
CChhaammppiiggnnoonnss mmééddiicciinnaauuxx

OOnn ddiitt qquu''iillss sseerroonntt àà ll ''oorriiggiinnee dd''uunn vvéérriittaabbllee rr eennoouuvveeaauu ddee llaa pphhaarrmmaaccooppééee mmoonnddiiaallee aauu ccoouurrss ddee ccee ssiièèccllee.. LLeess
cchhaammppiiggnnoonnss ssoonntt ddeess êêttrr eess vviivvaannttss ttoouutt àà ffaaiitt ssiinngguulliieerrss :: ccee nnee ssoonntt nnii ddeess vvééggééttaauuxx,, nnii ddeess aanniimmaauuxx.. MMaaiiss iillss ssoonntt ppaarrttoouutt
eett ttoottaalleemmeenntt iinnddiissppeennssaabblleess aauu pprroocceessssuuss ddee llaa vviiee ccoommmmee àà cceelluuii ddee llaa mmoorr tt .. DDaannss llee mmoonnddee eennttiieerr,, oonn ééttuuddiieerr aauujjoouurrdd''hhuuii
lleeuurrss pprroopprriiééttééss mmééddiicciinnaalleess ééttoonnnnaanntteess,, eenn ppaarrttiiccuulliieerr,, ddaannss llee ttrraaiitteemmeenntt ddeess mmaallaaddiieess ddééggéénnéérraattiivveess eett dduu ccaanncceerr ,, mmaaiiss
aauussssii ppoouurr vveenniirr àà bboouutt ddee nnoommbbrreeuusseess ppaatthhoollooggiieess mmooiinnss lloouurrddeess..

LLeess cchhaammppiiggnnoonnss ssoonntt iinnttiimmeemmeenntt lliiééss aauu ccyyccllee ddee vviiee ddee ttoouuss lleess aauuttrreess êêttrreess vviivvaannttss,, qquuee ccee ssooiitt ppaarr ssyymmbbiioossee ((vviiee
ccoommmmuunnee aavveecc uunn aauuttrree oorrggaanniissmmee vviivvaanntt)),, ppaarr ssaapprroopphhyyttiissmmee ((ddiiggeessttiioonn ddee llaa mmaattiièèrree oorrggaanniiqquuee qquuii ppeerrmmeett aauuxx éélléémmeennttss
nnuuttrriitt iiffss ddee rreettoouurrnneerr àà llaa tteerrrree)) oouu aauu ttrraavveerrss dduu ppaarraassiittiissmmee ((llee cchhaammppiiggnnoonn ss''aattttaaqquuee àà uunn oorrggaanniissmmee eenn mmaauuvvaaiissee ssaannttéé eett
hhââttee ssaa ffiinn)).. LLeess cchhaammppiiggnnoonnss ssoonntt ppaarrttoouutt aauuttoouurr ddee nnoouuss…… eett nnoouuss ssoonntt iinnddiissppeennssaabblleess..

EEnn OOcccciiddeenntt,, llaa mmyyccootthhéérraappiiee ((ssooiinnss ppaarr lleess cchhaammppiiggnnoonnss)) eesstt uunnee nnoouuvveellllee sscciieennccee aavveecc ddeess ccoonnnnaaiissssaanncceess iimmppaarrffaaiitteess eett
ddeess bbaasseess qquuii ss''ééttooffffeenntt àà ppeeiinnee.. PPoouurrttaanntt,, eellllee eesstt aauussssii vviieeiillllee qquuee ll ''hhoommmmee :: llaa ddééccoouuvveerr ttee ,, ii ll yy aa 1155 aannss,, ddaannss uunn ggllaacciieerr
ddeess AAllppeess,, dduu ccoorrppss dd''uunn hhoommoo--ssaappiieennss eeuurrooppééeenn vviieeuuxx ddee pplluuss ddee 55 000000 aannss ((bbaappttiisséé OOttzziiee)),, aa ppeerrmmiiss ddee ddééccoouuvvrr iirr qquu''ii ll
eemmppllooyyaaiitt àà ddeess ffiinnss mmééddiicciinnaalleess ddeess mmoorrcceeaauuxx ddee ppoollyyppoorree dduu bboouulleeaauu ((PPiippttooppoorruuss bbeettuulliinnuuss)) .. OOrr ccee cchhaammppiiggnnoonn eesstt
rrééppuuttéé ppoossssééddeerr ddeess pprroopprriiééttééss aannttiibbiioottiiqquueess eett cciiccaattrriissaanntteess eett ddee nnoouuvveelllleess ééttuuddeess llaaiisssseenntt ssuuppppoosseerr ddeess pprroopprriiééttééss
iimmmmuunnoossttiimmuullaanntteess..

LLeess AAssiiaattiiqquueess,, eeuuxx,, nn''oonntt ppaass ppeerrdduu ccee lliieenn eett llaa mmyyccootthhéérraappiiee eesstt ,, ddeeppuuiiss 22 000000 aannss uunnee ddeess bbrraanncchheess eesssseennttiieelllleess ddee llaa
pphhyyttootthhéérraappiiee eexxttrr êêmmee--oorriieennttaallee.. CC''eesstt ssaannss ddoouuttee ppoouurr cceettttee rraaiissoonn qquuee llaa pplluuppaarrtt ddeess cchhaammppiiggnnoonnss mmééddiicciinnaauuxx ddoonntt lleess
eeffffeettss ssoonntt ccoonnffiirrmmééss aauujjoouurrdd''hhuuii –– ttaanntt ppaarr ll ''eexxppéérriieennccee ddeess pprraattiicciieennss aassiiaattiiqquueess qquuee ppaarr lleess rreecchheerrcchheess ddaannss lleess hhôôppiittaauuxx
cchhiinnooiiss eett,, ddeeppuuiiss ppeeuu,, ppaarrttoouutt ddaannss llee mmoonnddee –– ssoonntt iissssuuss ddee llaa fflloorree dd''EExxttrr êêmmee--OOrriieenntt.. EEtt ssii ll''oonn ppeeuutt ddoonncc,, ssaannss rriissqquuee ddee
ssee ttrroommppeerr,, rreeccoommmmaannddeerr ll ''uussaaggee tthhéérraappeeuuttiiqquuee ddeess cchhaammppiiggnnoonnss ccii--ddeessssoouuss,, dd''aauuttrreess ddééccoouuvveerrtteess,, nnoonn mmooiinnss iimmppoorrttaanntteess,,
ssoonntt ssaannss ddoouuttee àà vveenniirr..

VVooiiccii qquueellqquueess eexxeemmpplleess ::

RReeiisshhii,, llee cchhaammppiiggnnoonn mmiirraaccuulleeuuxx
LLaa ppaallmmee ddeess cchhaammppiiggnnoonnss ppoouurrrraaiitt êêttrree aaccccoorrddééee aauu RReeiisshhii ––GGaannooddeerrmmaa lluucciidduumm)),, uunn cchhaammppiiggnnoonn qquuii ccrrooîîtt ccoommmmee llee
ppoollyyppoorree dduu bboouulleeaauu,, ssuurr lleess ttrroonnccss ddeess aarrbbrreess.. PPrréésseenntt ddaannss ttoouutt ll''hhéémmiisspphhèèrree nnoorrdd,, iill nn''aa ppoouurr ttaanntt ffaaiitt ll''oobbjjeett dd''uunn uussaaggee
mmééddiicciinnaall rrééppeerrttoorriiéé qquu''eenn CChhiinnee ((lleess pprreemmiieerrss ééccrriittss cchhiinnooiiss qquuii llee mmeennttiioonnnneenntt,, ddaatteenntt ddee pplluuss ddee 22 000000 aannss!!)).. LLeess CChhiinnooiiss
ll''oonntt bbaappttiisséé ""llee cchhaammppiiggnnoonn mmiirraaccuulleeuuxx"" oouu eennccoorree ""ll''hheerrbbee ppoorrttee--bboonnhheeuurr""..

DDaannss llaa mmééddeecciinnee cchhiinnooiissee ttrr aaddiittiioonnnneellllee ,, llee RReeiisshhii eesstt rr eeccoommmmaannddéé ppoouurr ""ssttiimmuulleerr ll ''aappppééttiitt ,, ccaallmmeerr lleess nneerr ffss eett ccoommbbaattttrree
ll''iinnssoommnniiee"".. SSii ll ''oonn nnee ddeevvaaiitt cciitteerr qquu''uunnee pprroopprriiééttéé dduu RReeiisshhii oonn ppoouurrrraaiitt ssee lliimmiitteerr àà ssoonn aaccttiioonn ssuurr ttoouuss lleess pprroobbllèèmmeess ddee
ffooiiee ((eenn ppaarrttiiccuulliieerr lleess hhééppaattiitteess)),, ccee qquuii eenn ffaaiitt aauussssii uunn eexxcceelllleenntt ccaapptteeuurr ddee ttooxxiinneess.. MMaaiiss lleess bbiieennffaaiittss dduu RReeiisshhii ssoonntt pplluuss
llaarrggeess.. IIll ppeerrmmeett aauussssii ddee lluutttteerr ccoonnttrr ee llaa nneeuurraasstthhéénniiee ,, lleess vveerrttiiggeess,, llaa ppyyéélloonnéépphhrriittee,, ll ''eexxccèèss ddee cchhoolleessttéérrooll,, lleess mmaallaaddiieess
ccoorroonnaarriieennnneess,, lleess rrhhiinniitteess,, lleess bbrroonncchhiitteess,, lleess aasstthhmmeess bbrroonncchhiiqquueess eett lleess ggaassttrraallggiieess..

SSoonn aannaallyyssee cchhiimmiiqquuee aa ppeerrmmiiss ddee mmiieeuuxx ccoommpprreennddrree sseess vveerrttuuss ssii iimmppoorrttaanntteess :: lleess ttrrii tteerrppèènneess qquu''iill ccoonnttiieenntt ((111188
ddiifffféérr eennttss oonntt ééttéé iiddeennttiiffiiééss)) ssoonntt rreessppoonnssaabblleess ddee ssoonn ggooûûtt aammeerr,, mmaaiiss iillss ssoonntt aauussssii rreessppoonnssaabblleess dd''uunnee aaccttiivviittéé aannttii--
ccaannccéérreeuussee ppaarr aaccttiioonn ddiirreeccttee ssuurr lleess cceelllluulleess ppaatthhooggèènneess.. LLeess ppoollyyssaacccchhaarriiddeess dduu RReeiisshhii oonntt aauussssii ccoonnffiirrmméé ssoonn iinnttéérrêêtt ff aaccee
aauuxx ccaanncceerrss eett oonn aa ddééccoouuvveerrtt iill yy aa ppeeuu,, uunnee aaccttiioonn ccoommbbiinnééee aavveecc uunn ggrroouuppee ddee pprroottééiinneess ssppéécciiffiiqquueess aauuxx vveerrttuuss iimmmmuunnoo--
mmoodduullaanntteess.. EEnnffiinn,, uunn ffoorrtt ttaauuxx ddee ssttéérrooïïddeess ffaavvoorriisseess ddeess eeffffeettss aannttii--aatthhéérroosscclléérroossee..

MMaaii ttaakkee,, llee cchhaammppiiggnnoonn ddaannssaanntt
LLeess AAssiiaattiiqquueess oonntt llee cchhiicc ppoouurr nnoouuss ssuurrpprreennddrree :: uunnee mmeerrvveeiillllee eenn ccaacchhee ssoouuvveenntt uunnee aauuttrree .. CC''eesstt eennccoorree llee ccaass iiccii ppuuiissqquuee
aapprrèèss ""llee cchhaammppiiggnnoonn qquuii rreenndd éétteerrnneell"",, ii llss oonntt ddééccoouuvveerrtt llee MMaaïïttaakkee ((GGrriiffoollaa ffrroonnddoossaa)).. SSoonn nnoomm ssiiggnniiffiiee lliittttéérraalleemmeenntt ""llee
cchhaammppiiggnnoonn ddaannssaanntt"" ccaarr oonn ffaaiissaaiitt uunnee ggrraannddee ffêêttee lloorrssqquuee lleess rraammaasssseeuurrss aavvaaiieenntt llaa cchhaannccee ddee rreennccoonnttrreerr qquueellqquueess
ssppéécciimmeennss ddee ccee cchhaammppiiggnnoonn..
DDee rréécceenntteess rreecchheerrcchheess iinnddiiqquueenntt qquuee ppaarrmmii lleess pprroodduuiittss nnaattuurreellss llee MMaaïïttaakkéé eesstt llee pplluuss ppuuiissssaanntt ddeess iimmmmuunnoossttiimmuullaannttss.. EEnn
pplluuss dd''oolliiggoo--éélléémmeennttss,, oonn aa ddééccoouuvveerrtt ddaannss llee MMaaïïttaakkee ddeess bbêêttaa ggllyyccaanneess ppaarrttiiccuulliieerrss ddoonntt ll ''iinnttéérrêêtt eesstt ddee mmooddiiffiieerr llaa rrééppoonnssee
iimmmmuunniittaaiirree ddee ll''oorrggaanniissmmee ffaaccee aauuxx cceelllluulleess ccaannccéérreeuusseess.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, llee mmaaïïttaakkee eenn ppoouuddrree eennggeennddrree dd''aauuttrr eess eeffffeettss
bbéénnééff iiqquueess,, ii ll rréégguullee llaa tteennssiioonn,, aabbaaiissssee llee ttaauuxx ddee cchhoolleessttéérrooll eett ddee ttrrii--ggllyyccéérriiddeess,, eett ff aacciillii ttee llaa ppeerrttee ddee ppooiiddss.. SSaa ffoorrttee
tteenneeuurr eenn ffiibbrreess aamméélliioorree llee ttrraannssiitt iinntteessttiinnaall.. LLee MMaaïïttaakkee pprroottèèggee eennffiinn llee ffooiiee ccoonnttrree ll ''aaggrreessssiioonn hhééppaattiiqquuee mmééddiiccaammeenntteeuussee
ggrrââccee àà sseess pprroopprriiééttééss aannttii--ooxxyyddaanntteess..

EEnnookkii ttaakkéé
UUnn aauuttrr ee cchhaammppiiggnnoonn ccoommeessttiibbllee,, llee EEnnookkiittaakkee ((FFllaammmmuulliinnaa vveelluuttiippeess)),, pprroovvooqquuee aauussssii uunnee ffoorrttee rr ééaaccttiioonn aannttii--ttuummoorraallee..
AAddmmiinniissttrréé ppaarr vvooiiee oorraallee,, iill eesstt ssuurrttoouutt uuttiilliisséé eenn aassssoocciiaattiioonn aavveecc llaa cchhiimmiiootthhéérraappiiee oouu llaa rraaddiiootthhéérraappiiee ppoouurr rreennffoorrcceerr llee



ssyyssttèèmmee iimmmmuunniittaaiirree .. LL''ééttuuddee ééppiiddéémmiioollooggiiqquuee mmeennééee ddaannss llaa pprroovviinnccee ddee NNaaggaannoo,, aauu JJaappoonn,, aa mmoonnttrréé qquuee llee ttaauuxx ddee
ccaanncceerr cchheezz lleess pprroodduucctteeuurrss ddee FFllaammmmuulliinnaa vveelluuttiippeess eesstt sseennssiibblleemmeenntt mmooiinnss éélleevvéé qquuee ddaannss llee rreessttee ddee llaa ppooppuullaattiioonn ddee llaa
pprroovviinnccee.. IIll sseemmbbllee qquu''ii ll yy aaiitt uunn rraappppoorrtt ddiirreecctt eennttrr ee llaa ccoonnssoommmmaattiioonn dduu cchhaammppiiggnnoonn eett llaa ssaannttéé..

AArrmmiillllaaii rree ccoouulleeuurr ddee mmiieell ((AArrmmiillllaarriiaa mmeell lleeaa)),, llee pprroocctteecctteeuurr ddeess vvaaiisssseeaauuxx
OOnn ll ''uuttiilliissee ppoouurr ssoouullaaggeerr lleess ddoouulleeuurr ss ddaannss lleess jjaammbbeess eett llee lluummbbaaggoo,, llee rraacchhiittiissmmee eett ll ''ééppiilleeppssiiee .. PPrriiss rréégguulliièèrr eemmeenntt,, ii ll ppeeuutt
pprréévveenniirr ddeess mmaallaaddiieess ddee llaa vvuuee,, ddeess ttrroouubblleess ddûûss àà llaa ppeeaauu ssèècchhee,, eett iill aauuggmmeenntteerraaiitt llaa rrééssiissttaannccee ccoonnttrree cceerrttaaiinneess iinnffeeccttiioonnss
rreessppiirraattooiirreess.. DDeess pprroodduuiittss ccoommppoossééss àà bbaassee ddee ccee cchhaammppiiggnnoonn oonntt mmoonnttrréé ddeess eeffffeettss ssaattiissffaaiissaannttss ddaannss llee ttrr aaiitteemmeenntt ddeess
vveerrttiiggeess,, ccaauussééss ppaarr ll''hhyyppeerrtteennssiioonn oouu ll''iinnssuuffffiissaannccee ddee ll '' iirrrriiggaattiioonn ssaanngguuiinnee.. IIllss ssoonntt eeffffiiccaacceess aauussssii ccoonnttrree
ll''eennggoouurrddiisssseemmeenntt ddeess mmeemmbbrreess,, ll '' iinnssoommnniiee,, ll ''ééppiilleeppssiiee ,, lleess mmaauuxx ddee ttêêttee dd''oorriiggiinnee vvaassccuullaaiirree eett lleess ssééqquueelllleess aappoopplleeccttiiqquueess..

LLee cchhaammppiiggnnoonn ppaannii ccaauutt ffaaiitt bbaaiisssseerr llee cchhoolleessttéérrooll
LLee pplleeuurroottee dduu ppaanniiccaauutt ((PPlleeuurroottuuss eerryynnggiiii)) ccoonnssttiittuueerraaiitt uunn eexxcceelllleenntt hhyyppoocchhoolleessttéérroolléémmiiaanntt.. OOnn ccoonnssttaattee ll ''aabbsseennccee dd''eeffffeettss
iinnddééssiirraabblleess aapprrèèss llaa ccoonnssoommmmaattiioonn ddee ccee pplleeuurroottee,, aalloorrss qquuee ccee cchhaammppiiggnnoonn ccoonnttiieenntt uunnee ssuubbssttaannccee qquuii eenn pprroovvooqquuee.. IIll
ssuuff ffiitt ddee ddoosseess ffaaiibblleess ppoouurr oobbtteenniirr ddeess rrééssuullttaattss eexxcceelllleennttss ssaannss eeffffeettss nnééffaasstteess..

SSuurr lleess 1155 000000 eessppèècceess ddee cchhaammppiiggnnoonnss ssuuppéérriieeuurrss qquuii eexxiisstteenntt ssuurr TTeerrrree,, eennvviirroonn 770000 ppoossssèèddeenntt ddeess pprroopprriiééttééss
mmééddiicciinnaalleess.. PPoouurrttaanntt,, lleess cchheerrcchheeuurrss ppeennsseenntt qquuee ll''oonn ppoouurr rraaiitt ddééccoouuvvrriirr uunn iinnttéérrêêtt tthhéérraappeeuuttiiqquuee ssuurr pplluuss ddee 11 880000 eessppèècceess
ddee cchhaammppiiggnnoonnss aauu ttoottaall .. CCeess êêttrreess vviivvaannttss oonntt ddoonncc uunn bbrriill llaanntt aavveenniirr tthhéérraappeeuuttiiqquuee eett llaa ddiivveerrssiittéé ddeess eessppèècceess qquuii ppoouusssseenntt
ssuurr nnoottrree pprroopprree ssooll ddeevvrraaiitt ffaaiirree ddeess ppaayyss eeuurrooppééeennss llee ccrreeuusseett ddee llaa rreecchheerrcchhee ffoonnddaammeennttaallee ddaannss ccee ddoommaaiinnee.. AA ccoonnddiittiioonn
qquuee nnooss ddéécciiddeeuurrss eett lleess pprrooffeessssiioonnnneellss ddee llaa ssaannttéé vveeuuiilllleenntt bbiieenn aacccceepptteerr dd''eenntteennddrree ccee qquuee lleeuurr ddiisseenntt ttoouuss lleess cchheerrcchheeuurrss..

UUnnee sseeuullee ééttuuddee ssuurr lleess cchhaammppiiggnnoonnss mmééddii cciinnaauuxx eenn FFrraannccee
LLeess ééttuuddeess ooffffiicciieelllleess mmeennééeess ssuurr lleess cchhaammppiiggnnoonnss mmééddiicciinnaauuxx qquuii ppoouusssseenntt eenn FFrraannccee ssoonntt eennccoorree ttrr èèss rraarreess.. IIll ffaauutt
nnééaannmmooiinnss cciitteerr lleess ttrraavvaauuxx dduu pprrooffeesssseeuurr HH..PP RRéévveeiillllèèrr ee,, ddee llaa FFaaccuullttéé ddee pphhaarrmmaacciiee ddee NNaanntteess qquuii ffaaiitt llee ppooiinntt ssuurr lleess
pprroopprriiééttééss rr eeccoonnnnuueess ddee pplluussiieeuurr ss cchhaammppiiggnnoonnss qquuii ppoouusssseenntt àà ll ''ééttaatt ssaauuvvaaggee ddaannss nnooss ccoonnttrrééeess.. CCeelluuii--ccii mmeett aaiinnssii eenn
eexxeerrgguuee ::

-- LLee rroosséé ddeess pprrééss ((AAggaarriiccuuss ccaammppeessttrriiss)) qquuii aa lloonnggtteemmppss ééttéé uuttiill iisséé ccoommmmee ddéésseennssiibbiilliissaanntt eett aannttii--aalllleerrggiiqquuee..
-- LLee ggaannooddeerrmmee lluuiissaanntt ((GGaannooddeerrmmaa lluucciidduumm)) aa ééttéé ééttuuddiiéé ppaarr lleess llaabboorraattooiirreess ffrr aannççaaiiss qquuii oonntt ddéémmoonnttrr éé qquuee ssoonn aaccttiioonn
iinnhhiibbiittrriiccee dduu ssyyssttèèmmee nneerrvveeuuxx cceennttrraall aamméélliioorraaiitt lleess ssyymmppttôômmeess ddee cceerr ttaaiinneess mmyyooppaatthhiieess..
-- LLee ppoollyyppoorree dduu mmééllèèzzee ((PPoollyyppoorruuss oouu LLaarriicciiffoommeess ooffffiicciinnaalliiss)) uuttiill iisséé ppoouurr ssoonn aaccttiioonn ppuurrggaattiivvee eett ccoonnttrree lleess ssuueeuurr ss ddeess
ttuurrbbeerrccuulleeuuxx..
-- LLee ccèèppee ddee BBoorrddeeaauuxx eett ll''aarrmmiillllaaiirree ccoouulleeuurr ddee mmiieell qquuii ppoossssèèddeenntt uunn ppoouuvvooiirr hhéémmaattoo--aagggglluuttiinnaanntt..
-- LLee ""ppiieedd dduurr"" ((MMaarraassmmiiuuss oorreeaaddeess)) ddoonntt lleess eeffffeettss ssuurr lleess ééttaattss ddéépprreessssiiffss oonntt ééttéé ddéémmoonnttrr ééss..
-- LLee ppiieedd bblleeuu ((LLeeppiissttaa nnuuddaa)),, ddoonntt lleess pprreemmiièèrreess ééttuuddeess oonntt ddéémmoonnttrréé ll ''eeffffeett aannttii--ttuummoorraall..

SShhiiiittaakkee,, llee cchhaammppiiggnnoonn dduu SSaammoouurraaïï
CCuullttiivvéé eenn CChhiinnee eett aauu JJaappoonn ddeeppuuiiss pplluuss ddee 11000000 aannss,, llee SShhiiiittaakkéé ((LLeennttiinnuuss eeddooddeess)) eesstt ccoouurraammmmeenntt aappppeelléé ""llee
cchhaammppiiggnnoonn dduu ssaammoouurraaïï"" ccaarr iill ééttaaiitt rréésseerrvvéé aauu JJaappoonn àà ll''eemmppeerreeuurr eett àà sseess ffiiddèèlleess sseerrvviitteeuurrss.. LLaa ccoonnssoommmmaattiioonn ddee ttrrooiiss oouu
qquuaattrree cchhaammppiiggnnoonnss ccrruuss cchhaaqquuee mmaattiinn ppeennddaanntt uunnee sseemmaaiinnee ppoouurrrraa vvoouuss ffaaiirree ddééccoouuvvrriirr ssoonn eeffff iiccaacciittéé ssuurr llee ttoonnuuss
iinntteelllleeccttuueell eett pphhyyssiiqquuee.. RRééppuuttéé ppoouurr aalllloonnggeerr llaa vviiee ,, llee SShhiiiittaakkéé aa ccoonnqquuiiss ttoouuss lleess ccoonnttiinneennttss eett ssuusscciittéé ddee nnoommbbrreeuusseess
rreecchheerrcchheess.. OOnn aa aaiinnssii ddééccoouuvveerrtt qquu'' ii ll aaggiissssaaiitt ccoommmmee aannttii--ttuummoorraall.. LLeess pprroopprr iiééttééss dduu lleennttiinn,, uunn ppoollyyssaacccchhaarriiddee ssppéécciiffiiqquuee
ddee cceettttee eessppèèccee oonntt ééttéé ddéémmoonnttrrééeess ddèèss llaa ffiinn ddeess aannnnééeess 11997700.. DDeeppuuiiss,, ddee nnoommbbrreeuusseess rreecchheerrcchheess oonntt ééttéé eennttrreepprriisseess ssuurr ccee
cchhaammppiiggnnoonn eett nnee cceesssseenntt ddee pprroouuvveerr ssoonn iinnttéérrêêtt ffaaccee àà cceerrttaaiinnss ccaanncceerrss..
AAbboonnddaammmmeenntt uuttiill iisséé eenn ccuuiissiinnee,, ii ll eesstt ffaacciillee ddee llee ttrroouuvveerr ssuurr lleess ééttaallss ddeess mmaarrcchhééss iiccii oouu aaiilllleeuurrss.. OOnn llee ccoonnssoommmmee
hhaabbiittuueelllleemmeenntt ccuuiitt ,, mmaaiiss sseess pprroopprriiééttééss ffoorrttiiffiiaanntteess nnee ssoonntt rr eesssseennttiieess qquu''eenn llee mmaannggeeaanntt ccrruu..
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