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AUTOTERAPI� LA ÎNCEPUTURILE EI
Ana Condrea
Dacă prin medicină înţelegem, mai cu seamă, deprinderea aplicării
mijloacelor de lecuire, atunci medicina se dovedeste
a fi mai veche decât omul.
'
Într-adevăr la multe animale bolnave - şi, ştim că regnul animal l-a precedat pe
om - se înregistrează comportamente mult asemănătoare celor observate la om,
încât ar putea fi lesne încadrate, ca activităţi tămă<ţuitoare. Există o filo,geneză a
acţiunilor lecuitoare, adică o dezvoltare progresivă pe scara animală a
mecanismelor şi mij loacelor pe care vieţuitoarele (inclusiv oamenii) se
împotrivesc diverşilor agenţi patogeni şi luptă pentru redobândirea sănătăţii.
De la tropismele care permit fiinţelor elementare să se îndepărteze de
(actorii dăunători, întâlniţi în mediul ambiant, se trece la reflexe simple,
ajungându-se la complexele reacţii de adaptare ale animalelor superioare, reacţii
întemeiate adesea pe instinct, acea uimitoare memorie a speciei, care intervine
când este vorba de conservarea sau recuperarea sănătăţii. Orice vieţQitor este
cuprins de acel instinct de lecuire. Există multe exemple despre animale bolnave
care se retrag în culcuş, evită eforturile, se abţin de la anumite alimente, sau
chiar renunţă pentru o perioadă de vreme la orice hrană.
Sau este cunoscut că mamiferele rănite obişnuiesc să-şi lingă rănile, operaţie
care duce nu numai la curăţirea mecanică cu oprirea hemoragiei, dar şi la o
anumită dezinfectie
cu aiutorul
factorilor continuti
, în salivă. Nu rare ori, unele
'
'
:.J
animale pot fi surprinse expunându-şi la soare, vreme îndelungată, plăgile sau
părţile suferinde sau când părinţii îşi scot ziua puii din vizuinile lor întunecate
şi-i expun razelor soareleui, de care toţi puii au nevoie.
Vânătorii povestesc despre elefanţi hăituiţi, care iau lut cu trompa pentru
a-şi unge şi astupa rănile, pentru a opri o hemoragie. Un elefant bolnav este
ajutat tot timpul de semenii săi, îi aduc hrană, apă să bea sau să se răcorească.
Acelaşi lucru îl atestă şi unele tratamente ortopedice întâlnite la păsări
care pentru imobilizarea piciorului rupt înconjoară locul fracturii cu un manşon
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de argilă, sau pene prinse în sângele închegat.
În caz de indigestie, multe animale omnivore sau camivore mănâncă
ierburi, aliment neobişnuit pentru ele, dar care ajută la digestie. Unele dintre ele
fac instinctiv, chiar o selecţie terapeutică a speciilor vegetale pe care le consumă
când sunt bolnave.
La începutul secolului trecut, naturalistul francez F.F.Virey, cunoscut şi
ca medic veterinar, afirmă că animalele au fost primii doctori în "medicină. " El
se sprijinea pe informaţiile cuprinse în vestita operă "Historia naturalis" , a lui
Pliniu cel Bătrân (24-79 e.n.) unde sunt prezentate multe exemple în care
animalele întrebuinţează diferite specii de plante pentru a se vindeca.
Aşa de pildă, uliul (Accipiter) când simte că i-a slăbit vederea, îşi umezeşte
ochii cu secreţia unui neam de lăptucă sălbatică (Tragopogon picroides ), a cărui
tulpină o zgârie cu ghearele pentru a produce latexul vindecător. Rândunelele
tratează afecţiuni similare în cazul când acestea apar la pui, cu sucul galben
portocaliu al plantei numită rostopască (Chelidonium majus).
Se mai notează că nevăstuicile se imunizează împotriva muşcăturii şerpilor
veninoşi, mâncând vimanţ sau rută (Ruta graveolens), o plantă greu mirositoare,
conţinând un ulei eteric şi glicozidul rutina. Lupii muşcaţi de şarpele cu clopoţei
caută instinctiv şi mănâncă rădăcina unei plante denumită "rădăcina şarpelui"
şi care îi scapă de moarte. Cerbii răniţi de săgeţi erau găsiţi rumegând frăsinel
(Dictamnus albus). Ulterior s-a constatat că scoarţa tulpinii acestei plante
aromatice este tonică şi stimulentă, iar uleiul ei volatil este un puternic bactericid.
Când câinele este bolnav consumă frunzele unei graminee cunoscută sub
numele de "iarba câinelui" (Cynodon dactylon). În cazuri asemănătoare, pisicile
se tăvălesc peste catuşnică, numită şi " iarba mâţei" (Nepeta cataria), plantă ce
conţine substanţe aromatice. Vulpile, când mănâncă m6melile cu otravă,
consumă boabe de dalac (Paris quadrifolia) numite şi "poama vulpii" , a căror
acţiune vomitivă ar putea constitui un antidot.
Când sunt obosite sau fac lungi călătorii în căutarea locurilor de păscut
unele ierbivore din regiunile tropicale şi subtropicale consumă frunze de cafea,
matte, guarana, cola, ceai, arbuşti sau liane care cuprind substanţe stimulatoare
ale sistemului nervos.
Ursuletul marsupial din Asutralia numit de localnici Koala (Phascolarctus
cin �reus) es;e un animal monofag, hrănindu-se în exclusivitate cu frunze de
euc�Jlipt, copac în care îşi petrece toată ziua. În mod obişnuit, Koala consumă
frunze tinere şi fragede de eucalipt, care sunt mai puţin toxice. Când însă este
bolnav ursuleţul consumă cu prudenţă şi câte o frunză bătrână şi tare, bogată în
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substante cu efect dezinfectant, fapt cunoscut de medicii rezervatiilor unde
supravieţuieşte acest marsupial ocrotit.
Verificat experimental este faptul că multe animale folosesc plantele în
combaterea paraziţilor intestinali. Specii de mamifere care hibemează, mănâncă
spre sfârşitul verii plante cu acţiune dezinfectantă pentru tubul digestiv, cum ar
fi pelinul (Artemisia. absinthium) şi leurda sau usturoiul de pădure (Allium
ursinum) a căror acţiune fitoncidă şi viermifugă este recunoscută.
Ierunca (Tetrastes bonasia) consumă în timpul iernii, amenţi de mesteacăn,
care de asemenea, curăţă tubul digestiv de tenii şi de alţi paraziţi.
Un vestit farmacist medieval Jakob Christoffel von Grimmelshausen, relua
în 1 669, ideea lui Pliniu, potrivit căreia oamenii au ţinut seama de felul cum
animalele foloseau plante de leac. Astfel în una din operele sale, mult apreciate
în epocă, scria: Credeţi voi oameni, că noi, animalele suntem proaste? Dacă
"
socotiţi că suntem aşa spuneţi-mi vă rog, cine i-a învăţat pe porumbeii sălbatici,
gaiţe, mierle şi potârnichi să folosească drept purgativ frunzele de tu/china
(Daphne mezereum), iar pe turturele şi găini, păpădia (Taraxacum officina/e)?
Cine a învăţat pe câini şi pisici să mănânce iarbă înrourată când vor să-şi
cureţe pântece/e. Cine i-a spus broaştei ţestoase cum să-şi vindece muşcătura,
cu cucută (Conium maculatum) ? Cine sfătuieşte pe mistreţi să mănânce iederă
şi pe urşi mătrăgună, acestea fiind leacuri btme pentru ei? Cine 1-a îmbinat pe
vultur să caute si să folosească geode (depuneri concentrice de minerale), când
nu-şi poate depune ouăle decât cu greutate? Cine îndeamnă pe şarpe să mănânce
molură (Foeniculum vulgare) când năpârleşte şi vrea să-şi limpezească
vederea " ?
Sute de astfel de observaţii, făcute de-a lungul secolelor; au dus la concluzia
că medicina populară şi farmacologia primitivă s-au inspirat, iniţial şi din aceste
manifestări ale instinctului de apărare şi conservare specifice animalelor.
Desigur că autoterapia vegetală a animalelor a fost posibilă şi importantă
sursă de inspiraţie pentru omul primitiv, dar nu unica, deoarece acesta se găsea
în faţa unor situaţii când doar propria lui experienţă trebuia să decidă asupra
plantelor presupuse utile şi firesc, deoarece el întâlnea unele specii de plante
care reacţionau în organismele umane altfel decât în cele animale. Astfel valeriana
(Valeriana officinalis) la animale ca tigri, pisici, este excitantă, în timp ce la om
este sedativă; fructele de mătrăgună, bine tolerate de păsări, produc omului
tulburări grave; planta denumită mături sau osul lemnului (Sarothamnus
scoparius) este toxică pentru om din cauza sparteinei, în timp ce pentru iepuri şi
căprioare, ea constituie hrana de bază în timpul iernii.
'

'

'

.
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Prin urmare pentru progres, terapia, cu multele ei feţe, trebuie să se ştie de
unde a pornit şi ce căi a străbătut. Este necesar să se compare ceea ce este cu
ceea ce a fost şi să confrunte rezultatele pentru a şti ce este de făcut în viitor.
Studiile de etnobotanică şi etnozoologie pe care noi biologii le realizăm
ne ajută să păstrăm un contact viu cu realitatea, să cunoaştem anumite capitole
ale istoriei civilizaţiei, şi ne dă posibilitatea de a arunca o rază de lumină pe
drumurile pe care "Historia magistra vitae" ni le arată pentru viitor.
REZUMAT
Lucrarea doreşte să dovedească că adaptările animalelor superioare intervin
si atunci când este vorba de conservarea si recuperarea sănătătii.
Exemplele date arată o dezvoltare progresivă, pe scara animală, a
mecanismelor şi m ij loacelor pe care vieţuitoarele se împotrivesc agresiunii
diverşilor agenţi patogeni, iar cunoaşterea lor 'ne dă posibilitatea să descoperim
drumurile pe care "Historia magistra vitae" ni le arată pentru viitor.
'

'

'
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