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Pròleg 

 

Aquesta obra és el resultat de la tasca col·laborativa feta pels estudiants de 

l’assignatura optativa de l’ensenyament de Farmàcia «Plantes Medicinals, 

Etnobotànica i Bioprospecció» del curs 2013-2014. 

El seu contingut se centra en unes monografies didàctiques sobre quinze 

plantes ornamentals tòxiques, per a les quals es detalla la nomenclatura, 

l’origen i la distribució geogràfica, la descripció botànica, la toxicitat i la 

bibliografia utilitzada. Les imatges utilitzades són de llicència lliure o be són 

originals dels autors. Aquestes monografies han estat utilitzades en l’avaluació 

de l’assignatura, d’acord amb el pla docent i amb l’autorització dels autors s’ha 

inclòs en el repositori del Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona. 

D’aquesta manera, el conjunt té el valor afegit de poder ser utilitzar com un 

recurs en obert per a altres estudiants o persones interessades. 

La tasca de supervisió i coordinació ha estat a càrrec de dos professors de 

l’assignatura membres del Grup d’Innovació de Botànica Aplicada a les 

Ciències Farmacèutiques (GIBAF). Una de les darreres línies d’actuació del 

GIBAF ha esta la de promoure la creació pels propis estudiants de recursos 

docents en obert i, en aquest àmbit d’innovació docent, s’inscriu aquesta 

aportació al coneixement de les plantes ornamentals tòxiques 

 

Carles Benedí & Joan Simon 

Professors titulars de Botànica 
Professors de l’assignatura «Plantes Medicinals, Etnobotànica i Bioprospecció» 
Membres del GIBAF 

 

Barcelona, novembre de 2013 
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EUPHORBIA PULCHERRIMA (POINSETTIA) 

LORENA OLIVARES FERRER 

 

1. NOMENCLATURA 

 

Nom científic: Euphorbia pulcherrima. 

Noms populars: “Corona del Inca/Flor del Inca” (Chile i Perú), Cuetlaxochil 

(en llengua náhuatl), “Estrella de navidad”  

(Hemisferi Nord), “Estrella federal” 

(Argentina, Paraguai, i Uruguai), Euforbia, 

“Flor de navidad”  (Veneçuela), “Flor de 

pascua” (Hemisferi nord), “Pastora” 

(Nicaragua i Costa Rica), “Pascuero”, 

Ponsètia (Catalunya), “Hojas de San Juan” 

 (França), “Planta de langosta”, “Hoja 

pintada”,  “Corona de los Andes”, i 

“Poinsettia”( EEUU) 

A Mèxic, el qual és el seu país d’origen, rep noms molt diversos com: 

“Pascua”, “Sijoyo”, “Flor de Bandera”, “Flor de Noche buena o flor de Santa 

Catalina” i “hoja de llama mexicana”.(1) 

 

 

2. ORIGEN, DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA I HÀBITAT 

La ponsètia, és originaria de les regions muntanyoses de Mèxic, ( 

Segons alguns autors també podria tindre el seu origen a Guatemala, 

però encara no hi ha evidències científiques). específicament de “Taxco i 

Guerrero”. En honor a Joel Robert Poinsett, a EEUU Euphorbia 

pulcherrima s’anomena poinsettia, ja que va introduir la planta a Estats 

units des de Mèxic  l’any 1826.(2)(3) 

Euphorbia: Nom genèric que prové del metge grec anomenat 

Euphorbus, fa al·lusió al seu nom, i també diuen que a causa del 

gran ventre que tenia. Al 1753 Linneo va assignar aquest nom a 

tot el gènere. 

Pulcherrima: És un epítet llatí que significa “la més maca”.(1) 

La podem trobar en estat salvatge en boscos caducifolis tropicals en 

altituds moderades del “Sud de Sinaloa” fins a la costa del pacífic de 

Mèxic a “Chiapas i Guatemala”. També es troba a l’interior dels boscos 

Figura 1: Plantes d’ Euphorbia pulcherrima. (A)  
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càlids, secs i estacionals de “Guerrero”, “Oaxaca” i “Chiapas”. Però de 

forma més genèrica la poinsetia la podem trobar a climes càlids, 

semicàlids, semisec, i temperat, des de el nivell del mar fins a 2600 m 

per sobre del mar. També i avui dia majoritàriament en les regions 

càlides la trobem com a planta ornamental que és cultivada, per tal de 

vendre-les al mercat, pot trobar-se arreu de tot el món. Cal dir que 

existeixen més de 100 varietats de Ponsètia cultivades en tot el món.(2) 

 

3. DESCRIPCIÓ BOTÀNICA 

 

Euphorbia pulcherrima és un arbust o arbre petit silvestre de tiges 

ramificades, de 0.6 a 4 m d’altura. Les 

seves fulles són dentades, ovals, 

senceres, més o menys lobades o 

lirades, i amples, de color verd fosc, que  

fan de 7-16 cm de llargada.(4)                                                    
Figura 2: Fulla d’ Euphorbia pulcherrima (B) 

 

Conté bràctees molt grans, senceres i acolorides, aquest color sol ser el 

vermell, encara que poden ser altres colors com per exemple: taronja, 

verd pàl·lid, crema, rosa o blanc. Aquestes bràctees solen confondre’s 

amb pètals de les flors, però en realitat no ho són. El color d’aquestes 

bràctees es creen a través de fotoperiodisme, és a dir, que requereixen 

de l’obscuritat per tal de canviar de color (12 hores a dia durant el 

període comprès entre Octubre i Nadal). Encara que el procés es 

realitza a la nit, necessiten una llum abundant durant el dia. 

Cal dir que és una espècie monoica, conté ambdós sexes a la mateixa 

planta. 

Les flors de la Ponsètia s’agrupen dintre d’unes petites estructures de 

color groc anomenades ciatis, que són unes inflorescències especials. 

Aquest ciatis o inflorescències especials estan composats per: 

Cinc bractèoles (rarament quatre), les quals 

són petites i es troben unides, amb l’àpex 

lliure, formen un involucre en forma de copa. 

Cinc nectaris que estàn alternats amb les 

bracteoles i els quals a vegades estàn 

fusionats.                                                                Figura 3 : Ciatis. (C) 

Una flor femenina molt petita, ubicada al centre de la base de l’ 

involucre. Aquesta flor consisteix en un ovari sobre una tija curta i 

amb un pistil. 
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Cinc grups de flors 

masculines que rodegen 

a cada pistil i que 

contenen un únic estam, 

aquestes flors també són 

molt petites.(2) 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Ciatis, amb bràctees i papallones. (D) 

 

4. TOXICITAT 

 

Euphorbia pulcherrima, podria es pot considerar una espècie amb una 

toxicitat relativament lleu. Dintre del seu gènere es considera l’espècie 

menys tòxica i fins i tot hi ha autors que no la consideren tòxica. Per això és 

important dir que tot depèn de la dosis. 

 

4.1. Principis actius tòxics 

 

El principi actiu tòxic de la planta és el làtex d’aspecte lletós (5), que està 

composta per diverses substàncies però d’aquestes es poden destacar : 

triterpens, euforbones, esteroides i flavonoides, però d’aquests el principal 

responsable del quadre clínic és l’ euforbina. Tots aquests components 

estan distribuïts per tota la planta, però no es té constància que hi hagi a 

l’arrel. Podríem dir que on hi ha major concentració de components i més 

concretament d’ euforbina que és el principal responsable de la toxicitat és a 

les bràctees. 

Els símptomes que pot provocar aquests són molt diversos, però aquests 

per a que siguin mortals, hi ha d’haver una ingestió de Euphorbia 

pulcherrima molt elevada. Com a curiositat es pot dir que  s’ha estimat que 

per tal que una intoxicació sigui mortal, un nen hauria d’ingerir de 500 a 600 

bràctees. (6) 

 

4.2. Símptomes d’intoxicació 

 

Aquests símptomes poden variar molt depenent de la via d’exposició del 

tòxic. 

- Per  ingestió de la planta, majoritàriament de les bràctees i ciatis, 

pot provocar: irritació de les mucoses bucals i digestives, 

nàusees, vòmits, rampes abdominals, i diarrea. El vòmit pot vindre 

acompanyat de sang. Aquests símptomes per tal d’eliminar-los es 
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poden fer rentats d’estómac mitjançant carbó activat. Cal dir que 

aquests símptomes no són freqüents i són els més perillosos que 

s’han trobat.  

- Per via tòpica pot produir una dermatitis que pot ser o irritant o 

corrosiva. També pot donar-se el cas que es produeixi una 

hipersensibilitat cutània. 

- Per via ocular pot produir rarament una queratoconjuntivitis 

irritant. (5)(7) 

4.3. Casos d’intoxicacions 

En relació als casos d’intoxicació, s’han trobat molt poques evidències, ja 

que està demostrat que Euphorbia pulcherrima no es considera una planta 

altament tòxica, sinó tot el contrari.  Els casos que s’han trobat recentment 

són d’animals de companyia com gossos i gats, encara que hi ha algun cas 

d’humans. 

Per això a continuació s’exposen una sèrie de casos clínics que han anat 

passant al llarg d’aquest anys. 

1. El primer cas que es coneix d’intoxicació per Euphorbia 

pulcherrima, be de l’any 1919 a Hawaii, un nen de dos anys a 

causa de la consumició de bràctees de la planta, va morir, encara 

que és un cas basat en rumors i no se sap amb claredat si la 

causa de la mort va ser per la consumició de la planta. 

2. Al 1974 es va descriure un cas d’una reacció cutània prou 

important a un jardiner aficionat. 24 hores desprès del contacte 

amb la planta, li van aparèixer pruïts i un eritema que van persistir 

durant uns quants dies. Desprès aquests símptomes van 

desaparèixer espontàniament.  

3. Entre el 1987 i 1990, es van realitzar 353 trucades al New Jersey 

Poison Information and Education System, en referència a 

ingestions a causa de Euphorbia pulcherrima, de les quals el 81% 

en homes i 11% en animals, el 91 % d’elles eres 

asimptomàtiques. A més a més de símptomes no relacionats amb 

la ingestió de la planta, es van registrar casos de diarrea i de 

vòmits (0,02%), de eritema (a un nen) i d’esternuts a un gos. 

4. Uns anys abans de 1987, es van ser uns estudis observacionals 

en el que de 228 ingestions per l’home van donar 14 de 

simptomàtics, sent el cas més greu l’aparició de vòmits i nàusees. 

5. Aquest cas d’intoxicació fa referència a un estudi de gran 

envergadura en relació a la innocuïtat de l’espècie: un total de 

22792 casos d’ingestió de la flor de pasqua, un 92,4% no van 
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tindre cap conseqüència. En el 3,4% dels casos van aparèixer 

efectes tòxics de poca importància, en un 0,008% (19 persones) 

dels casos van aparèixer efectes moderats, i nomes en un 0,004% 

(nomes un cas), es van observar efectes més importants. Cal dir 

que els efectes tòxics que va produir la planta no es van precisar. 

(8) 
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PHILODENDRON SP. 

 

ISMAT LUKATA SHATALI 

 

 

 

1. NOMENCLATURA 

 

Nom científic: 

Philodendron Schott 

(Família Araceae ) 

 

 

Noms populars: 

 

· Català: Filodendron 

· Castellà: Filodendron 

 

 

 

2. ORIGEN I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA I HÀBITAT 

 

El gènere Philodendron 

comprenen més de 350 

espècies originàries de 

zones forestals més o 

menys humides 

d'Amèrica tropical, 

sobretot a Brasil, 

Hondures, Guatemala i 

Colòmbia, i les Petites 

Antilles. 

També es poden trobar a 

Austràlia, algunes illes 

del Pacífic, Àfrica i Àsia, 

tot i que no són 

indígenes i van ser 

introduïdes. 

 

La majoria ocorren en els boscos tropicals humits, però també es poden trobar 

en els pantans i riberes dels rius, carreteres i afloraments rocosos. Poden 

trobar-se en zones a nivell del mar fins a més de 2.000 m sobre el nivell del 
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mar. Les espècies d'aquest gènere solen trobar-se enfilant-se sobre altres 

plantes i arbres.   

 

 

3. DESCRIPCIÓ BOTÀNICA     

 

Plantes trepadores, arbustives o petits arbres, per la forma de creixement, 

epífita. De fulla perenne, tiges gruixudes, entrenusos curts amb arrels 

adventícies. Fulles simples, generalment verd fosc, molt polimorfes, fulles 

cordades o sagitada,  ovades a oblongues, coriàcies senceres o pinnati-

lobulades amb pecíol rarament geniculat i llarg amb revestiment a les bases. 

Inflorescència espàdix, solitàries o fasciculades, rodejat d'una espata o bràctea 

gran que es troba en diversos colors verd, blanc i groc. Els marges es 

superposen formant tubs, calze més curts que les bràctees. Flors imperfectes, 

estams i pistils contigües. Periant absent , de 2-5 estams fusionats i 1 pistil. 

Certes espècies secreten resines atractives per als insectes (mirmecofília). 

Fruits en forma de baia carnosa; maduren només en hivernacle o en els països 

d'origen. De color blanc a taronja o vermell. 

 

 

4. TOXICITAT 

 

4.1. Principis actius tòxics 

 

- Àcid etanodioic 

Filodendres poden contenir fins a  

0,7% d'oxalats en forma de cristalls 

d'oxalat de calci coneguts com a 

rafidis. L'oxalat de calci és una 

substància tòxica que pot produir 

dolors i entumiment per ingestió i 

fins i tot podria ser fatal. Verinós 

quan es pren en la forma soluble 

causant paràlisis del sistema 

nerviós. 

Corrosiu a la pell. 

 

- Alquilresorcinols: 

5-heptadeca- 8(z),11(z),14(z)-trienilresorcinol, component principal al·lergogen. 
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4.2. Símptomes d'intoxicació 

 

Irritació al contacte amb inflamació immediata dels llavis, la llengua i la cavitat 

oral i excés de salivació. En molts casos els símptomes són lleus, però són 

pocs els casos greus en què la inflamació i el dolor sigui intens. El contacte 

amb els sucs de la planta pot produir conjuntivitis. També s'ha observat 

nefrotoxicitat i probablement també sigui neurotòxic. Quan es produeix 

nefrotoxicosi, es va observar un augment de la producció d'orina i la micció era 

freqüent. Pot anar acompanyat de depressió severa i falta de coordinació fins 

provocar la mort. 

 

4.3. Casos d'intoxicació 

 

Un infant de 11 mesos que ha mastegat les fulles de la planta Philodendron, ha 

desenvolupat erosions a la boca i esòfag amb mort sobtada 18 dies més tard. 

Els autors atribueixen aquest fatal desenllaç a una parada cardiorespiratòria 

com a conseqüència d'una reacció vagal induïda per la erosió del esòfag 

provocat per l'oxalat. 

 

Es coneixen altres casos de dermatitis per contacte induïts per Philodendron 

scandens subsp. oxycardiu. Aquestes reaccions s'han observat en treballadors 

d'una empresa horticultura on manifestaven unes erupcions ezcematiformes en 

les mans, avantbraç i cara. 
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TROPAEOLUM MAJUS (CAPUTXINA) 

BERNAT BAÑOLAS ADALID 

1. NOMENCLATURA  

Tropaeolum majus (nom científic) 

Mastuerzo de indias, marañuela, pelón, pelonchili, espuela de galán, flor de 

sangre (la de color vermell més intens), llagas de Cristo (Nomenclatura 

tradicional espanyola) 

Caputxina, morrimort d’Índies, murrisà, bequera (Nomenclatura tradicional 

catalana)  

2. ORIGEN, DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA I HÀBITAT 

La planta és originària d’Amèrica del sud, a la regió dels Andes des de Xile a 

Colòmbia, actualment s’ha estès per tot el planeta en forma de planta 

ornamental donat els seus vius colors i la seva fàcil propagació, també s’ha 

estès donat els usos que se li donen en alimentació, usant-se les fulles crues 

en amanides per donar un toc àcid i els fruits com a succedani de les tàperes 

(Genders et al., 1983). 

Creixen en zones càlides i assolellades, a exterior a jardineres de finestra o 

com a planta penjant, també de manera silvestre a zones humides, al llarg de 

cursos d’aigua (Calderón, 2002). 

3. DESCRIPCIÓ BOTÀNICA 

Es tracta d’una planta anual, 

herbàcia de tiges suculentes, 

glabres i sinuoses que creix en 

forma d’enfiladissa, amb fulles 

peciolades i simples (Fig. 1) (Font, 

1985). 

Les fulles, en disposició alternada, 

presenten forma orbicular peltada 

amb un limbe enter, sinuós o 

ondulat d’entre 2,8 i 20cm de 

diàmetre. L’anvers és glabre i 

ocasionalment pot presentar una 

lleugera pubescència blanquinosa 

cap a la base. El nombre de 

nervadures principals oscil·len 

entre 7 i 13. Les nervadures més Figura 1. Il·lustració de fulles, tija, flor i fruit Tropaeolum 
majus L. A. 



_______________________________________________Toxicitat de plantes ornamentals___ 

14 
 

petites són reticulades. Les arèoles són 

poligonals, imperfectes i les posteriors   

fimbriades (Calderón, 2002) 

Els pecíols d’una mida mitja de 9x0,5cm 

presenten una superfície estriada i actuen 

com a circell (Zanetti et al, 2004). 

La tija és estipulada, arrodonida i es 

presenta característicament en ziga-zaga 

amb un diàmetre mig d’1cm amb una 

longitud que pot arribar als 100 

centímetres. Presenta tonalitats de color verd brillant sobre una base 

salmonada a la zona central que es dispersa en colors roses clars. Les 

estípules són petites i caduques (Zanetti et al, 2004). 

Les flors són solitàries, axil·lars i presenten un esperó d’entre 2,2 i 3,5cm a la 

part posterior format per 5 sèpals verdosos units a la base, presenten un calze 

unit, la corol·la formada per cinc pètals 

desiguals de color groc ataronjat, dos 

superiors de 2,8-3,8x1,5x2,5cm i tres 

inferiors de 1,7-2,6x1,2-1,8cm vuit estams 

desiguals d’entre 3 i 8,7mm, ovari amb un 

petit ginòfor i un estil soldat dividit en tres 

branques cap a l’àpex (Zanetti et al, 

2004). 

El fruit és un esquizocarp trilobulat, de 

mericarpis d’1cm de llarg per 1,5cm de 

diàmetre indehiscents i rugosos a la 

maduresa, a l’interior dels quals trobem 

les llavors (Calderón, 2002). 

4. TOXICITAT 

4.1. Principis actius tòxics 

El principi actiu tòxic principal és un oli essencial glucòsid anomenat tiocianat 

de bencil o glucotropaeolina (Fig. 2)  que ingerit a dosis terapèutiques se li 

atribueixen propietats bacteriostàtiques, virustàtiques i antimicòtiques, i aplicat 

tòpicament presenta activitat hiperèmica (Font, 1985). L’oli essencial, ric en 

aquest mateix principi actiu, és emprat àmpliament també en afeccions 

pulmonars, així com refredats i congestió per les seves activitats expectorants, 

balsàmiques i, com s’ha comentat anteriorment, antibiòtiques (Abascal et 

Yarnel, 2008; Gasparotto et al, 2009).  
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Estudis científics han intentat atribuir propietats antitumorals al tiocianat de 

bencil, no obstant es requereixen més dades per donar resultats concloents 

(Pintão et al, 1995). 

 

Figura 2. Estructura química de la glucotropaeolina o tiocianat de bencil 

Hi ha estudis recents que demostren una activitat diürètica sense activitat 

tòxica que implica al mecanisme de les prostaglandines gràcies al flavonol 

isoquercitrina (Gasparotto Jr et al, 2009). Paral·lelament també s’han trobat 

accions antihipertensives donades per la inactivació del ECA (Enzim 

convertidor d’Angiotensina) gràcies a aquesta mateixa substància (Gasparotto 

et al, 2011). 

4.2. Símptomes produïts per una intoxicació 

La glucotropeolina és un principi actiu que a dosis elevades produeix irritació de 

pell i mucoses, així doncs, els símptomes més comuns per ingestió són 

desordres gastrointestinals i prurit i coïssor a nivell epitelial (Heilpflanzen-welt 

bibliothek, 1992). 

En casos extrems de sobredosificació es pot donar albuminúria, donat que 

afecta i ataca els glomèruls i el sistema tubular (Heilpflanzen-welt bibliothek, 

1992). 

Estudis in vivo recents han demostrat que els extractes hidroetanòlics de 

Tropaeolum no presenten acció antiestrogènica ni antiandrogènica a curt 

termini, com tampoc incrementen la contractilitat uterina durant la gestació 

(Lourenço et al, 2012). 

S’han realitzat estudis sobre l’acció tòxica que poden produir diverses 

concentracions de l’extracte de Tropaeolum sobre individus embarassats, 

concloent que el principi actiu resulta més hepatotòxic conforme s’incrementa la 

concentració, és capaç de produir un increment d’hemorràgies així com prurit i 

pot produir malformacions fetals així com disminució del pes de l’individu en 

gestació i altres anomalies (Toledo et al, 2004) 

No obstant això i tot i no ser concloents, s’han realitzat estudis en animals que 

afirmen no observar efectes adversos després d’un tractament subcrònic amb 

l’extracte hidroetanolic de Tropaeolum, no obstant l’estudi acaba suggerint 

realitzar una major quantitat d’estudis toxicològics per tal d’assegurar el 

veredicte (Gomes et al, 2012). 
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Zanetti et al, 2003, relaciona el que s’ha exposat anteriorment en aquest treball 

per Toledo et al, 2004, Gomes et al, 2012 i  Gasparotto et al, 2012, donat que 

explica els efectes de la glucotropaeolina produïts en embaràs, la innocuïtat de 

l’extracte en individus no gestants i l’activitat inhibitòria que realitza sobre 

l’Enzim Convertidor d’Angiotensina la qual cosa explica els problemes fetals i 

l’activitat antihipertensiva (donat que actua com un iECA). 

4.3. Casos d’intoxicacions recents i documentats 

Els casos documentats d’intoxicacions o problemes derivats de la interacció 

amb aquesta planta són generalment els produïts per contacte, ja que com s’ha 

comentat anteriorment, un dels principals efectes nocius dels principis actius 

d’aquest vegetal és la irritació de pell i mucoses. 

Un dels casos és el d’una dona de 69 anys que arriba a l’hospital presentant un 

èczema als dits de la mà, refereix haver tingut símptomes similars anteriorment 

i creu que es deu a alguna planta que creix al seu jardí, estudis posteriors 

donen com a resultat que la irritació ve donada per una dermatitis de contacte 

produïda per Tropaeolum majus (Perez-Crespo et al, 2009). 

Altre cas destacable, és el de la dona de 38 anys que des de feia 10 anys 

presentava una dermatitis als palmells de la mà (Fig. 3), l’estudi acaba 

determinant que aquesta reacció ve donada pel contacte continuat que té la 

dona amb Tropaeolum que dona com a aliment a la seva mascota (Derrick et 

al, 1997). 
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SOLANUM SP. 

LAURA RODRÍGUEZ 

1. NOMENCLATURA 

El nom del gènere és Solanum, de la família de les solanàcies. Aquest nom ve 

del llatí, que vol dir sol, ja que són plantes pròpies de llocs solejats. Pels grecs 

era anomenada strychnon; la herba mora o tomàquet del diable (Solanum 

nigrum) 

Aquest gènere conte tres espècies comestibles que són cultivades arreu del 

món: la patata (Solanum tuberosum) el tomàquet (Solanum lycopersicum) i la 

albergínia (Solanum melongena).  

Moltes espècies de aquest gènere presenten tubercles com es el cas de la 

patata que és la part comestible. Són una sèrie de plantes que son fàcils de 

cultivar arreu del món gràcies a que són capaces de resistir temperatures 

baixes, insectes, virus i fongs.  

2. ORIGEN, DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA I HÀBITAT 

És una família cosmopolita, és a dir, es distribueix arreu del món a excepció de 

la Antàrtica. No obstant, es troben majoritàriament en Amèrica central i Amèrica 

del sud. També en podem trobar una gran part a Austràlia i Àfrica.  

El centre de diversitat de les Solanàcies esta a prop del equador. Desprès de 

l’edat de gel  aquestes plantes han fet una variació genètica per tal de aguantar 

temperatures extremes. Es per això que les trobem en diferents ecosistemes, 

des de els deserts, fins els boscos tropicals.  

 

(1). Imatge de Solanum maritimum, la primera, que viu en 
climes secs i sòls àrids. La segona imatge correspon a 
Solanum seaforthianum que viu en boscos tropicals. 
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3. DESCRIPCIÓ BOTÀNICA 

Les espècies del gènere Solanum poden tenir una gran varietat de formes de 

creixement, a partir de herbes anuals a arbustos, arbres i enfiladisses. Moltes 

d’elles com la patata tenen tubercles subterranis que serveixen com aliment 

pels humans. La inflorescència acaba en un eix i el creixement es produeix per 

brots axil·lars de les fulles proximals de la inflorescència.  

Les fulles de Solanum són alternes encara que en algunes plantes a prop de la 

inflorescència es poden disposar de manera oposada.  

Hi ha especies amb fulles simples, lobulades o compostes. També poden ser 

glabres(1) o pubescents(2) i aquestes últimes poden ser amb pèls simples o 

ramificats com dulcamara. També en forma de estrella en algunes espècies 

com S. leptostemonum. També aquesta última es coneix per tenir espines en 

tija fulles i calzes, i poden ser rectes o bé corbades. Amb menys freqüència 

també trobem pèls ramificats, glandulosos o eglandulosos.  

La inflorescència és una cima, helicoide o escorpioide(3), de aparença 

umbel·liforme, corimbiforme, paniculiforme o racemiforme, aïllades, germinades 

o rarament agrupades en disposició paniculiforme(4) o corimbiforme(5), terminal, 

axil·lar o extraaxil·lar, rarament incloses en una sola flor 

Els pèls i la morfologia de les espines son diagnòstics per moltes espècies i 

grups de Solanum.  

Les flors de Solanum generalment son hermafrodites, actinomorfes(6) o 

zigomorfes(7). Amb calze de 5 lòbuls i corol·la, 5 estams i un ovari de dos 

carpels i amb nombrosos òvuls. Per les seves flors vistoses i de nombrosos 

colors diferents, són considerades una bonica planta ornamental freqüent tant 

en jardins com interiors. 

Els estams poden ser iguals o desiguals, els filaments son en general curta i 

inserits en la base de la corol·la.  

El fruit és una baia, generalment globosa y carnosa, algunes vegades ovoide o 

el·lipsoide, però ocasionalment seca, amb moltes llavors. Les llavors es troben 

rodejades de una substancia mucilaginosa que impedeix la germinació.  

 

 

(1) Aquells òrgans que no presenten pèls, tricomes o estructures similars en la superfície externa 
(2) Quan presenta una superfície coberta de pèls 
(3) Inflorescències disposades cap el mateix costat. En forma de espiral o de cua de escorpí 
(4) Amb forma de panícula, és a dir, inflorescència composta de forma piramidal formada per flors simples.  
(5) Inflorescència oberta en la qual el eix es curt i els pedicels de les flors son llargs i surten a diferents altures del eix 
(6) Òrgans o part de les plantes, normalment flors, que tenen un pla de simetria radial 
(7) Òrgans o part de les plantes, normalment flors, que tenen un pla de simetria bilateral 
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Alguns fruits de solanum: S.lycopersicum, S.melongena, 

S.mammosum, S.dulcamara, S.pseudocapsicum 

4. TOXICITAT 

4.1. Principis actius tòxics 

El principal grup de principis actius tòxics són els alcaloides, els més importants 

i freqüents en la majoria de les espècies són els esteroídics.  Els alcaloides són 

bases nitrogenades, produïdes per les plantes de forma de metabòlits 

secundaris, que son utilitzats o bé per madurar el fruit o bé per defensa pròpia 

de la planta. Aquets presenten una acció fisiològica intensa sobre els animals 

inclús a dosis baixes. Un dels principals que estan presents en les solanàcies, 

són el grup dels tropans.  

Un dels principals alcaloides de les solanàcies és la solanina: alcaloide de 

sabor amarg. Format per un alcaloide anomenat solanina i per una cadena 

lateral de carbohidrat. Es troba en fulles fruits i tubercles dediverses solanàcies, 

com es el cas dels grills de les patates, o bé en els fruits immadurs tant de 

patates com tomàquets. Es una estratègia adaptativa de les plantes com a 

mecanisme de defensa. La intoxicació amb plantes que continguin solanina es 

caracteritza per alteracions gastrointestinals de tipus diarrea, vòmit i dolor 

abdominal i també neurològiques com al·lucinacions i mals de cap.  

Són substàncies potencialment perilloses per qui les consumeixi; no obstant, 

solen estar en les parts verdes dels fruits i tenen poca resistència a les altes 

temperatures.  
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4.2. Símptomes de la intoxicació per solanina 

Desprès d’un interval variable, en general superior a la mitja hora de la ingestió, 

es presenta un quadre de gastroenteritis amb nàusees, vòmits, dolor 

abdominal, diarrea i a vegades tenesme rectal. En les formes més greus 

s’associa a un quadre de afecció del sistema nerviós semblant al descrit per 

atropa belladona amb: midriasis, sequedat de la boca, envermelliment cutani, 

debilitat, estupor, incoordinació motora i a vegades convulsions. En casos 

extrems es veurà acompanyat de hipotensió i depressió respiratòria. Les 

convulsions poden presentar-se en el cas dels adults, però son excepcionals en 

el cas dels nens. Com en el cas de la intoxicació per plantes atropíniques, 

aquets símptomes seran revertits amb la administració de fisostigmina 

4.3. Casos d’intoxicacions 

 Home de 75 anys es menja una planta de Solanum Erianthum pensant 

que li seria útil per a millorar la sensació de adormiment de les 

extremitats distals. Aquesta planta conté una concentració variable dels 

alcaloides de les solanàcies, causant irritació gastrointestinal i alcaloides 

tropànics que tenen propietats anticolinèrgiques que provoquen 

símptomes típics de la atropina. El diagnòstic es va fer en base als 

símptomes clínics i signes del síndrome anticolinèrgic i la identificació 

dels vegetals obtinguts de la família. Descontaminació gastrointestinal i 

el tractament simptomàtic van ser útils en el tractament de la intoxicació 

aguda. 

 Intoxicació de bestiar del sud d’Àfrica a causa de la ingestió de Solanum 

Kwebense. Es va observar que neurones del cervell quedaven inflades o 

bé encongides i mostrant degeneració i necrosis.  
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CALADIUM SP. 

ALFONS SOLER FERRAN 

 

 

1. NOMENCLATURA 

Dins del gènere Caladium sp. hi ha un ampli ventall d’espècies: 

- Caladium andreanum Bogner 
- Caladium bicolor (Aiton) Vent. 
- Caladium coerulescens G.S.Bunting 
- Caladium humboldtii (Raf.) Schott 
- Caladium lindenii (André) Madison 
- Caladium macrotites Schott 
- Caladium picturatum K.Koch & C.D.Bouché 
- Caladium schomburgkii Schott 
- Caladium smaragdinum K.Koch & C.D.Bouché 
- Caladium steyermarkii G.S.Bunting 
- Caladium ternatum Madison 
- Caladium tuberosum (S.Moore) Bogner & Mayo 

 

La espècie tipus és el Caladium bicolor, i és amb la que ens centrarem. 

Noms populars 

Català: Orella d’elefant, caladi, papagai. 

Castellà: Caladio, Corazón de Jesús, Paleta de pintor. 

 

2. ORIGEN, DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA I HÀBITAT 

El caladi és una planta que pertany a la família de les Aràcies, i és originària del 
sud d’Amèrica, per exemple, la trobem en boscos de Costa Rica i a les selves 
tropicals de Brasil i Guaiana.  

Temps ençà han estat importades a Europa, on s’han anat sotmetent a treballs 
de millora genètica per aconseguir híbrids de gran valor decoratiu. 

Planta que creix en zones tropicals, però que és cultivada arreu del món per la 
seva utilitat ornamental.  

Creix en zones obertes de la selva durant la estació seca, són plantes que no 
necessiten una exposició directa a la llum solar, ni una dependència d’aigua, tot 
i que si li cal una humitat ambiental molt elevada. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caladium_andreanum&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Caladium_bicolor
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Aiton
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Pierre_Ventenat
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caladium_coerulescens&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/G.S.Bunting
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caladium_humboldtii&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Constantine_Samuel_Rafinesque
http://es.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Wilhelm_Schott
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caladium_lindenii&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caladium_macrotites&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caladium_picturatum&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Heinrich_Emil_Koch
http://es.wikipedia.org/wiki/C.D.Bouch%C3%A9
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caladium_schomburgkii&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caladium_smaragdinum&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caladium_steyermarkii&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caladium_ternatum&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caladium_tuberosum&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Spencer_Le_Marchant_Moore
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bogner_%26_Mayo&action=edit&redlink=1
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3. DESCRIPCIÓ BOTÀNICA 

El caladi és una 
planta herbàcia, 
terrestre, i monoica 
(això significa que 
trobem flors dels dos 
sexes en la mateixa 
planta). 

És reprodueix 
mitjançant la divisió 
de l’arrel tuberosa, 
també pot fer-ho per 
llavors i per cultius in 
vitro.  

És una planta que 
pot arribar a fer fins a 
60 cm d’alçada. 

Arrel: La planta té una arrel tuberosa i perenne de la qual li surten uns llargs 
pecíols dels quals en deriven les fulles.  

Tija: Tal com acabem de veure, les fulles surten directament de l’arrel, això 
significa que el caladi no té tija. És una 
planta acaule. 

Fulles: Són fulles peltades, és a dir, els 
pecíols van a parar al centre de la fulla, 
no a l’extrem.  La forma va de ovada a 
el·líptica, de 18-45 x 12-25cm, amb la 
base més o menys sagitada o cordada. 
La fulla és de color verd, amb diferents 
tons de blanc, vermell i rosa. El nervi 
principal normalment és de color 
vermell. 

Flors: Produeix inflorescències 
perfumades en forma d’espiga, tenen de 
10 a 15 cm de longitud, amb el tub 
exterior verd i el limbe és blanc.  

El que popularment es coneix com la 
flor, en realitat són les bràctees (fulles 
modificades que protegeixen la flor) que 
envolten l’autèntica flor.  

Aquesta flor en forma d’espasa o espiga 
carnosa està formada per petites 
floretes dels dos sexes  (unisexuals) 
que s’apilen les masculines a la part superior (zona blanca) i les femenines a la 
inferior (zona groguenca), separades per una zona de flors estèrils. 
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La flor masculina té de 3 a 5 estams.  La flor femenina té el pistil amb 2 a 3 
carpels soldats que contenen molts òvuls. 

Fruit: Són unes baies de color blanquinós.  

4. TOXICITAT 

4.1. Principis actius tòxics 

- Cristalls d’oxalat de calci. 
- Asparagina. 

Cal dir que totes les parts de la planta són tòxiques si es consumeixen en gran 
quantitat. 

 

4.2. Símptomes d’intoxicació: 

El fet de menjar parts de la planta provoca una forta crémor a la boca i a la 
gola, i pot provocar un edema a les vies respiratòries. 

També pot causar: 

- Diarrees. 
- Mareigs. 
- Inflamació de boca i llengua. 
- Envermelliment, inflamació, dolor i cremor als ulls. 
- Vòmits. 

El contacte amb la saba pot provocar dermatitis. 

 

4.3. Casos d’intoxicació recent 

En varies pàgines web de plantes ornamentals ens parlen de intoxicacions a 
animals domèstics que es mengen la planta.  

D’altra banda, revisant els articles sobre intoxicacions de Caladium, he trobat 
un estudi del professor C C de Silva Oration que va realitzar un assaig 
prospectiu en un hospital de Sri Lanka a nens que presentaven intoxicacions 
per plantes, entre elles, el Caladium.  

En concret 34 nens havien consumit caladi o una planta similar com és 
l'Alocasia i la Diffenbachia (totes elles de la família de les Araceae). Els 
símptomes van aparèixer entre 30 minuts i 2 hores després de la ingesta. 
Aquests símptomes van ser inflamació de llavis i llengua, salivació excessiva, 
petita ulceració del teixit bucal, picor a la boca i vòmits.  

Tots els nens van recuperar-se d'aquests símptomes gràcies a l'administració 
d'antihistamínics i esteroïdes, així com d'un rentat de la zona bucal. 
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ZANTEDESCHIA SP. (LLIRI) 

GEMMA TRAVERIA SOLÀ 

1. NOMENCLATURA  

El lliri d’aigua pertany a la família Araceae, que inclou 105 gèneres i 

aproximadament 3.300 espècies àmpliament distribuïdes sobretot en les 

regions tropicals i subtropicals, així com en les zones temperades del hemisferi 

nord1,2,3].  

La més coneguda del gènere és la Zantedeschia aethiopica, aquesta espècie 

és la cala més comuna i està molt adaptada a terrenys pantanosos.  

Nom científic:  Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.   

Sinònims: Calla aethiopica L., Richardia africana Kunth, Richardia aethiopica 

(L.) Spreng., Colocasia aethiopica (L.) Spreng.  

Noms comuns: 

 Català: Lliri de paperina, lliri d’orella d’ase, lliri d’aigua, cal·la. 

 Castellà: Alcatraz, aro de Etiopia, Cala, cartucho, Lirio Cala, Lirio de 

agua, Oreja de burro, Flor del jarro, Flor de pato.  

2. ORIGEN, DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA I HÀBITAT 

El lliri d’aigua és natiu del Sud d’Àfrica (províncies de Limpop, Gauteng, 

Transvaal, Mpumalanga), Swazilàndia i Lesotho. [4].  

La distribució geogràfica coneguda és: [4] 

 Àfrica 

 Portugal: Açores, Madeira. 

 Espanya: Illes Canàries.  

 França: Illa de la Reunió. 

 Austràlia. 

 Nova Zelanda. 

 Nord d’Amèrica: Estats Units 

 Hawaii 

 Nord d’Europa: Regne Unit 

És àmpliament cultivada a tot el món, però sobretot es cultiva a l’Àfrica, 

concretament a Maurici[4].  

El seu hàbitat natural són zones pantanoses molt humides, generalment en 

estancs o bancs d’aigua[1,2], on sol créixer entre de 20 i 2250 metres  
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3. DESCRIPCIÓ BOTÀNICA 2,3,5,6] 

 Divisió: Espermatophyta  

 Subdivisió: Angiosperma  

 Classe: Monocotiledoneae 

 Família: Arácea 

 Subfamília: Philodendroideae  

 Tribu: Zantedeschieae  

 Gènere: Zantedeschia 

 

El lliri d’aigua presenta un bulb o rizoma, on 

s'emmagatzemen els nutrients necessaris. Durant 

l’hivern el bulb és l’únic que roman de la planta i 

permet que rebroti el següent any.  

 

La tija és un rizoma 

tuberós del qual 

sorgeixen les fulles. El 

creixement de la planta 

és simpòdic amb brots 

dominants que 

sorgeixen del rizoma 

produint tiges primàries. 

Aquestes tiges 

típicament presenten dos o tres beines i dos fulles 

seguides per una flor.  

Les fulles són perennes, peciolades, enteres, 

lobades o partides, i normalment tenen de  6 a 10 

venes laterals per costat. Les vores són ondulades i 

s’aguditzen cap a la punta, en forma espiralada. Solen mesurar de 15 a 40 cm 

de llarg i de 6.8 a 24.5 cm d’amplada, i poden ser oblonga-deltoides a 

lanceolada-deltoides.  

Els pecíols amb beina se solen trobar a la base, i les fulles reduïdes o 

catafil·les freqüentment en les tiges.  

El lliri d’aigua sol tenir una inflorescència per tija. La fulla modificada és la que 

s’anomena espata de color blanc que sol aparèixer des de la primavera fins a la 

tardor. L’espata té la funció d’envoltar l’espàdix i impedir que el pol·len i 

l’estigma siguin atacats per insectes, bactèries, fongs, etc... amb la finalitat 

d’evitar que puguin danyar els aparells reproductors de la planta.  
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L’espata sol mesurar entre 10.5 a 22.5 

cm de llarg i de 7.5 a 13.5 cm 

d’amplada, i rodeja parcialment la 

inflorescència on la part de d’alt s’obre 

àmpliament en una làmina el·líptica i 

amb l’àpex corbat cap enrere.  

En el espàdix és a on es dur a terme la 

fecundació i el procés de formació de 

noves llavors; són flors unisexuals i 

petites, disposades en forma d’espàdix 

allargat i prim, que sol mesurar de 3.9 a 

9.6 cm de llarg.  

La regió masculina es situa cap al àpex i la femenina cap a la base, i no 

presentar cap zona estèril entre aquestes dues regions. La regió masculina 

mesura aproximadament de 0.5 a 0.6 cm d’amplada, i és de color groc-taronja.   

El fruit del lliri d’aigua és una  baia i se sol caracteritzar per presentar un color 

verd en estat juvenil. Quan les llavors maduren, es tornen de color ataronjat i 

presenten un mant mucilaginós. Solen tenir una grandària mitjana de 0.5 cm.  

 

 

Hi ha diferents espècies de Zantedeschia que es separen en dos grups, el 

primer grup està constituït per l’espècie Zantedeschia aethiopica, i el segon 

grup és la resta de Zantedeschia que és diferencien del primer grup perquè són 

plantes decídues que no toleren sòls humits ni pantanosos : 
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 Zantedeschia ellottianna, presenta una 

espata en forma de trompeta, de color groc-daurat 

que mesura uns 15 cm i la tija uns 60 cm. Les 

fulles són de color verd amb taques blanques i 

presenten forma ovalada.    

 

 

 Zantedeschia rehmannii, aquesta espècie 

és nana, i es cultiva en un test. Presenta una 

espata en forma de trompeta, de color rosat i 

d’una longitud de 10 cm, mentre que la longitud 

de la tija és aproximadament uns 30-40 cm. Les 

fulles són de color verd sense taques blanques i 

de forma lanceolada.    

 

 

 Zantedeschia pentlandii, presenta una 

espata d’una longitud de 7 cm, de color groc 

daurat amb una taca púrpura en el seu interior. 

Les fulles són de color verd, rarament tenen 

taques blanques i presenten una forma 

triangular, amb la base perllongada en dues 

expansions punxegudes i una mica divergents.   

 

 Zantedeschia albomaculata, presenta 

una espata d’una longitud de 15 cm, de color groc 

blanquinós, de forma tubular i amb una taca de 

color púrpura en el seu interior. Les fulles tenen 

pecíols curts, són de color verd amb taques 

blanques i presenten una forma triangular, amb la 

base perllongada en dues expansions 

punxegudes i una mica divergents.  

 

 

 Zantedeschia jucunda, presenta una 

espata de color groc daurat amb una taca 

púrpura en el seu interior. Les fulles són de color 

verd amb taques blanques i posseeixen una 

forma triangular, amb la base perllongada en 

dues expansions punxegudes i una mica 

divergents.   
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 Zantedestechia odorata, és una planta 

que floreix tard, en hivern i el tubèrcul presenta 

hivernació estival. El color de l’espata és blanc, 

i les fulles tenen forma ovalada.  

 L’encreuament de totes les varietats del segon 

grup han originat molts híbrids.    

 

 Zantedeschia aethiopica variedad 

“childsiana”, presenta una espata de color 

blanc sense taca púrpura en el seu interior. Les 

fulles són verdes amb taques blanques i tenen 

una forma lanceolada. Pot agafar una altura de 

40-60 cm.   

 

 

 Zantedeschia aethiopica variedad 

“goddess”, presenta una espata de color blanc 

verdós. Les fulles són verd llises i tenen forma 

lanceolada. Pot agafar una altura de 60-100 cm.    

 

 

 

 

 

4. TOXICITAT 

4.1. Principis actius tòxics [1,7] 

Moltes plantes d’aquesta família són verinoses, degut a la presència de cristalls 

d’oxalat càlcic puntiformes en l’interior de cèl·lules anomenades idioblasts.  

Al mastegar la planta es trenquen els idioblasts i els cristalls es claven en la 

mucosa, provocant irritació, inflamació de tota la cavitat bucal i ulceracions 

gàstriques.  

Tota la planta és tòxica, però especialment les arrels. A part de l’àcid oxàlic, 

també contenen com a principis actius tòxics saponines, alcaloides, i heteròsids 

cianogenètics. 
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4.2. Símptomes d’intoxicació: [1,7] 

En el cas d’ingestió, els oxalats causen important irritació de mucoses amb 

dolor i salivació. Es produeix una primera fase d’afectació gastrointestinal, i 

posteriorment l’àcid oxàlic és ràpidament absorbit, es combina amb el calci 

sèric i precipita en forma d’oxalat càlcic al nivell dels túbuls renal, on pot produir 

a nivells molt alts insuficiència renal.  

Els principals símptomes que pot provocar són:  

- Sensació de cremor tan a la boca com al coll.  

- Inflamació de la boca i la llengua.  

- Diarrea 

- Nàusees 

- Vòmits 

- Regurgitació 

- Sensació d’ofec 

- Disfàgia 

- Envermelliment, inflamació, dolor, i sensació de cremor als ulls.  

- Salivació  

El tractament és simptomàtic, consisteix en un rentat de les mucoses, o rentat 

gastrointestinal, i analèptic sobretot per mantenir les funcions cardíaques i 

respiratòries. 

4.3. Casos bibliogràfics d’intoxicacions [8,9] 

Segons un estudi a Nova Zelanda en el NZNPC (New Zealand National 

Poisons Center) sobre les plantes tòxiques que van provocar més intoxicacions 

en els anys 2003-2010, el lliri d’aigua va estar entre les 15 plantes més 

comunes.  

Entre el 2003-2010, el NZNPC va rebre en aquest període de temps un total de 

256.969 casos de intoxicacions, dintre d’aquest nombre 11.049 van ser les 

causades per plantes i fongs. En els casos causats per plantes (sobretot en 

nens), hi havien un total de 15 espècies que predominaven i que van provocar 

en el seu conjunt un total de 2754 casos (un 25% del total de casos 

d’intoxicacions de plantes), entre elles hi havia el lliri d’aigua.  

En la FDA, sobre casos clínics recents hi ha una notificació del 2007 sobre 

dermatitis al·lèrgica degut a Zantedeschia aethiopica. També hi ha un estudi 

del 2002 d’una Universitat de Chile (Catholic University of Chile) en què es van 

analitzar 156 casos d’intoxicacions de plantes, en els quals hi havia el lliri 

d’aigua. 
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ILEX AQUIFOLIUM  (GRÈVOL) 

SARA MIR GONZÁLEZ 

 

1. NOMENCLATURA 

Nom científic: Ilex aquifolium L. 

Noms populars en català: Arbre de mal fruit, Boix grèvol, Coscoll de vesc, 

Grèvol, agrifoli. 

Noms populars en castellà: Acebo, Agrifolio, Cardón, Cardonera, Xardón. 

Noms populars en anglès: English holly, Christmas holly 

Etimologia: La denominació científica del gènere Ilex fa referència al nom en 

llatí de Quercus Ilex (alzina), que li va atorgar el botànic francès Joseph Pitton, 

degut a la gran semblança de les fulles d'ambdues espècies. El nom científic 

de l'espècie aquifolium prové del llatí acus (agulla) i folium (fulla) al·ludint al 

marge espinós. 

 

2. ORIGEN, DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA I HÀBITAT 

És una planta originària de Nord Àfrica (Algèria, Marroc i Tunísia), Àsia 

Occidental (Iran, Síria i Turquia) i d'Europa (Anglaterra, Albània, Bulgària, 

Iugoslàvia, Itàlia, França, Portugal i Espanya). 

Està naturalitzada a Austràlia, Nova Zelanda, Amèrica del Nord (els Estats 

Units) i el Nord-centre del Pacífic (Hawaii). 

Es cultiva des de Virginia fins a Texas, la costa del Pacífic i la Columbia 

Britànica. 

Es pot trobar espontània a Catalunya, gairebé a tot arreu, des de les serralades 

prelitorals, fins als Pirineus, excepte a les terres de Lleida 

Viu en boscos de faigs i roures, en tanques de climes humits i en matollars. 

Resisteix bé el fred i s'adapta a diferents terres. És una planta d'ambients 

ombrívols que rarament forma masses pures. Es veu perjudicada per les 

sequeres estivals. Creix bé en un sòl silici, en un terreny ric en matèria 

orgànica, de caràcter àcid, amb suficient humitat tot l'any i que no estigui 

excessivament exposat als raigs solars. 

.   
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3. DESCRIPCIÓ BOTÀNICA  

És un arbre o arbust dioic 

perennifoli de la família de 

les Aquifoliàcies, 

normalment de fins a 10 

metres, que pot arribar als 

20 metres d'alçada. Té un 

ritme de creixement lent. 

La seva forma és cònica o 

piramidal. 

La seva rel és 

axonomorfa, amb una rel 

principal que creix en 

profunditat, de la que 

parteixen rels laterals o 

secundàries, que 

s'estenen horitzontalment 

o obliquament. 

Les tiges són erectes 

d'escorça llisa i grisosa i 

les branques són d'un 

color verd brillant. 

Les fulles són perennes, simples, alternes, coriàcies, molt dures, oblongues i 

tenen forma oval o el·líptiques. A la cara superior tenen un color verd fosc 

brillant i a la cara inferior tenen un color més pàl·lid. El marge és ondulat, dentat 

i espinós. Les fulles més joves i les de les branques més baixes són espinoses, 

mentre que les fulles madures i de branques més altes (fora de l'abast dels 

herbívors) són més arrodonides. La planta presenta un fullatge persistent. Les 

fulles fan 6-8 cm de longitud i 3-4 cm d'amplada. El pecíol és gruixut i aplanat i 

fa al voltant d'1 cm de longitud. 

Tenen un nervi ben marcat. 

 

Les flors masculines i femenines 

es troben en arbres separats. Les 

flors són actinomorfes, tètrades, 

es disposen en grups axil·lars o 

en inflorescències cimoses i 

tenen bràctees triangulars 



_______________________________________________Toxicitat de plantes ornamentals___ 

37 
 

pubèrules o ciliades al marge. Les flors masculines tenen els pètals de la 

corol·la soldats, son rotàcies, apareixen en grups axil·lars i són de color 

groguenc. En canvi, les femenines, tenen els pètals lliures (dialipètala) i les flors 

estan aïllades o en grups de tres, són petites i de color blanc o lleugerament 

rosat. El calze té 4 sèpals ovalats,  pubescents i parcialment fusionats a la 

base. La corol·la té 4 pètals oblongs-obovats, glabres i una mica soldats a la 

base. El gineceu és súper i està format per quatre carpels fusionats en un ovari. 

L'ovari és tetralocular, amb un primordi seminal per cavitat. L'androceu està 

format per tants estams com pètals que apareixen alternats amb aquests i 

estan soldats a la base de la corol·la. Floreix a finals de primavera: de maig a 

juliol. 

Flor femenina: K4 C4 G(4)  

Flor masculina: K4 C(4) A(4) 

El fruit és una drupa de 

color vermell, escarlata, 

que té 6-8mm de 

diàmetre. És globós, de 

vegades lipsoïdal, 

pisiforme, glabre, poc 

carnós, llis i brillant. En la 

dessecació és negrós i 

solcat longitudinalment. 

Creix a les plantes 

femenines i no és 

comestible, ja que és molt tòxic. Conté en el seu interior quatre o cinc pinyols i 

a l'interior de cadascun hi ha una llavor negra que no germina fins al segon 

any. Neixen sobre peduncles fructífers de 4 a 8 mm de longitud. Floreix a la 

primavera i fructifica a l'estiu, i quan els fruits acaben de madurar a la tardor 

són un aliment important pels animals del bosc.  

 

4. TOXICITAT 

4.1. Principis actius tòxics 

Components de la planta: 

 Teobromina  

 Àcid ursòlic i ilèxic 

 Tanins 

 Rutina 

 Goma 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Calze_(bot%C3%A0nica)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Corol%C2%B7la
http://ca.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8tal
http://ca.wikipedia.org/wiki/Glabres
http://ca.wikipedia.org/wiki/Androceu
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 Ilexantina  

 Ilicina  

S'han identificat  tres substàncies tòxiques: la ilexantina, la ilicina i l'àcid ilèxic. 

La seva toxicitat és molt alta i es localitza tant en les fulles com en el fruit.  

Les saponines poden causar hemòlisi en els eritròcits i alteracions en la 

permeabilitat de les cèl·lules de la mucosa intestinal. 

Pràcticament totes les intoxicacions d'animals de companyia s'associen a la 

ingestió d'un número variable de drupes, ja que degut a les nombroses espines 

no és normal la ingestió de fulles. 

Les baies són molt tòxiques, especialment per als nois i noies que es senten 

atrets pel seu colorit. Una ingestió de més de 20 d'elles els hi pot produir la 

mort. 

Aquesta intoxicació va associada principalment a certs períodes de l'any 

(hivern) i més específicament a la temporada de Nadal. 

El seu contingut en ilicina, és molt tòxic per l'aparell digestiu, ja que pot produir 

irritacions molt fortes en l'estómac i intestins. Els seus principis com la 

teobromina, poden afectar el sistema nerviós i el cor. 

El contingut de resines pot produir obstruccions en l'aparell digestiu. 

4.2. Símptomes d’intoxicació i tractament 

La majoria de les ingestions donen com a resultat poca o cap toxicitat. El 

quadre clínic es caracteritza per símptomes generals, amb una marcada 

deshidratació.  Les saponines s'absorbeixen malament, però en alguns casos 

pot comportar a una característica simptomatologia de tipus gastrointestinal: 

nàusees, rampes abdominals i vòmits. El quadre es complica freqüentment 

amb diarrea intensa. En el cas dels gats, és molt característica una intensa 

salivació. Altres símptomes associats: incapacitat d'engolir, visió borrosa, 

arítmia cardíaca, dificultat respiratòria, convulsions i, en casos més extrems, 

mort. Poques vegades: midriasi, hipertèrmia i somnolència. 

 

Tractament: iniciar el tractament lo més ràpid possible, inespecífic i purament 

simptomàtic. No existeixen antídots específics enfront els diversos principis 

actius continguts en la planta, amb lo qual es recomanable iniciar el tractament 

amb carbó vegetal activat en suspensió aquosa per via oral. L'exposició és 

exclusivament per via oral (el contacte dèrmic o la projecció ocular no tenen 

repercussions tòxiques). La teràpia es basarà en lluitar contra els efectes 

indesitjables del tòxic, evitar l'absorció sistèmica i afavorir l'eliminació urinària. 
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Segons Leroux (1986): 

 Fer ús de solucions rehidratant: sèrum salí isotònic i lactat de Ringer 

 Rentar la boca amb gluconat sòdic 

 Ús d'emètics (no molt efectiu) 

 Rentat d’estómac 

 Laxants, purgants suaus, com el sulfat de sodi o oli de ricí 

 Forçar la diüresi  

Tractament simptomàtic: antiemètics, inhibidors de la motilitat intestinal 

(difenoxilat, atropina, etc.) i protectors gastrointestinals (sals d'alumini i 

magnesi). Per evitar un shock es pot administrar antihistamínics i corticoides. 

En casos d'intoxicació molt intensa, en els que es pot induir a un coma, 

administrar analèptics i practicar una respiració artificial. 

4.3. Casos d’intoxicacions basats en bibliografia clínica recent 

Es descriu un cas de dos bessons idèntics que van ingerir un " grapat " de les 

drupes del grèvol. Un bessó va vomitar quaranta cops durant més de sis hores i 

estava somnolent, mentre que l'altre bessó tenia només cinc episodis d'emesis 

en el mateix període de temps sense causar-li somnolència. Els enverinaments 

ocorren amb més freqüència en els nens, i en la majoria dels casos són 

inofensius. En el cas dels adults, han de menjar de vint a trenta drupes per 

presentar un quadre simptomàtic, mentre que els nens només han de consumir 

cinc drupes. 

 

5. BIBLIOGRAFIA 

Pàgines web: 

 WIKIPEDIA. Ilex aquifolium. [en línia] Data publicació: 18 Juliol 2005, 

darrera actualització: 22 Setembre 2013 [consulta 15 Octubre 2013]. 

Disponible a: http://en.wikipedia.org/wiki/Ilex_aquifolium 

 Pérez-López, M.; Oropesa Jiménez, A.L.; Garcia Cambrero, J.P.; 

Soler Rodriguez, F.; Plantas Peligrosas: intoxicaciones "de Navidad" 

[en línia] [consulta 11 Octubre 2013]. Disponible a: 

http://www.eweb.unex.es/eweb/toxicologia/Publis%20pdf%20Marcos/

PlantaNavidad.pdf 

 Morales, Jesús. Ilex aquifolium. [en línia] Espanya [consulta 13 

Octubre 2013]. Disponible a: http://fichas.infojardin.com/arbustos/ilex-

aquifolium-acebo-cardon-cardonera.htm 

 Botanical-on line SL, Propiedades del acebo, [en línia] [consulta 9 

Octubre 2013] Disponible a:                               http://www.botanical-

online.com/medicinalsacebo.htm 



_______________________________________________Toxicitat de plantes ornamentals___ 

40 
 

 Milliken, William; Kew, Royal Botanic Gardens, Ilex aquifolium 

(common holly), [en línea], [consulta 15 Octubre 2013], Disponible a:  

http://www.kew.org/plants-fungi/Ilex-aquifolium.htm 

 Flora Iberica, Ilex L., [en línia] [consulta 23 Octubre 2013]. Disponible 

a: 

http://www.floraiberica.es/floraiberica/texto/pdfs/08_106_01%20Ilex.p

df 

 CREATIVE COMMONS, Fotopedia, Ilex aquifolium [en línea], 

[consulta 11 Octubre 2013]                Disponible a: 

http://search.creativecommons.org/ 

  

Bases de dades: 

 Germplasm Resources Information Network (GRIN). Ilex aquifolium L. 

[en línia] Beltsville, Maryland, 26 Octubre 2013. [consulta 10 Octubre 

2013].          Disponible a: 

http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?19666 

 National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of 

Medicine. PubMed. [en línia] Rockville Pike; Bethesda MD, USA 

[consulta 15 Octubre 2013].      Disponible a: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed           

 

Llibres: 

 CARRASCO, J.P. Intoxicaciones por plantas y hongos. Masson, 

Barcelona, 1996. ISBN: 84-458-0416-2. 

 STRASBURGER, E. Tratado de Botánica, 35ª Edición, Editorial Omega, 

P.Sitte, E.W.Weiler; J.W.Kadereit, A.Bresinsky, C.Körner; Michigan, 

USA, 2004. ISBN: 9788428213530. 

 IZCO, J. Botánica, 2ª Edición, Mc Graw-hill Interamericana de España 

SL, E. barreno, M. Brugués, M. Costa, J.A. Devesa, F.Fernández, 

T.Gallardo, X.Llimona, C.Prada, S. Talavera, B.Valdes; Madrid, España, 

2004. ISBN: 8448606094 

 NABORS, M. W. Introducción a la botànica, Editorial Addison-Wesley, 

Madrid, 2006. ISBN: 9788478290734 

 NELSON, L. S.; SHIH, R. D.; BALICK, M. J.; Handbook of poisonous and 

injurious plants; Second Edition, Springer US, Copyright Holder: The 

New York Botanical Garden, New York, USA, 2007. ISBN: 978-0-387-

33817-0 

 COOPER, M. R.; JOHNSON, A. W.; Poisonous plants and fungi in 

britain, animal and human poisoning; Second Edition, Stationery Office, 

London, 1998. ISBN: 0-11-242981-5.  

http://search.creativecommons.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


_______________________________________________Toxicitat de plantes ornamentals___ 

41 
 

SIDA CORDIFOLIA (ESCOMBRETA) 

PAU RIERA LÁZARO 

 

1. NOMENCLATURA 

Sida cordifolia, el nom específic de cordifolia es refereix a la forma de cor del 

les seves fulles. 

Català: escombreta 

Castellà: bala, escobilla, escoba negra,      malva branca, escobilla china 

 

2. ORIGEN, DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA I HÀBITAT 

Aquesta espècie és nativa de la Índia. Es troba naturalitzada per tot el món i es 

considera invasiva en  Àfrica, Austràlia, el sud d’Estats Units, les illes de Hawai, 

Nova Guinea i la Polinèsia francesa. 

Creix de forma invasiva especialment en terrenys molt degradats per la pluja, 

per calors excessiu o per pastoreig incontrolat, generalment en sòls difícils 

gràcies al seu fort sistema d’arrels i principalment en zones tropicals i 

subtropicals. 

 

3. DESCRIPCIÓ BOTÀNICA  

És un arbust perennifoli pubescent que creix entre 75 a 150 cm d’altura. Les 

arrels i la tija  són denses i consistents. Las fulles mesuren entre 2,5-7 cm de 

llarg i 2,5-5 cm d’ample, amb 7-9 venes. Tenen forma de cor, serrades i 

truncades i estan disposades de forma alterna al llarg de la tija. Les flors són 

petites, de color groc o blanc, úniques i situades en la zona axial. Aquestes 
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flors són vistoses, entomòfiles, hermafrodites, actinomorfes i en inflorescències; 

el calze posseeix cinc sèpals soldats lateralment. La corol·la presenta cinc 

pètals lliures. L’androceu està compost de nombrosos estams. Els fruits 

mesuren entre 6-8 mm de diàmetre i es tracten de fruits en càpsula. Les llavors 

són negres grisoses i llises. La 

planta floreix d’agost a desembre 

i dona fruits d’octubre a gener. 

 

4. TOXICITAT 

4.1. Principis actius tòxics 

Les parts actives de la planta són 

les llavors, les fulles i les arrels. 

Trobarem principis actius com 

resines, olis essencials, presents 

a les llavors i dels quals s’aïllen 

diversos tipus d’àcids, i 

alcaloides. Els principals 

alcaloides que podem trobar en la 

Sida cordifolia són: l’efedrina i 

pseudoefedrina, presents a les 

arrels i la tija, però principalment 

a les parts aèries de la planta on també s’han trobat restes de sitosterol i àcid 

palmític, esteàric i hexacosanoic.  

Sens dubte, els principis actius causants de la seva toxicitat són la efedrina i la 

pseudoefedrina. 

 

4.2. Símptomes d’intoxicació 

El consum excessiu de productes amb efedrina o derivats pot portar a una sèrie 

de riscos contra la salut. Els efectes de l’efedrina són similars als de les 

amfetamines. Es tracta d’un estimulant del sistema nerviós central, i pot resultar 

contraproduent si es consumeix amb altres estimulants com ara la cafeïna. 

Aquesta planta va ser estudiada per les seves propietats antiinflamatòries, per 

tractar el càncer i amb l’esperança de regenerar el fetge. S’ha arribat a utilitzar 

com a afrodisíac i contra malalties de pulmó, el paludisme i la sífilis, així com 

per la cicatrització de ferides i en la medicina popular per el tractament de la 

inflamació de la mucosa oral , bronquitis asmàtica , la congestió nasal i el 

reumatisme entre d’altres. Degut al seu efecte a determinats països s’ha 

utilitzat també com a suplement dietètic per aprimar. Vist tots aquest usos s’ha 
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demostrat que el cos presenta tolerància a aquesta substància i cada vegada 

es necessiten dosis majors. L’ús constant o abusiu d’aquesta planta i de 

qualsevol substància que contingui efedrina o derivats porta a una intoxicació 

que pot donar lloc a una sèrie de símptomes perjudicials per al nostre cos. 

Els símptomes d’intoxicació són: Hipertensió, arítmia, mal de cap, tremolors, 

mareig, insomni, taquicàrdia, lesions cardíaques i hepàtiques i pot causar una 

angina de pit. 

En una intoxicació aguda tindríem els següents símptomes:  

- Sobre el SNC: agitació, insomni i convulsions. Psicosis aguda (mania), 

verborrea i impulsivitat incontrolable.  

- Sobre el sistema cardiovascular: infart cerebral, hipertensió arterial, 

hipertèrmia i fracàs multiorgànic. 

Finalment poden aparèixer trastorns gastrointestinals com ara nàusees i 

vòmits. 

4.3. Casos d’intoxicacions basats en bibliografia clínica recent 

Actualment es comercialitzen preparats d’aquesta planta barrejada amb altres 

estimulants. Es venen com a pastilles energètiques o per aprimar, pertany al 

grup dels “cremadors de greix”, encara que esta prohibit per la FDA i considerat 

com a substàncies dopants pel BOE. 

També existeix el consum recreatiu degut al seu efecte estimulant, podem 

trobar diversos productes destinats a aquest ús com ara les Myster E® de 6 

càpsules i les Space E® de 4 càpsules, productes que presenten extractes 

d’aquesta planta barrejats amb altres substàncies. 

Aquest comerç no es legal en tots els països, no obstant per internet sempre hi 

ha la possibilitat d’adquirir-ne d’alguna manera. 

S’han registrat casos d’intoxicació en el NVIC per Sida cordifolia. Un cas en el 

2002 i un cas en el 2003.  

Entre el 1990 i el 1997 es van registrar nombrosos casos d’intoxicació per 

efedrina a els Estats Units, degut al consum de plantes que contenen aquesta 

substància com la Sida cordifolia, generalment utilitzades per a perdre pes. 

Un cas concret és el d’un home blanc de 24 anys dels Estats Units que va estar 

ingerint un suplement dietètic (Arsenal X), durant dos setmanes, durant les 

seves sessions d'entrenament i va desenvolupar insuficiència renal aguda. Els 

ingredients principals del suplement eren el picolinat de crom , Sida cordifolia , 

sinefrina i guaranà. Es van realitzar estudis per veure si era casualitat i es va 

poder observar que la ingestió constant d’aquesta substància li havia produït el 
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trastorn renal, segurament associat a la hipertensió arterial i a altres dels 

efectes produïts per la resta de substàncies del suplement com ara el picolinat 

de crom. 
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DIEFFENBACHIA SP. 

MARIA DA GLÓRIA SILVA TRAMUNT 

 

 

1.  NOMENCLATURA 

Dieffenbachia es un género de plantas 

tropicales de la familia de las Aráceas. El 

nombre fue puesto en honor al médico y 

naturalista alemán Ernst Dieffenbach . 

Es conocida como Caña muda o 

diefenbaquia (castellano) y difenbàquia 

(catalán). Son muy utilizadas en interiores 

como plantas ornamentales debido a su 

tolerancia a la sombra y a la baja humedad 

relativa del aire.  

 

2. ORIGEN, DISTRIBUCION  GEOGRÀFICA Y HÀBITAT 

Se conocen cerca de 

30 especies siendo las más 

cultivadas Dieffenbachia 

bowmanii y D. maculata.  

Fue introducida en Europa a 

finales del siglo XIX, 

proviene fundamentalmente 

de las selvas vírgenes 

de América 

Central y América del Sur.. 

El 

género Dieffenbachia  tiene 

aproximadamente 135 

especies, la mayoría de las 

cuales ocurriendo en Sudamérica y Centro América. Los grandes centros de 

diversidad del género están en Colombia (37 especies), Ecuador (34), Perú 

(30), Brasil (27), Panamá (20) y Costa Rica (13)
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3. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Es una planta herbácea perenne 

notable por las manchas blanquecinas 

características en sus hojas. Tienen tallos 

erguidos y robustos, sin ramificaciones, con 

hojas grandes, ovaladas o lanceoladas, 

enteras y discretamente asimétricas, de color 

verde oscuro. Las flores son desnudas y se 

agrupan en espádices construidas alrededor 

de un eje engrosado, generalmente cortos, 

se presentan en inflorescencia en espádice 

de color verde pálido y espatas tubulares. 

Frutos de color rojo-anaranjado. Los pecíolos 

son largos, con una vaina que cubre parte 

del tallo. Las espatas son generalmente de 

color blanco, a veces verdoso, con porciones 

que pueden ser de color amarillo. 

Muchas especies de este género 

tienen como sustancia ergástica en algunas 

células del tallo y de las hojas, largos haces 

de cristales de oxalato cálcico mono hidrato 

llamados rafidios. Estas células son 

alargadas y funcionan como protectoras 

contra el ataque de los herbívoros. 

 

4. TOXICIDAD 

La Caña muda, por ser de uso muy común en bares y locales comerciales, es 

una de las plantas tóxicas más peligrosas del ambiente urbano. Segundo 

Ferreira (2006, apud Oliveira et. al., 2003) en el hospital de clínicas de Ribeirão 

Preto (São Paulo – Brasil) esa planta es la principal responsable por las 

internaciones 

Las intoxicaciones afectan principalmente a los niños y a los animales 

domésticos y ocurren por ingestión y contacto de mucosas, piel y ojos con 

parte dañadas de la planta. Su toxicidad es conocida hace mucho tiempo, 

documentos del juicio del tribunal de Núremberg  dicen que los nazis 

usaban el extracto liquido de esa planta en personas reclusas en campos de 

concentración para esterilizarlas, y hay documentos que indican que los 

esclavos jamaicanos eran castigados por sus señores con partes de la planta 

frotadas en sus bocas (Ferreira et. al., 2006 apud Gardner, 1994).  
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Es usado en Homeopatía, con el nombre de Caladium seguinum, para 

indicación contra la impotencia y como antídoto del tabaco. A pesar de la alta 

toxicidad de esa planta, su uso en la confección de medicamentos 

homeopáticos no presenta peligro, considerando las grandes diluciones 

empleadas en el proceso de su preparación (Fiallo, 1996). 

En las Filipinas, esa planta viene siendo estudiada dada la posibilidad de sus 

componentes presentaren principios activos que causen efectos 

antiangiogénicos. 

4.1. Principios activos tòxicos 

De acuerdo a Ferreira (2006), los cristales de oxalato cálcico son los 

principales responsables por la toxicidad, y fueron encontrados en todos los 

órganos vegetativos de la planta (hoja, acaule aéreo y subterráneo y raíz). Los 

rafidios están almacenados adentro de células eyectoras conocidas como 

idioblastos. Ladeira et al. (1975) admiten  la presencia de una enzima 

proteolítica, llamada dumbcaína, en la savia de la planta. Segundo estos 

investigadores, los cristales presentan extremidades cortantes que atraviesan 

las mucosas, inyectando en ellas la savia que contiene la dumbcaína. Esta 

proteína provoca la lise de las membranas celulares liberando histamina, 

serotonina y otras aminas, desencadenando un intenso proceso alérgico 

responsable por la formación de edemas. La naturaleza química de las 

sustancias responsables por la toxicidad del género Dieffenbachia  todavía no 

ha sido totalmente ilustrada. A lo largo del tiempo, muchos investigadores 

estudiaron los efectos tóxicos de esas especies. 

Rizzini & Occhioni (1975, apud Carneiro et al.,1985) fueron los primeros a 

relacionar los efectos tóxicos y molestos de la Dieffenbachia a la acción 

mecánica de los cristales de oxalato cálcico presentes en gran cuantidad en 

esa planta.  

4.2. Sintomas de intoxicación y tratamiento 

Rauber (1985) afirma que los idioblastos comprenden un factor esencial para la 

toxicidad de esas plantas, visto que esas células, debido a la presión osmótica, 

eyectan los rafidios con una fuerza tremenda, haciendo que los cristales 

atraviesen y penetren en los tejidos. El autor dice que sin la fuerza eyectora de 

los idioblastos, la simple presencia de los rafidios de oxalato cálcico y de las 

enzimas proteolíticas no sería suficiente para desencadenar la toxicidad. 

Siendo así, se admite actualmente, que los efectos tóxicos provocados por 

esas especies son resultantes de la acción combinada de factores como: la 

fuerza eyectora de los idioblastos que expulsa los rafidios de oxalato cálcico; 

los rafidios atraviesan las mucosas provocando una irritación mecánica 

primaria; esa irritación es agravada por la entrada simultánea de una enzima 

proteolítica, análoga a tripsina, que desencadena un proceso inflamatorio. 
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Todavía, se admite que los oxalatos solubles presentes en la savia contribuyan 

para aumentar el proceso inflamatorio (Norton, 1996).  

La irritación química ocasionada por esa planta está relacionada a la 

asociación de cristales a sustancias toxicas como algunos lípidos, proteínas y 

alcaloides encontrados en los idioblastos cristalíferos (Ferreira et al.2006, apud 

Gardner -1994). Además de eso, también fue confirmada la presencia de 

alcaloides en el látex de la planta. (Ferreira et. al., 2006). 

La masticación, mismo que de pequeñas porciones de las hojas o 

pecíolos, ocasiona una intensa molestia de las mucosas de la boca, faringe y 

laringe. Los síntomas empiezan con abundante salivación, dolores en la boca, 

en la lengua y en los labios. Posterior a eso, ocurre edema de las mucosas que 

tuvieron contacto directo con la planta.  

En relatos literarios antiguos, el cuadro clínico es muchas veces 

agravado por la obstrucción de las vías aéreas superiores, ocasionando un 

perjuicio temporario del habla (voz ronca), lo que le consagro el nombre 

popular “dumb-cane” (caña-del-mudo) en los Estados Unidos. Sin embargo, en 

los casos relatados actualmente los efectos tóxicos de esa planta están 

limitados a sus propiedades irritativas de las mucosas. En casos más graves 

solo los efectos gastrointestinales como mareos y vómitos, fueron relatados.  

El contacto con los ojos provoca lesiones de la córnea, acompañadas 

por dolor y fotofobia. Algún tiempo después, los rafidios se fragmentan en la 

córnea y, a partir de este momento, la recuperación pasa a ser lenta y 

progresiva (Chiou et al., 1996).  

El ácido oxálico absorbido puede precipitar al combinarse con el calcio 

plasmático y formar sales insolubles, hecho que puede acarrear, en caso de 

ingesta continuada, alteraciones hepáticas y renales graves, a la vez que 

podría afectar al corazón. 

4.3. Casos de intoxicaciones basados en bibliografia clínica reciente 

En un estudio hecho en Costa Rica se identificó que los rafidios y las enzimas 

proteolíticas de la savia lechosa de la Dieffenbachia al entrar en contacto con la 

piel, ojos o membranas mucosas de los trabajadores bananeros, durante las 

labores comunes de la plantación y del manejo de esa arvense, les causan 

severas irritaciones (Brenes-Prendas et al., 2012 apud Nilsson et al. 2005, Cao 

2003, Kissman y Groth 2000). Existen reportes de trabajadores que han 

perdido la visión temporalmente y que han sido incapacitados de sus labores 

debido a esas alergias (Brenes-Prendas, 2012). 

Además de las intoxicaciones comunes en niños y animales domésticos 

también ocurren con adultos en su local de trabajo como descrito arriba, y 

también en animales de grande porte como vacunos.  Silva et al. (2006) 
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describe un caso de intoxicación de rumiantes donde en un rebaño de 50 

vacunos, 2 murieron rápidamente después de ingerir la planta que había 

quedado expuesta accidentalmente a los animales. Un tercer animal tuvo 

salivación, cólicos y diarrea hemorrágica, y murió después de 15 días. Otros 

animales se han recuperado después de presentar la lengua hinchada y para 

fuera de la cavidad oral y salivación por, aproximadamente, 15 días. 

En casos excepcionales, estas plantas pueden causar una inflamación lo 

suficientemente severa como para obstruir las vías respiratorias, por eso es 

necesario llamar con urgencia al centro de intoxicaciones o a auxilio médico. 

Mientras, es recomendable coger un trozo de la planta como muestra, será útil 

para determinar el tratamiento en el centro de urgencias. Además, al llamar es 

bueno tener a mano las siguientes informaciones: Edad, peso y estado del 

paciente, las partes de la planta que fueron ingeridas, hora en que fue ingerida, 

cantidad ingerida. También se recomienda que se limpie la boca con un paño 

húmedo y frío. Enjuague bien los ojos y la piel si tuvieron contacto con la 

planta. Dé a beber leche y/o agua. 
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CYCLAMEN SP. 

ALEXANDRE CAMPOY ALTÉS 

1. NOMENCLATURA 

Ciclamen (Cyclamen sp.)és un gènere de plantes amb flor que també es coneix 

més comunament amb els noms de artanita, artánita, ciclamen, ciclamine, 

ciclamino, cyclamino, ombligo de tierra, pamporcino, pan de puerco, i pan 

porcino en castellà, mentre que en català es coneix com a artanica, artanita, 

artànita, capellets de Sant Pere, ciclamen, ciclamen baleàric, engreiscaporcs, 

engreixaporcs, pa de porc, pa de porch, pa porcí, patata morenera, rapa de 

porc, viola de Sant Pere, viola morenera. 

2. ORIGEN, DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA I HÀBITAT 

Ciclamen és un gènere de vint espècies dins la família Primulaceae, les podem 

trobar des de l'est i el sud de França, Suïssa, Itàlia, Àustria, Croàcia, Bòsnia, 

Sèrbia, Albània, Grècia, Bulgària, Turquia, Geòrgia, al Caucas, Iraq, Iran , Síria, 

Líban, Israel, diverses parts del nord d'Àfrica, incloent parts de Tunísia, Algèria i 

Líbia, al nord de Somàlia, i moltes illes de la Mediterrània, incloent les Balears, 

Còrsega, Sardenya, Sicília, Malta, Xipre i les illes gregues del mar Ioannian , 

Illes de Golf Sarònic, Illes Espòrades, Cíclades, les illes de l'Egeu, Creta i les 

illes del Dodecaneso. És a dir, es pot considerar que és una planta nativa 

d’Europa i de la conca del Mediterrani a l’Iran, amb una espècie a Somàlia.  

 

 

 

La seva gamma d’hàbitats va des dels boscos de faigs, a través de zones 

rocoses i de matolls, als prats alpins on floreixen al fondre’s la neu. A més, es 

caracteritzen pel fet de que si bé és petita, hi ha espècies que floreixen tots els 

mesos de l’any. 

1. C. balearicum ; 2. C. repandum ; 3. C. purpurascens ; 4. C. 

hederifolium ; 5. C. rhodium ; 6. C. creticum ; 7. C. graecum ; 8. C. 

coum ; 9. C. colchicum ; 10. C. parviflorum ; C. abchasicum ; 11.C. 

elegans ; 12. C. alpinum ; C. intaminatum ; C. cilicium ; C. mirabile ; C. 

pseudibericum ; 13. C. cyprium ; 14. C. libanoticum ; 15. C. persicum ; 16. C. 

rohlfsianum ; 17. C. africanum 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclamen_coum
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http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclamen_cyprium
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclamen_libanoticum
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclamen_persicum
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclamen_rohlfsianum
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclamen_rohlfsianum
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclamen_africanum
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3. DESCRIPCIÓ BOTÀNICA 

Quant a la descripció botànica, els Cyclamen tenen un tubercle del qual creixen 

les flors i les arrels. En la majoria de les espècies les fulles apareixen a la 

tardor, creixen durant el hivern i moren a la primavera, quan la planta entre en 

letargia durant el sec estiu mediterrani. 

L'òrgan d'emmagatzematge del ciclamen és 

un tubercle rodó que es desenvolupa a partir 

del hipocòtil (la tija d'una planta de planter). 

Això és sovint erròniament anomenat corm, ja 

que un corm (que es troba en el safrà , per 

exemple) té una túnica semblant al paper i 

una placa basal de la qual creixen les arrels. 

L'òrgan d'emmagatzematge del ciclamen no 

té cap coberta semblant al paper i, depenent 

de l'espècie, les arrels poden créixer a partir 

de qualsevol part. Per tant, es classifica 

apropiadament com a un tubercle. El tubercle 

pot produir arrels a partir de la part superior, 

els costats o la part inferior, depenent de 

l'espècie . Cyclamen persicum i Cyclamen 

coum arrelen des de baix, Cyclamen 

hederifolium ho fa des de la part superior i els 

costats i Cyclamen graecum té arrels gruixudes d'ancoratge a la part inferior. 

La forma del tubercle pot ser quasi esfèrica, com en Cyclamen coum, o 

aplanada com en Cyclamen hederifolium. En alguns exemplars més antics de 

Cyclamen purpurascens i Cyclamen rohlfsianum, els punts de creixement del 

tubercle es separen per les espatlles dels teixits i el tubercle es deforma . En la 

majoria de les altres espècies, el tubercle és rodó quan és madur . 

Les fulles i les flors brollen de punts de creixement a la part superior del 

tubercle.  

La mida del tubercle varia depenent de l'espècie . En Cyclamen hederifolium, 

els tubercles arriben normalment a fer 24 cm d'ample , però en Cyclamen 

parviflorum els tubercles no creixen més de 2 cm d'ample. 

Les fulles brollen de punts de creixement o a la part superior del tubercle, i 

cada fulla creix a la seva tija. Són fulles peciolades, i aquests pecíols surten de 

les gemmes del tubercle. Les tiges de les fulles joves poden ser distingides de 

les tiges de les flors per la direcció dels seus rissos a les puntes: a les puntes 

de les tiges de les fulles el ris és cap amunt , mentre que a les puntes de les 

tiges de les flors el ris és cap avall . 
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La forma de les fulles varia entre les espècies, i fins i tot entre diferents mostres 

de la mateixa espècie. Cyclamen hederifolium i Cyclamen repandum 

generalment tenen fulles en forma d'heura, amb angles i lòbuls , Cyclamen 

coum té fulles gairebé rodones i Cyclamen persicum té fulles en forma de cor 

amb una punta afilada. La vora del full pot ser llisa , com en Cyclamen coum o 

finament dentades, com en Cyclamen graecum . El color de la part superior de 

les fulles és variable , fins i tot dins d'una espècie . La majoria de les espècies 

tenen fulles variegades en diversos tons de verd i plata, ja sigui en un patró 

irregular de taques o forma de punta de fletxa o d’arbre de Nadal . En cultiu, els 

Ciclàmens son seleccionats segons patrons de fulles cridaneres o inusuals . El 

color de la cara inferior de les fulles és sovint brillant, i pot anar des d’un color 

verd clar a vermell o porpra. 

L’època de floració pot ser qualsevol mes de l'any, depenent de l'espècie . 

Cyclamen hederifolium i Cyclamen purpurascens floreixen a l'estiu i tardor , 

Cyclamen persicum i Cyclamen coum floreixen al hivern i Cyclamen repandum 

floreix a la primavera . 

Cada flor es troba situada en una tija procedent d'un punt de creixement en el 

tubercle. En totes les espècies , la tija es doblega 150-180 ° a la punta , de 

manera que el nas de la flor està cara avall. Les flors tenen 5 pètals doblats cap 

a fora o cap amunt, de vegades retorçats i connectat a la base en una espècie 

de copa, i 5 sèpals darrere de la copa.  

La forma del pètal varia depenent de l'espècie, i de vegades dins de la mateixa 

espècie . Cyclamen repandum té els pètals molt més llargs que amples, 

Cyclamen coum té pètals curts, gairebé rodones i Cyclamen hederifolium 

generalment té pètals proporcionals en quant a llargada i amplada . 

El color dels pètals pot ser blanc, rosa o porpra, 

sovint amb el color més fosc al nas. Moltes 

espècies tenen una forma de color rosa i una forma 

blanca. Cyclamen balearicum, per exemple, la 

corol·la  pot ser de color blanc o rosada. 

El color fosc de la flor de la punta varia en forma: 

Cyclamen persicum té una banda llisa , Cyclamen 

hederifolium té un taca en forma de V i Cyclamen 

coum té una taca en forma de M amb dos "ulls " de 

color blanc o rosa a sota. 

 

En algunes espècies, com Cyclamen hederifolium, les vores del pètal de la 

punta es corben cap a l'exterior en aurícules. La majoria de les espècies , com 

   Cyclamen purpurascens 
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Cyclamen persicum, no tenen aurícules. Totes les flors de Ciclamen tenen 

peduncles. 

En la majoria de les espècies, l'estil sobresurt 1-3 mm fora de l’extrem de la flor, 

però els estams estan dins de la flor. En Cyclamen rohlfsianum, però, el con de 

les anteres sobresurt prominentment, al voltant de 2-3 mm més enllà de la vora 

de la corol·la, similars a estels fugaços. 

La tija de la flor s’enrotlla o es doblega quan es comença a formar el fruit. Les 

tiges de Cyclamen hederifolium i Cyclamen coum s’enrollen a partir del final, 

Cyclamen persicum s’arqueja cap avall però no s'enrosca, Cyclamen 

rohlfsianum s’enrotlla començant a prop del tubercle, i Cyclamen graecum ho fa 

en dues direccions, començant pel centre. 

El fruit és una càpsula rodona que s'obre per valves a la maduresa i conté 

nombroses llavors enganxoses, de color marró quan el fruit és madur. La 

dispersió natural de la llavor és degut a les formigues, que mengen de la 

coberta adhesiva i després rebutgen les llavors. 

4. TOXICITAT 

4.1. / 4.2. Principis actius tòxics i símptomes d’intoxicació 

El ciclamen és una planta verinosa per l’home: els tubercles contenen una 

substància tòxica (de major concentració a l’arrel), la ciclamina, que és una 

saponina glucosídica de molt elevat poder hemolític, vomitiu i purgant. Podria 

tenir algun poder antitumoral també. Pel contrari, és innòcua per a molts 

animals com el porc, el porc espí...però també és un violent purgant de gran 

toxicitat per els animals anomenats mascotes: els símptomes després de la 

ingestió de ciclamen són: trastorns gastrointestinals amb vòmits, fortes 

diarrees, malestar general i dolor abdominal, convulsions, insuficiència renal i 

paràlisi.  

4.3. Casos d’intoxicacions basats en bibliografia clínica 

Occupational respiratory allergy to cyclamen pollen: a case report. 

S’ha descrit un cas d’al·lèrgia al pol·len del ciclamen (Cyclamen persicum) en 

un conreador de flors. El diagnòstic es va avaluar mitjançant la prova de la pell, 

prova de metacolina, test de provocació nasal i RAST. El SDS-PAGE i la 

immunotransferència han mostrat una resposta intensa contra un component 

de 18 kDa i un altre més dèbil de 100 kDa. Una inhibició RAST contra 

Cupressus sempervirens i Acàcia floribundia no va mostrar cap identitat amb 

ciclamen. Aquest cas confirma l’al·lergenicitat de ciclamen a l'exposició 

professional. La provocació nasal ha resultat ser molt útil per confirmar 

sensibilitzacions al·lèrgiques i s’emfatitza en la necessitat de mesures 

preventives de protecció dels floristes que conreen plantes de ciclamen. 
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NERIUM OLEANDER L. (BALADRE) 

XÈNIA CRUZ CAMPS 

 

1. NOMENCLATURA 

 

N. oleander, és la única espècie que pertany al gènere Nerium inclòs a la família 

Apocynaceae. 

La paraula llatina Nerium deriva del vocable grec 

Neros, al·ludint a les seves ganes per estar en 

llocs on abunda l’aigua.  Tot i que primer el van 

anomenar nerion, segles més tard, a mitjans del 

segle XVIII, el suec Carl von Linné, va usar el llatí 

Nerium per classificar el gènere del baladre. Més 

tard, el mateix autor, ho va completar amb el nom 

de l’espècie, oleander, que sembla ser la 

contracció llatina de “olea”, olivera i “dedron”, 

arbre. 

 

Noms populars 

 Català: Oleandre, Llorer rosa, Baladre, Viva o Diva. 

 Castellà: Adelfa, Laurel rosa, Baladre o Trinitaria 

2. ORIGEN, DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA I HÀBITAT 

El Baladre és un arbust o arbre petit, originari d’Orient Pròxim (Sud-est asiàtic, Nord 

africà i regió oriental de la conca del Mediterrani).  

És una espècie de la nostra flora, tan antiga a la Mediterrània que ja apareixia en 

pintures murals de Creta mil cinc-cents anys abans de crist. 

Antigament es feia servir, al ser una planta tòxica, per cometre crims sobretot entre 

familiars o coneguts. 

És una planta que s’adapta molt bé a la falta d’aigua, és per això que actualment es 

troba a moltes regions amb clima mediterrani, clima subtropical (Califòrnia, Australia) i 

Argentina. Per aquest motiu  trobarem el Baladre cultivat com ornamental a molts jardins 

o en infraestructures com rambles o autopistes.  

Aquest arbust ha triomfat gràcies al seu brancatge lax i flexible, que li permet sobreviure 

a zones barrancoses, torrents o a la vora dels rius. 

 Es pot trobar de 0 a 500 metres d’altitud en llocs solejats.  
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3. DESCRIPCIÓ BOTÀNICA 

Arbust  tòxic de fulla perenne que creix fins a 6 metres (3 o 4 metres normalment). Si es 

fa una incisió a la tija es pot observar un exsudat de làtex. 

Tronc erecte, gris, amb branques ascendents i sovint divergents. Aquestes branques 

amaguen una curiositat geomètrica, i és que la medul·la de la base és triangular però 

una transformació fa que aquesta forma sigui més a munt un hexàgon. 

Les fulles (8-14 x 1,5-2,5 cm) són molt similars a les 

de la olivera (Olea europaea) i a les dels llorer 

(Laurus nobilis), cosa que pot comportar a possibles 

intoxicacions per confusió, tot i que el gust amarg 

d’aquesta fulla fa que siguin menors. Són lanceolades 

amb vores senceres i llises, verdes-lluents pel dret, 

amb una innervació central  blanquinosa, molt 

marcada a l’anvers. Les fulles del baladre neixen de 

tres en tres a cada nus, però les insercions foliars 

estan girades respecte a les dels nusos continguts, 

quedant fulles oposades amb pecíols curts.  

Flors molt lluminoses, de 4-6 cm de diàmetre, de color 

blanc o rosat. En corimbes terminals, tenen corol·la 

infundibuliforme. Calze de tres sèpals glandulosos que 

acull cinc pètals soldats en la meitat inferior, on formen 

una mena de tub sobre el qual s’adhereixen en cinc 

estams. Normalment floreixen a la primavera i 

continua fins la tardor.  

El fruit consisteix en dos fol·licles allargats (8-15 x 1-2 

cm), soldats i dehiscents on estan dipositades les 

llavors. Les llavors es dispersen pel vent (fenomen 

conegut com anemocòria) gràcies al plomall de què 

estan dotades a la punta. 

4. TOXICITAT 

4.1. Principis actius tòxics 

Un tret destacable del baladre és la toxicitat, de fet gran part de la planta (escorça, fulles, 

flors i llavors) pot ser mortal per els mamífers. És una planta molt verinosa i totalment 

desaconsellada per a l’ús particular ja que presenta accions molt fortes sobre el cor en 

dosis petites, per aquesta raó el seu ús ha d'estar subjecte a control mèdic. Donada la 

seva toxicitat, a Espanya està prohibida la venda d'aquesta planta amb finalitats 

farmacològiques. 
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Moltes circumstàncies com el consum d’aigua estancada 

contaminada per fulles o flors, consum de carns enfilades 

amb branques o inhalació de fums de fustes y fulles 

cremades, podrien produir la intoxicació. 

Nerium oleander, conté glucòsids amb una típica acció 

sobre el cor. Aquests representen un 1,5% del pes de les 

fulles, de fet les fulles i branques són les parts més 

tòxiques. La oleandrina, la més abundant, és un heteròsid 

de la oleandrosa  i de la oleandrigenina. Es nota també la 

presència de digitoxigeninan. Entre altres heteròsids 

minoritaris poc actius hi ha la genina epoxidasa 

(adinerigenina) o la isomerizada (uzarigenina).  

La semblança d’aquests principis actius amb la digoxina 

(fàrmac cardiotònic), fa que els radioinmunoanàlisis per la 

detecció de la digoxina permeti detectar la oleandrina, cosa que facilita el diagnòstic de 

la intoxicació per baladre. 

Per tant, les principals propietats són com a cardiotònic, diürètic, vermífug, purgant, 

vomitiu y esternutatòries.   

 

4.2. Símptomes d’intoxicació, diagnosis, i tractament 

Els primers símptomes de la intoxicació són digestius com les nàusees y vòmits. Els 

signes neurològics consisteixen habitualment en sensació de malestar, debilitat i, sovint, 

de confusió mental; es noten també trastorns de la visió.  

Poc després apareixen signes cardíacs: bradicàrdia a 20 o 40 pulsacions/minut, pols 

dèbil i irregular. 

L’electrocardiograma mostra profundes alteracions i l’examen biològic subratlla la casi 

constància d’una hipercalièmia de 6,1-8,6 mmol/L. 

Certs casos provoquen una mort ràpida per fibril·lació ventricular, asístole.  

 

La fulla sencera és molt fàcil d’identificar per els seus caràcters morfològics. Per la 

identificació de fragments s’ha de fer un examen microscòpic: mostra epidermis cobertes 

per una cutícula gruixuda i, a la epidermis inferior, pèls tectors unicel·lulars agrupades en 

criptes estomàtiques. El parènquima presenta cristalls d’oxalat càlcic.    

 

Tractament 

1. Buidat gàstric seguit de l’administració de catàrtics i carbó actiu.  

2. Tractament simptomàtic i de suport. Control de la pressió arterial, 

electrocardiograma i pols. 
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3. Tractament de la hiperpotasèmia. Administrar 25 mg de glucosa i 10 UI 

d’insulina. 

4. Tractament de les arítmies. Es pot utilitzar atropina, fenitoina, lidocaïna o 

propanolol. 

5. Antídot. Pot ser útil l’administració de fragments Fab purificats de anticossos 

antidigoxina. 

 
4.3. Casos d’intoxicacions  
 
“Intoxication volontaire au laurier rose ; cas clinique et revue de la littérature”-2011 

Nerium oleander és potencialment letal després de la ingestió. Es presenta un pacient, 

de 41 anys, deprimit i suïcida que ha ingerit un te de fulles de baladre. El pacient es va 

queixar de nàusees,vòmits, i diarrea. Tenia bradicàrdia durant les primers dotze hores. 

És un quadre amb clínica molt semblant a la intoxicació amb digoxina Va ser donat d’alta 

després de 3 dies. Totes les parts d'aquestes plantes són tòxiques i contenen una 

varietat de glúcids. En la majoria dels casos, el tractament clínic de la intoxicació per N. 

oleander implica l'administració de carbó activat i suport terapèutic. Digoxina fragments 

Fab específics són un tractament efectiu. 

 

“Electrocardiographic changes during inhalational oleander toxicity”-2010 

Cas en el qual quatre membres d’una mateixa família van ser intoxicats per la inhalació 

d’oleander. La causa va ser per l’exposició al fum de la crema de branques de baladre. 

L’ectrocardiograma va revelar primer i segon grau de bloqueig auriculoventricular. 

Quatre dies més tard ja estava tot normalitzat. 

 

“A fatal case of oleandrin poisoning”-2008 

L'estudi presenta un cas d'intoxicació mortal amb fulles de baladre en un home diabètic 

de 49 anys. Després de vòmits repetits i malestar gastrointestinal el pacient va ser 

ingressat a l'hospital amb símptomes cardíacs 1 h després de la ingestió. Les mostres 

d'orina es van analitzar inmunoquımicamente per descartar drogues d’abús. Sang i fulles 

de baladre es van analitzar per LC-MS/MS per oleandrina i compostos relacionats, els 

principals glucòsids cardíacs de Nerium oleander, la oleandrina va ser detectada. Al cap 

d’unes hores els símptomes es van complicar produint parada cardíaca, fibril·lació 

ventricular i fallida multiorgànica. El pacient es va connectar a un ventilador mecànic, 

però va morir al cap d’unes hores. 

La difunta esposa va admetre que van fer una infusió de fulles i la va deixar a la nevera 

tota la nit. Al matí es va beure una mica d’infusió com a tractament per la diabetis. Uns 

minuts més tard estava amb dolor abdominal amb rampes i vòmits i pols irregular. 

 

 



_______________________________________________Toxicitat de plantes ornamentals___ 

61 
 

5. BIBLIOGRAFIA 

  Bruneton, Jean. Plantas tòxicas, vegetales peligrosos para el hombre y los animales.        

Zaragoza: de la edición española Editorial Acrib, 2001. 527 p. ISNB 84-200-0935-0 

  Chessi, Edmund. El mundo de las plantas peligrosas. Barcelona: Ultramar editores 

(1998). ISNB 84-7386-920-6 

 

  Climent, D. i Zurriaga, F. (2012). Herbari, viure amb les plantes. València: Edicions 

Mètode. 275 p. ISNB 978-84-370-9041-2 

 

  Hugues T.; Arnoult M.;  Beaub N.; Yaici K.; Mélandri P.; Saoudi N. i Gibelin P. 

Intoxication volontaire au laurier rose ; cas clinique et revue de la littérature [en línea]. 25 

jul. 2011.  El Sevier Masson. [consulta: 17 d’octubre de 2013]. Disponible en web: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003392811001132 

 

  Ibrahim A. Wasfi, Omar Zorob, Nawal A. Al katheeri, Anwar M. Al Awadhi. A fatal case 

of oleandrin poisoning. [en línea]. 7 jul. 2008.  El Sevier Masson. [consulta: 17 d’octubre 

de 2013]. Disponible en web: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18602779 

 

  Izco, J.; Barreno E.; Costa M.; Devesa J. A.; Fernández F.; Gallardo T.; Llimona X.; 

Prada C.; Talavera S. I Valdés B. (2004). Botánica. 2ª edició. Madrid: McGraw-Hill -  

Interamericana de españa, S.A.U. ISNB 84-486-0609-4 

 

  Llistosella, J. i Sànchez-Cuxart, A. (2003). L’herbari: arbres, arbusts i lianes. Barcelona: 

edicions de la universitat de Barcelona. ISNB 84-8338-422-1 

  Piqueras, J. (1996). Intoxicaciones por plantas y hongos. Barcelona: Editorial Masson 

S.A. ISNB 84-458-0416-2 

 

  Senthilkumaran S.; Meenakshisundaram R.; Andrew D. and 

Thirumalaikolundusubramanian P. Electrocardiographic changes during inhalational 

oleander toxicity littérature [en línea]. 21 oct. 2010.  El Sevier Masson. [consulta: 17 

d’octubre de 2013]. Disponible en web: 

http://europepmc.org/abstract/MED/21397908/reload=0;jsessionid=K37Pvh6t7wowGesd

2rjj.42 

 

     Shannon D. Langford, Paul J. Boor. Oleander toxicity: an examination of human and 

animal toxic. . [en línea]. Desembre de 1995.  El Sevier Masson. [consulta: 17 d’octubre 

de 2013]. Disponible en web:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8619248 

 

 

 

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003392811001132
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18602779
http://europepmc.org/abstract/MED/21397908/reload=0;jsessionid=K37Pvh6t7wowGesd2rjj.42
http://europepmc.org/abstract/MED/21397908/reload=0;jsessionid=K37Pvh6t7wowGesd2rjj.42
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8619248


_______________________________________________Toxicitat de plantes ornamentals___ 

62 
 

DATURA ARBOREA L. (TROMPETES) 

MARINA CAPDEVILA GALVE 

 

1. NOMENCLATURA1 

Nom científic: Datura arborea L.  

Inicialment es va incloure dins el gènere 

Datura L, descrit per Linnaeus, però els 

taxònoms solen reunir totes les datures 

arborees en un gènere apart, Brugmansia. 

Aquestes es diferencien en les flors 

pèndules, la condició de planta arbustiva o 

arbòria petita i els fruits no armats i 

indehiscents (explicats a continuació en 

l’apartat 4: Descripció botànica). En canvi, el 

gènere Datura consta de plantes herbàcies o 

subarbustives, amb flors blanques o de color 

violeta, erectes i fruits armats. 

Així doncs, el seu sinònim és Brugmansia 

arborea (L.) Lagerht. 

 

Noms comuns:  

“Trompetes del Perú”: per la forma de la seva flor i el seu lloc d’origen. 

“Trompeta de ángel” i “floripondio”: s’associen amb la bellesa de les seves flors 

pèndules. 

“Borrachero”: relacionat amb els usos de la planta que, en general, s’associen 

al seu alt contingut en alcaloides i, en particular, d’escopolamina. 

“Cacao sabanero”: per els seus fruits semblants als del cacau i perquè es 

desenvolupa generalment en ambients com en els costats de camins, 

canyades i prats. 

 

2. ORIGEN, DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA I HÀBITAT 

  

El gènere Datura comprén unes 10 espècies de les zones tropicals i càlides del 

món. El seu origen és a Amèrica del Sud, però es cultiva a la resta del món. 

Prefereix la semi-ombra i s’ha d’evitar el ple sol. Creix bé en climes càlids ja 

que és sensible al fred i tolera la sequera.  

 

 

                                                           
1
 Álvarez Mejía, Luis Miguel. Borrachero, cacao sabanero o floripondio (Brugmansia spp.) un 

grupo de plantas por redescubrir en la biodiversidad latinoamericana. [en línia]. 
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3. DESCRIPCIÓ BOTÀNICA2 

 Arbust de 2 a 3 m d’altura, 

bastant ramificat, de fusta 

blanca. 

 Fulles: alternes, enteres, 

normalment oval-lanceolades de 

4 a 20 cm d’ample i de 10 a 30 

de llarg, amb un aroma 

característic i generalment amb 

el marge cobert de petits pèls. 

 Flors: en general presenten 

forma de trompeta, pentàmeres, 

amb calze tubular (de color verd), la corol·la blanca amb lòbuls que 

presenten prolongacions de fins a 5 cm. Poden arribar a fer 20 cm. 

 Fruit: ovalat de color verd, en càpsula bicarpel·lar, amb calze persistent i 

llavors de color negre, embeinades en un mesocarpi fibrós del mateix 

color. 

 

4. TOXICITAT 

Datura arborea pertany a la família Solanaceae i al gènere Datura. Antigament 

les datures eren plantes medicinals i sagrades amb propietats al·lucinògenes 

que permetien, entre altres, sortir de la realitat. Totes les parts de la planta són 

tòxiques però majoritàriament s’utilitzaven les llavors, degut a què es troben en 

gran quantitat i al seu fàcil accés. 3 

En el nostre cas, dels fruits de Datura arborea s’extreu una droga (coneguda 

com burundanga en alguns països sud-americans) mitjançant la qual 

s’aconsegueix eliminar la voluntat de les persones, que per aquest motiu poden 

ser víctimes d’actes delictius sense ser capaces de fer res per evitar-ho.4  

4.1. Principis actius tòxics 

 

Bàsicament escopolamina: alcaloide quaternari 

hidrosoluble de ràpida absorció, que actua com 

antagonista competitiu de l’acetilcolina en els 

receptors muscarinics (sobretot de tipus M1).  

La seva utilització indueix la dilatació de les 

pupil·les, la contracció dels vasos sanguinis, la 

                                                           
2
 Álvarez Mejía, Luis Miguel. Borrachero, cacao sabanero o floripondio (Brugmansia spp.) un 

grupo de plantas por redescubrir en la biodiversidad latinoamericana. [en línia]. 
3
 Bruneton, Jean. Plantas tóxicas, vegetales peligrosos para el hombre y los animales.  

4
 Izco, Jesús; Barreno E., et al. Botánica. 2a edició. 
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reducció de les secrecions salivals i estomacals i altres fenòmens deguts a la 

inhibició del sistema parasimàtic. 

També conté, però en menor proporció: hisociamina, atropina i altres 

alcaloides. 

Una ingesta de 0.3 g de planta es considera tòxica. Normalment, quan 

s’administra de forma voluntària es consumeix les fulles, flors i llavors seques 

en forma de te o fumades. 

 

4.2. Símptomes d’intoxicació i tractament 

Tal com ens indica Piqueras Carrasco a Intoxicaciones por plantas y hongos, 

poden presentar-se de forma inconstant nàusees i vòmits, però 

fonamentalment destaca el síndrome atropínic: visió borrosa, sequedat de 

boca, set intensa, rubefacció cutània, hipertèrmia, taquicàrdia i intensa i 

característica midriasi. Les pupil·les es dilaten àmpliament i quasi no s’observa 

l’iris. 

En les formes greus, es típic el quadre degut a l’acció de les toxines en el 

sistema nerviós central, que consisteix en al·lucinacions, desorientació, agitació 

psicomotriu, excessos de furor i en ocasions convulsions. A vegades arriba al 

coma sense passar per aquests símptomes. Es de destacar que totes aquelles 

manifestacions, tant centrals com perifèriques, responen espectacularment a 

l’administració de fisostigmina. 

 

Tractament 

Es buida l’estomac mitjançant l’inducció del vòmit amb xarop d’ipeca o amb un 

rentat gàstric. A continuació s’administra catàrtics salins i carbó activat, junt 

amb el tractament de suport de fisostigmina. 

La fisostigmina és un antídot específic dels alcaloides tropànics i basa el seu 

efecte amb la capacitat del bloqueig de l’enzim acetilcolinesterasa. Ha 

d’utilitzar-se en les formes més greus, amb presencia de coma, agressivitat o 

convulsions, i també en els casos en que els símptomes indiquin una 

atropinització perillosa: taquicàrdia sinusal o supraventricular i hipertensió 

arterial. S’administra sempre lentament, ja que per si mateixa pot produir 

convulsions o alteracions cardiocirculatòries. Les dosis utilitzades són: 

 Per un adult: de 1 a 2 mg IV lentament (entre 2 i 5 minuts) 

 Per un nen: de 0,2 a 0,5 mg IV lentament (en 5 minuts) 

El resultat és excel·lent i ràpid, fins a tal punt que l’administració d’aquest 

fàrmac permet un ràpid diagnòstic en el cas de coma, en el que es sospiti 

d’intoxicació per plantes o per qualsevol altre agent anticolinèrgic. En ocasions 

l’administració de fisostigmina s’haurà de repetir als 30 minuts o 1 hora de 

persistir alguns símptomes neurològics. No s’ha de basar mai en la midriasis 

per mantenir el tractament, ja que correria el risc de sobredosi, que podria 
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produir una crisi colinèrgica amb llagrimeig, rinorrea, miosis, congestió 

conjuntival, bradicàrdia i hipotensió. 

Existeixen altres blocadors de l’acetilcolinesterasa, com la neostigmina, la 

piridostigmina i l’edrofoni, però no són útils en aquestes intoxicacions perquè no 

travessen la barrera hematoencefàlica, de manera que només contraresten els 

símptomes vegetatius o perifèrics de la intoxicació. A Espanya no està 

comercialitzada, però la podem trobar en serveis de farmàcia hospitalària com 

a fórmula magistral en ampolles de 1 mg.  

 

4.3. Casos d’intoxicacions 

Self- amputation of penis and tongue after use of Angel’s Trumpet 5 

Un jove de 19 anys d’edat i sexe masculí, sense trastorns mentals previs va 

arribar a l’Hospital Universitari Psiquiàtric de Martin Luther, ja que dos dies 

abans de l’ingrés a la clínica psiquiàtrica, havia pres una tassa de te amb dues 

flors de trompeta d’àngel. Poc després de consumir el te va estar amb la seva 

mare i àvia durant dos hores i elles no van reconèixer cap activitat fora de 

l’habitual. Després d’aquest temps, el jove va anar a dormir ja que es sentia 

cansat. Dues hores més tard va entrar al lavabo, i 20 minuts després en va 

sortir ple de sang. S’havia amputat el seu membre d’arrel i una part de la 

llengua amb unes tisores de podar. Immediatament després dels fets, el noi 

estava molt ansiós, però al mateix temps va intentar calmar la seva mare i àvia 

dient: “no us preocupeu, no us preocupeu, tot anirà bé”. Va ser traslladat 

immediatament a l’Hospital de Cirurgia de la Universitat, per intentar dur a 

terme una reimplantació de les dues parts amputades.  

Aproximadament 24 hores després de l’auto amputació, el jove va ser examinat 

per un psiquiatra. El pacient va informar una amnèsia completa des de que va 

anar al llit fins que es va despertar de l’operació quirúrgica.  

A causa de l’amnèsia és impossible  diagnosticar un deliri o una psicosi aguda 

causada per la intoxicació, es pot suposar que una condició psicòtica aguda va 

ser, probablement el motiu.  

 

Unilateral mydriasis due to Angel’s Trumpet.6 

Una nena de 11 anys d’edat, va ser portada a la sala d’urgències a causa de 

molèsties i dificultat en la visió d’aprop de l’ull esquerre, acompanyades de 

midriasi unilateral (pupil·la d’aproximadement 8 mm, que no responia al reflex 

pupil·lar a la llum ni al reflex d’acomodació). El reflex pupil·lar a la llum, les 

cambres anteriors, el fons d’ull i els moviments extraoculars de l’ull dret estaven 

intactes. La història revela que ella havia estat jugant al jardí i només havia 

tocat “una bonica flor similar a una trompeta”. El tractament va ser simptomàtic i 

                                                           
5
 Marneros, Andreas; Gutmann, Philipp; Uhlmann, Frank. Self-ampution of penis and tongue 

after use of Angel’s Trumpet. [en línia] 
6
 Andreola, Barbara; Piovan, Anna, et al.Unilateral mydriasis due to Angel’s Trumpet. [en línia]. 
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de suport, i l’anisocòria es va resoldre 48 hores després de l’exposició. Les 

investigacions químiques van mostrar grans quantitats d’alcaloides tropans 

parasimpaticolítics.  

Conclusions: l’exposició tòpica simple de les flors de trompeta d’àngel, sense 

instil·lació de saba de la planta a l’ull, pot produir midriasi unilateral 

autolimitada.  

Los robos con “burundanga” se extienden por Alicante7 

L’últim cas ha tingut lloc recentment a Rojales i la víctima era una jove de 
nacionalitat equatoriana de 35 anys.  

Segons la denuncia presentada per la jove davant la Guardia Civil, fa uns dies 
quan anava caminant amb els seus fills de 13 anys i de 9 mesos per un dels 
carrers principals de Rojales, va ser abordada per dos dones d’origen sud-
americà que li van preguntar on estava ubicada la Casa de la Vila. Quan ella 
els hi va comunicar que no sabia on era la direcció li van apropar a la cara, de 
forma insistent, un petit paper amb un text escrit a mà a la vegada que la 
seguien. A uns 100 metres del primer contacte, la víctima es va començar a 
marejar, les cames li pesaven i a la vegada, les dos dones li preguntaven d’on 
era, si estava casada i quants fills tenia. 

A continuació la víctima va anar fins a un locutori de telefonia proper al lloc dels 
fets i propietat d’un conegut per demanar-li 300 euros, al mateix temps el seu 
fill gran va ser retingut per les dos dones.  

La jove assaltada relata que en aquells moments “estava fora de control i el cap 
em donava voltes, no se com els hi vaig donar 300 euros, des d’aquell moment 
ja no recordo res”. El que va passar a continuació ho ha anat recordant amb el 
pas dels dies amb l’ajuda del seu fill de 13 anys. 

Els fets van continuar, quant junt als seus fills i les dues dones, la jove 
equatorina es va desplaçar fins a casa seva on els hi va entregar joies per un 
valor aproximat de 1.700 euros. La víctima assegura que tot el que elles 
demanaven, ella els hi donava. 

A dia d’avui la jove explica que va tardar uns quants dies en recuperar el seu 
estat normal i que en aquests moments es troba amb tractament mèdic. 
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HEDERA HELIX L. (HEURA) 

CRISTINA FORÉS GUITART 

 

1. NOMENCLATURA 

L'heura (“hiedra común” en castellà), és una planta enfiladissa de la família de 

les araliàcies que pot arribar a viure fins a 500 anys. El seu nom científic 

complet és Hedera helix L., del llatí haerere que significa adossat.  

 

2.  ORIGEN, DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA I HÀBITAT 

 

Creix en llocs d'ambient humit i és 

originària d'Europa. Pel que fa a la 

seva distribució geogràfica, està 

àmpliament distribuïda en regions 

temperades. Es pot trobar a diferents 

territoris: nord d'Àfrica (Algèria, Líbia, 

Marroc i Tunísia), illes del continent 

Africà (Açores, illes Madeira i 

Canàries), zona temperada d'Àsia 

(Xipre, Israel, Síria, Turquia, zona del 

Caucas, etc.), nord d'Europa 

(Dinamarca, Noruega, Suècia, Regne 

Unit i Irlanda), Europa central (Àustria, 

Alemanya, Hongria, Polònia, etc.), est 

d'Europa (Lituània, Ucraïna, etc.), sud-

est d'Europa (Albània, Bulgària, Grècia, 

Itàlia, etc.) i sud-oest d'Europa (França, 

Portugal i Espanya). Altres indrets on està extensament cultivada i naturalitzada 

són Austràlia, Nova Zelanda, Estats Units (inclòs Hawaii) i Canadà.  

 

En els Països Catalans es troba en el Principat de Catalunya, concretament a 

les valls dels Pirineus (de la Vall d'Aran, de la Baixa Ribagorça i de la Noguera 

al Rosselló i a l'Empordà), força comú al territori olositànic i al catalanídic (del 

Gironès als Ports de Beseit), també força comú al territori auso-segàrric 

(d'Osona a la Segarra) i poc comú de 0-1600m. En el País Valencià es troba 

dels Ports de Morella a les muntanyes de Migjorn (fins a l'Alacantès), és poc 

comú de 0-1700 m. Finalment a les Illes Balears es troba a Mallorca, és poc 

comú a Menorca i Eivissa, i és poc rar de 0-1300 m. 
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En quant al seu hàbitat, l'heura cobreix el sòl dels boscos ombrívols i s'enfila 

per les roques i pels troncs en llocs no exposats a la insolació directa. De la 

plana mediterrània a l'estatge montà; manca a les contrades molt àrides. 

 

3. DESCRIPCIÓ BOTÀNICA 

 

És una planta enfiladissa de la família de les araliàcies que pot arribar a viure 

fins a 500 anys. Té rels adventícies mitjançant les quals s'adhereix a la 

superfície per a enfilar-se i suportar el pes de la planta. És perenne i faneròfit, 

té branques estèrils i reproductives. Les branques estèrils són rectes o 

serpentejants; d'escassa a densament piloses; de color verd terrós o rogenc i a 

vegades presenten rizomes. 

Les fulles són alternes, coriàcies i brillants. Concretament, les fulles de les 

branques estèrils tenen de 3 a 5 lòbuls; estan separades per entrenusos; el 

limbe és de color verd intens o obscur, amb nervis verds o blancs, lleugerament 

prominents, i peciolades. Per altra banda, les fulles de les branques fèrtils són 

enteres, el·líptiques o ovades, a vegades lanceolades; estan separades per 

entrenusos; el limbe és de color verd obscur, amb nervis verdosos, poc 

prominents i peciolades. 

Fulles de brots estèrils (esquerra) i de borts fèrtils (dreta) 

       
Inflroescències(umbel·les)                                                    Fruits (baies)                        
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L'escorça exsuda una resina gomosa. Les flors estan organitzades en grups de 

12 a 20 i es troben disposades en umbel·les. Els pètals són deltoides, d'un verd 

groguenc. Els sèpals triangulars, castanys. Els estams amb filaments d'un groc 

verdós. 

Els fruits són baies, petits, carnosos, negres o verd fosc. 

 

4. TOXICITAT 

 

4.1.  Principis actius tòxics 

 

Tota la planta, sobretot les baies, són tòxiques, degut a l'heurina. Un altre 

principi actiu tòxic es el falcarinol, que es troba en el fullatge de l'heura. 

 

4.2.. Símptomes d’intoxicació 

 

L'heurina pot provocar vòmits, dolors còlics, trastorns nerviosos i resultar 

abortiva. La ingestió de dos o tres fruits produeix símptomes d'intoxicació en 

nens (nàusees, vòmits, excitació); 5-12 fruits poden arribar causar la mort per 

col·lapse respiratori. L'heurina, a més a més, té una capacitat hemolítica (per 

via injectable), pot provocar cefalees i nerviosisme. Es recomana, utilitzar 

aquesta espècie per via extrínseca únicament, encara que les seves fulles 

seques són menys tòxiques. 

 

El falcarinol és capaç d'induir una reacció al·lèrgica (dermatitis de contacte) en 

algunes persones.   

 

En quant a la toxicitat en animals, aquesta és molt infreqüent i es produeix com 

a conseqüència d'altes ingestes de fulles i fruits. Les manifestacions són: marxa 

atàxica, mugit de dolor i excitació de l'animal; la recuperació és de 2 o 3 dies. 

 

4.3. Casos d’intoxicacions basats en bibliografia clínica recent 

 

Hi ha informes sobre la dermatitis per contacte de l'heura, les quals han 

aparegut regularment des de 1899 . El més recent és de l'octubre del 2003.  

Aquest article, explica que el contacte amb l'heura comuna o falcarinol pot 

provocar una sensibilització i una reacció d'hipersensibilitat retardada. Presenta 

el cas d'un jardiner amb història clínica adequada i prova de pegat positiva. El 

mecanisme patogènic que té lloc és una reacció de tipus IV després d'una 

exposició de sensibilització. Així doncs, els jardiners amb exposició freqüent a 

l'heura comú i, per tant, un alt risc de sensibilització han d'usar roba de 

protecció adequada. 



_______________________________________________Toxicitat de plantes ornamentals___ 

71 
 

En un altre article del juny del 1994, es presenta un cas de dermatitis de 

contacte al·lèrgica a l'heura comuna, en que la pacient és una dona jardinera 

de 16 anys que va desenvolupar una dermatitis severa amb butllofes a les 

mans, els avantbraços i la cara després d'estar freqüentment en contacte amb 

Hedera helix.  
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HYDRANGEA L. (HORTÈNSIA) 

BEGOÑA BOSCH CANALS 

 

1. NOMENCLATURA 

Nom científic: Hydrangea L. 

aquest gènere consta d’unes 80 espècies de les quals les més populars són: 

 Hydrangea macrophylla 

 Hydrangea arborescens (americana o salvatge) 

 Hydrangea quercifolia (oak-leaved) 

 Hydrangea paniculata 

 

Noms populars en català i castellà 

En castellà i català: Hidrangea, granja, hortense. 

En català: Hortènsia. 

En castellà: Hortensia. 

 

Segons Linné Hydrangea prové de la paraula grega hydr. que es refereix a 

aigua i angeion que vol dir recipient, degut a la forma del fruit.  

El nom comú Hortènsia és gràcies a la dama francesa del segle XVIII Hortense 

Lepante. 

  

2.  ORIGEN, DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA I HÀBITAT 

 

Fonamentalment es troben a l’hemisferi Nord del planeta. Principalment al Sud i 

a l’Est Asiàtic, en països com Xina, Himàlaia, Japó, Corea i Indonèsia. Una 

espècie fòssil prové d’Alaska (Hydrangea alaskana ). Altres provenen de l’Est 

de Nord Amèrica, de Xile i de l’Est d’Argentina. 
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Es tracta d’una planta que requereix un sòl fresc, molt humit i ric en matèria 

orgànica. A més, creix millor en una naturalesa àcida, amb un pH òptim de 5, 

variant el seu color segons aquest paràmetre. 

Les hortènsies son plantes de semi-ombra, és a dir, requereixen ombra durant 

l’estiu perquè el sol és molt fort en aquesta temporada i les crema. En canvi, la 

resta de l’any pot rebre llum solar com a llum ambiental.  

És una planta que resisteix molt bé les baixes temperatures i té la necessitat de 

passar fred a l’hivern. Tot i així, en gelades inferior a -3º les hortènsies es gelen 

i resisteixen si es poden bé, però s’inhibeix la floració al següent estiu. En 

casos extrems, la temperatura mínima de creixement de les hortènsies és -

18ºC.  

3. DESCRIPCIÓ BOTÀNICA  

Depèn de l’espècie és un arbre o un arbust, Per exemple, Hydrangea 

macrophylla és un arbust caducifoli d’1-2 metres d’alçada. 

 

Les fulles són oposades, simples, senceres, grans i ovalades. Tenen un 

contorn normalment dentat, acabant en punta i són caduques. Aquestes són de 

color verd fosc per la part superior i grisoses en la part inferior. 

 

Imatge 1: fulles i inflorescència de Hydrangea macrophylla. 

 

Fórmula floral hermafrodita:  *K4 C4 A8 G(2) 

Fórmula floral neutres:  *K(3-5) A8-10 G(2-5) 

(K= calze, C=corol·la, A=androceu, G=Gineceu) 

Les espècies d’Hydrangea tenen 2 tipus de flors característiques que 

s’anomenen les hermafrodites i les neutres. Les primeres són de simetria radial 

amb o sense pètals que poden presentar diferents colors (blanc, rosa o verdós) 



_______________________________________________Toxicitat de plantes ornamentals___ 

74 
 

i es troben més a l’exterior. Els pètals tenen 8 estams, tan llargs com els pètals, 

marronosos en 2 o més carpels i ovaris inferiors, ja sigui total o parcialment. 

L’ovari té nombrosos primordis seminals i 2-4(5) estils lliures o més o menys 

soldats. A més, produeixen nombroses llavors encapsulades i cilíndriques. En 

canvi, les neutres són més internes i tenen un calze turbinat, de simetria radial 

o una mica bilateral, amb 3-5 llargs sèpals blancs, rosats, blavosos o verdosos 

generalment soldats. A diferència de les anteriors, aquestes no tenen pètals 

amb pistils avortats. L’androceu l’integren de 8-10 estams estèrils on les 

anteres produeixen pòl·lens tricolpats o tricolporats. El gineceu és ínfer o 

semiínfer amb 2-5 carpels soldats. 

 

Imatge 2: s’observa la simetria de les flors d’Hydrangea. 

 

Les flors apareixen sobre tiges llargues d’uns 20 cm, formant inflorescències 

complicades i globuloses en forma de corimbes terminals. Aquestes són molt 

ramoses, esfèriques, amb pedicels amb pèls glandulífers i presenten moltes 

flors. 

 

Imatge 3: inflorescència en forma de corimbes terminals. 

El color de les flors el dóna unes fulles modificades o bràctees. Es dóna una 

variació de color durant el seu desenvolupament, comencen verdes i terminen 

rosàcies o blavenques més endavant i marronoses al dessecar-se. A més el 

color varia segons l’acidesa del sòl, donant lloc a una varietat de colors. 
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La floració, que es composa de petites flors agrupades, comença a la 

primavera i termina a la tardor. 

 

Imatge 4: varietat de colors de les inflorescències en un jardí. 

 

El fruit és una càpsula amb dehiscència septicida o loculicida, turbinat o 

subglobulòs. Aquesta part no és utilitzada com element decoratiu. No es coneix 

el fruit de l’espècie Hydrangea macrophylla en les plantes naturalitzades a la 

Península Ibèrica. 

Aquesta família és molt important econòmicament gràcies a les decoracions 

que es fan amb les flors i diferents colors que en poden tenir. 

 

Imatges 6 i 7: hortènsies amb usos decoratius 

 

4. TOXICITAT 

4.1. Principis actius tòxics 
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Les hortènsies són unes plantes moderadament tòxiques si es mengen 

senceres ja que contenen glucòsids cianogènics, anomenat hidrangina, i 

saponines en les fulles joves. Encara que aquestes substàncies siguin tòxiques 

i puguin arribar a causar la mort, Hydrangea paniculata fumada s’ha utilitzat en 

casos puntuals de forma fumada com a estupefaent. 

S’han extret altres substàncies bioactives com els hidramacròsids però encara 

no han trobat que causi cap significat toxicològic. 

Altre constituent que hi ha és l’hidrangenol isocumarina que es troba des de un 

0,04% en les fulles fins un 0,1% en les flors, encara que no tots els cultius el 

presenten. 

També hi són presents alcaloides, oxalats, toxalbúmina, terpens i terpenoides 

amb interès toxicològic ja que ha donat casos d’intoxicació en animals. 

 

4.2. Símptomes d’intoxicació 

És un gènere que pràcticament no presenta problemes d’intoxicació i la 

descripció clínica es basa principalment en la naturalesa de la toxina. Tot i així, 

en casos de elevada ingesta poden donar problemes gastrointestinals com 

diarrees sagnants i molt líquides, còlics, dolors abdominals i inflamació de la 

mucosa de l’estómac i intestí. Aquests símptomes no solen durar més de 24 

hores. A més, un augment en la sudoració és un símptoma inicial típic. També 

s’han descrit casos amb símptomes relacionats com mareig, nàusees, vòmits i 

efectes purgatius.  

Les hidrangines s’han d’hidrolitzar al tracte gastrointestinal perquè l’ió cianida 

s’alliberi, és per això que la intoxicació apareix hores després de la ingesta de 

la planta.  

Encara que les fulles joves són cianogèniques, els símptomes clínics no són 

causats per cianosis. 

A més a més, encara que només és en casos molt específics, pot donar una 

dermatitis de contacte al·lèrgica en persones que estan molt en contacte amb 

les plantes, això es deu a que l’hidrogenol és un fort sensibilitzador de contacte. 

En casos de intoxicacions greus, pot aparèixer un estat de coma acompanyat 

de convulsions i col·lapse cardiovascular.  

Pel tractament es pot utilitzar charcoal (carbó actiu) o qualsevol medicament 

per millorar la irritació digestiva.  
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4.3. Casos d’intoxicacions basats en bibliografia clínica recent 

A la base de dades de la FDA hi ha un article d’intoxicació per Hydrangea 

macrophylla donant dermatitis de contacte, però aquest article ha sigut eliminat 

de la pàgina del Pubmed. Actualment, només hi ha articles de casos 

d’intoxicació en animals. 

Al Maig del 2013 van publicar un article d’intoxicació d’un estudi de 12 anys 

d’animals domèstics en el CAV (Centro Antiveleni di Milano). S’ha estudiat que 

els gossos són els més afectats seguits pels gats. Quasi un 80% presenta 

símptomes toxicològics moderats, però un 10% d’aquests casos són greus i 

poden ser mortals. 
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RICINUS COMMUNIS (RICÍ) 

VÍCTOR FERNÁNDEZ ROMÁN 

1. NOMENCLATURA 

Nom científic: Ricinus communis L. 

Noms populars en castellà: ricino, catapucia, higuera infernal. 

Noms populars en català: Figuera infernal 

2. ORÍGEN, DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA I HÀBITAT 

originària d’Etiòpia actualment es troba àmpliament distribuïda des de els 

tròpics d’ambdós hemisferis fins a les zones temperades degut a que ha sigut 

cultivada des de temps immemorables. Pot trobar-se fins als 500m d’altitud. 

Presenta indiferència edàfica amb una certa nitro filia.  

 3. DESCRIPCIÓ BOTÀNICA 

Arbre petit o arbust de fins a 4m. Pot presentar un comportament anual o 

perenne depenent del clima en el qual es 

trobi.  Normalment es tracta d’una planta 

herbàcia quan procedeix de cultiu i pot 

arribar a desenvolupar un veritable tronc 

llenyós quan creix salvatge i no presenta 

un comportament anual. Presenta les 

fulles alternes palmatipartides, dividides 

en 5-9 lòbuls dentats i grans, llargament 

peciolades, alternes, amb estípules. La 

major part de la planta posseeix tubs 

laticífers amb làtex blanc irritant. 

Presenta una tija cilíndrica molt ramosa. 

L’arrel és pivotant o axonomorfa.  

És una planta monoica que presenta flors unisexuals amb un periant pentàmer 

simple i sepaloide, en una gran inflorescència que brota recta entre un dels 

nusos a la tija i un dels peduncles de les fulles. Les flors masculines queden a 

la part inferior de l’àpex  i les femenines a la superior. L’androceu l’integren 

múltiples estams soldats en forma de columna ramificada. El gineceu (que 

normalment madura abans que l’androceu) és súper i amb tres carpels, un 

ovari trilocular perllongat en un estil amb tres braços estigmàtics en el que cada 

lòcul conté un o dos primordis seminals. Floreix gairebé durant tot l’any. El fruit 

és en càpsula dehiscent de tres valves, ovoide, d 1-2 cm de diàmetre, amb la 

superfície recoberta d’espines i de color vermell abans de la seva maduració, 

que conté tres llavors el·lipsoïdals de color marró amb taques. 

  Exemplar de ricí a la rivera del riu Besós a 
Barcelona. (foto de Víctor Fernández) 
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4. TOXICITAT 

4.1. Principis actius tòxics 

El principal principi actiu tòxic és una proteïna trobada a la llavor de la planta en 

una concentració del 5%, la ricina, la qual és considerada una de les toxines 

més letals de la terra. Un mil·ligram és suficient per matar un adult. La ricina 

pertany a la família de proteïnes RIP (ribosome-inactivating proteins), es a dir, 

es una proteïna que inactiva la funcionalitat dels ribosomes. Això ho 

aconsegueix gràcies a l’acció enzimàtica que té sobre l’adenina del ARN 

ribosòmic 28S, la qual queda eliminada i bloquejant llavors la síntesi de 

proteïnes. Donat que l’acció es catalítica, una única molècula de ricina pot 

inactivar centenars de ribosomes acabant amb la vida de la cèl·lula. 

A més de la ricina, podem trobar una altra 

toxina, la ricinina. Aquesta es troba en tota 

la planta i la seva funció és insecticida. Tot 

i que la seva toxicitat és notablement 

menor que la de la ricina s’ha demostrat 

mitjançant experiments en ratolins que a 

baixes dosis té efectes sobre el SNC, 

provocant convulsions. La ricinina a 

diferència de la ricina no s’inactiva per 

l’efecte del calor, això fa que a l’hora de la 

producció d’oli de ricí, encara que s’hagi 

inactivat la ricina, la ricinina s’hagi d’extreure de l’oli amb un dissolvent que 

l’arrossegui.  

La llavor també conté l’àcid rinoleic, al qual se li atribueix la propietat laxant. 

Aquest àcid gras prové del profàrmac ricinoleïna, el qual es hidrolitzat per les 

lipases al intestí prim i convertit en àcid ricinoleic que irrita les parets intestinals 

estimulant el peristaltisme.  

 

4.2. Símptomes d’intoxicació 

Els efectes de la intoxicació per llavors de ricí apareixen poc després d’haver-

les ingerit, tot i que no és infreqüent que la simptomatologia s’endarrereixi 

algunes hores. S’inicia amb vòmits, mareigs, dolor abdominal i diarrees, que 

poden presentar caràcter greu, amb el consegüent trastorn electrolític. El 

quadre pot anar acompanyat d’hipotèrmia, taquicàrdia i oligúria. No són 

infreqüents els trastorns neurològics com ara inestabilitat, somnolència i coma, 

que poden precedir la mort. Si la mort no esdevé en 3-5 dies normalment la 

persona intoxicada es recupera sense cap problema.  

Fulla palmatipartida característica de Ricinus 
communis,Barcelona. (foto de Víctor 

Fernández) 
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S’han descrit alteracions hematològiques com anèmia hemolítica, neutropènia i 

eosinofilia. També es poden trobar quadres al·lèrgics en forma d’urticària i 

edema angioneuròtic. 

En el cas de sobreingestió d’oli de ricí, es produeix una irritació intensa de tota 

la mucosa intestinal, amb quadres de diarrees que poden ser greus. 

 

4.3. Casos d’intoxicació basats en bibliografia clínica recent 

 La bibliografia recull un gran número d’intoxicacions per la ingesta de llavors 

de ricí a tot el món, sobretot en les zones on aquesta planta creix endèmica de 

forma salvatge o on el seu cultiu industrial hi es patent. Així doncs trobem 

nombrosos casos a la zona asiàtica, 46 intoxicacions des de el 1986 al 2001 a 

Sri Lanka, 56 casos des de el 1962 al 1965 a l’Índia, entre d’altresi. La 

naturalesa d’aquestes intoxicacions són bastant variades, des de nens que 

jugant acaben emportant-se les llavors a la boca i se les empassen, intents de 

suïcidi, animals de granja com vaques que ingereixen les llavors de forma 

erràticaii, fins a la curiositat científica on diversos homes de ciència han ingerit o 

s’han injectat voluntàriament la toxina per avaluar els efectes. A països on la 

medicina naturista esta molt arraigades es dispensen les llavors de ricí com a 

laxant, això genera una font important d’intoxicacions com en el cas d’una dona 

a Corea que va prendre cinc llavors per tractar la constipació. Unes hores 

després va haver d’ingressar al hospital amb fortes nàusees, vòmits, dolor 

abdominal i hipotèrmia. Se li van detectar altes concentracions de ricina a 

l’orina; amb tractament simptomàtic es va aconseguir desintoxicar i dos dies 

després abandonava l’hospital. Un exemple dels casos de suïcidi amb aquesta 

planta data del any 2002 a Polònia on un home es va injectar subcutàniament 

un extracte de les llavors i 36 hores després va ser ingressat al hospital amb 

nàusees, mareig i dolors. El seu estat va anar empitjorant amb diarrea 

hemorràgica i fallada multiorgànica, 18 hores després va morir com a  

conseqüència d’una parada cardíaca. 
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