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 ABSTRACT  
The aim of this review is to describe Chelidonium majus 
morphologically and regarding its main biological compounds. In 
addition, pharmaceutical properties are discussed. Different parts of 
greater celandine contain important alkaloids such as chelidonine, 
chelerythrine, stylopine, and berberine. The compounds from C. majus 
exhibit antifungal, antibacterial, hepatoprotective, immunomodulatory, 
antialzheimer, antioxidant properties. This medicinal herb is used in 
various traditional systems of medicine to treat asthma, ulcer, cancer, 
oral infection, liver disorders, chronic bronchitis 
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Chelidonium majus cunoscută şi ca rostopască sau negelariţă este o 
plantă ce aparţine familiei Papaveraceae. Această plantă este răspândită pe 
tot globul, Europa, Asia, America de Nord și Africa de Nord-Vest, în special în 
solurile bogate în azot (Colombo and Bosisio, 1996; Gilca et al. 2010). 

C. majus prezintă un rizom de culoare brun-închis, bine dezvoltat şi 
ramificat. Are o tulpină ramificată ce are o lungime de 50-100 cm (Ciocârlan, 
2000). Rostopasca este o plantă ce prezintă un latex galben- portocaliu 
(Săvulescu et al. 1956; Ianovici, 2009). Are frunze mari, alterne, imparipenate, 
cu 2 până la 5 perechi de segmente ovate, inegal lobat crenate, iar cel 
terminal este mai mare, trilobat crenat. Frunzele tulpinale superioare sunt 
sesile, iar cele inferioare şi bazale peţiolate. Pe dos, toate frunzele sunt suriu 
verzi, glabre sau dispers păroase. Florile sunt radiar simetrice (actinomorfe), 
pedunculate, adunate într-o inflorescenţă umbeliformă, cu flori puţine (2-8). Ele 
sunt situate la baza pedicelilor cu bractei scvamiforme. Bobocul este ovat, 
acoperit cu 2 sepale verzui, caduce.  

Prezintă 4 petale, aşezate în 2 cercuri. Petalele au culoarea galbenă, 
sunt lat ovate, lungi (pot ajunge până la 12 mm), întregi sau rar laciniate, 
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caduce. Are multe stamine de culoare galbenă, cu filamente îngroşate sub 
antere. Prezintă un ovar glabru, liniar, format din 2 carpele. Ovarul este 
unilocular, multiovulat, cu ovule anatrope, aşezate în 2 şiruri. Stilul este scurt şi 
gros, iar stigmatul bilobat. Fructul este de tipul: capsulă silicviformă, 
uniloculară, multispermă, lungă de cca 3-5 cm, se deschide de la bază spre 
vârf prin 2 valve. Are seminţe ovoide, negre, lucitoare, lungi de 1,5 mm, cu 
suprafaţa reticulată şi cu apendice bine dezvoltat în formă de pieptene. 

 Plantă glabrescentă sau baza tulpinii la noduri, peţiolul, dosul 
frunzelor, pedicelii florali, uneori şi sepalele mai mult sau mai puţin patent 
spars păroase sau mai des lanuginos păroase (Ciocârlan, 2000). Perioada de 
înflorire este între luna mai si septembrie (Săvulescu et al. 1956). 

 Ea conţine alcaloizi: chelidonina, homochelidonina, protopina, 
sanguinarina. Ca structură chimică, chelidonina seamănă cu papaverina 
(codeina). Frunzele acestei plante otrăvitoare conţin provitamina A. Culoarea 
galbenă a sucului lăptos se datorează chelidoxantinei (Ciocârlan, 2000). 

Aspecte istorice privind utilizarea lui C. majus 

Este o plantă veche medicinală folosită şi în Roma antică, iar în Evul 
Mediu, alchimiştii au căutat în sucul lăptos galben al acestei specii, substanţe 
pentru sintetizarea aurului. Este un vechi remediu popular; sucul lui proaspăt 
este folosit la scoaterea negilor şi contra unor boli de piele.  (Ciocârlan, 2000). 
În mai multe ţări din Europa, Asia şi Asia Centrală, latexul conţinut de C. majus 
a fost utilizat pentru tratarea tulburărilor biliare şi hepatice, pentru tratamentul 
negilor, a eczemelor şi a tumorilor. În mod tradiţional, această plantă era 
folosită pentru a trata bolile ficatului, ulcerul gastric, tuberculoza, erupţiile 
cutanate şi infecţiile orale. În medicina tradiţională şi în homeopatia 
chinezească, C. majus era folosită pentru tratamentul edemului, a diverselor 
dureri şi în tratarea blocajelor apărute în circulaţia sangvină (Gilca et al. 2010). 
C. majus, în trecut a mai fost utilizat şi in tratarea durerilor de dinţi (Dzink et al. 
1985).  

Compuși biologic activi 
Potențialele terapeutice ale C. majus sunt legate de numeroșii săi 

compuşi biologic activi. Cantitativ, planta conţine o cantitate mai mare de 
alcaloizi de izochinolină care se găsesc în proporţie de 0,27- 2,25% în părţile 
aeriene şi 3-4% în rădăcină. Până în prezent, mai mult de 70 de compuși au 
fost izolați și identificaţi din această plantă, inclusiv alcaloizi, flavonoide, 
saponine, vitamine (de exemplu, vitamina A și C), elemente minerale, steroli, 
acizi și derivații lor (Kopyt’ko YF et al. 2005).  

Extractele brute ale mai multor alcaloizi extraşi din C. majus au 
prezentat proprietăţi antimicrobiene, antivirale şi antifungice (Lozyuk, 1977; 
Gerencer, et al. 2006; Parvu et al. 2008; Meng et al. 2009; Monavari et al. 
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2012). Unii dintre alcaloizi au demonstrat eficacitate antivirală împotriva 
adenovirusurilor umane de tip 5 și 12, a virusului herpes simplex și a virusului 
polio ARN (Zuo et al. 2008; Horvath et al. 1983; Kery et al. 1987). 

Sanguinarina şi cheleritrina sunt principalii componenţi obţinuţi din 
rădăcina plantei, iar coptisina, chelodonina şi berberina se găsesc în părţile 
aeriene ale negelariţei (Colombo & Bosisio, 1996).  

Sanguinarina a fost implicată în suprimarea angiogenezei prin 
inhibarea semnalizării VEGF, aceasta fiind demonstrată experimental în 
celulele granulozei porcine și în celulele endoteliale porcine (Basini et al. 
2007). Comparată cu cheleritrina, sanguinarina a arătat o activitate anti-
inflamatorie mult mai ridicată datorită componentelor diferite de donare a 
electronilor de oxigen (Lendfeld et al. 1981). Ma et al. (2000) au demonstrat că 
chelidonina, dihidrocheleritrina și dihidro-sanguinarina izolate din rădăcini de 
C. majus au activitate împotriva Cladosporium herbarum la o concentrație de 
4-10 pg / ml (Zuo et al. 2008). S-a demonstrat experimental ca unii compuşi 
cum ar fi: 8- hidroxidihidrosanguinarina, dihidro-sanguinarina şi 8- 
hidroxydihro- cheleritina, ce se găsesc în părţile aeriene ale plantei, au 
prezentat proprietăţi anti- bacteriene împotriva Staphylococcus aureus care 
este rezistent la meticilină.   

Stilopina este o componentă majoră din frunza de C. majus care 
suprimă producţia de NO şi PGE2 în macrofage prin inhibarea expresiilor de 
iNOS şi COX 2. S-a demostrat ca 5 din 12 lipoxygenaze au fost inhibate de 
sanguinarină şi cheleritrină, deoarece aceste enzime sunt implicate în sinteza 
de leucotrienă B4 (Lendfeld et al., 1981). 

 

           

FIG. 1. Structura chimică a sanguinarinei.                   

(https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compou

nd/sanguinarine ) 

FIG. 2 Structura chimică a Stilopinei 

(https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/co

mpound/Stylopine ) 

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/sanguinarine
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 Berberina este un alcaloid al izochinolinei obținut din C. Majus. Ea este 
utilizată pe scară largă în China pentru a reduce glucoza din sânge, în diabetul 
de tip II. S-a raportat în urma unui studiu realizat pe șobolani că berberina 
inhibă funcția mitocondriilor și scade ATP-ul intracelular în diabetul indus de 
streptozotocină.  Aceasta duce la o reducere a factorilor de transcripție. Ca 
rezultat al acestui lucru expresia genelor gluconeogenice (PEPCK și G6Pase) 
și a genei lipogene (FAS) scade. Aceste modificări moleculare reprezintă o 
cale de semnalizare pentru ameliorarea glucozei la șobolanii diabetici tratați cu 
berberină (Xia et al. 2011) 

 

 
FIG. 3 Structura chimică a berberinei (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/berberine ) 

 
Proprietăți medicinale 
Chelidonina inhibă puternic telomeraza în celulele tumorale și poate 

furniza o bază pentru efectul anticancerigen (Ernst & Schmidt, 2005). Studiile 
in vitro au arătat că diferiți alcaloizi din C. majus ar putea fi responsabili pentru 
efectul anticancerigen prin moartea celulelor blister (Philchenkov et al. 2008), 
inhibarea mitozei (Noureini & Wink, 2009). Mai multe studii sugerează că 
Ukrain (un medicament anticancerigen ale cărui componente majore sunt 
alcaloizii ce se regăsesc și în C. majus: chelidonina, sanguinarina, protopina, 
cheleritrina) (Habermehl et al. 2006) exercită multiple efecte asupra celulelor 
canceroase, spre exemplu: efecte citotoxice, nu prezintă efecte negative 
asupra celulelor normale (Hohenwarter et al. 1992), are efecte radio-sensibile 
asupra celulelor canceroase (Cordes et al. 2002). Unele studii clinice prezintă 
beneficiile folosirii medicamentului Ukrain în tratamentul pacienților care suferă 
de cancer la sân, cancer rectal sau colorectal și pancreatic. Acest tip de 
tratament a prezentat mult mai puține reacții adverse comparativ cu cel 
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convențional, tradițional. Cu toate că au fost obținute rezultate favorabile în 
urma studiului, este nevoie de studii clinice mai riguroase și de o testare mult 
mai largă pentru ca rezultatele să fie în totatalitate pozitive, fără a crea 
probleme. (Lohninger & Hamler, 1992; Voltchek et al. 1996). Extractul de C. 
majus are capacitatea de a crește numărul de celule din măduva osoasă, din 
splină, numărul trombocitelor și poate favoriza supraviețuirea șoarecilor în 
cazul administrării unei doze letale de radiații. De asemenea, s-a observat că 
acest extract poate minimaliza consecințele radierii la nivelul sistemului 
endocrin (Luksa-Lichtenthaeler et al. 2000).  

A fost demonstrat faptul că acele preparate cu rostopască modulează 
favorabil toxicitatea indusă de tetraclorura de carbon. Acest lucru s-a observat 
în urma unui experiment realizat pe șobolani. Tratamentul cu C. majus a redus 
considerabil numărul celulelor necrotice și a scăzut activitățiile transaminazelor 
și a bilirubinei (Mitra et al. 1992; Mitra et al. 1996). 

C. majus este una din plantele ce prezintă o activitate antimicrobiană 
remarcabilă. Extractele brute din C. majus au prezentat proprietăți antifungice 
și antivirale. Un studiu clinic realizat pe om a arătat că tinctura din C. majus a 
îmbunătățit imunitatea celulară și umorală, imunitatea nespecifică și s-a 
observat o reducere a numărului de recidive la copiii cu amigdalită cronică 
(Kokoska et al. 2002).  

Extractul apos de C. majus a suprimat curenții de ioni activi ai glicinei si 
ai acidului gama- aminobutirc (GABA) din neuronii șobolanului, ceea ce 
reprezintă o structură cheie a sistemului de control descendent al durerii (Shin 
et al. 2003). Alcaloizii din C. majus au de asemenea și un efect analgezic 
similar cu cel al morfinei, care poate dura între 4 și 48 ore (Huang, 1999) . În 
plus, extractele din C. majus și chiar alcaloizii izolați au prezentat efecte 
antispastice și relaxante asupra mușchilor abdominali și gastrointestinali ai 
animalelor, fiind deosebit de eficienți în tratarea durerii abdominale (Boegge, 
1996).  

Extractul uscat de Chelidonium majus (5- 10:1/ 131-104 mg) și 
Curcuma (12,5-25:1/ 45 mg) au fost date unui număr de 39 de pacienți ce 
acuzau dureri abdominale în partea superioară a abdomenului, în timp ce 
placebo a fost administrat la 37 de pacienți. Timp de 3 săptămâni a fost 
administrat în paralel extract de C. majus și curcuma, respectiv placebo. S-a 
observat încă din prima săptămână de tratament că reducerea durerii a fost 
mai rapidă la pacienții cărora le-a fost administrat extract, spre deosebire de 
cei cărora supuși efectului placebo (Niederau & Göpfert, 1999).  

Extractul alcoolic din C. majus a demonstrat o puternică activitate 
antioxidantă măsurată prin diferite teste, de exemplu: testul de captare al 
radicalilor, testul FRAP (Then et al. 2003). Acesta nu depinde de conținutul de 
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alcaloizi sau de metalele tranziționale din plantă. Există un studiu realizat pe 
animale care demonstrează o reducere ușoară, dar semnificativă a nivelului de 
glutation din ficat, după administrarea orală a unei doze semnificative de 
extract de C. majus (1.5-3 g/ kg/ zi). Aceste rezultate arată că în ciuda 
proprietăților sale puternic antioxidante, extractul poate compromite protecția 
antioxidantă hepatică în cazul unei supradoze (Nadova et al. 2008).  

 

CONCLUZII 

Lucrarea a prezentat aspectele morfologice a speciei Chelidonium 
majus, totodată, sunt prezentaţi şi compuşii biologic activi din rădăcina şi 
frunzele plantei. Rostopasca este o plantă comună ce se găseşte prin tufişuri, 
ruini, ziduri şi în locurile umbroase. Acestă specie cuprinde o serie de compuşi 
precum: chelidonina, berberina, protopina, sanguinarina ce au o puternică 
acţiune antiinflamatorie, antifungică, antioxidantă şi anticancerigenă. S-a 
demonstrat prin diferite teste şi prin numeroase studii clinice că extractul din 
rostopască se poate folosi în tratarea bolilor de piele, la stropirea culturilor de 
legume atacate de diferiţi dăunători. 
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