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Son comentades algunes de les intoxicacions vegetals que es donen mes sovint

a I'area valenciana, aixi corn les plantes que les produeixen. El terra es d'un gran in-

teres per a la sanitat actual, ja que I'allunyament de la societat del medi natural ha

implicat un gran desconeixement en aquest camp, cosa que esdeve especialment

perillosa per als infants.

Paral lelament el professional sanitari s'enfronta tambe amb un greu problema

davant una intoxicacio vegetal; en no poder identificar facilment la planta responsa-

ble, li cal recorrer a tractaments generals i simptomatics. En aquest sentit conve

remarcar ('important paper que ha d'exercir I'apotecari, que amb una bona formacio

sanitaria i biologica pot en molts casos determinar la planta responsable de la into-

xicacio, tot basant-se en caracters taxonomics, ecologics i simptomatologics.

Anagyris foetida L. (Lleguminoses)
-garroferet de moro,,

Nanofanerofit termofil i heliofil de dispersio mediterrania, de Glares apetencies
nitrofiles (Salsolo-Peganetea).

Les seues Ilavors, d'aspecte similar a les mongetes o fesols, originen ocasional-
ment intoxicacions als xiquets que cursen amb vomits i diarrees.

La major part dels autors coincideixen en atribuir la seva toxicitat als alcaloides
anagirina i citisina.

Un detail curios que cal esmentar es I'efecte al-lelopatic d'aquestes Ilavors que
impedeix la germinacio a 1'entorn d'altres plantes, eliminant aixi una possible compe-
tencia.

Hyosciamus albus L . (Solanacies)

,,mamellera>'

Terofit nitrofil (Chenopodion muralis, Parietarietea judaicae ) de dispersio mediter-

rania.
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Tant la planta com les seves Ilavors contenen alcaloides derivats del tropa (es-

copolamina, hiosciamina i atropina) responsables de la intoxicacio atropinica que ori-

gina aquesta planta, destacant-ne la major accio depressora central i hipnotica que

produeix en comparacio a la belladona (Atropa belladona L.). Tanmateix, la incidencia

d'aquesta intoxicacio es baixa, a causa de I'aroma nauseabund dissuasori que pos-

seeix.

Ricinus communis L. (Euforbiacies)
^^rici o figuera infernal»

Element neofit, fanerofitic, frequent en indrets alterats i nitrificats.

Les seves Ilavors son inodores i de gust oleaginos, quelcom agre, que recorda el

de les ametlles; originen intoxications en els infants que les confonen amb fruits

secs, cacauets o cafe. Els principis toxics son substancies nitrogenades, concreta-

ment la ricinina (alcaloide derivat de la piridona, debilment toxic) i la ricina, albumina

molt toxica que actua aglutinant els eritrocits. A aquesta darrera accio s'uneix I'efec-

te hemocatartic i purgant de I'oli que contenen, ric en acid ricinoleic, que provoca la

lisi dels constituents lipidics de la mucosa intestinal amb el conseguent augment re-

flex del peristaltisme intestinal.

L'oli de rici, emprat a la farmacia i industria, es obtingut per expressio en talent

de les Ilavors, proses que duu associada la desnaturalizacio de la ricina. Tot i amb

aixo, les toques resultants de I'expressio no s'han d'utilitzar com a pinso.

Nerium oleander L . (Apocinacies)

«baladre^^

Nanofanerofit heliofil de dispersio mediterraneo-irano-turaniana, frequent a les
rambles o barrancs del territori (Nerion oleandri).

Tota la planta esdeve toxica pel seu contingut en heterosids esteroidics del grup

dels cardenolids (oleandrosid). Cal remarcar la gran toxicitat de les Ilavors, en les

quals s'han a'illat una trentena d'alcaloides.

La intoxicacio es deguda a I'accio cardiotonica de tipus digitalis que provoca I'o-

leandrina (genina de I'oleandrosid), principi actiu resistent als acids gastrics que

s'acumula al muscul cardiac. Aquestes caracteristiques permeten el seu us amb fins

criminals, ja que la intoxicacio es produeix progressivament isense una simptomato-

logia manifests. Cal remarcar que I'activitat de I'oleandrina no es veu afectada per la

dessecacio, Cosa que fa que tant les branques tom les fulles segues mantinguen la

seva toxicitat. Ado ha ocasionat intoxications en emprar branques de baladre per a

cuinar aliments «a I'estaca» o «a I'ast».

En criminologia popular valenciana s'ha emprat aquesta planta per a la tecnica

d'enverinament dita «gotot>>, que consisteix en I'administracio diaria d'infusions de

polio) o d'una altra planta, mesclada amb petites quantitats de fulles de baladre.

Datura stramoiun L. i Datura mete ) L. (Solanacies)

«estramoni»

Macroterofits nitrofils i heliofils (Chenopodion muralis) de dispersio subcosmo-

polita.
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Ambdues plantes contenen alcaloides tropanics que originen les tipiques intoxi-
cations atropiniques. Actualment son cultivades en jardineria diverses especies de
procedencia americana, com D. arborea L., D. sanguinea Ruiz 8 Pav., etc... (<^trom-
pons de frare») que sovint son usades a com al lucinogens.

Lonicera implexa Aiton i Lonicera splendida Boiss (Caprifoliacies)

<<Il^gabosc^^

Fanerofits lianoides subesciofils. Ambdues plantes formes part dels boscos me-

diterranis (Quercetea ilicis), encara que L. splendida to una dispersio betico-seta-

bense.

Les bales d'aquestes plantes originen intoxications accidentals que curses amb

vomits, diarrees i convulsions. En son principals responsables les saponines.

Prunus dulcis (Miller) D.A. Webb. var. amara

<<ametller agre o amarg»

Arbre originari de la regio mediterrania molt conreat per a beneflci de ies seves
Ilavors.

La part toxica son les Ilavors anomenades ametlles agres, dotades d'un gust

amarg i aroma caracteristic. Aquestes caracteristiques organoleptiques es deuen al

seu contingut de I'heterosid cianigenetic anomenat amigdalosid, que en contacte

amb I'aigua i en presencia de I'emulsina, tambe present a les ametlles, es desdobla

en glucosa, benzaldehid i cianhidric; aquest darrer es I'agent toxic.
En els infants la ingesta d'algunes ametlles agres es sufficient per a originar una

intoxicacio. En els adults el consum d'una vintena d'ametlles agres pot provocar

nausees, tremolors, hipotermia i asfixia.

Atractyiis gummifera L. (Compostes)

<<enreixada del diable»

Hemicriptofit espinos de distribucio mediterrania que mostra marcades apeten-
cies nitrofiles i heliofiles (Onopordetea acanfho-nervosi).

Tota la planta costa un heterosid complex soluble en I'aigua, anomenat atractilo-
sid, que es responsable de la seva toxicitat. Ocasionaiment la ingesta accidental, per
I'home o pets animals, dels rizomes napiformes d'aquesta planta, confosos amb al-
tres tuberculs comestibles, provoca greus intoxications.

La intoxicacio es caracteritzada per un periode de latencia, al qual segueixen
crisis convulsives, hipertonicitat muscular, hipotensio, hipoglucemica pronunciada i,
finalment atur cardiac. EI mecanisme d'accio de I'atractilosid consisteix en una inhi-
bicio de la fosforil^lacio oxidativa que bloqueja els acids tricarboxilics amb la conse-
guent pertorbacio de la respiracio tissular.

Hedera helix L . (Araliacees)
<<heura o eura»

Fanerofit lianoide inditerent edafic i d'apetencies esciofiles, propi dels boscos
mediterranis (Quercetea ilicis i Populetalia albae).
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Els seus fruits bacciformes, agrupats en raims situats a I'extrem de les branques

fructiferes, tenen un alt contingut de saponbsids (hederines a, 0, y i hederacosid A).

Aquests principis tenen una accio hemocatartica ja que provoquen una irritacio de la

mucosa gastrointestinal; paral lelament originen bradicardia i amb dosis elevades

hom pot arribar a la mort per paralisi respiratoria.

Generalment son els infants els afectats per aquesta intoxicacio, ja que I'aspec-

te desitjable dels fruits els indueix a menjar-ne.

Solanum nigrum L. (Solanacies)

-morella negra-

Camefit nitrofil i helidfil de distribucio subcosmopolita (Stellarietea mediae).

Tota la planta, pero especialment les bales son toxiques a causa del contingut

d'alcaloides, concretament solanina i glucoalcaloides del grup dels espirosolans.

Aquests principis actius exerceixen una accio narcotica, sedant i midriatica.

Les intoxicacions es presenten generalment en els xiquets cursant amb nau-

sees, vomits, diarrees, midriasi, al lucinacions, vertigen i hernolisi, arribant-se de ve-

gades a I'albuminuria, adinamia i paralisi cardiaca i respiratoria, que pot conduir a la

mort per collapse.


