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Rezumat: Efectul antioxidant al polifenolilor din vin şi din extractele de sâmburi de struguri, recomandă  
viţa de vie ca una dintre cele mai importante plante folosite în prevenţia şi tratamentul medical. Cobaii 
care au fost supraalimentaţi şi li s-a adăugat în hrană flavonoizi şi antociani nu au făcut diabet, boli 
cardiovasculare sau cancer, prelunginduli-se în acest fel viaţa. La conceptul consacrat de vinoterapie, ne 
permitem să-l propunem şi pe cel de sevoterapie, cu referire în primul rând la calităţile curative ale sevei 
de primăvară, provenite de la viţa de vie, în prevenirea şi ameliorarea unor afecţiuni ale corneei şi ale 
cristalinului. 
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Abstract: The antioxidant effect of polyphenols from wines and grape seed extracts recommends the vine 
as one of the most important plants used in prevention and medical treatment. The mice that were overfed 
and were added flavonoids and anthocyanins in their food did not have diabetes, cardiovascular diseases 
or cancer, thus prolonging their life. To the acknowledged concept of “Vinotherapy”, we allow us to 
suggest the term of “Sevatherapy”, referring primarily to the curative qualities of the spring sap, from the 
vine, for the prevention and improvement of the cornea and the eye lens condition. 
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INTRODUCERE 
“Fructele, legumele, numai ele singure şi în toate 

împrejurările nu sunt suficiente pentru  a determina o sporire a 
globulelor roşii sau a procentajului hemoglobinei.Dar vor fii 
incontestabil,în toate cazurile, nişte tratamente de sprijin foarte 
utile dacă nu chiar incomparabile.”( J.Valnet, 1986). 

Această formulare aparţine unui cunoscut promotor al 
tratamentelor naturiste ,medicului american Jean Valnet şi este 
valabilă şi pentru viţa de vie. Virtuţiile terapeutice ale acestei 
plante sunt cunoscute de foarte multă vreme şi au fost 
demonstrate în zilele noastre prin determinări şi utilizări în 
practica medicală ; acestea atestă posibilităţile multiple de 
folosire a unor elemente provenite de la viţa de vie în tratarea 
diverselor afecţiuni ale organismului uman. Astfel sunt folosite 
boabele de strugure, pieliţa şi seminţele lor, frunzele, dar şi un 
produs al metabolismului plantei -seva de primăvara sau unul 
rezultat în urma prelucrării strugurilor - vinul. 

Rolul lor terapeutic se datorează compoziţiei 
biochimice extrem de complexe: substanţe  tanante (d-catehina, 
gallo-catehina şi quercitina) şi pigmenţi antociani (delfinidina, 
petunidina , peonidina, malvidina), acizii organici (tartric, citric, 
salicilic) şi vitaminele hidrosolubile (B, C, PP, acidul folic). 
Aceste substante sunt prezente în toate organele plantei  şi în 
vin. 

Vom prezenta aceste componente , cu menţiunea că 
valorile cantitative înregistrate prezintă limite de variaţie, 
datorate mai multor factori: soiul, vărsta, faza de vegetaţie, 
mediul ambiental, sistemul de tăiere şi de întreţinere, metoda de 
dozare utilizată. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 

Frunzele, strugurii şi vinul, îşi datorează virtuţile 
terapeutice în primul rând substanţelor tanante; la baza structurii 

acestora se află molecula de flavan-3 ol (catehina), care 
constituie principala substanţă farmacologic activă. Pe piaţă se 
comercializează Rutinul, Tarosinul şi Troxerutinul, care conţin 
flavonoizi extraşi din Fagopyrum esculentum (hrişca) şi 
Difebiom, Difabiol şi Difarele, care conţin antocianozide din 
Vaccinium myrtillus (afin). Aceste medicamente au acţiune 
trofică, de mărire a rezistenţei capilarelor sanguine (vit. P sau 
rutina - este un biflavonoid). Materia primă, afinul şi hrişca, nu 
sunt însă plante cultivate în sisteme tehnologice ca viţa de vie; 
ele putând fi înlocuite cu boabele şi seminţele de struguri sau 
chiar cu vinul roşu. 

Literatura de specialitate conţine mai puţine referiri la 
compoziţia şi efectele terapeutice ale sevei de primăvară. Este 
însă cunoscută acţiunea sa antiinflamatorie, datorată flavonelor, 
în tratarea conjunctivitelor şi blefaritelor. La nivelul sistemului 
optic al ochiului se ştie, că efectuarea unei cure de picături din 
această sevă favorizează „limpezirea vederii”. Lentilele acestui 
sistem sunt corneea şi cristalinul.  

Pentru a explica rolul compuşilor implicaţi în 
prevenţia şi terapia unor disfuncţii oculare am dozat: Vitamina 
B1, factor nutritiv important, participă la procesele de 
oxidoreducere, cu rol de coenzimă. 
• Vitamina B6: coenzimă a aminotransferazelor, intervine în 

reacţiile de transaminare, necesară în sintezele proteice; 
facilitează absorbţia aminoacizilor. 

• Acidul glutamic şi amida sa glutamina: un antioxidant şi 
dezintoxicant major. 

• Prolina: o substanţă osmotic activă, contribuie la hidratarea 
celulelor şi serveşte la biosinteza a circa 30% din 
aminoacizii liberi. 

• Alanina: în stare combinată, se găseşte în diferite proteine 
cum sunt cazeina, gelatina, dar mai ales fibroina; alanina 
intră în constituţia unor dipeptide (carnozina şi anserina), a 
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acidului pantotenic şi a coenzimei A. 
Seva de primăvară 

Seva de primăvară reprezintă un extract apos de 
substanţe, mobilizate primăvara, la intrarea în faza de vegetaţie. 
Apa 97,6 - 98,5g%, substanţa uscată 1,5 - 2,4g%, pH-ul 6 – 6,8. 
zaharuri totale 0,16 – 0,28g/l (glucoză 0,29 - 0,81 şi fructoză 0,059 
– 0,21 g/l). Azotul proteic este cuprins între 0,065 – 0,55 g/l. 

Compoziţia minerală cuprinde următoarele elemente 
chimice: Ca 124 - 163 mg/l, K 54 - 157mg/l, Fe 0,30 - 0,45 mg/l, 
Mg 10,4 - 23,3 mg/l, P 23-28 mg/l, precum şi alte elemente în 
cantităţi mult mai mici. 

Acizii organici, exprimaţi în miliechivalenţi la litru, sunt 
reprezentaţi prin: acid succinic 3,63; acid tartric 2,14; acid citric 
3,63; acid fumaric 0,018; acid malic 3,49. 

Cunoscându-se rolul sevei provenite din „plâns” asupra 
„limpezirii” vederii, am încercat prin cercetările noastre să 
identificăm compuşii responsabili de aceste efecte. Am analizat 
biochimic seva de primăvară scursă, ca urmare a lucrărilor de 
tăiere, de la soiurile de masă Cardinal şi Regina Viilor, aparţinând 
podgoriei Valea Călugărească. S-a colectat seva în flaconaşe 
brune şi sterile, din două în două zile, de trei ori/săptămână.  
Determinări: 

Proteinele totale – Analizator semiautomat (Reactiv 
Folin – Ciocâlteu); 

Vitamina B1 - Metoda fluorometrică cu fericianură de 
potasiu; 

Vitamina B6 – Dozarea clorhidratului de piridoxal în 
prezenţa piridoxinei, la 420 nm; 

Aminoacizi: acidul glutamic, glutamina, prolina și 
alanina – AAA 881(cromatografie pe coloană). 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

1. Cardinal: Proteine totale 51mg/l; Vitamina B1 1,92 mg/l; 
Vitamina B6 7,08 mg/l; Glutamina 6,21mg/l; Acid 
glutamic 3,54 mg/l; Prolina 1,7 mg/l; Alanina 1,2mg/l 

2. Regina Viilor: Proteine totale72,8mg/l; Vitamina B1 4mg/l; 
Vitamina B6 28,5 mg/l; Glutamina 7,28mg/l; Acid 
glutamic 2,12mg/l; Prolina 0,7 mg/l; Alanina 0,7mg/l. 

Rezultatele prezentate reprezintă media a trei 
determinări. Concentraţiile găsite depind în mare măsură de 
structura solului şi natura lucrărilor efectuate: de exemplu, 
conţinutul ridicat de azot a fost cauzat de prezenţa excesivă a 
nitraţilor în apa de irigare sau datorită sistemului radicular foarte 
extins al unor soiuri; deficitul de zinc şi cupru se datorează 
solului alcalin, iar nivelul de clor este pus tot pe seama apelor de 
irigaţie din reţeaua potabilă.Dioptrul ocular (mediile 
transparente şi refringente ale globului ocular) este constituit din 
cornee, umoare apoasă, cristalin şi corpul vitros. 
Corneea  

Corneea este primul şi cel mai puternic dioptru 
(suprafaţa optică ce intervine în refracţie), o membrană 
transparentă, care are rol de lentilă foarte puternică şi care 
participă la trimiterea imaginilor pe retină; are o grosime de 0,48 
mm. 

Analiza histologică a corneei evidenţiază 5 straturi: 
epiteliu, membrana Bowman, stroma, membrana Descemet şi 
endoteliu. 

În epiteliul corneean apa reprezintă 70% din greutate 
în condiţii de hidratare normală. Componentele solide sunt: 
acizii nucleici (ADN şi ARN), lipide, proteine, ATP, enzime şi 
glicozide ale ciclului Krebs; se găseşte de asemenea, în 
concentraţie mare acetilcolină şi colinesteraze.  

90% din grosimea corneei o reprezintă stroma. Stroma 
este formată din straturi sau lamele paralele cu suprafaţa, fiecare 
strat fiind alcătuit din benzi de fibre, dispuse paralel, din 
colagen. Stroma conţine 75 - 80% apă, restul fiind format din 

colagen, alte proteine şi mucopolizaharide. Colagenul cornean 
conţine azot, glicine şi hidroxiproline.  

Pelicula de lacrimi se află în echilibru osmotic cu 
corneea. Globul ocular tolerează variaţii ale presiunii osmotice 
cuprinse între 0,6% şi 1,3%. Trecerea de la cornee la sclerotică 
se face la nivelul unei zone de condensare conjunctivale numite 
limb sclero-cornean, zonă extrem de importantă din punct de 
vedere anatomic şi funcţional, pentru că la acest nivel drenează 
umoarea apoasă din ochi în aparatul conjunctival (zona de 
conexiune dintre cele două formaţiuni reprezintă locul de 
abordare chirurgicală în intervenţiile pe globul ocular deschis). 
Stratul intern sau endoteliul este format dintr-un singur rând de 
celule. Densitatea acestora scade cu vârsta. Dispariţia unor 
celule, ca urmare a unui traumatism sau a unei intervenţii 
chirurgicale, este compensată prin creşterea dimensiunilor 
celulelor sănătoase. În acest fel porii intercelulari sunt astupaţi, 
ceea ce face ca pătrunderea apei dinspre umoarea apoasă în 
cornee să se facă mult mai lent şi controlat. 
Umoarea apoasă  

Procesele ciliare, bogat vascularizate, secretă umoarea 
apoasă necesară menţinerii presiunii normale intraoculare, 
precum şi nutriţiei formaţiunilor care nu au vase, cum sunt: 
corneea si cristalinul; umoarea apoasă se formează, prin filtrarea 
plasmei sanguine. Umoarea apoasă are aşadar un rol dublu: pe 
de o parte contribuie la metabolismul corneei şi al cristalinului 
prin aportul de substanţe nutritive, iar pe de altă parte este agent 
regulator al presiunii endoculare.  
Cristalinul  

Cristalinul este o lentilă biconvexă, transparentă şi 
elastică, avasculară. Cristalinul este format din capsula 
anterioară, un nucleu situat central şi capsula posterioară. 
Diferenţierea structurală a cristalinului permite realizarea 
funcţiei de acomodare. Orice tulburare aparută în compoziţia 
umorii apoase se va răsfrânge asupra metabolismului 
crtistalinului. Cristalinul are în compoziţie apă, într-un procent 
de peste 60%; apa din compoziţia cristalinului joacă un rol 
foarte important, aceasta asigurându-i lentilei un indice de 
refracţie ridicat. În permanenţă lentila trebuie să-şi păstreze o 
bună stare de hidratare, deoarece mai mult de jumătate din 
compoziţia sa este reprezentată de apă. Pe lângă apă, cristalinul 
mai conţine proteine solubile şi insolubile.  

În afecţiunile care se manifestă prin tulburări ale 
transparenţei cristalinului, multe dintre componentele proteice 
solubile devin insolubile, se precipită şi încep să plutească în 
câmpul vizual sub forma scotoamelor. Cristalinul este înconjurat 
de o capsulă proprie; odată cu îmbătrânirea organismului el îşi 
pierde din proprietăţile elastice, modificare însoţită de alterarea 
indicelui de refracţie. În situaţia în care capsula cristalinului este 
distrusă, contactul cu elementele sistemului imunitar al gazdei 
generează anticorpi specifici, îndreptaţi împotriva proteinelor 
cristaliniene şi apariţia unor manifestări patologice. De 
asemenea, pentru menţinerea vitalităţii cristalinului, glucidele 
sunt de importanţă vitală, având în vedere cosumul energetic al 
acestei formaţiuni, datorat procesului permanent de acomodare 
şi ritmului ridicat al sintezelor proteice. 
Umoarea vitroasă 

Umoarea vitroasă ocupă cavitatea posterioară a 
ochiului. Este considerată o secreţie a neuroretinei. Are o 
greutate de circa 3,9g, conţinutul în apă este între 98% şi 99,7%, 
iar pH=7,5. Prin conţinutul său hipotonic, corpul vitros permite 
existenţa unui curent osmotic care are drept rezultat difuzia 
substanţelor nutritive dinspre corpul ciliar spre retină. 

La o analiză atentă a acestor constituenţi, precum şi a 
concentraţiilor din seva viţei de vie, se poate remarca faptul că 
substanţele respective sunt într-o proporţie optimă pentru o 
asimilare foarte uşoară şi în acelaşi timp lipsită de orice neajuns. 
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Comparând compoziţia chimică a celor trei fluide, 

lacrimi, umoarea apoasă şi seva din plâns, în corelaţie cu 
caracteristicile histologice şi biochimice ale corneei şi ale 
cristalinului, se constată: 
1. Osmoza şi difuzia sunt două procese vitale, prin intermediul 
cărora umoarea apoasă hrăneşte cu minerale, glucide, proteine, 
apă etc., corneea şi cristalinul. Modificarea echilibrului osmotic, 
prin exosmoză sau endosmoză, la nivelul suprafeţei de contact a 
umorii apoase cu corneea sau cu cristalinul, se realizează printr-
un mecanism de reglare permanentă a distribuţiei moleculelor de 
apă între aceste compartimente. În mecanism sunt implicaţi în 
principal ionii de sodiu şi potasiu, precum şi apa. Cantitatea de 
apă din sevă este identică cu cea din umoarea apoasă şi lacrimi, 
în schimb sodiul şi potasiul sunt în concentraţii mai scăzute şi 
imprimă sevei un caracter hipotonic. Sodiul acţionează 
complementar faţă de potasiu, realizând împreună cea mai 
importantă pompă a transportului activ, împotriva gradientului 
de concentraţie, menţinând funcţionarea celulară şi echilibrul 
acido-bazic. Împreună cu potasiul, sodiul reglează presiunea 
osmotică la nivel celular; în momentul în care membrana celulei 
se depolarizează la exterior, cu aproximativ 55 mV, canalul de 
Na se deschide ca o poartă voltaică, iar ionii de Na+ ies din 
celulă, cei de K+ pătrund, înlocuindu-i şi echilibrând polarităţile 
interne şi externe ale membranei celulare până la o nouă 
depolarizare.  
2. Dacă acest mecanism se dereglează are loc alterarea structurii 
dioptrului ocular, care se poate manifesta prin pierdera 
transparenţei sau vicii de refracţie a luminii şi atrage după sine şi 
alte tulburări ale metabolismului ocular. De exemplu, la nivelul 
cristalinului are loc plasmoliza, urmată de hipertonie sau 
dimpotrivă, lichefierea lentilei, urmată de hipotonie, iar fibrele 
de colagen se pot aglutina ca urmare a precipitării proteinelor 
solubile. Capsula cristalinului are proprietăţile unei celule 
intacte, adică se “umflă” în mediu hipotonic şi se “strânge” în 
mediu hipertonic. Apa care pătrunde în cristalin în cantitate prea 
mare, dislocă fibrele de colagen prin formarea de microvezicule, 
care provoacă discontinuitate optică; echilibrul între cristalin şi 
mediul său înconjurător poate fi anulat şi în cazul în care 
concentraţia compuşilor osmotici activ (Na+, K+ ş.a.) creşte în 
interiorul capsulei, având loc o alterare a omogenităţii optice şi o 
pierdere de transparenţă, afecţiune cunoscută sub numele de 
cataractă.  
3. Epiteliul cornean este hidrofob datorită stratului superficial 
lipidic. În schimb, stratul de mucină adiacent este hidrofil şi 
asigură umectarea corneei de către lacrimi. O parte din lacrimi 
se pierde prin evaporare, între 10% şi 25%. Presiunea osmotică 
normală a lacrimilor este echivalentă la 0,9% NaCl. Dacă partea 
apoasă scade, lacrimile devin hipertonice (peste 0,97% NaCl) şi 
drept urmare rezultă deshidratarea corneei (în momentul în care 
pleoapele sunt închise, lacrimile nu se evaporă, iar filmul de 
lacrimi se găseşte în echilibru osmotic cu corneea). Variaţiile de 
concentraţie ale lacrimilor influenţează în acest fel procesul de 

hrănire al corneei. Iniţial aceste variaţii sunt puse de pacient pe 
seama oboselii sau a privitului excesiv la televizor. În această 
situaţie, rehidratarea corneei cu picături de sevă este un mijloc 
rapid şi eficient de rezolvare a suferinţei. 
4. Statusul funcţional al corneei şi al cristalinului este menţinut 
de umoarea apoasă. Regimul de viaţă se repercutează şi asupra 
compoziţiei umorii apoase, care se formează prin filtrarea 
sângelui. Odată cu vârsta creşte atât hipertonia, cât şi acidoza 
organismului datorită în principal regimului alimentar deficitar; 
pentru a absorbi apa, celulele dioptrului trebuie însă să se afle 
într-un mediu mai diluat decât citosolul, adică soluţia externă să 
fie hipotonică comparativ cu conţinutul celular. În acest fel se 
creează un curent endosmotic, de pătrundere a moleculelor de 
apă în celulele dioptrului (cornee+cristalin), fapt ce determină 
echilibrul funcţional al acestuia. 

În urma analizei sevei din plâns, se constată o 
asemănare importantă, sub aspectul prezenţei şi al 
concentraţiilor unor elemente anorganice şi organice, din sevă şi 
din umoarea apoasă sau lacrimi. Seva provenită de la viţa de vie 
poate substitui umoarea apoasă, în momentele în care 
compoziţia chimică sau presiunea osmotică a acesteia se 
dezechilibrează; prin aplicaţii locale de sevă se realizează 
aportul extern de apă şi ioni activ osmotic, Na+, K+, Cl- ş.a., 
care faciliteză schimburile transmembranare şi contribuie la 
refacerea echilibrului hidroelectrolitic (prin osmoză şi difuzia 
simplă sau facilitată), atât la nivelul interfeţei cu cornea, cât şi 
cu cristalinul. 
5. Colagenul ocular conţine mult azot, glicine, proteine şi 
hidroxiproline, ADN şi ARN, ceea ce evidenţiază existenţa 
proceselor de sinteză proteică. Prin proprietăţile lor, substanţele 
organice conţinute în seva de primăvară, administrate local, 
contribuie la menţinerea homeostaziei celulelor respective, 
precum şi la regenerarea proteinelor specifice. Astfel, adaosul 
vitaminelor B1 şi B6, a acidului glutamic, prolinei şi alaninei 
favorizează hidratarea şi stimulează reacţiile de biosinteză 
proteică; noile molecule sintetizate se dispun rapid, înlocuind 
micoveziculele din reţelele colagenice ale corneei sau 
cristalinului, îmbunătăţind transparenţa şi elasticitatea lor. 
Cum se recoltează 

Seva se recoltează în mici recipiente din plastic sau 
sticlă, care vor fi bine legate de capetele corzilor de viţă de vie, 
proaspăt tăiate prin tăierile de primăvară. Cantitatea ce va fi 
recoltată într-un singur vas nu este foarte mare şi de aceea este 
bine să fie folosite mai multe recipiente. Soluţia de sevă trebuie 
ferită de contaminare cu agenţi patogeni. Borcanele sau sticlele 
folosite trebuie să fie sterilizate înaintea recoltării, iar imediat 
după umplerea cu sevă, ele vor fi închise etanş şi păstrate la 
frigider până în momentul utilizării. 
Cum se aplică 

Cu o pipetă sterilă, se aplică în colţul exterior al 
ochiului câte 5-10 picături de sevă. Ochiul este menţinut pe cât 
posibil deschis cât timp se face aplicarea, după care pleoapele se 
strâng de mai multe ori şi apoi, cu ochii închişi, se efectuează 
câteva mişcări uşoare de rotaţie ale globilor oculari. În medie, se 
va administra de 3 ori pe zi. Primele efecte sunt uşor astringente 
şi cicatrizante şi se vor simţi în 5-10 minute de la aplicarea 
acestei soluţii naturale. 
  

CONCLUZII 
1. Vinul roşu, pieliţele şi seminţele de struguri negri, 

consumate ca atare sau ca produse naturiste au rol protector 
asupra pereţilor arteriali datorită proantocianidinelor şi a 
celorlalţi compuşi fenolici. 

2. Este necesară valorificarea superioară a pieliţelor, 
seminţelor şi a resturilor de fermentaţie (boasca) pentru 
extracţia de polifenoli, având costuri semnificativ mai mici 
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faţă de alte materii prime (afin, hrişcă). 
3. Seva produsă de viţa de vie este un remediu natural, cu o 

formulă ideală, ce poate fi folosit cu succes în sevoterapie. 
Datorită însuşirilor sale osmoticactive şi de stimulare a 
fabricării de bioproteine, seva provenită din „plânsul” viţei 
de vie poate fi considerată un înlocuitor al umorii apoase, 
pentru că rezolvă tulburările de nutriţie apărute la nivel 
ocular şi impiedică cronicizarea lor. Efectele importante în 
plan clinic, nu sunt însă spectaculoase, pentru că „plânsul” 
nu durează mai mult de şapte-opt zile (pacienţii fiind 
constrânşi să se trateze doar în acest interval), dar pot 
deveni evidente prin repetarea curelor, optimizarea 
concentraţiei dozelor şi stabilirea timpului necesar unei 
absorbţii complete la nivelul de contact cu ochiul. 
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