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Medicament din plante: rezumat destinat publicului 

Sămânță de in 
Linum usitatissimum L., semen 

Prezentul document este un rezumat al concluziilor științifice ale Comitetului pentru medicamente din 
plante (HMPC) referitoare la utilizările terapeutice ale seminței de in. Concluziile HMPC sunt luate în 
considerare de statele membre ale UE la evaluarea cererilor de autorizare pentru medicamentele din 
plante din semințe de in. 

Scopul prezentului rezumat nu este să ofere recomandări practice referitoare la utilizarea 
medicamentelor din semințe de in. Pentru informații practice despre utilizarea medicamentelor din 
semințe de in, pacienții trebuie să citească prospectul care însoțește medicamentul respectiv sau să se 
adreseze medicului sau farmacistului. 

Ce este sămânța de in? 

Sămânță de in este denumirea generică pentru semințele plantei Linum usitatissimum L. Semințele 
mature, uscate în scopul utilizării terapeutice, se obțin din plante cultivate. 

Medicamentele din plante din semințe de in, cunoscute și sub numele de Lini semen, se iau pe cale 
orală. 

Sămânța de in poate fi găsită, de asemenea, în combinație cu alte substanțe vegetale în unele 
medicamente din plante. Aceste combinații nu fac obiectul prezentului rezumat. 

Care sunt concluziile HMPC cu privire la utilizările sale terapeutice? 

HMPC a concluzionat că sămânța de in poate fi utilizată pentru tratamentul constipației obișnuite sau în 
afecțiunile care necesită ca scaunul să fie mai moale astfel încât să poată fi eliminat mai ușor. 

De asemenea, HMPC a concluzionat că, pe baza utilizării îndelungate a acesteia, sămânța de in poate fi 
utilizată pentru ameliorarea disconfortului gastrointestinal ușor (la nivelul stomacului sau al 
intestinelor).  

Sămânța de in trebuie utilizată numai la adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. În cazul în care 
constipația persistă după 3 zile de utilizare a semințelor de in sau dacă disconfortul gastrointestinal 
persistă după 7 zile de utilizare a semințelor de in, trebuie solicitat sfatul medicului sau al unui cadru 
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medical calificat. Instrucțiuni detaliate privind modul de administrare a medicamentelor din semințe de 
in și cine le poate utiliza pot fi găsite în prospectul care însoțește medicamentul. 

Cum acționează sămânța de in ca medicament? 

Sămânța de in se umflă în prezența apei din intestin, formând o substanță gelatinoasă (mucilagiu). 
Acesta ajută la înmuierea scaunului și tranzitul mai ușor prin intestin. De asemenea, efectul de umflare 
a semințelor de in lărgește intestinul și acest efect de întindere accelerează tranzitul scaunului prin 
intestin. 

Este posibil ca mucilagiul semințelor de in să acopere mucoasa tractului digestiv, protejându-l astfel 
împotriva iritării. Acest efect poate reduce disconfortul gastrointestinal.  

Ce dovezi justifică utilizarea medicamentelor din semințe de in? 

Concluziile HMPC privind utilizarea medicamentelor din semințe de in pentru tratarea constipației se 
bazează pe „utilizarea bine stabilită” a acestora. Aceasta înseamnă că există date bibliografice, care 
acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani în UE, care furnizează dovezi științifice privind eficacitatea și 
siguranța semințelor de in când sunt folosite în acest mod. 

În evaluarea sa, HMPC a avut în vedere o serie de studii clinice care au demonstrat efectul semințelor 
de in asupra constipației și a scaunului tare. Studiile au demonstrat că semințele de in au redus 
constipația obișnuită. 

Concluziile HMPC privind utilizarea medicamentelor din semințe de in pentru ameliorarea disconfortului 
gastrointestinal ușor se bazează pe „utilizarea lor tradițională” în această afecțiune. Aceasta înseamnă 
că, deși nu sunt suficiente dovezi din studiile clinice, eficacitatea acestor medicamente din plante este 
plauzibilă și există dovezi că acestea au fost utilizate în siguranță în acest mod timp de cel puțin 30 de 
ani (inclusiv cel puțin 15 ani în UE). În plus, utilizarea prevăzută nu necesită supraveghere medicală. 

Deși este disponibil un studiu clinic anterior privind utilizarea semințelor de in pentru tratamentul 
disconfortului gastrointestinal, acesta a fost prea limitat pentru a fi utilizat drept dovadă, iar concluziile 
HMPC pentru această indicație se bazează pe utilizarea îndelungată a medicamentului. 

Pentru mai multe informații despre studiile evaluate de HMPC, consultați raportul de evaluare al HMPC. 

Care sunt riscurile asociate cu medicamentele din semințe de in? 

Au fost raportate efecte secundare frecvente în asociere cu semințele de in (observate la 1 până la 
10 pacienți din 100). Aceste includ umflarea burții. Foarte rar, au fost raportate reacții alergice, uneori 
severe. 

Semințele de in sunt contraindicate la pacienții cu dificultăți la înghițire sau care au probleme cu gâtul. 

Semințele de in sunt contraindicate pentru tratamentul constipației la pacienții cu modificări bruște ale 
tranzitului intestinal care persistă mai mult de 2 săptămâni și la pacienții cu sângerări nediagnosticate 
la nivelul anusului sau a căror constipație nu se ameliorează în ciuda utilizării unui laxativ. De 
asemenea, nu trebuie utilizate la pacienții cu îngustare anormală sau blocare a tractului digestiv, 
paralizie intestinală sau lărgire anormală a intestinului gros sau la cei cu boli ale esofagului (tubul 
dintre gură și stomac). 

Mai multe informații despre riscurile asociate cu medicamentele din semințe de in, inclusiv măsurile de 
precauție corespunzătoare pentru utilizarea sigură a acestora, se găsesc în monografia de la pagina 
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„All documents” („Toate documentele”) de pe site-ul agenției: ema.europa.eu/Find medicine/Herbal 
medicines for human use. 

Cum sunt aprobate în UE medicamentele din semințe de in? 

Cererile de autorizare pentru medicamentele din semințe de in trebuie adresate autorităților naționale 
competente în domeniul medicamentelor, care vor evalua cererea pentru medicamentul din plante și 
vor lua în considerare concluziile științifice ale HMPC.  

Informații despre utilizarea și autorizarea medicamentelor din semințe de in în statele membre ale UE 
se obțin de la autoritățile naționale competente. 

Alte informații despre medicamentele din semințe de in 

Mai multe informații despre evaluarea HMPC a medicamentelor din semințe de in, inclusiv informații 
aprofundate despre concluziile comitetului, se găsesc la pagina „All documents” („Toate documentele”) 
de pe site-ul agenției: ema.europa.eu/Find medicine/Herbal medicines for human use. Pentru mai 
multe informații referitoare la tratamentul cu medicamentele din semințe de in, citiți prospectul 
medicamentului sau adresați-vă medicului sau farmacistului. 

Aceasta este o traducere a rezumatului destinat publicului al raportului de evaluare al HMPC, al cărui 
original a fost redactat în limba engleză de Secretariatul EMA. 
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