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Aedseller
Apium graveolens L.

• SELLERIROHI • SELLERII • SELLER

Aedseller on kaheaastane rohttaim sarikaliste sugukonnast. Sellerist on aretatud kolm teisendit: varsseller, lehtseller ja juurseller.
Seller on 30–100 cm kõrgune taim, mis õitseb teisel eluaastal. Selleri juur
on ümar, lihakas. Lehed on pikkade lihakate rootsudega, sulglehekesed tipul
kolmelõhised. Vars on harunev ja vaoline, värvuselt säravroheline, kiuline.
Õiesarikad 6–12 kiirega, õied kreemjasvalged. Vili on ümar, pisut lapik, 2 mm
läbimõõduga ja roietega. Kogu taim lõhnab eriliselt, lõhn võib inimesele meeldida või olla täiesti vastuvõetamatu.
Seller on pärit Vahemere maadest, kasvab niisketel ja toitaineterikastel
muldadel. Kodumaal võib teda leida ka metsikult kasvamas, aga ta on väga
vana kultuurtaim, mis sai Euroopas laiemalt tuntuks kloostriaedade kaudu.
Ka Eestis kultuurtaim, metsikult ei kasva.
Egiptuses oli seller vaaraode hauakambrites kasutusel leina märgiks, samas
Vana-Kreekas pärjati loorberipärgade kõrval olümpiamängude võitjaid ka
selleripärgadega.
Saksakeelne nimetus Sellerie on muutunud Eestis rahvasuus selleriks ja
sellega tuntakse meil teda üle maa.
Eestis on kasvatatud peamiselt juursellerit, mis on olnud väärtuslik suppide
maitsestaja. Seller ei ole nii populaarne kui petersell, kuigi sel sajandil on ta
rohket kasutust leidnud veganite seas kui loodetult suurepärane organismipuhastaja. Varsseller on tervisesmuutide koostisosa.
Rahvameditsiinis on sellerijuurt, -seemneid ja -lehti kasutatud kehast
vee väljaajamiseks ja kõhulahtistina, samuti neerupõletiku raviks ja närvide
tugevdamiseks. Salvi soovitatakse nahahaiguste ja allergiliste põletike leevendamiseks. Seller on kasutust leidnud podagra ja mao alahappesuse korral,
selleriseemned aga vähivastase vahendina.
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Ravimtaimede andmebaasis on nimetatud vaid, et sellerit on
kasutatud arstirohuna, aga pole nimetatud, mille vastu:

W „Seller: arstirohi.” Vilbaste, TN 7, 426 (52) < Kullamaa khk, Jõgisoo k – Jüri
Uustalu, koolijuhataja < A. Habermann, Silla algkooli õpilane, 19 a (1930)

roogina kasutatakse aedselleri kuivatatud ürti (Apii herba), kuivatatud
vilju (Apii fructus) ja kuivatatud juurt (Apii radix). Ürti kogutakse
enne seemnete valmimist, vilju siis, kui seemned on küpsenud ning
juurt hilissügisel. Seemneid viljakestadest ei eraldata, sest sarikalistel paiknevad õhukesed viljakestad tihedalt ümber seemne. Juured
loputatakse külma veega puhtaks ja peenestatakse enne kuivatamist.
Kõiki aedselleri drooge kuivatatakse temperatuuril mitte üle 30–40 °C,
juuri ka päikesepaistel. Säilitatakse õhukindlalt kuivas ja pimedas kuni
2 aastat (ürt) või kuni 3 aastat (viljad ja juured).
Maitserohelisena tuntud aedseller on pigem toidu- ja maitsetaim, mis enamikus
farmakopöades käsitlemist ei leia. Briti herbaalse farmakopöa (1992, 1996)
kohaselt peab aedselleri viljades sisalduma vähemalt 1,5% eeterlikku õli, droog
tohib sisaldada kuni 1% võõrlisandeid ja anda tuhastamisel kuni 2% soolhappes
lahustumatut tuhka. Ürdile ja juurtele see farmakopöa standardnõudeid ei
püstita, kuid Saksa farmakopöa nõuete järgi peab selleriürt sisaldama mitte
vähem kui 0,2% eeterlikku õli.
Droog sisaldab sõltuvalt taimeosast erineva koguse eeterlikku õli: ürt
0,1–0,8%, lehed 0,3–1%, seemned 2–3% ja juured enamasti 0,01–0,15%. Seega
on eeterlikku õli kõige rohkem seemnetes ja kõige vähem juurtes, mida tuleb
ka arvestada kogutava ja kasutatava taimeosa valikul. Samas on oluline teada,
et erinevalt paljudest teistest taimedest on selleri eri taimeosade eeterliku õli
koostis üsna erinev: nii on seemnetest saadud õlis ülekaalus limoneen, β-seli
neen ja eudesmoolid. Teistest eeterlike õli komponentidest sisaldab selleri
eeterlik õli ftaliide (3-nbutüülftaliid, sedanenoliid, sedanoonanhüdriid), mis
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mõjutavad ka õli toimet ning annavad sellele eriomase lõhnanüansi. Veel on
droogides flavonoide (apigeniin, luteoliin, kvertsetiin ja nende glükosiidid)
ning muidugi mitmesuguseid mineraalaineid ja vitamiine. Furokumariine
(bergapteen, ksantotoksiin, isopimpinelliin) sisaldavad värsked juured palju
rohkem kui kuivatatud droog.
CH3
CH2
CH3

β-selineen

CH3

Euroopa Ravimiamet ei ole aedselleri kui ravimtaime uuringutes veel kokku
võtet teinud ega selle taime kasutusvõimalustele hinnangut andnud. Tänu
peamiselt eeterliku õli sisaldusele ning selle terpenoididele ja ftaliididele on
selleri erinevad osad uriinieritust soodustava toimega ning desinfitseerivad
kuseteid. Maitsetaimena on selleri mõju tüüpiline: see taim suurendab söögiisu ja soodustab seedetegevust, aga takistab ka kõhugaaside teket. Mitmetes
uuringutes on leidnud märkimist selleriseemnete võimalik reumavastane ja
rahustav toime, kuid kliiniliste uuringutega seda tõestatud ei ole. Küll aga
viitab nt rahustavale ja spasme lõõgastavale toimele hiirtel leitud selleri
ftaliididest tingitud mõju (Gijbels et al., 1985). Selleriseemnetel on näidatud
bakteriostaatilist mõju terve rea bakterite suhtes, mis tähendab, et seller pärsib nende paljunemist (Kar & Jain, 1971). Lisaks vesitõmmistele soovitatakse
(Herbal medicines, 2013) sellerist valmistada alkoholtõmmiseid, nt seemnetest
tööstuslikku vedelekstrakti (60% etanool, 1 : 1), mida manustatakse 0,3–1,2 ml
3 korda päevas.
Vastunäidustatud ülitundlikkuse korral droogi suhtes. Esineb risttundlikkust
taimedega seller-porgand-puju või seller-võilill-porgand ehk inimene, kes on
ülitundlik ühe taime suhtes kolmest, on ülitundlik ka ülejäänud kahe taime
suhtes. Samuti on seller vastunäidustatud ägedate neeruhaiguste korral, sest
seller ärritab neerukude. Furokumariinid, mida on palju just värskes droogis,
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võivad koostoimes päikesekiirgusega põhjustada nahapõletikku. Seetõttu
tuleks värske selleri tarvitamisel igaks juhuks piirata päikese käes viibimist.
Mõnedel andmetel võib seller häirida menstruaatsioonitsükli korrapära.
Mõju tõttu emakalihasesse tuleb sellerit vältida raseduse korral või süüa vaid
vähestes kogustes maitseainena; see oht on suurem seemnete tarbimisel, varte
tarvitamisel on oht väike. Pole teada, kas selleri koostisained liiguvad rinnapiima, mistõttu peetakse õigemaks selleri manustamist raseduse ajal vältida.
RETSEPT

1 spl peenestatud juuri valada üle 1 kl toasooja veega, lasta
2 tundi seista, kurnata. Juua 1/3 kl 3 korda päevas enne
sööki isu suurendamiseks, seedetegevuse kiirendamiseks
ja kõhugaaside tekke pidurdamiseks, samuti uriinieritust
ergutava vahendina. Tõmmise võib teha ka 1 spl droogist,
mis valatakse üle 1 kl keeva veega, jäetakse 10 min seisma
ja kurnatakse.

Aed-mädarõigas
Armoracia rusticana G. Gaertn., B. Mey. et Scherb.

• MARUTUK • MAARJAREIGAS
• MAARJARITK • MÕRORITK

Mädarõigas on mitmeaastane rohttaim ristõieliste sugukonnast.
Mädarõika juurikas on tugev ja lihakas, pealt pruunikas, seest valge; värskelt
tulikibeda maitsega. Juurmised lehed paiknevad toekas leherosetis, lehed on
tumerohelised, kuni 15 cm laiad ja meetripikkused, piklikovaalsed, rootsulised
ja veidi lainelised. Vars paljas ja jäme, püstine, kasvab kuni 150 cm kõrguseks.
Vars haruneb ja sellel on rohkelt lehti, kuid need on väiksemad kui juurmised
lehed. Alumised varrelehed sulgjalt lõhestunud. Õied on valged, hästi lõhnavad, koondunud tipmisse suurde kohevasse õisikusse, kroonlehed kuni 8 mm
pikad. Viljaks kõdrakesed, milles seeme valmib meie tingimustes väga harva,
paljuneb peamiselt risoomitükkide abil. Jäätmaadel võib ilma õiteta taimi segi
ajada oblikatega (Rumex), kuid mädarõikal on eriline lõhn. Õhu käes seistes
kaotab mädarõikajuurikas oma terava lõhna, tumeneb ja muutub mõrkjaks.
Looduslik leviala on Ida-Euroopas, Venemaa steppides. Eestis kasvab
peamiselt aias kultuurtaimena, aga ka metsistunult prahipaikadel, teede ja
raudteede ääres.
Mädarõika risoomi kasutati keskajal nii ravimina kui ka liha maitseainena.
Eestis kasutatakse nii lehte kui juurikat soolakurkide maitsestamiseks koos
mustsõstralehtede, tilli ja küüslauguga. Riivitud juurikat konserveeritakse
äädikaga ja pakutakse marineeritult lihatoitude kõrvale.
Rahvameditsiinis on mädarõikamahla kasutatud tedretähnide ja pigmendilaikude pleegitamiseks. Ta on olnud kasutusel söögiisu tõstjana, sest
mädarõigas soodustab maomahla eritumist. Teda on tarvitatud koos meega
valgeveresuse, väsimuse ja südamehaiguste ravis. Mädarõikamahla veega
lahjendatud lahusega ravitakse igemepõletikku ja suuhaavu. Nagu varemerohulehti, on ka mädarõikalehti kasutatud liigeseravis mähisena valutaval kohal,
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aga mõlemat taime võib sel eesmärgil kasutada lühikest aega. Sugulasrahvas
soomlased on mädarõigast tarvitanud liigesepõletike, reuma, roosi, vee- ja
kivitõve ning rinnaangiini ravimisel. Ta on üks komponentidest kevadisel ja
sügisesel üleminekuajal organismi tugevdavates segudes koos mee, jõhvika,
sibula, küüslaugu ja musta sõstraga.
Ravimtaimede andmebaasis Herba on teateid, et mädarõikaga on
ravitud 60 haigust või vaevust.

W Hiiumaal on 130 aastat tagasi pruugitud erineval moel reuma, hambavalu ja venituste vastu: „Jooksihaiguse vastu tarvitatakse mädarõigast, ka
pruugitakse sedasama hambavalu vastu. Ja saab esimelt õllega keedetud, siis
viina sisse pandud. Ka kõhu lahtiolemise vastu on mädarõigas pruugitud, tuleb
siis aga üksinda õlle sees keeta ja võtab rindu alt valu ära.” H II 6, 310 (I) <
Hiiumaa – Gustav Seen ja Peeter Saul (1890)

W Üle 90 aasta tagasi kasutati Tallinnas peavalu vastu: „Kui pea valutab,
siis tampigu mädarõigast katki, pantagu kahe riide vahele ja siis pea peale.”
E 56663 (1) < Tallinn l – Liisa Berg (1926)

W Samal ajal oli pealinnas kasutusel ka juba vähivastases ravis: „Vähitõbe
(kreebs) vastu peab aitama see, kui võetakse põllul kasvavad mädarõigast,
hakitakse üsna peeneks ja süüakse, peale juuakse külma vett.” ERA II 10, 707
(22)a < Tallinn l – Tõnu Wiedemann < Anna Rüütberg (1929)

W Enne Teist maailmasõda kasutati mädarõigast ka rahvakosmeetikas:
„Päevituse vastu oli mädarõika lehed ja tõrvaseep. Mädarõika lehtedele panime
tõrvaseepi peale ja sellega hõerusime silmi ja kaela.” Vilbaste, TN 11, 339 <
Torma khk, Torma v, Vaiatu asundus – Priidu Tammepuu < Anna Sander,
s 1856 (1938)
Kuremaa vallast on ka üks põhjalikum üleskirjutus, kuidas mädarõigas
on ravinud välja vähi: „Kuremua vallas oli üks vanainime hüüdnimega Mäe
mutt. Poeg õli tal Palamusel puhvetipidaja ja pärast õli Varbeveres meierist. See
Mäe mutt reakis endast niisuguse loo. Temal õli mauvähk. Õli Tartus kliinikus
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ravil, aga see ravi ei aidanud, arstid nägid ära, et ravi ei aita, ja suadeti mutt
haiglast välja. Aga keegi õli õpanud, et too liiter viina ja pane toorid mädarõika
juuri (peeneks lõigatud) hea pihutäis või kamalutäis neid juuri viina sisse ja
lase nädalapäevad liguneda, siis võta teelusikatäis kalmupulbrit ja vähe aja
pärast üks pitsitäis seda mädarõika viina peale, kolm kõrda päevas. Ütles, et
kui võtma hakkasin, siis esimese kõrra aal lõi kole valu siise, aga vähe aa pärast
kadus valu ära ja iga võtmise järele jäenud ikka seest pehmemast. Ütles, et
üle poole sain sest viinast ära võtta, ühe kõrra hakanud kibadast välja aama,
nii kui kükitanud, nii tulnud suur klomakas välja, ütles, et ehmatasin peris
ära, et nüüd tuli vist sisemine värk kõik välja. Esite võttis nõrgast, ei jõud üles
tõusta, aga õnnest õlnud üks puupulgage seal muas, nii et ulatasin käega ära
ja hakkasin selle pulgaga harutama, et mis asi see on, mis välja tuli. Ütles,
et õli neske poolverine klomakas sakilise servadega, keskpaigast olnud nagu
paksem, servadest õhem ja servades õlnud nagu niidikesed. Pikkamisi tuli jõud
tagasi, nii et sain üles tõusta, ja sestsuadik kadunud valu seest ära, et mis ta
muud võis õlla, kui vähk tuli välja. Ja mutt õli tugev ja terve, ütles, mul põle
enam miski viga ja õpan igaühele seda rohtu, kellel neske häda on, kui mul
õli.” Vilbaste, TN 11, 95/7 (40) < Tallinn l < Laiuse khk, Sadala v – Julius
Sildvee, s 1887 (1966)

D

roogina kasutatakse mädarõika värsket, harvemini kuivatatud
risoomi ehk juurikat (Armoraciae radix, Armoraciae rusticanae radix),

mida kogutakse suve lõpul ja sügisel. Kuivatatud droogi saamiseks
juured-juurikad peenestatakse ja kuivatatakse võimalikult kiiresti
päikesepaistel või temperatuuril mitte üle 40–50 °C. Kuivatatud droogi
säilitatakse õhukindlalt kuivas ja pimedas kuni 3 aastat. Värsket droogi
saab säilitada sügavkülmutatult kuni 3 aastat. Mädarõika värsketest
maa-alustest osadest pressitakse mahla (Armoraciae succus). Harva,
peamiselt rahvameditsiinis kasutatakse mädarõikalehti (Armoraciae
folium).
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Nagu seller, on ka mädarõigas maitse- ja toidutaim, mille kvaliteedinäitajaid
farmakopöad ette ei kirjuta. Samuti ei ole aed-mädarõika kasutamises seisu-

Puis-aaloe

kohta võtnud Euroopa Ravimiamet.
Risoom sisaldab väävliühendite hulka kuuluvaid glükosinolaate ehk sinepiõliglükosiide (1–2%, sinigriin ja glükonasturtiin). Sinigriin laguneb ensüüm
mürosiini mõjul allüülsinepiõliks (allüülisotiotsüanaat) ning peenestatud
droogi korral fenüületüülisotiotsüanaadiks ja bakterivastase toimega lüsotsüüAaloe-emodiin
miks. Lisaks allüülisotiotsüanaadile on mädarõikas isopropüül-, 3-butenüül-,
4-pentenüül- jt isotiotsüanaate. Kuivatatud maa-alustes osades on isotio-

Aedseller

tsüanaate pisut rohkem, sest niiskuse eraldumise tõttu on droog massiühiku
kohta toimeainerikkam, kuid osa eeterlikust sinepiõlist droogi kuivatamise
käigus lendub. Veel on maa-alustes osades kumariine (ekuletiin, skopoletiin),
flavonoide (kempferool ja selle glükosiidid), kohvhappeühendeid (kohv- ja
hüdroksükaneelhape ning nende derivaadid). Mineraalainetest on mädarõikas ebatavaliselt palju naatriumi- ja kaltsiumiühendeid. Juba pool sajandit
tagasi kirjeldati (Rhodes et al., 1969) kahtekümmend mädarõika genotüüpi,
mis tähendab märkimisväärset kõikumist keemilises koostises ning seega
-selineen
ka raviomadustes.

Aed-mädarõigaas

Sinigriin

Sinigriin
Tüüpilise maitseainena ja praelisandina suurendab mädarõigas limaskestade
retseptoreid ärritades söögiisu ja soodustab seedetegevust. Mädarõikamahl
soodustab sapinõristust ja aitab seega kaasa raskesti seeditava toidu töötlemisele maos ja soolestikus. Mikroobi- ja mõningane põletikuvastane toime
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annavad võimaluse kasutada mädarõigast ülemiste hingamisteede nakkuslike
ja põletikuliste haiguste ning kuseteede põletikuliste haiguste korral. Mäda
rõikal on neere ärritav toime, mistõttu tema tarvitamisel kiireneb uriinieritus
ja alanevad tursed. Värske mädarõigas sobib sissevõtmiseks ka alahappesusega
maopõletiku korral, kuid võib samas ärritada mao limaskesta. Veega lahjendatud mädarõikamahla või peenestatud massi saab kasutada suu loputamiseks
ja kuristamiseks, kui on kurgupõletik, igemepõletik või suuõõnehaavandid.
Välispidi kasutades soodustab mädarõikamähis paikset verevarustust, mistõttu
sobib liigesepõletike leevendajaks. Kuigi mädarõika keemiline koostis on hästi
läbi uuritud, ei kehti sama tema toimete kohta loomkatsetes, veelgi vähem on
tehtud kliinilisi uuringuid. Saksamaa Komisjon E annab mädarõika kasutamiseks kaks võimalikult teaduspõhist soovitust: köha ja bronhiit ning kuseteede
infektsioonid. Mädarõikas ja teisteski taimedes sisaldavaid isotiotsüanaate
peetakse (Nguyen et al., 2013) lootustandvateks vähivastasteks ühenditeks,
kuid siit ei järeldu mädarõika otsene toime onkoloogilistele haigustele.
Vastunäidustatud ülitundlikkuse korral droogi suhtes, sest isotiotsüanaadid
põhjustavad üsna sageli allergilisi ilminguid. Vastunäidustatud ka neeruhaiguste,
mao ülihappesuse ja haavandtõve korral. Raseduse ja rinnaga toimise ajal
tuleb mädarõigast vältida, sest allüülisotiotsünaati peetakse selles olukorras
mürgiseks ühendiks. Tugeva maitse ja limaskesti ärritava toime tõttu ei sobi
mädarõigas lastele, seda ei anta alla 4-aastastele. Tavaliselt võetakse värsket
peenestatud mädarõikajuurikat sisse kuni 20 g enne sööki, kuid magu ärritava
toime tõttu on soovitatav seda võtta söögi ajal või pärast sööki, vajadusel koos
piimaga. Vältida tuleb mädarõika järjestikust tarvitamist üle 1–2 nädala, sest
pikem kasutamine võib põhjustada kõhulahtisust, oksendamist, limaskesta
kahjustusi ja isegi kudede kärbumist, samuti mao- ja peensoolepõletikku
ning neeruverejooksu. Välispidi tarvitamisel võib allüülsinepiõli põhjustada
nahapunetust ja valu töödeldud piirkonnas. Soovitatakse mitte tarvitada koos
aspiriini ja indometatsiiniga, eriti kui neid tarvitavad vererõhuhaiged.
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RETSEPT

Siin on kodune ülesanne töötada endale ja oma perele
nakkuslike külmetushaiguste leviku perioodiks välja
tõhus ja suupärane segu, mille koostises on mädarõigas,
küüslauk ja/või sibul, jõhvikad, sidrun, aaloe ja mesi.
Säilitada külmutuskapis. 1 spl segu võtta sisse 3 korda
päevas viiruslike külmetushaiguste massilise leviku ajal.

Must belladonna (karumustikas)
Atropa belladonna L.

• BELLADONNA • HUNDIMARJAD
• HULLKIRSS • USSIMARJAD • KAHRUMUSTIK

Karumustikas on mitmeaastane rohttaim maavitsaliste sugukonnast. Kasvab
Eestis ainult kultuurtaimena aedades, siiski nii harva, et enamik inimesi pole
teda kunagi näinud ega oska seetõttu tema mürgiseid marju ära tunda. On
veidi sarnane musta maavitsaga (Solanum nigrum), kuid karumustika marjad
on tunduvalt suuremad.
Karumustikas on 50–150 cm kõrgune, tugeva oksise varrega taim, millel
on maa sees tugevalt harunev juurestik. Vars on pehmekarvane, näärmetega,
eriti ülemises osas. Lehed on munajad, otsast teritunud, terveservalised ja
lühirootsulised. Kellukakujulised longus õied on määrdunud punakassinised,
asuvad üksikult varrel, taim õitseb juunist augustini. Vili on läikiv ümmargune
must mari, mille sisemus on sinakas. Mari ja ka kogu taim on mürgine.
Karumustikas ei suuda Eestis looduslikult levida, sest tema maa-alused
osad on külmakartlikud ja külmuvad juba –10 °C juures.
Nimetus belladonna on laenatud eesti keelde suurte keelte kaudu. Saksakeelsest Tollkirsche’st on eesti keeles saanud hullkirss, sest mari meenutab
veidi kirssi ja ajab peast „hulluks”. Aga tuntuim eestikeelne nimi karumustikas võib olla ka laen. Nimelt on ussilaka (Paris quadrifolia) üks rahvapärastest
nimetustest karumustikas. Taimedel on sarnased marjad, ainult ussilakal on
mari ülespidi, belladonnal allapidi rippu.
Taime ladinakeelne liigiepiteet belladonna on tuletatud kahest sõnast:
bella ‘ilus’ ja donna ‘naine’. See tuleneb ammusest tähelepanekust, et silma
tilgutatud belladonnamahl suurendab silmapupilli ja muudab naise sel moel
kaunimaks. Seesugusest ilutrikist on siiski soovitatav hoiduda, sest parema
valgustusega kohta sattudes karumustikaga mõjutatud pupill ei ahene ning
silm saab liigse koguse valgust, mis kahjustab nägemist ja võib tuua kaasa
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silmanägemise halvenemise. Marjadega on hõõrutud ka põsesarnu, et anda
näole jumekam ilme.
Kasvab looduslikult kogu Euroopas, meist lõunapoolsematel soojematel
aladel niisketes laialehistes metsades ja jõgede ääres nagu mitmed teisedki
maavitsalised.
Keskajal kasutati belladonnat Euroopas nõiaprotsessidel, sest mahla
manustamise tõttu „hulluks aetud” inimesed andsid lobisema hakates sobilikke vastuseid.
Belladonna kasutamise kohta on väga vähe teateid. Möödunud sajandi
keskpaigas ilmunud raamatutest leiab, et tema tinktuuri või ekstrakti on
saadud apteegist valu vaigistava ja spasmolüütilise vahendina haavandtõve
ja sapikivide puhul.
Ravimtaimede andmebaasis Herba on nimetatud, et belladonnat
on kasutatud vaid mürgitamiseks ja Kose kihelkonnas välispidi
sammaspoole raviks.

W 90 aastat tagasi on kooliõpilasele Narva-Jõesuus jagatud infot, et karumustikat saab kasutada mürgitamiseks: „Hullukoerapuu, hundimarjapuu,
karumustika marjad kihvtitamiseks.” Vilbaste, TN 7, 617a < Vaivara khk,
Narva-Jõesuu al – Hermann Kalmo < J. Mets, 13 a, Narva-Jõesuu eesti
algkooli VI klassi õpilane (1930)

W Samal ajal on Harjumaal karumustikat kasutatud nahahaiguste ravis:
„Atropa belladonna – arstimisvahend, tarvitakse mõnel pool Kose kihelkonnas sammaspoole kärnade arstimiseks.” Vilbaste, TN 1, 745 (6) < Kose khk,
Äksi – G. Lammer? (1930?)

D

roogina kasutatakse musta belladonna kuivatatud lehti (Belladonna
folium), ürti (Belladonnae herba) ning maa-aluseid osi (Belladonnae

radix). Lehti ja ürti kogutakse õitsemise algusest viljumiseni, maa-aluseid
osi aga sügisel. Kuivatatakse vilus või temperatuuril mitte üle 40–50 °C.
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Säilitatakse õhukindlalt kuivas ja pimedas kuni 2 aastat (lehed ja ürt)
või kuni 3 aastat (maa-alused osad).
Euroopa farmakopöas on ära toodud terve rida musta belladonna drooge ja nende
esmase töötlemise saadusi, mida kasutatakse kas puhtal kujul või preparaatide
tootmiseks. Belladonnalehed (Belladonnae folium) peavad sisaldama mitte
vähem kui 0,3% alkaloide arvutatuna hüostsüamiinile. Belladonna standarditud pulber (Belladonnae pulvis normatus) valmistatakse kuivatatud lehtedest
ja see peab sisaldama 0,28–0,32% alkaloide. Belladonnalehtede standarditud
kuivekstrakt (Belladonnae folii extractum siccum normatum) valmistatakse 70%
etanooliga ja selles peab olema 0,95–1,05% alkaloide. Belladonnalehtede
tinktuur (Belladonnae folii tinctura) valmib 70% etanooliga vahekorras 1 : 10 ja
peab sisaldama 0,027–0,033% alkaloide. Ka on farmakopöas ruumi pühendatud musta belladonna homöopaatilistele preparaatidele (Atropa belladonna
ad preparationes homoepathicas) ja kehtestatud nõuded nn ematinktuuri valmistamisele, mis tehakse värsketest belladonnalehtedest 45% etanooliga
ja milles peab olema 0,020–0,050% hüostsüamiini. Ematinktuuri korduval
lahjendamisel saadakse preparaadid homöopaatiliseks kasutamiseks. Euroopa
Ravimiamet lubab homöopaatilisi preparaate kasutada üksnes veterinaarsel
otstarbel, kusjuures alkaloidide sisaldus vastavates toodetes peab jääma alla
0,001%. Viimane illustreerib hästi belladonnaga seotud ohtusid.
NSV Liidu 11. farmakopöa (1989) kohaselt eristatakse peenestamata ja
peenestatud musta belladonna lehti (folia Belladonnae, folia Atropae belladonnae), kusjuures peenestatud droog peab läbima sõela, mille avade diameeter
on 7 mm. Lehed peavad sisaldama mitte vähem kui 0,3% alkaloide, niiskust
tohib olla kuni 13%, hõõgutamisel tohib üldtuhka tekkida kõige rohkem 15%
ja 10% soolhappes lahustumatut tuhka kõige rohkem 3%, orgaanilisi lisandeid
kuni 0,5% ja mineraalseid lisandeid kuni 0,5%. Lehtede seas võib olla taime
teisi osi (varsi, õisi, vilju) kuni 4%. NSV Liidu 8. farmakopöa (1961) alkaloidide
piirsisaldust belladonnalehtedes ei sätestanud, kuid nägi ette standardnorme
belladonna maa-aluste osade (radix Belladonnae) jaoks: alkaloide mitte vähem
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kui 0,5% (arvutatuna hüostsüamiinile), kaalukadu kuivatamisel kuni 13%,
droogi hõõgutamisel tohib sellest järele jääda üldtuhka kuni 6% ja soolhappes
lahustumatut tuhka kuni 2%, orgaanilisi lisandeid kuni 1% ja mineraalseid
lisandeid kuni 1%. Seega esitati alkaloidide minimaalsele sisaldusele karumustika maa-alustes osades kõrgemad nõuded kui lehtedes.
Droogid sisaldavad tropaanalkaloide (hüostsüamiin ja skopolamiin), mida
on lehtedes kuni 2% ja juurtes kuni 1,2%. Hüostsüamiinist kui optiliselt
aktiivsest ainest tekib droogi kuivamise ja edasise töötlemise käigus optiliselt
inaktiivne atropiin. Teistest alkaloididest on droogides apoatropiini, tropiini,
aposkopolamiini, 3-a-fenüülatsetoksütropiini ja tropinooni. Lehtedes leidub
ka steroide, flavonoide (kvertsetiin ja kempferool ning nende glükosiidid),
kumariine (skopoliin, skopoletiin), fenoolhappeid jm.

N

O
O

Atropiin
OH

Nagu koera-pöörirohi (Eesti ravimtaimed 2, lk 121–125), on ka must belladonna
tööstuses kasutatav ravimtaim, millest saadakse alkaloide hüostsüamiini ja
skopolamiini. Hüostsüamiinist tekkivat atropiini kasutatakse meditsiinis
atropiinsulfaadina, mida sisaldavatel silmatilkadel on tugev ja kauakestev
pupilli laiendav toime, mistõttu neid manustatakse mõne silmahaiguse kindlakstegemisel ja ravis. Skopolamiinist valmistatakse iiveldust vähendavaid
merehaigusevastaseid ravimeid, kuid need tekitavad limaskestade kuivatamise tõttu joogijanu. Seetõttu on merehaiguse leevendamise teiseks valikuks
ingverijuurepulber, mis joogijanu ei tekita, kuid samas ei pruugi ka nõnda
tõhusalt mõjuda kui skopolamiin. Merehaigusest vaevatud reisijad peavad
seega omale sobivama abivahendi välja selgitama katse ja eksituse meetodil.
Droogid tervikuna ja nende preparaadid on spasme lõõgastava toimega,
mistõttu neid on varasemalt tarvitatud mao- ja soolespasmide ning teiste
siseelundite silelihaste lõõgastamiseks, aga ka mao- ja kaksteistsõrmiksoole

47

haavandtõve ning ka sapikivide korral, mille väljutamisele need sapijuhasid
laiendades kaasa aitavad. Varasemalt on karumustikat tarvitatud ka astma
sigarettide valmistamiseks bronhiaalastmahoo allasurumiseks, kuid nüüdis
ajal on selleks märksa tõhusamaid ning kindlama mõjuga ja samas vähem
ohtlikke vahendeid.
Belladonnat tarvitatakse ka homöopaatiliste ravivahendite tootmisel, kuid
need sisaldavad toimeaineid väga vähe ja nende valmistamine eeldab erioskusi.
Nii et kodusel teel ei maksa mingil juhul selliseid ohtlikke eksperimente enda
ja oma lähedastega ette võtta.
Ammu on teada, et belladonna, isegi selle mahla nahale määrimine võib
põhjustada hallutsinatsioone (Laskovi, 2017), nii kuulub must belladonna
kümmekonna nägemusi põhjustava taime ja seene hulka (Carlini ja Maia,
2017). Siit ka tema kasutamise värvikas ajalugu, millega tutvumisel on mõistlik
lugemisest mitte kaugemale minna.
Taim on SURMAVALT MÜRGINE! Droogina kodusel teel mitte kasutada! Täiskasvanule võib surmavalt mõjuda 10–20, lapsele juba 2–5 karumustikamarja.
Lehtedel algab ohtlik annus 5 g, maa-alustel osadel 10 g droogist. Lastele on
ohtlikud just viljad, sest belladonna violetjasmust läikiv mari köidab pilku
ja paneb kergesti kätt sirutama. Mürgistusele viitavad pupillide laienemine,
suukuivus, nahapunetus, südame pekslemine, joobesarnane aktiivne seisund,
hootised naerupahvakud, peapööritus ja oksendamine.
RETSEPT

Tervise säilitamiseks ja elus püsimiseks hoidu
karumustika kasutamisest. Mõtle parem kaunitele
naistele (bella donna) ja ilusale elule.

