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ФАРМАКОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА МЕДИЧНЕ
ЗАСТОСУВАННЯ РОСЛИН РОДУ DAUCUS (ОГЛЯД)
В статті наведено данні щодо фітохімічного складу та медичного застосування рослин роду Морква родини селерових. Визначені ботанічні особливості
найбільш поширених на території України представників роду Daucus, а саме
моркви посівної та моркви дикої, вивчені фітохімічний склад та особливості медичного застосування представників роду Daucus в народній та офіцинальній
медицині різних країн світу, а також особливості їх фармакологічної активності
та перспективи щодо подальшого вивчення.
Ключові слова: Daucus carota L; морква посівна; морква дика; фармакохімічний
склад; медичне застосування.

Кожного року зростає кількість повідомлень щодо побічних реакцій, отриманих внаслідок використання лікарських засобів синтетичного походження.
Це в свою чергу підтримує та збільшує попит на лікарські засоби рослинного
походження, що містять природні біологічно активні речовини [4].
Така тенденція підтверджена і даними ВООЗ, згідно з якими потреба на рослинну сировину постійно зростає як у країнах, що розвиваються, так і у розвинутих країнах. Український фармацевтичний ринок не стоїть осторонь світових
тенденцій, про що свідчить щорічне збільшення кількості лікарських засобів
рослинного походження на 5‒7% [4].
Враховуючи значний інтерес до лікарських рослин та їх застосування в медицині, питання пошуку нових перспективних рослин чи використання вже
давно відомих рослин, як джерело біологічно активних речовин (флавоноїдів,
каротиноїдів, ефірних олій, кумаринів, сапонінів тощо), є актуальним [24].
Перспективною родиною для фітохімічного та фармакогностичного дослідження слід вважати родину селерові – Apiaceae, яка нараховує близько
300 родів і понад 3000 видів, поширених майже по всій земній кулі, але переважно у північній помірній зоні і в меншій кількості – в горах тропіків. У флорі
Україні cелерові нараховуть 66 родів і 155 видів [7].
Одним з перспективних родів для детального фармакогностичного дослідження є рослини роду Морква (Daucus). Представники цього роду впродовж
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століть використовуються в народній медицині різних країн і проявляють широкий спектр лікувальних властивостей [13, 14, 38], проте є недостатньо вивченими з фітохімічної та фармакологічної точки зору.
Мета дослідження: аналіз наукової літератури та баз даних PubMed Google
Scholar щодо ботанічної характеристики, фітохімічного складу та медичного
застосування рослин роду Daucus.
Ботанічна характеристика роду Морква
Рід Морква (Daucus) належить до родини селерові, або зонтичні – Apiaceae
(Umbelliferaceae) та нараховує понад 60 видів, в тому числі моркву дику
(Daucus carota) і моркву посівну (Daucus sativus), які найбільш розповсюдженні по всій території Східної Європи. Рослини роду Морква здебільшого дворічні трав’янисті рослини [3].
Морква посівна (городня) та морква дика має потовщений м’ясистий корінь
різної форми, розміру та кольору. В перший рік вегетації рослина з насіння розвиває розетку прикореневого листя з двічі або тричі перистою пластинкою і соковитий корінь, в якому і накопичуються основні харчові і корисні складові [2].
Коренева система – стрижнева з м’ясистим коренем. Розмір головного кореня може змінюватись в діапазоні від 5 до 35 см. При поперечному зрізі можна
спостерігати внутрішній стрижень (серцевину) та зовнішній шар, який характеризується корою, вкритою тонкою шкіркою. Серцевина характеризується
щільною консистенцією та менш інтенсивною забарвленістю в порівнянні
з корою [10, 32].
На другий рік життя виростає суцвіття – складний зонтик з безліччю променів. Під час цвітіння зонтики плоскі, а потім вони стискаються. Стебло пряме, розгалужене, ребристе та покрите волосками. Рослина може сягати до 1 м.
Квітка складається з важкопомітних зубців чашечки, 5 тичинок, маточки і 5
пелюсток. Пелюстки обернено-яйцеподібні, білі, кремові, рідше фіолетові [31].
Плід – двомерикарпій, яйцеподібної форми, видовжено-ребристий, розпадається на окремі напівплодики (перикарпії). На спинній опуклій стороні мерикарпія добре помітні 4 головних реберця з розташованим в один ряд довгим
шипом; між головними реберцями видно 3 слабо виражених ниткоподібних
реберця з двома рядами волосків. На черевній, злегка увігнутій стороні слабо виступають два реберця з двома рядами волосків. Колір – сірувато-зелений
або коричневий з білими шипиками. Запах слабкий, смак гіркуватий, пряний,
злегка пекучий. Розмір плодів – двомерикарпієв – довжина 2,5–3,5 мм, ширина
2–2,75 мм, товщина 1,5 мм. Маса 1000 насінин – 1–1,25 г [6, 12].
Листки – 3 см у довжину та 0,5 см у ширину зібрані у розетку. Листки мають
трикутну форму, дрібно-перисто-розсічені. Пластинка листка зелена, гладенька з паралельним жилкуванням. Листки розташовуються на довгих черешках
різного ступеня опушення або голих. Рідше опушена і нижня частина листкової пластинки [1, 7].
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Фітохімічний склад рослин роду Морква (Daucus)
Аналіз літературних джерел свідчить про наявність в лікарській рослинній
сировині моркви дикої та посівної великого розмаїття біологічно активних речовин.
B. M. Shakheel et al. [42] & A. E. Al-Snafi et al. [10] підтвердили, що в етанольному екстракті з коренів моркви посівної присутні кумарини, феноли, флавоноїди, алкалоїди та ефірні олії.
У дикій та посівній моркві є два типи каротиноїдів – каротини і ксантофіли. Основними каротиноїдами у коренях моркви є β-каротин (75%); α-каротин
(23%); лютеїн (1,9%) та β-криптоксантин, лікопен та зеаксантин [26].
C. A. Kwiatkowski [27] в моркві дикій виявив флавоноїди, каротиноїди αі β-каротин, аскорбінову кислоту, рибофлавін, ніацин, тіамін, токоферол та лютеїн. Значний вміст кверцетину, кемпферолу, хризитину та апінегіну міститься
як в надземній так і підземній частинах моркви посівної, а вміст β-каротину,
варіюється від 24,58–124,28 мг/кг та відмічається в усіх видах моркви посівної. Дослідженнями R. L. Jeyanthi [23] було встановлено максимальну кількість
β-каротину в сировині, вона становила 183 мг/кг.
Аналогічними дослідженнями було визначено вміст каротиноїдів та ксантофілів у 17 сортах моркви, який становив від 0,54 до 48,6 мг/100 г та від 0,4 до
1,8 мг/ 100 г відповідно [10].
Kirsten A Leiss [25] у дослідженні стійкості різних сортів моркви на уразливість комахами (трипсами) підтверджує наявність в листках моркви дикої значної кількості флаваноїдного лютеоліну, фенілпропаноїдної синапінової кислоти та амінокислоти β-аланін. Негативний вплив цих сполук на трипси автор
підтверджує за допомогою біологічних досліджень in vitro [25].
В коренях дикої моркви було виявлено гени, які беруть участь у біосинтезі
лігніну, та визначено профілі їх експресії. Дослідження показали, що лігнін
переважно відкладався в судинах ксилеми кореня моркви. Крім того, вміст
лігніну постійно зменшувався під час розвитку коренів, що було досягнуто,
можливо, за рахунок зменшення експресії генів, що беруть участь у біосинтезі
лігніну [51].
Спектроскопічними дослідженнями біоактивних речовин в коренях дикої
моркви (Daucus carota) підвиду D. carota subsp. gummifer та D. carota subsp.
була встановлена наявність поліацетиленів та інших поширених рослинних
компонентів, таких як крохмаль, пектин, целюлоза та лігнін [30].
Літературні дані свідчать, що морква багата фенольними кислотами, такими як п-гідроксибензойна, кофеїнова та хлорогенна кислоти, а також антоціанами [21].
Ізокумарини та фенольні кислоти – це потенційно гіркі сполуки, що містяться в шкірці моркви. Czepa A., Hofmann T. [16] повідомили, що гіркий смак
моркви спричинений терпеноїдами та водорозчинними фенолами, тому їх при39
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сутність може бути використана як біологічний маркер для обєктивної оцінки
якості продуктів з моркви.
Фенольні сполуки присутні у високій концентрації в тканинах перидерми
кореня моркви. Також корені моркви містять гідроксикоричні кислоти та її похідні. Sharma et al. [44] встановили, що хлорогенова кислота є основною гідроксикоричною кислотою, виявленою в різних тканинах моркви, в кількості
від 42,2% до 61,8% від загальної кількості фенольних речовин. Концентрація
фенольних сполук у різних тканинах кореня моркви зменшуються від шкірки
(перидерми) до осьового циліндру (ксилеми). Шкірка становить лише 11% від
загальної ваги моркви, але містить 54,1% загальної кількості фенольних сполук, потім флоема (39,5%) і ксилема (6,4%). Однак концентрація залежить від
сорту, способу екстракції та умов зберігання після збору врожаю та обробки
[9, 53].
Морква посівна містить 27±1,7 мкг/г галової кислоти [38], а вміст поліфенольних сполук коливається залежно від сорту та становить від 81,25 до
113,69 мг/кг [10]. Вміст флавоноїдів у 70% спирто-водних екстрактах свіжих
коренеплодів моркви посівної складав 1,74 мг/100 г у перерахунку на кверцетин. Вміст фенольних сполук, які пердставлені в основному 3-гідроксибензойною, бензойною, п-кумаровою, хлорогеновою, кофейною, синапіновою, феруловою та ізованіліновою кислотами, в цьому екстракті складав 76,97 мг/100 г
у перерахунку на галову кислоту [15].
Вміст полісахаридів варіюється між сортами, а також під час обробки та
зберігання коренеплодів моркви. Нерозчинні волокна складаються з геміцелюлози і целюлози (50–92%), а також лігніну (4%) [11].
У результаті вивченя жирнокислотного складу плодів дикої та посівної
моркви було установлено кількісний вміст петрозелінової (59,35 мг/100 г), олеїнової (0,17 мг/100 г), лінолевої (11,82 мг/100 г), пальмітинової (10,01 мг/100
г), пальмітолеїнової (0,64 мг/100 г), арахідонової (0,81 мг/100 г) і стеаринової
(2,41 мг/100 г) жирних кислот [39].
Листки моркви містять сесквітерпени, а b-бісаболен, b-азарон, α-пінен та
елеміцин містяться в насінні та суцвіттях [10].
З більш ніж 1400 поліацетиленів, виявлених у рослинах, 12 було виділено
з моркви. З них фалкаринол, фалкардіол та фалкардіол‑3-ацетат є важливими
в сучасній медицині поліацетиленами, які переважно містяться в коренях моркви. Інші дев’ять поліацетиленів, такі як (Е) -ізофалкарінолон, фалкардіол‑8ацетат, 1,2-дигідрофалькаріндіол‑3-ацетат, (Е)-фалькаріндіолон‑8-ацетат,
(Е)-фалькаріндіолон‑9-ацетат, 1,2-дигідрофалькаріндіол, (Е)-1-метокси-фаль
каріндіолон‑8-ацетат, (Е)-1-метокси-фалкардіолін‑9- ацетат і панаксидіол виділяли як з підземних так і з надземних частин рослин родини моркви [17, 42].
Аналіз літературних джерел свідчить про відмінності між сортами моркви
щодо вмісту вітаміну С [29, 41]. За даними J. Matejková, K. Petríková [31], вміст
вітаміну С у шістьох сортах моркви варіювався від 54 мг/кг до 132 мг/кг, тоді
40
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як мінімальна концентрація була на рівні 21 мг/кг [47], а максимальна досягала
775 мг/кг [28]. Вітамін С в моркві може накопичуватися в хлоропластах і зустрічається майже у всіх частинах рослини. Темно-помаранчева морква містить у 4 рази більше вітаміну С, ніж жовта, пурпурова та помаранчева морква [36]. На концентрацію аскорбінової кислоти в моркві впливають численні
фактори, такі як сорт, температура, якість повітря та вміст вуглекислого газу
в ньому, обробка та зберігання.
Порівняння складу ефірної олії комерційної марки та видобутої з зонтиків
місцевих популяцій дикої моркви виявило, що метил ізоевгенол (60,7%) був
безумовно найпоширенішим компонентом олії комерційних марок, тоді як
α-пінен (33,0%) та β-пінен (25,8%) були основними складовими ефірної олії,
видобутої з місцевих популяцій дикої моркви [35].
Склад ефірної олії з плодів моркви дикої змінюється залежно від сорту, умов
зростання та клімату [40]. До складу ефірної олії входять різноманітні сполуки, серед яких a-пінен, b-пінен, гераніол, геранілацетат, лімонен, a-терпінен,
a-терпінеол, терпінен‑4-ол, b-бісаболен, b-олемен, каріофілен, каріофілену
оксид, 2-епілазерин, каротол, даукол та азарон [40]. Кількісне визначення вмісту ефірної олії у плодах моркви свідчить про її значний відсоток (1,01%), серед
найбільш поширених сполук зустрічались каротол (66,78%), α-пінен (41,0%),
сабінін (18,0%) і даукол (12,60%) [39].
Практика використання рослин роду Морква (Daucus) у офіцинальній
та народній медицині
Використовують моркву, судячи з літературних джерел, вже довше 2 тисяч років. Підтверджують це розкопки археологів, зроблені ними в різних куточках Землі. Так, у Швейцарії під Берном, над свайними будівлями давнини
в скам’янілостях були виявлені залишки моркви. При розкопках Стабія, Геркуланума і Помпеї, похованих під лавою вулкана Везувію в 79 р. н. е., були виявлені зображення пучків моркви на стінах древніх будинків цих міст.
В Стародавній Греції коренеплоди моркви вживалися для їжі, а насіння застосовувалися для лікування хвороб легенів. У Стародавньому Римі морква
також користувалася величезною популярністю і вважалася королевою овочів.
В середні віка морква широко поширилася і стала використовуватися в країнах Європи, а звідти була завезена в Нову Зеландію, Австралію й Америку.
З Середземномор’я морква дійшла до Придніпров’я, Причорномор’я, а потім,
вже в 14–15 ст., мало – помалу поширилася далі [5].
В сучасній медицині морква відома своєю гепатопротекторною, антиоксидантною, антимікробною, протизапальною, седативною, гіпотензивною, вітрогінною, сечогінною, спазмолітичною, антиканцерогенною, протипухлинною,
цитостатичною, гіперглікемічною, ранозагоювальною, імуностимулюючою та
антисклеротичною дією [44, 45].
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R. Soleti [48] виявив, що деякі екстракти моркви (сорти Karotan, Presto,
Blanche des Vosges, Bolero) позитивно впливають на функції клітин гладких
м’язів та гепатоцитів, адипоцитів, а також клітин ендотелію.
В роботі R. I. Taleb [49] ідентифіковано новий сексвітерпен – β‑2-гіма
чален‑6-ол, який продемонстрував потужну протипухлинну активність проти
ракових клітин B16F‑10, Caco‑2, MB-MDA‑231, A549 та SF‑268. Було показано, що сесквітерпен індукує загибель клітин шляхом апоптозу, зменшує рухливість 2D клітин (аналіз загоєння ран) та 3D інвазію, а також збільшує адгезію
клітин у клітинах SF‑268. Крім того, β‑2-гімачален‑6-ол показав дуже низьку
токсичність у мишей з LD50 > 6000 мг / кг маси тіла [49].
Доведено, що біоактивні сполуки чорної моркви знижують ризик появи
серцево-судинних захворювань шляхом зниження рівня холестерину та глюкози в крові. До того ж, утворення холестерину в печінці знижується за рахунок
пригнічення активності 3-гідрокси‑3-метилглутарил-коферменту А‑редуктази.
Відбувається активація лімфоцитів, пригнічення проліферації клітин, протизапальний ефект, зменшення індексу маси тіла, зниження рівня тригліцеридів
і артеріального тиску. Фенольні сполуки чорної моркви також корисні при зниженні ризику виникнення цукрового діабету [8, 52]. Так, за останніми дослідженнями встановлено зв’язок між сортами моркви, багатими на каротиноїди,
та цукровим дібетом в сторону полегшення симтомів останнього.
Зменшення амілазної активності та посилена адсорбційна здатність глюкози
харчовими волоконами моркви, можуть корегувати рівень глюкози в сироватці
крові після їжі, в наслідок цього може зменшитись ризик розвитку цукрового
діабету 2 типу [18, 19].
У дослідах C. Nicolle, N. Cardinault [36] спостерігали зменшення рівня холестерину та збільшення концентрації вітаміну Е в крові у щурів, які харчувались морквою, на відмінну від контрольної групи тварин, до раціону яких
морква не входила. Це свідчить про те, що вживання моркви може мати захисний ефект проти серцево-судинних захворювань, пов’язаних з атеросклерозом [36].
Антигіпертензивний ефект екстрактів моркви пов’язують з наявністю кумаринів (DC‑2 та DC‑3), які в значній мірі знаходяться в багатьох сортах роду
Daucus. Дозозалежне введення екстрактів різних сортів моркви викликало зменшення артеріального кров’яного тиску у щурів. Більше того, дослідження in vitro
показало, що глікозидні сполуки, які містяться в екстракті, викликають спонтанне биття передсердь морських свинок та скорочення аорти кролика [20].
Ефірна олія насіння моркви, за результатами експериментальних досліджень, проявляє кардіо- та гепатопротекторні, антибактеріальні, протигрибкові, протизапальні, протигельмінтозні, знеболюючі властивості. Її використовують для профілактики катаракти і зниження внутрішньочерепного тиску,
профілактики тромбозів, захворювань шлунковокишкового тракту, серцево-
судинних захворювань, зокрема ішемічної хвороби серця, гіпохолестеринемії
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і гіполіпідемії, раку, завдяки високому вмісту b-каротину для профілактики
ксерофтальмії у дітей [12].
Ефірна олія насіння моркви сорту Perfekcja демонструє помірний інгібуючий вплив на ріст міцелію Alternaria alternate (найпопулярніший фітотоксичний гриб, що вражає моркву). Експериментально доведено, що хімічна сполука
каротол суттєво стримує ріст грибів Alternaria alternate і зменшує радіальний
розмір колонії [34]. Окрім Alternaria alternate, ефірне масло моркви пригнічує ріст штамів мікроорганізмів, а саме: Staphylococcus aureus, Baсillus subtilis,
Escherichia coli, Salmonella Abony, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans,
Saccharomyces cerevisia, Aspergillus brasiliensis, Candida utilis, Acinetobacter
johnsonii, Moellerella wisconsensis, Staphylococcus hyicus, Micrococcus
luteus [40].
Спиртовий екстракт насіння Daucus carota демонструє протизапальну та
знеболювальну дію. Дослідження протизапальної та знеболювальної ефективності проводили на каррагеніновому, гістаміновому, серотоніновому та фармаліновому запаленнях. Відмічається, що пероральне введення екстракту моркви
посівної у концентраціях 200 та 400 мг/кг призводить до значного зменшення
запального процесу у щурів [50]. Спиртові екстракти з коренеплодів моркви
посівної, у виді мазевих лікарських засобів, помітно зменшують площу ран та
прискорюють утворення епітелію [40].
В народній медицині настої з моркви посівної та дикої використовують для
зменшення ризику утворення каменів в нирках, при циститі та як діуретичний
засіб, як тонізуючий засіб та для стимулювання пологів [10]. Є відомості про
використання екстрактів з плодів моркви дикої для регуляції менструального
циклу [22].
Дослідження сучасного фармацевтичного ринку встановило, що наразі існує 10 лікарських засобів, а саме Евамілк (Італія), Арома-Детокс (Франція),
Уролесан (Україна), Шарго, Вотешад (Велика Британія), Натурсель-C і Натур-
Цинк (Чилі), Палатробіл, Гепатальгін та Метіоген (Аргентина), до скаладу
яких входить морква. Переважно, вищезазначені лікарські засоби використовують для лікування гепатобіліарних та шлункових розладів, радикуліту, для
посилення лактації, детоксикації та як антиоксидантні, сечогінні, жовчогінні
та антисептичні засоби [40].
Висновок
Аналіз світового досвіду використання рослин роду Daucus у народній медицині, даних експериментальних досліджень щодо фітохімічного складу рослин даного роду та широкого спектру їх фармакологічної активності показав,
що надземні та підземні органи різних видів рослин роду Daucus можна розглядати як перспективну сировину для проведення подальших наукових досліджень та створення на їх основі нових фітопрепаратів широкого спектру дії.
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ФАРМАКОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА МЕДИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
РОСЛИН РОДУ DAUCUS (Огляд)
Резюме
Актуальність. Незважаючи на те, що сучасні можливості фармакотерапії
різноманітних хвороб значно збільшились, актуальним залишається пошук та створення ефективних і безпечних препаратів з широким спектром
фармакологічної активності.
Однією з перспективних рослин для детального фармакогностичного
дослідження є рослини роду Морква (Daucus). Представники цього роду впродовж століть використовуються в народній медицині різних країн і проявляють
широкий спектр лікувальних властивостей, проте є недостатньо вивченими
з фітохімічної та фармакологічної точки зору.
Метою дослідження було провести аналіз наукової літератури та баз даних
PubMed, Google Scholar щодо ботанічної характеристики, фітохімічного складу та медичного застосування рослин роду Daucus.
Обговорення. В екстрактах з рослинної сировини різних сортів моркви доведено наявність кумаринів, фенолів, флавоноїдів, алкалоїдів, ефірних олій,
каротиноїдів, аскорбінової кислоти, рибофлавіну, ніацину, тіаміну, токоферолу
та лютеїну. Вміст біологічно активних речовин може визначатися такими факторами як сорт, температура, якість повітря та вміст вуглекислого газу в ньому,
обробка та зберігання.
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Рослини роду Морква (Daucus) багаті на біологічно активні речовини, активно застосовуються як в народній, так і в офіцинальній медицині, проявляють
широкий спектр фармакологічних властивостей, включаючи антиоксидантну,
цитотоксичну, протипухлинну, протизапальну, знеболювальну, протигрибкову,
антибактеріальну, антиестрогенну, гастропротекторну, нефропротекторну, гепатопротекторну, гіпотензивну, вітрогінну, сечогінну, спазмолітичну, ранозагоювальну та імуностимулююча дії.
Висновок. Аналіз світового досвіду використання рослин роду Daucus
у народній медицині, даних експериментальних досліджень щодо фітохімічного
складу рослин даного роду та широкого спектру їх фармакологічної активності
показав, що надземні та підземні органи різних видів рослин роду Daucus можна розглядати як перспективну сировину для проведення подальших наукових
досліджень та створення на їх основі нових фітопрепаратів широкого спектру
дії.
Ключові слова: Daucus carota L; морква посівна; морква дика; фітохімічний
склад; медичне застосування
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PHARMACOCHEMICAL ANALYSIS AND MEDICAL USE OF PLANTS
OF THE GENUS DAUCUS (Review)
Abstract
It is known that modern possibilities of pharmacotherapy of various diseases have
significantly increased. The search for and creation of effective and safe drugs with
a wide range of pharmacological activity remains relevant.
Plants of the genus Daucus are a promising plant for a detailed pharmacognostic
research. Representatives of the genus have been used for centuries in folk medicine
of different countries and exhibit a wide range of medicinal properties. Carrot plants
have not been sufficiently studied in phytochemistry and pharmacology.
The aim of the study was to analyze the scientific literature and databases of PubMed,
Google Scholar on the botanical characteristics, phytochemical composition and
medicinal uses of plants of the genus Daucus.
The presence of coumarins, phenols, flavonoids, alkaloids, essential oils, carotenoids,
ascorbic acid, riboflavin, niacin, thiamine, tocopherol and lutein has been proven
in extracts from plant raw materials of different varieties of carrots. The content
of biologically active substances can be determined by such factors as variety,
temperature, air quality and carbon dioxide content in it, processing and storage.
Plants of the genus Carrot (Daucus) are rich in biologically active substances,
are actively used in both folk and official medicine, exhibit a wide range of
pharmacological properties, including antioxidant, cytotoxic, antitumor, antiinflammatory, analgesic, antifungal, antibacterial, antiphteric, hepatoprotective,
antihypertensive, carminative, diuretic, antispasmodic, wound-healing and
immunostimulatory effects.
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Analysis of the world experience in the use of plants of the genus Daucus in folk
medicine, experimental research on the phytochemical composition of plants
of the said genus and a wide range of their pharmacological activity showed that
aboveground and underground organs of different species of plants of the genus
Daucus can be considered promising raw materials for further research on their basis
of new phytopreparations of a wide range of action.
Key words: Daucus carota L; garden carrot; wild carrot; phytochemistry; medicinal
use.
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