Krvavi mlečnik
(Chelidonium majus)

Risba: Mili Uran

Krvavi mlečnik
(Chelidonium majus)

Družina: Makovke
Kratka zanimivost:
Že od antike velja za učinkovito zdravilo pri
boleznih jeter in ledvic. Za zdravljenje kožnih
obolenj so ga začeli uporabljati v srednjem veku.
V slovenskem ljudskem zdravilstvu je znan
predvsem kot sredstvo za odpravljanje bradavic
in kurjih očes. Zato je eno od njegovih številnih
domačih imen tudi bradavičnik. Latinsko ime se
nanaša na galeba, ki naj bi se s to rastlino
pozdravil; slovensko pa na dejstvo da je v vseh
delih rastline oranžno rumen mleček, ki na zraku potemni. Drobna
semena imajo mesnat izrastek, ki ga imajo rade mravlje.
Rastišče:
Njegova domovina je Vzhodna Evropa in
Mediteran, vendar se je razširil po vsej Evropi,
priseljenci pa so ga zanesli tudi v Ameriko. Raste
v bližini človeških bivališč, ob poteh, ograjah in
zidovih, kamor semena raznesejo mravlje. Zraste
lahko od 30 do 80 cm. Cveti od maja do jeseni.
Kdaj in kaj nabiramo:

Sveže zelišče ima neprijeten vonj. Posušimo ga
na hitro nekje v senci na zraku ali v sušilniku.
Posušeno zelišče je brez vonja, ima pa močno
grenak okus. V času cvetenja nabiramo nadzemni
del rastline, korenine pa izkopljemo jeseni. Lahko
jo uporabimo svežo ali jo posušimo.Zelo zanimiva
je uporaba svežega mlečka.
Sestavine in učinkovine:
Cela rastlina vsebuje mleček, v katerem je več različnih
alkaloidov. Glavni alkaloid je helidonin, ki ima podoben učinek
kot opiat v maku. Blaži krče gladkih mišic. Zavira tudi delitev
celic. Alkaloidi imajo centralni in lokalni protibolečinski učinek.
Droga deluje tudi protibakterijsko in protimikrobno. Mleček
vsebuje encime, ki razgrajujejo beljakovine.
Kjerkoli rastlino
prerežemo, se iz
njenih delov cedi
oranžno rumen
mleček.
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Učinki in uporaba:
Krvavi mleček uporabljamo pri obolenjih jeter, žolčnika in ledvic.
Zaradi pomirjevalnega učinka koristi tudi pri menstrualnih krčih,
bolečinah v želodcu in krčevitem kašlju.
Homeopati pa ga priporočajo za izboljšanje delovanja srca, za
zvišanje krvnega tlaka in znižanje krvnega sladkorja. Učinkovit
naj bi bil tudi pri težavah s hemeroidi, bolečem odvajanju vode
in šumenju v ušesih. Marija Treben ga priporoča pri težavah z
očmi (krvavenju, odstopu mrežnice, sivi mreni in slabovidnosti),
vendar strokovnjaki svarijo pred takim samozdravljenjem.
Že kot otroci smo si mazali bradavice z oranžnim sokom. Pri
nekaterih osebah bradavice izginejo, pri drugih tega učinka ni.
Zunanje se uporablja še pri otiščancih in trdovratnih lišajih.
Priporočajo tudi uporabo mlečka pri glivičnih obolenjih na koži.
Neželeni učinki:
Slovenska odredba o razvrstitvi zdravilnih rastlin (Ur. list RS,
št.1/99) razvršča krvavi mleček v kategorijo ZR, ki omeji njegovo
rabo na registrirana zdravila z režimom izdaje na recept. Za take
zdravilne rastline je značilna strupenost pri prekoračitvi
priporočenih odmerkov. Simptomi zastrupitve: suha usta,
bolečine v želodcu, driska, slabost in omotica nastopijo redko.
Krvavi mleček ni primeren za nosečnice, doječe matere in ljudi s
prenizkim krvnim tlakom.

......................................................................................................................................
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Pripravki:
Poparek: Kavno žličko posušenega zelišča prelijemo s 3 dl
vrele vode, pokrijemo in pustimo, da se tekočina nekoliko
ohladi, nato precedimo. Čez dan pijemo pred jedjo največ 2
do 3 skodelice. Lahko pa pripravimo čajno mešanico iz
enakih delov krvavega mlečka in poprove mete. Čez dan
pijemo po požirkih po 2 skodelici ne prevročega čaja.
Svež mlečnik uporabimo za mazanje bradavic. Na bradavico
nakapamo svež mleček in pustimo, da se posuši. Mažemo
vsak dan 14 dni.
Tinkturo dobimo v lekarni kot homeopatsko zdravilo. Prav
tako Chelidonium majus, kroglice.
Homeopatija je oblika alternativne
medicine, ki temelji na zakonu
podobnosti. Ta predvideva, da
podobno zdravi s podobnim. S
takim zdravljenjem želijo okrepiti
telo, ki se je prešibko odzvalo na
bolezensko motnjo. Izbira zdravila
poteka individualno.
...................................................................................

PRISTOPNA IZJAVA:
PODPISANI/NA:.................................................
ROJEN/NA:........................................................
POKLIC:............................................................
STANUJOČ:.......................................................
TELEFON:..........................................................
E-MAIL:............................................................
izjavljam, da bom spoštoval/la društveni kodeks
ter vse pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz članstva.
Po svojih zmožnostih se bom udeleževal/la
društvenih aktivnosti. Želim postati član DZRZ
Datum:
Podpis:
Društvo za zdravilne rastline Zasavje
Kidričeva 11a, Zagorje ob Savi, tel 040 625 513
E-mail: drustvo.dzrz@siol.com, www.rastline-zasavje.si
Davčna št.: 54251095
Trr pri Delavski hranilnici Zagorje ob Savi SI56-6100-0000-5586-674
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