
  
  

LLYYCCOOPPOODDEE  EENN  MMAASSSSUUEE  ((llyyccooppooddiiuumm  ccllaavvaattuumm))  
                    
EEnn  AAuuttrriicchhee  eett  eenn  AAlllleemmaaggnnee,,  llee  llyyccooppooddee  eesstt  
uunnee  ppllaannttee  ssttrriicctteemmeenntt  pprroottééggééee..  JJee  ccoonnsseeiillllee  
ddoonncc  ddee  ssee  pprrooccuurreerr  lleess  hheerrbbeess  ddoonntt  oonn  aa  bbeessooiinn  
ddaannss  lleess  pphhaarrmmaacciieess  eett  lleess  hheerrbboorriisstteerriieess..  LLeess  
hheerrbboorriisstteerriieess  eenn  ggrrooss  ffoonntt  vveenniirr  llee  llyyccooppooddee  ddeess  
ppaayyss  nnoorrddiiqquueess  ccoommmmee  llee  CCaannaaddaa,,  ccee  qquuii  aassssuurree  
uunnee  bboonnnnee  qquuaalliittéé  dduu  pprroodduuiitt..  
                                                      
LLaa  ttiissaannee  àà  bbaassee  ddee  llyyccooppooddee  eesstt  cchhaauuddeemmeenntt  
ccoonnsseeiillllééee  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  aatttteeiinntteess  ddee  ggoouuttttee  eett  
ddee  rrhhuummaattiissmmeess,,  mmêêmmee  lloorrssqquuee  ddeess  
ddééffoorrmmaattiioonnss  ddeess  aarrttiiccuullaattiioonnss  ssoonntt  ddééjjàà  aappppaarruueess,,  aaiinnssii  qquuee  ddaannss  lleess  ccaass  ddee  ccoonnssttiippaattiioonn  
cchhrroonniiqquuee  eett  dd’’hhéémmoorrrrooïïddeess..  CCeeppeennddaanntt,,  lleess  ppeerrssoonnnneess  ssoouuffffrraanntt  ddee  ddiiaarrrrhhééeess  nnee  ddooiivveenntt  
bbooiirree  llaa  ttiissaannee  qquu’’aavveecc  ggrraannddee  pprrééccaauuttiioonn,,  ccaarr  ddeess  ccrraammppeess  iinntteessttiinnaalleess  ppoouurrrraaiieenntt  ssee  
pprroodduuiirree..  
                
LLee  llyyccooppooddee  nnee  ddooiitt  jjaammaaiiss  êêttrree  bboouuiillllii,,  mmaaiiss  sseeuulleemmeenntt  rreeccoouuvveerrtt  dd’’eeaauu  bboouuiillllaannttee..  LLaa  ttiissaannee  
ppeeuutt  ééggaalleemmeenntt  êêttrree  uuttiilliissééee  ddaannss  ttoouutteess  lleess  mmaallaaddiieess  ddeess  oorrggaanneess  uurriinnaaiirreess  eett  ggéénniittaauuxx  ppoouurr  
lleess  ddoouulleeuurrss  eett  lleess  IInndduurraattiioonnss  ddeess  tteessttiiccuulleess  ppoouurr  lleess  ffoorrmmaattiioonnss  ddee  ccaallccuullss  rréénnaauuxx  eett  lleess  
ccoolliiqquueess  nnéépphhrrééttiiqquueess..  LLee  llyyccooppooddee  eesstt  iirrrreemmppllaaççaabbllee  ddaannss  lleess  ccaass  dd’’hhééppaattiittee  ddee  ttuummeeuurrss  
mmaallaaddiivveess  ddeess  ttiissssuuss  ccoonnjjoonnccttiiffss  dduu  ffooiiee,,  mmêêmmee  ss’’iillss  nn’’oonntt  ppaass  eenn  eeuuxx  mmêêmmeess  ddee  ccaarraaccttèèrree  
mmaalliinn..  IIll  aaiiddee  llee  ccoonnvvaalleesscceenntt  àà  rreettrroouuvveerr  rraappiiddeemmeenntt  ttoouutteess  sseess  ffoorrcceess..  
                    
FFaaiittss  vvééccuuss  
  
LLee  mmaarrii  dd’’uunnee  ffeemmmmee  ââggééee  ddee  mmaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ssoouuffffrriitt  ppeennddaanntt  ddeess  aannnnééeess  ddee  ggrraavvee  
ddyyssppnnééee  nnooccttuurrnnee  qquuii  ffuutt  ttrraaiittééee  ccoommmmee  aasstthhmmee  ccaarrddiiaaqquuee..  SSoonn  ééttaatt  eemmppiirraa,,  eett  iill  ccoonnssuullttaa  uunn  
jjoouurr  ddee  nnoouuvveeaauu  ssoonn  mmééddeecciinn..  ““SSii  vvoouuss  nnee  cceesssseezz  ppaass  ttoouutt  ddee  ssuuiittee  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  VVOOUUSS  nnee  
ssuurrvviivvrreezz  ppaass  aauuxx  hhuuiitt  jjoouurrss  pprroocchhaaiinnss!!””  LLee  mmééddeecciinn  llee  ffiitt  ttrraannssfféérreerr  àà  ll’’hhôôppiittaall  ddee  
GGrriieesskkiirrcchheenn..  JJ’’aapppprriiss  ddee  ssaa  ffeemmmmee  qquu’’iill  ssoouuffffrraaiitt  dd’’uunnee  cciirrrrhhoossee  aauu  ddeerrnniieerr  ddeeggrréé..  LLaa  cciirrrrhhoossee  
eesstt  aaccccoommppaaggnnééee  ddee  ddyyssppnnééee  nnooccttuurrnnee..  AAuu  bboouutt  ddee  qquueellqquuee  tteemmppss,,  ll’’oonn  rreennvvooyyaa  cceett  hhoommmmee  
cchheezz  lluuii,,  ccoommmmee  iinnccuurraabbllee..  MMaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ssee  pprrooccuurraa  ssuurr  mmeess  ccoonnsseeiillss  dduu  llyyccooppooddee  ccee  qquuii  
ffiitt  rraappiiddeemmeenntt  ddee  ll’’eeffffeett..    
  
ÊÊtteess--vvoouuss  dd’’aaccccoorrdd  aavveecc  mmooii  ppoouurr  ddiirree  qquuee  cceellaa  rreellèèvvee  dduu  mmiirraaccllee  qquuee  cceett  hhoommmmee  nnee  ssoouuffffrriitt  
pplluuss  ddee  ddyyssppnnééee  nnooccttuurrnnee,,  cceettttee  mmaallaaddiiee  qquuii  llee  ffaaiissaaiitt  ssoouuffffrriirr  ddeeppuuiiss  ddeess  aannnnééeess,,  àà  ppaarrttiirr  dduu  
mmoommeenntt  ooùù  iill  bbuutt  ssaa  pprreemmiièèrree  ttaassssee  ddee  ttiissaannee  ddee  llyyccooppooddee??    
  
SSii,,  ddaannss  vvoottrree  eennttoouurraaggee,,  vvoouuss  aavveezz  ccoonnnnaaiissssaannccee  dd’’uunn  ccaass  ddee  cciirrrrhhoossee,,  mmêêmmee  ssii  ll’’iissssuuee  ppaarraaîîtt  
ffaattaallee,,  rreeddoonnnneezz  ccoouurraaggee  àà  cceettttee  ppeerrssoonnnnee  eett  mmeennttiioonnnneezz  lluuii  llee  llyyccooppooddee,,  cceellllee  ppllaannttee  
ccoonntteennaanntt  dduu  rraaddiiuumm,,  ssii  iimmppoorrttaannttee  ddaannss  llaa  sscciieennccee  nnaattuurreellllee..  MMêêmmee  ddeess  hhoommmmeess  ssoouuffffrraanntt  
ddee  mmaallaaddiieess  mmaalliiggnneess  dduu  ffooii  ppeeuuvveenntt  rreettrroouuvveerr  ddee  ll’’eessppooiirr  ggrrââccee  aauu  llyyccooppooddee..  
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PPeennddaanntt  uunnee  rraannddoonnnnééee  ssyyllvveessttrree  qquuee  jj’’eennttrreepprreennaaiiss  aavveecc  uunn  ppeettiitt  ggrroouuppee  eenn  HHaauuttee--AAuuttrriicchhee,,  
mmoonn  aaccccoommppaaggnnaatteeuurr,,  llee  pphhyyttoobbiioollooggiissttee  MM..  DDrr..  BBrruunnoo  WWeeiinnmmeeiisstteerr,,  mmee  ffiitt  rreemmaarrqquueerr  ll’’eeffffeett  
dduu  llyyccooppooddee  ddaannss  lleess  ccaass  ddee  cciirrrrhhoossee  eett  ddee  ccaanncceerr  dduu  ffooiiee..    
  
IIll  mmee  rraaccoonnttaa  aalloorrss  ll’’eexxppéérriieennccee  ssuuiivvaannttee::  jjeeuunnee  ééttuuddiiaanntt,,  iill  ffiitt  uunnee  eexxccuurrssiioonn  ddaannss  lleess  
mmoonnttaaggnneess  aavveecc  qquueellqquueess  aammiiss..  SSuurr  llee  cchheemmiinn  dduu  rreeffuuggee,,  iill  ttrroouuvvaa  eennttrree  ddeess  ppiinnss  uunn  rraammeeaauu  
ddee  llyyccooppooddee  qquuii  vviinntt  ss’’eennrroouulleerr  aauuttoouurr  ddee  ssoonn  cchhaappeeaauu..  UUnn  ddee  sseess  ccaammaarraaddeess  ffuutt  pprriiss  eennssuuiittee,,  
ddaannss  llee  rreeffuuggee,,  dd’’uunnee  ccrraammppee  dduu  ppiieedd  ttrrèèss  ddoouulloouurreeuussee,,  ffaaiissaanntt  qquuee  llee  ppiieedd  ééttaaiitt  rreettoouurrnnéé  àà  
ppaarrttiirr  ddee  ll’’aarrttiiccuullaattiioonn  dduu  ggeennoouu..  LL’’oonn  eessssaayyaa  eenn  vvaaiinn  ddee  ll’’aaiiddeerr..  LLee  pprroopprriiééttaaiirree  dduu  rreeffuuggee  
aappppoorrttaa  dduu  FFrraannzzbbrraannnnttwweeiinn  ((eeaauu--ddee--vviiee)),,  oonn  llee  mmaassssaa,,  mmaaiiss  ssaannss  ssuuccccèèss..    

  
PPrriiss  dd’’uunnee  iinnssppiirraattiioonn  ssuubbiittee,,  llee  jjeeuunnee  WWeeiinnmmeeiisstteerr  rreettiirraa  llee  
rraammeeaauu  ddee  llyyccooppooddee  ddee  ssoonn  cchhaappeeaauu  eett  eenn  eennvveellooppppaa  llee  
ppiieedd  ddee  hhaauutt  eenn  bbaass..  AA  ll’’iinnssttaanntt  mmêêmmee,,  llee  ppiieedd  ssee  rreemmiitt  
ddaannss  llaa  bboonnnnee  ppoossiittiioonn..  IIll  ppeennssaa  aalloorrss  àà  uunnee  ccooïïnncciiddeennccee..  LLaa  
ccrraammppee  aauurraaiitt  ppeeuutt--êêttrree  ttoouutt  aauussssii  bbiieenn  ppuu  êêttrree  ccoommbbaattttuuee  
ssaannss  llyyccooppooddee..    
  
SSuurr  llee  cchheemmiinn  dduu  rreettoouurr,,  iill  ccuueeiilllliitt  ppoouurr  ssaa  llooggeeuussee,,  qquuii  
ssoouuffffrraaiitt  ffrrééqquueemmmmeenntt  ddee  ccrraammppeess  ddaannss  lleess  mmoolllleettss,,  uunnee  
ppooiiggnnééee  ddee  llyyccooppooddee..  CCeettttee  ffeemmmmee  ffuutt  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  
ssoouullaaggééee  ddee  sseess  ccrraammppeess..    
  
QQuueellqquueess  aannnnééeess  pplluuss  ttaarrdd,,  MM..  DDrr..  WWeeiinnmmeeiisstteerr  eenn  ppaarrllaa  àà  
uunn  ssppéécciiaalliissttee..  CCee  ddeerrnniieerr  lluuii  aapppprriitt  qquuee  llee  llyyccooppooddee  eesstt  uunnee  
ppllaannttee  ccoonntteennaanntt  dduu  rraaddiiuumm..  
  
DDeeppuuiiss,,  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ppuu  gguuéérriirr  lleeuurrss  
ccrraammppeess  ddee  ppiieedd  eett  ddee  mmoolllleettss  ggrrââccee  àà  ddeess  ccoouussssiinneettss  ddee  
llyyccooppooddee..    

  
DDeessccrriippttiioonn  pphhyyssiiqquuee  ddee  llaa  ppllaannttee  ::  
  

  PPllaannttee  vviivvaaccee  hhéémmii  ccrryyppttoopphhyyttee  
  TTiiggee  ccoouucchhééee,,  lloonngguueemmeenntt  rraammppaannttee((5500ccmm)),,  rréégguulliièèrreemmeenntt  rraammiiffiiééee  ccoouuvveerrttee  ddee  

ppeettiitteess  ffeeuuiilllleess  ppooiinnttuueess,,  ééttaallééeess,,  ffiinneemmeenntt  ddeennttééeess,,  rreeppaarrttiieess  ttoouutt  aauuttoouurr  ddee  llaa  ttiiggee    
  EEppii  ssoolliittaaiirree,,  tteerrmmiinnaallee  aauu  bboouutt  dd''uunnee  ttiiggee  ddrreessssééee,,  sseessssiillee,,  bbiieenn  ddiissttiinncctt,,  jjaauunnee  àà  

mmaattuurriittéé    
  SSttaattiioonn  oommbbrraaggééee,,  ssuurr  ssoollss  sseeccss,,  aacciiddeess    
  SSppoorruullaattiioonn::  aaooûûtt  àà  sseepptteemmbbrree,,    
  VVééggééttaattiioonn::  TToouuttee  ll''aannnnééee    
  RRééppaarrttiittiioonn::  aasssseezz  rraarree  eett  ttrrèèss  ddiissppeerrsséé  
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