თვისებები გლიცერინით განზავებით. უფრო ეფექტურია მისი გაყინვა 5-10°C-ზე 

და სიბნელეში შენახვა. ზოგჯერ ტოქსიკურობა ნარჩუნდება შხამის გაშრობით. 

გველის შხამი შეიცავს: ცილოვან ფრაქციას (ალბუმინები, გლობულინები და ალბუმოზები) და 

კალციუმის, მაგნიუმის მარილებს, ქლორიდებს, ფოსფატებს; აგრეთვე ფერმენტებს, მუცინს და 

სხვა ნივთიერებებს. შხამი ნელა იხსნება წყალში, გლიცერინის წყლიან ხსნარში და ნატრიუმის 

ქლორიდის იზოტონურ ხსნარში. ის სწრაფად კარგავს ტოქსიკურობას ეთერში, 

ქლოროფორმში, სპირტში, ამიაკში, ძლიერ მჟავებში და ტუტეებში, კალიუმის პერმანგანატში, 

იოდში და სხავა. შხამის ძირითად მოქმედ ნივთიერებას წარმოადგენს ნეიროტოქსინი და 

ჰემორაგინი, თუმცა პირველი მათგანი უფრო დიდი რაოდენობითაა, ვიდრე მეორე. ორივე ამ 

ნივთიერებას ახასიათებს ერთი და იგივე თვისება, მოახდინოს ტოქსიკური მოქმედება 

ნერვულ სისტემაზე. 

გველგესლას შხამს ღებულობენ იგივე მეთოდებით. იღებენ სეკრეტორულ ჯირკვალს. შხამი 

წარმოადგენს წებოვან, ოპალესცირებულ ხსნარს, მჟავე რეაქციით, სიმკვრივე: 1,030-1,032. 

გველგესლას შხამის შემადგენლობაში შედის: ჰემორაგინი, ციტოტოქსინი, თრომბოზა, 

პროტეოლიტური ფერმენტი და სხვა ნივთიერებები. 

გველის შხამები მედიცინაში გამოიყენება: ეპილეფსიის, მიოზიტის, რადიკულიტების, იშიაზის, 

რევმატიზმის, ბრონქიალური ასთმის, ართრიტების, ნევრალგიების და პოლიართრიტების 

დროს. უკუნაჩვენებია შხამის გამოყენება იმ პაციენტებისათვის, ვინც დაავადებულია 

ღვიძლით, თირკმელებით, ფილტვების ტუბერკულოზით და ვისაც აქვს იდიოსინკრაზია 

შხამის მიმართ. გველის შხამის პრეპარატებს უშვებენ ამპულების სახით კანქვეშ და კუნთის 

ქვეშ შესაყვანად და გარეგანი გამოყენების  მალამოების სახით. 

ვიპროქსინი-წარმოადგენს,  ჩვეულებრივი გველგესლას მშრალი შხამის, წყლიან ხსნარს. 

გამოიყენება, როგორც ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება: 

ნევრალგიების, პოლიართრიტების, მიოზიტების და სხვა დაავადებების დროს. 

ვიპროსალი-შეიცავს:  გიურზას  შხამს,  ქაფურს,  სალიცილის მჟავას,  ნაძვის ზეთს, ვაზელინს, 

გლიცერინს, პარაფინს, ემულგატორს და წყალს. გამოიყენება გარეგანი სახით. ამ პრეპარატების 

გარდა კიდევ გამოიყენება: ვიპარკტინი, ვიპრატოქსი, ვიპერალგინი და სხვა. 

 

წურბელა:   წურბელა სულაც არაა ისეთი არსება, რომელიც მხოლოდ სხვას აცლის სისხლს და 

თვითონ არაფერს გასცემს. პირიქით, მეცნიერულად დამტკიცებულია, რომ წურბელა იმდენ 

აქტიურ ნივთიერებას გამოყოფს, რომ მას ბუნებრივ აფთიაქსაც უწოდებენ. 

ჰირუდოთერაპია, ანუ წურბელებით მკურნალობა (ბერძნულად „ბდელოთერაპია“) მრავალი 

დაავადების მკურნალობის უძველესი მეთოდია, მისი ისტორია დაახლოებით 5000 წელს 
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ითვლის. წურბლებით მკურნალობა ფართოდ გამოიყენებოდა ძველი ჩინეთის, ინდოეთის, 

სხვა აღმოსავლეთის ქვეყნების, ასევე ევროპის მედიცინაში. 

დღეს მკურნალობის ეს მეთოდი ბევრს არ მოსწონს, რადგან წურბელებთან კონტაქტი 

სასიამოვნო შეგრძნებას ნამდვილად არ იწვევს, თუმცა, 21-ე საუკუნეში ჰირუდოთერაპია ისევ 

ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა. უკანასკნელმა სამეცნიერო კვლევებმა ცხადყო, რომ 

სამედიცინო წურბელა წარმოადგენს ბუნებრივ აფთიაქს, რომელიც 100-ზე მეტი 

ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერების მატარებელია. 

დედამიწაზე 400-მდე სახეობის წურბელააა გავრცელებული. ისინი მტკნარ ტბებსა და 

გამდინარე ჭაობებში ბინადრობენ. მათ შორის სამკურნალოდ გამოიყენება 3 სახეობა: 

სააფთიაქო, სამკურნალო და აღმოსავლური. 

ამჟამად სამკურნალო წურბელების რაოდენობა შემცირებულია, ამიტომ ისინი სპეციალურ 

ლაბორატორიებში, ე.წ. ბიოფაბრიკებში გამოჰყავთ. საქართველოში გავრცელებულია 

წურბელის „აღმოსავლური“ სახეობა. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ბუნებრივ პირობებში 

გამრავლებული წურბელა უფრო აქტიური და ხარისხიანია. 

წურბელის ადამიანის ორგანიზმზე მოქმედების მექანიზმი დაწვრილებით არის შესწავლილი. 

მრავალმა მეცნიერულმა კვლევამ აჩვენა, რომ წურბელა წარმოადგენს ბიოლოგიურად აქტიური 

ნივთიერებებისა და ფერმენტების საოცარ ნაკრებს. ეს ნივთიერებები ადამიანის სისხლში 

მოხვედრისას იწვევენ ანთების საწინააღმდეგო, ტკივილგამაყუჩებელ, შეშუპების 

საწინააღმდეგო მოქმედებას, ამასთან, ამცირებენ თრომბების წარმოშობის ალბათობას, 

აუმჯობესებენ სისხლის მიკროცირკულაციას და ააქტიურებენ ადამიანის იმუნურ სისტემას. 

ოსტეოქონდროზი: 

წურბელების საშუალებით შეიძლება ისეთი დაავადების განკურნება, როგორიც 

ოსტეოქონდროზია. წურბელა გამოყოფს სპეციალურ ფერმენტს, რომელიც სისხლის 

მიმოქცევის სისტემაში მოხვედრისას სისხლის ცირკულაციას ასტიმულირებს. ეს ხერხემლის 

მალების აღდგენის პროცესს უწყობს ხელს. 

ვარიკოზი: 

ვარიკოზის მკურნალობა წურბელებით ხანგრძლივი პროცესია. ეს დაავადება ორგანიზმში 

ნელა ვითარდება და მისი მკურნალობა ეტაპობრივად არის საჭირო. ჰირუდოთერაპიის 

რეგულარული პროცედურების შედეგად ვენები ვიწროვდება და კვანძები დროთა 

განმავლობაში ქრება. 

გაცხიმოვნება: 

შლაკების დაგროვების გამო ღვიძლში სისხლი დედდება და ის „სუსტი“ ნაღველის 

გამომუშავებას იწყებს, რომელსაც საკვების კარგი გადამუშავება არ შეუძლია. 

ჰირუდოთერაპია სისხლის შედედებას ეწინააღმდეგება იმ ადგილზე, სადაც წურბელებია 

მიმაგრებული. ორგანიზმში ხვდება ახალი არტერიული სისხლი, რომელიც კარგი ნაღველის 

გამომუშავებას უწყობს ხელს. ამგვარად ჩქარდება ნივთიერებათა ცვლა და ადამიანი ზედმეტ 

წონას კარგავს. 

შაქრიანი დიაბეტი: 
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ჰირუდოთერაპია შაქრიანი დიაბეტის დროს მხოლოდ ძირითად მკურნალობასთან ერთად 

შეიძლება დაინიშნოს. წურბელის ნერწყვი ინსულინის მსგავს ნივთიერებას შეიცავს, რომელსაც 

შაქრის დონის შემცირების ეფექტი გააჩნია. 

ჰირუდოთერაპია ასევე გამოიყენება შემდეგი დაავადებების დროს: სისხლის მიმოქცევის, 

სუნთქვითი ორგანოების, საჭმლის მომნელებელი ორგანოთა, უროლოგიური, ქირურგიული, 

ენდოკრინული, გინეკოლოგიური, ნერვული, კანის დაავადებები, საყრდენ-მამოძრავებელი 

აპარატის დაავადებები, ყელ-ყურ-ცხვირის დაავადებები, თვალის, პირის ღრუს და კბილების 

დაავადებები. 

ჰირუდოთერაპიით მკურნალობა არ შეიძლება შემდეგ შემთხვევებში: ჰემოფილია, ანემიის 

მძიმე ფორმა, გემორაგიული დიათეზები, ფეხმძიმობა, ინდივიდუალური შეუთავსებლობა, 

არ  გამოიყენება ასევე 10 წლამდე ბავშვებში. 
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