
                    
OORRTTIIEE  ((UUrrttiiccaa  ddiiooiiccaa))  
                                                            
UUnn  mmééddeecciinn  ssiiggnnaallaa  uunn  jjoouurr  ddaannss  uunnee  éémmiissssiioonn  
rraaddiioopphhoonniiqquuee  qquuee  ll’’oorrttiiee  eesstt  aauu  nnoommbbrree  ddeess  ppllaanntteess  
mmééddiicciinnaalleess  lleess  pplluuss  eeffffiiccaacceess  qquuee  nnoouuss  ppoossssééddoonnss..    
  
SSii  lleess  hhoommmmeess  ssaavvaaiieenntt  àà  qquueell  ppooiinntt  eellllee  ppeeuutt  êêttrree  
uuttiillee,,  iillss  nnee  ppllaanntteerraaiieenntt  pplluuss  qquuee  ddeess  oorrttiieess..    
  
MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt,,  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  hhoommmmeess  sseemmbbllee  
ll’’iiggnnoorreerr..  
                    
LL’’oorrttiiee  aa  uunn  eeffffeett  tthhéérraappeeuuttiiqquuee  ddee  llaa  rraacciinnee  àà  llaa  ttiiggee,,  
ddeess  ffeeuuiilllleess  aauuxx  fflleeuurrss..    
  
DDaannss  ll’’AAnnttiiqquuiittéé,,  eellllee  jjoouuiissssaaiitt  dd’’uunnee  ggrraannddee  rreennoommmmééee..  LLee  ppeeiinnttrree  AAllbbrreecchhtt  DDuueerreerr  11447711  àà  11552288))  aa  ppeeiinntt  uunn  aannggee  
vvoollaanntt  vveerrss  llee  ttrrôônnee  dduu  TToouutt  ——  PPuuiissssaanntt,,  uunnee  oorrttiiee  àà  llaa  mmaaiinn..  LLee  pprrêêttrree  ssuuiissssee  KKuueennzzllee  iinnddiiqquuee  ddaannss  sseess  ééccrriittss  
qquuee  ll’’oorrttiiee  aauurraaiitt  ddiissppaarruu  ddeeppuuiiss  lloonnggtteemmppss  ssii  eellllee  nnee  bbrrûûllaaiitt  ppaass..  LLeess  iinnsseecctteess  eett  lleess  aanniimmaauuxx  aauurraaiieenntt  pprroovvooqquuéé  
ssaa  ddiissppaarriittiioonn  ddeeppuuiiss  lloonnggtteemmppss..  
                
LL’’oorrttiiee  eesstt  nnoottrree  ppllaannttee  mmééddiicciinnaallee  llaa  pplluuss  ddééppuurraattiivvee  eett  àà  llaa  ffooiiss  hhéémmooppllaassttiiqquuee..  CCoommmmee  eellllee  eexxeerrccee  uunnee  bboonnnnee  
iinnfflluueennccee  ssuurr  llee  ppaannccrrééaass,,  llaa  ttiissaannee  àà  ll’’oorrttiiee  ppeerrmmeett  ddee  ffaaiirree  bbaaiisssseerr  llee  ttaauuxx  ddee  ggllyyccéémmiiee..  EEllllee  gguuéérriitt  ééggaalleemmeenntt  lleess  
mmaallaaddiieess  eett  lleess  iinnffllaammmmaattiioonnss  ddeess  vvooiieess  uurriinnaaiirreess  eett  lleess  uurriinneess  mmaallaaddiivveess..  CCoommmmee  eellllee  ffaacciilliittee  ééggaalleemmeenntt  lleess  
sseelllleess,,  eellllee  ppeeuutt  ttoouutt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  êêttrree  ccoonnsseeiillllééee  ppoouurr  uunnee  ccuurree  ddee  pprriinntteemmppss..    
  
  

  
DDeeppuuiiss  qquuee  jjee  ccoonnnnaaiiss  lleess  ffoorrcceess  tthhéérraappeeuuttiiqquueess  ddee  ll’’oorrttiiee,,  jj’’aaii  
pprriiss  ll’’hhaabbiittuuddee  dd’’eenn  ffaaiittee  uunnee  ccuurree  ddee  qquuaattrree  sseemmaaiinneess,,  aauu  
pprriinntteemmppss  aavveecc  lleess  jjeeuunneess  ppoouusssseess,,  eett  eenn  aauuttoommnnee  aapprrèèss  llee  
rreeggaaiinn,,  lloorrssqquuee  lleess  jjeeuunneess  ppoouusssseess  rreessssoorrtteenntt  uunn  ppeeuu  ppaarrttoouutt..  
jj’’eenn  bbooiiss  uunnee  ttaassssee  llee  mmaattiinn  àà  jjeeuunn,,  uunnee  ddeemmii--hheeuurree  aavvaanntt  llee  
ppeettiitt  ddééjjeeuunneerr  eett  uunnee  oouu  ddeeuuxx  ttaasssseess  rrééppaarrttiieess  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  
jjoouurrnnééee,,  ppaarr  ggoorrggééeess..    
  
PPoouurr  aauuggmmeenntteerr  ll’’eeffffiiccaacciittéé,,  iill  sseerraaiitt  bboonn  ddee  bbooiirree  ééggaalleemmeenntt  llaa  
ttiissaannee  aavvaanntt  llee  ppeettiitt  ddééjjeeuunneerr  ppaarr  ggoorrggééeess..  AApprrèèss  uunnee  tteellllee  ccuurree,,  
jjee  mmee  sseennss  eexxttrrêêmmeemmeenntt  bbiieenn  eett  jj’’aaii  cchhaaqquuee  ffooiiss  ll’’iimmpprreessssiioonn  qquuee  
jjee  ppoouurrrraaiiss  aavvooiirr  uunnee  aaccttiivviittéé  ttrriippllee  ddee  cceellllee  qquuee  jj’’aaii  dd’’hhaabbiittuuddee..    
  

MMaa  ffaammiillllee  eett  mmooii,,  nnoouuss  nn’’aavvoonnss  pplluuss  bbeessooiinn  ddee  mmééddiiccaammeennttss  ddeeppuuiiss  ddeess  aannnnééeess,,  eett  jjee  mmee  sseennss  ssoouuppllee  eett  jjeeuunnee..  
LLaa  ttiissaannee  nn’’aa  ppaass  mmaauuvvaaiiss  ggooûûtt..  OOnn  llaa  bbooiitt  ssaannss  ssuuccrree..  MMaaiiss  lleess  ppeerrssoonnnneess  qquueellqquuee  ppeeuu  ddéélliiccaatteess  ppeeuuvveenntt  yy  
mmééllaannggeerr  uunn  ppeeuu  ddee  ccaammoommiillllee  oouu  ddee  mmeenntthhee  ppoouurr  eenn    aamméélliioorreerr  llee  ggooûûtt..    
  
EEnn  mmééddeecciinnee  ppooppuullaaiirree,,  llaa  ttiissaannee  àà  ll’’oorrttiiee  eesstt  ccoonnsseeiillllééee  ccoommmmee  ccuurree  ddee  qquueellqquueess  sseemmaaiinneess  ccoonnttrree  lleess  ttrroouubblleess  dduu  
ffooiiee  eett  ddee  llaa  rraattee,,  lleess  mmaallaaddiieess  ddee  llaa  rraattee,,  mmêêmmee  ccoonnttrree  lleess  ttuummeeuurrss  ddee  llaa  rraattee,,  eenn  ccaass  ddee  ggllaaiirreess  dd’’eessttoommaacc  eett  
ddeess  vvooiieess  rreessppiirraattooiirreess,,  ddee  ccrraammppeess  eett  dd’’uullccèèrreess  dd’’eessttoommaacc,,  dd’’uullccèèrreess  iinntteessttiinnaauuxx  eett  ddee  mmaallaaddiieess  ppuullmmoonnaaiirreess..    
  
AAffiinn  ddee  pprréésseerrvveerr  lleess  pprréécciieeuusseess  ssuubbssttaanncceess,,  llaa  ttiissaannee  nnee  ddooiitt  ppaass  êêttrree  bboouuiilllliiee,,  mmaaiiss  éébboouuiillllaannttééee..    
  
ÀÀ  ttiittrree  pprréévveennttiiff,,  ll’’oonn  bbooiitt  llaa  ttiissaannee  àà  ll’’oorrttiiee  àà  rraaiissoonn  dd’’uunnee  ttaassssee  ppaarr  jjoouurr  sseeuulleemmeenntt,,  ppeennddaanntt  ttoouuttee  ll’’aannnnééee..  EEllllee  
ooffffrree  ééggaalleemmeenntt  ddee  ggrraannddss  sseerrvviicceess  eenn  ccaass  ddee  mmaallaaddiieess  vviirraalleess  eett  dd’’éélliimmiinnaattiioonn  ddee  bbaaccttéérriieess..  
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PPAARR  SSOOLLAANNGGEE  LLAAUURRIINN,,  NN..DD..  
                    
  
LL’’oorrttiiee::mmaauuvvaaiissee  hheerrbbee  oouu  ccaaddeeaauu  ddee  llaa  nnaattuurree??    
  
  
SSaavviieezz--vvoouuss  qquuee  lleess  oorrttiieess,,  ddoonntt  lleess  ffeeuuiilllleess  ssoonntt  uurrttiiccaanntteess,,  ééttaaiieenntt  uuttiilliissééeess  aauuttrreeffooiiss  ppaarr  lleess  ggeennss  qquuii  ssoouuffffrraaiieenntt  
dd’’aarrtthhrriittee??  IIllss  ssee  rroouullaaiieenntt  ddeeddaannss  ppoouurr  ssee  ssoouullaaggeerr..  
                    
AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  oonn  rreettiirree  bbiieenn  dd’’aauuttrreess  bbéénnééffiicceess  ddee  cceettttee  ppllaannttee  ssaauuvvaaggee  qquu’’eesstt  ll’’oorrttiiee!!  OOnn  ppeeuutt  llaa  ccoonnssoommmmeerr  
ffrraaîîcchhee,,  eenn  ccaappssuulleess,,  eenn  iinnffuussiioonn  oouu  eenn  tteeiinnttuurree  mmèèrree  aavveecc  dduu  vviinnaaiiggrree  cciiddrree  ((pplluuttôôtt  qquuee  ddee  ll’’aallccooooll))  ppoouurr  
ccoonnsseerrvveerr  sseess  mmiinnéérraauuxx..  
  
DDee  pplluuss,,  ll’’oorrttiiee  aaiiddee  àà  ppeerrddrree  dduu  ppooiiddss..  RRiieenn  qquu’’eenn  rraaiissoonn  ddee  cceettttee  qquuaalliittéé  ppaarrttiiccuulliièèrree,,  eellllee  mméérriittee  llee  nnoomm  ddee  
rreeiinnee..  EEnn  eeffffeett,,  eellllee  aauuggmmeennttee  llaa  ssééccrrééttiioonn  ddee  llaa  ggllaannddee  tthhyyrrooïïddee  ((qquuii  aaggiitt  ssuurr  llee  mmééttaabboolliissmmee)),,  ccee  qquuii  ppeerrmmeett  ddee  
bbrrûûlleerr  lleess  ggrraaiisssseess  pplluuss  rraappiiddeemmeenntt..  NN’’eesstt--ccee  ppaass  uunnee  bboonnnnee  nnoouuvveellllee??    
  
DDee  pplluuss,,  cceettttee  ppllaannttee  eesstt  ssii  ffoorrtteemmeenntt  mmiinnéérraalliissééee  qquuee,,  qquuaanndd  nnoouuss  eenn  ccoonnssoommmmoonnss,,  nnoottrree  aappppééttiitt  ddiimmiinnuuee..  NNoouuss  
ssoommmmeess  ssoouuvveenntt  ggoouurrmmaannddss  ppaarrccee  qquuee  nnoottrree  ccoorrppss  nnee  rreeççooiitt  ppaass  lleess  nnuuttrriimmeennttss  ddoonntt  iill  aa  bbeessooiinn..  CCeellaa  aarrrriivvee  
pprriinncciippaalleemmeenntt  ppaarrccee  qquuee  nnooss  aalliimmeennttss  ssoonntt  ddéévviittaalliissééss,,  pplleeiinnss  ddee  pprroodduuiittss  cchhiimmiiqquueess,,  ttrroopp  ccuuiittss  eett  ttrraannssffoorrmmééss......  
                    
LL’’oorrttiiee……  
EEsstt  ddiiuurrééttiiqquuee  eett  ppuurriiffiiee  llee  ssaanngg..  EEllllee  nneettttooiiee  lleess  rreeiinnss  eett  éélliimmiinnee  lleess  ttooxxiinneess  pprroovveennaanntt  dduu  ssaanngg  eett  ddeess  cceelllluulleess..  
EEsstt  rriicchhee  eenn  ssiilliiccee..  LLaa  ssiilliiccee,,  qquuii  eesstt  aappppeellééee  ““mmiinnéérraall  ddee  llaa  bbeeaauuttéé,,  nnoouuss  ppeerrmmeett  ddee  rreesstteerr  ssoouupplleess,,  dd’’aavvooiirr  ddee  
bbeeaauuxx  oonngglleess  eett  uunnee  ppeeaauu  ssaaiinnee..  DDee  pplluuss,,  eellllee  eemmbbeelllliitt  nnooss  cchheevveeuuxx..  
EEsstt  rriicchhee  eenn  ffeerr..  CC’’eesstt  uunnee  bboonnnnee  ssoouurrccee  ddee  ccee  mmiinnéérraall  eett  eellllee  nnoouuss  aaiiddee  àà  llee  ffiixxeerr..  
DDiissssoouutt  lleess  rrééssiidduuss  aacciiddeess  ddaannss  llee  ssaanngg..  EEnn  pplluuss  dd’’êêttrree  aallccaalliinnee,,  eellllee  eesstt  rriicchhee  eenn  cchhlloorroopphhyyllllee  eett  eenn  vviittaammiinneess  AA  eett  
CC..  
                  
PPAARR  SSOOLLAANNGGEE  LLAAUURRIINN,,  NN..DD..  
                  ==============================================================================================================================  
  
                  
SSaa  ddeessccrriippttiioonn  
  
LLaa  ttiiggee  lliiggnneeuussee,,  ((qquuii  eesstt  ddee  mmêêmmee  nnaattuurree  qquuee  llee  bbooiiss))  qquuaaddrraanngguullaaiirree  eesstt  aauussssii  
ppaarrccoouurruuee  ddee  ppooiillss  iirrrriittaannttss  ccoommmmee  cceeuuxx  ddee  llaa  ffeeuuiillllee..  
  
SSeess  fflleeuurrss  ssoonntt  ddééppoouurrvvuueess  ddee  ppééttaalleess,,  mmaaiiss  ppoossssèèddeenntt  ddeeuuxx  ssééppaalleess..  LL''oorrttiiee  eesstt  
uunnee  ppllaannttee  ddiiooïïqquuee,,  ccee  qquuii  vveeuutt  ddiirree  qquuee  lleess  fflleeuurrss  mmââlleess  eett  ffeemmeelllleess  ssoonntt  ppoorrttééeess  
ppaarr  ddeess  ppiieeddss  oouu  ppllaannttss  ddiifffféérreennttss..    
  
LLaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  sseexxeess  eesstt  ddoonncc  ffaacciillee,,  vvuu  qquu''uunn  ppiieedd  dd''oorrttiiee  nnee  ppoossssèèddee  qquuee  
ddeess  fflleeuurrss  mmââlleess  oouu  ffeemmeelllleess,,  eett  qquuee  lleess  ddeeuuxx  sseexxeess  oonntt  uunnee  ffoorrmmee  eett  uunnee  ccoouulleeuurr  
ddiifffféérreennttee..  LLeess  fflleeuurrss  ffeemmeelllleess  ssoonntt  ppeennddaanntteess,,  ddee  ccoouulleeuurrss  vveerrddââttrreess  aavveecc  qquueellqquueess  rreefflleettss  ddee  vviioolleett..    
  
LLeess  fflleeuurrss  mmââlleess  ssoonntt  ééttaallééeess  eett  jjaauunnââttrreess..  LLaa  rreepprroodduuccttiioonn  ssee  ffaaiitt  ppaarr  lleess  iinnsseecctteess  eett  llee  vveenntt..  SSeess  rraacciinneess  àà  
ssoouucchhee  rraammppaannttee  eett  sseess  rraaddiicceelllleess  ttrrèèss  ffiinneess  aapppprréécciieenntt  lleess  tteerrrraaiinnss  rriicchheess  eenn  aazzoottee..  EElllleess  ppeeuuvveenntt  ss''eennffoonncceerr  
ddaannss  llaa  tteerrrree  àà  uunnee  pprrooffoonnddeeuurr  ddee  7700  ccmm..  LLeess  rraacciinneess  ppaarrttiicciippeenntt  ééggaalleemmeenntt  àà  llaa  rreepprroodduuccttiioonn,,  eenn  ddrraaggeeoonnnnaanntt  
rréégguulliièèrreemmeenntt..  
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QQuuee  ddeess  qquuaalliittééss  
  
ÀÀ  ccaauussee  ddee  ssaa  rriicchheessssee  mmaarrttiiaallee  eett  ddee  ssoonn  aaccttiioonn  aannttiimméénnoorrrraaggiiqquuee,,  lleess  ffeemmmmeess  ssoouuffffrraanntt  ddee  rrèègglleess  ttrroopp  
aabboonnddaanntteess  ggaaggnneerroonntt  àà  iinnccoorrppoorreerr  ll''oorrttiiee  ddaannss  lleeuurr  aalliimmeennttaattiioonn  hhaabbiittuueellllee,,  nnee  sseerraaiitt--ccee  qquuee  ppoouurr  ccoommppeennsseerr  
lleeuurrss  ppeerrtteess  eenn  ffeerr..  PPooiinntt  dd''aannéémmiiee  cchheezz  lleess  mmaannggeeuurrss  dd''oorrttiieess!!    
  
QQuuii  pplluuss  eesstt,,  rriicchheess  eenn  ssiilliiccee,,  cceess  mmêêmmeess  oorrttiieess  ccrruueess  eett  ffiinneemmeenntt  hhaacchhééeess  sseerroonntt  uuttiilleess  àà  llaa  ffeemmmmee  ppoouurr  llaa  
pprréévveennttiioonn  ddee  ll''oossttééooppoorroossee,,  ssii  ppoossssiibbllee  eenn  ssyynneerrggiiee  aavveecc  ddeess  aallgguueess  ffrraaîîcchheess..    
  
PPoouurr  nneettttooyyeerr  llee  ssyyssttèèmmee  ddiiggeessttiiff  eett  eenn  aamméélliioorreerr  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt,,  oonn  ccoonnssoommmmeerraa  cceett  aaddvveennttiiccee  lléégguummee,,  
llééggèèrreemmeenntt  ccuuiitt  eett  ccoouuppéé  ffiinneemmeenntt,,  qquuee  ll''oonn  mmééllaannggeerraa  iinnttiimmeemmeenntt  aavveecc  ddeess  ppoommmmeess  ddee  tteerrrree  ccuuiitteess  àà  ll''eeaauu  eett  
ééccrraassééeess  eenn  ppuurrééee,,  ppaarr  eexxeemmppllee..    
  
  
UUNN  LLAARRGGEE  SSPPEECCTTRREE  DDEE  VVEERRTTUUSS  CCUURRAATTIIVVEESS  
    
LL''oorrttiiee,,  ccoonnssoommmmééee  dd''uunnee  mmaanniièèrree  ccoouurraannttee,,  eenn  ttaanntt  qquuee  lléégguummee  aauu  mmêêmmee  ssttaattuutt  qquuee  lleess  aauuttrreess,,  aassssaaiinniitt  llee  
mmiilliieeuu  iinntteerrnnee,,  ddiissssoouutt  lleess  ccrriissttaauuxx  dd''aacciiddee,,  ddrraaiinnee  llee  ffooiiee,,  éévvaaccuuee  lleess  rréétteennttiioonnss  lliiqquuiiddeess  ddiivveerrsseess,,  aamméélliioorree  lleess  
rrhhuummaattiissmmeess  ddeess  ggrraannddss  ccaarrnniivvoorreess,,  rrééggéénnèèrree  llee  ssaanngg,,  ffoorrttiiffiiee  llee  ccoorrppss  ((eenn  rraaiissoonn  ddee  ssaa  rriicchheessssee  eenn  mmiinnéérraauuxx  
vvaarriiééss  eett  ddee  sseess  oolliiggoo--éélléémmeennttss)),,  ttoouutt  cceeccii  dd''aauuttaanntt  pplluuss  eennccoorree  qquu''eellllee  nnee  ssoouuffffrree  ppaass  ddee  cceerrttaaiinneess  pprraattiiqquueess  
ddééllééttèèrreess  iinnfflliiggééeess  ppaarr  lleess  jjaarrddiinniieerrss  ((eennggrraaiiss  eett  ttrraaiitteemmeennttss  ppaatthhooggèènneess,,  ppaarr  eexxeemmppllee))..  
  
NNoommbbrree  dd''uuttiilliissaatteeuurrss  eett  dd''aauutteeuurrss  aattttrriibbuueenntt  ééggaalleemmeenntt  àà  nnoottrree  oorrttiiee  uunnee  eeffffiiccaacciittéé  oobbsseerrvvaabbllee  ccoonnttrree  lleess  
iirrrréégguullaarriittééss  ggllyyccéémmiiqquueess,,  ccoonnttrree  lleess  hhéémmoorrrrooïïddeess,,  llaa  ggoouuttttee,,  lleess  ddoouulleeuurrss  rrhhuummaattiissmmaalleess,,  ccoonnttrree  ll''oolliigguurriiee  eett  lleess  
ttrroouubblleess  ddee  llaa  pprroossttaattee,,  aaiinnssii  qquu''uunnee  cceerrttaaiinnee  pprréévveennttiioonn  ddee  llaa  ccaallvviittiiee  ((ccaattaappllaassmmeess  ssuurr  llaa  ttêêttee))..  DDaannss  ddee  
nnoommbbrreeuuxx  ppaayyss,,  oonn  uuttiilliissee  ttrraaddiittiioonnnneelllleemmeenntt  llaa  ddééccooccttiioonn  dd''oorrttiieess  ddoonntt  oonn  iimmpprrèèggnnee  uunn  ccaattaappllaassmmee  ddeessttiinnéé  àà  
aarrrrêêtteerr  lleess  ssaaiiggnneemmeennttss  ddiivveerrss..  DDeess  ffeeuuiilllleess  dd''oorrttiieess  ffrraaîîcchheess  ééccrraassééeess  aavveecc  lleess  ddooiiggttss  eett  ppllaaccééeess  ddaannss  llee  nneezz,,  ppaarr  
eexxeemmppllee,,  aarrrrêêtteenntt  aauussssiittôôtt  llee  ssaaiiggnneemmeenntt..    
  
  
LL''OORRTTIIEE  EETT  LLEESS  PPRROOBBLLÈÈMMEESS  MMAASSCCUULLIINNSS    
  
DDeess  ééttuuddeess  rréécceenntteess  oonntt  ccoonnffiirrmméé  llaa  rrééaalliittéé  ddee  cceerrttaaiinneess  vveerrttuuss  ttrraaddiittiioonnnneelllleess  ddee  ll''oorrttiiee  qquuee  ll''oonn  ccrrooyyaaiitt  
ffoollkklloorriiqquueess,,  nnoottaammmmeenntt  cceelllleess  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  pprroossttaattee..    
  
SSeelloonn  llaa  sscciieennccee  mmééddiiccaallee,,  ll''iinnffllaammmmaattiioonn  eett  ll''ééllaarrggiisssseemmeenntt  ddee  llaa  pprroossttaattee  ssoonntt  dduuss  àà  llaa  ccoonnvveerrssiioonn,,  aauu  sseeiinn  ddee  
ll''oorrggaanniissmmee,,  dd''uunnee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  tteessttoossttéérroonnee  eenn  ddiihhyyddrrootteessttoossttéérroonnee  ((DDHHTT  eenn  aabbrrééggéé))..  OOrr,,  ddeess  eexxttrraaiittss  ccoonncceennttrrééss  
ddee  rraacciinneess  dd''UUrrttiiccaa  DDiiooiiccaa  ((oorrttiieess)),,  eemmppêêcchheenntt  qquuee  llaa  ddiihhyyddrrootteessttoossttéérroonnee  nnee  ss''aattttaacchhee  ssuurr  lleess  ssiitteess  rréécceepptteeuurrss  
ddeess  cceelllluulleess  ddee  llaa  pprroossttaattee;;  ccee  qquuii  rreevviieenntt  àà  ddiirree  qquuee  cceettttee  ddeerrnniièèrree  nnee  ssuubbiitt  ppaass  ll''iimmppaacctt  nnééggaattiiff  ddee  cceettttee  DDHHTT..    
  
DD''aauuttrreess  ppllaanntteess,,  tteell  qquuee  llee  pprruunniieerr  dd''AAffrriiqquuee  eett  llee  ppaallmmiieerr  sscciiee  iinnhhiibbeenntt,,  qquuaanntt  àà  eelllleess,,  llaa  ccoonnvveerrssiioonn  ddee  llaa  
tteessttoossttéérroonnee  eenn  ddiihhyyddrrootteessttoossttéérroonnee,,  dd''ooùù  lleeuurr  aassssoocciiaattiioonn  ffrrééqquueennttee  aavveecc  ll''oorrttiiee..  OOnn  yy  aassssoocciiee  ééggaalleemmeenntt  ll''hhuuiillee  
ddee  ppééppiinnss  ddee  ccoouurrggee  ""LLaaddyy  GGooddiivvaa""  ddoonntt  oonn  ppeeuutt  ccuullttiivveerr  ssooii--mmêêmmee  lleess  ggrraaiinneess,,  àà  ccoonnssoommmmeerr  sséécchhééeess  oouu  ssoouuss  
ffoorrmmee  dd''uunn  mmaaccéérrââtt  hhuuiilleeuuxx  ttrrèèss  rriicchhee  eenn  zziinncc  dd''oorriiggiinnee  vvééggééttaallee  ddoonntt  llaa  pprroossttaattee  eesstt  ""ffrriiaannddee""..  LLeess  eexxttrraaiittss  ddee  
rraacciinneess  dd''oorrttiieess  ss''ooppppoossaanntt  àà  llaa  ccoonnvveerrssiioonn  ddee  llaa  tteessttoossttéérroonnee  eenn  uunn  ssoouuss--pprroodduuiitt  nnoocciiff  àà  llaa  pprroossttaattee,,  llee  DDHHTT,,  iill  eenn  
rrééssuullttee  qquuee  ddaavvaannttaaggee  ddee  tteessttoossttéérroonnee  ddeevviieenntt  ddee  ccee  ffaaiitt  ddiissppoonniibbllee  ppoouurr  llaa  lliibbiiddoo  qquuii  ss''eenn  ttrroouuvvee  rreennffoorrccééee,,  
ppuuiissqquuee,,  ccoommmmee  oonn  llee  ssaaiitt,,  cc''eesstt  llaa  tteessttoossttéérroonnee  qquuii,,  aauu  nniivveeaauu  pphhyyssiioollooggiiqquuee,,  eesstt  rreessppoonnssaabbllee  dduu  ddééssiirr..  DD''ooùù  
ssaannss  ddoouuttee  cceettttee  rrééppuuttaattiioonn  ddeess  ggrraaiinneess  dd''oorrttiieess  àà  êêttrree  aapphhrrooddiissiiaaqquueess,,  vvrraaiisseemmbbllaabblleemmeenntt  aauussssii  àà  ccaauussee  ddee  lleeuurr  
rriicchheessssee  eenn  aaccééttyyllcchhoolliinnee,,  uunn  nneeuurroottrraannssmmeetttteeuurr  eesssseennttiieell  àà  llaa  vviiee  sseexxuueellllee..    
  
QQuuaanntt  aauuxx  eeffffeettss  rréégguullaatteeuurrss  ddee  ll''oorrttiiee  ssuurr  llee  ttaauuxx  ddee  ssuuccrree  ssaanngguuiinn,,  iillss  ppeeuuvveenntt  ss''eexxpplliiqquueerr  ppaarr  llaa  pplluuss  ggrraannddee  
ddiissppoonniibbiilliittéé  ddee  tteessttoossttéérroonnee  qquu''eellllee  rreenndd  ppoossssiibbllee  àà  ll''oorrggaanniissmmee,,  eett  ddoonntt  lleess  eeffffeettss  aannttiiddiiaabbééttiiqquueess  oonntt  ééttéé  
rréécceemmmmeenntt  mmiiss  eenn  lluummiièèrree  ppaarr  cceerrttaaiinnss  cchheerrcchheeuurrss..  
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